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 ROZMOWA TALK

„Bycie artystą to nie jest bujanie w chmurach, tylko konkretny zawód.” 
 – tego nauczyli ją rodzice. Gabriela wzięła tę naukę do serca, bo ostatni 
album, „The Escapist”, to już czwarty autorski w jej karierze. A jeśli 
doliczymy do tego osobne projekty, to uzbiera się niezły dorobek.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA      FOT.: MONIKA SZAŁEK      MAKE-UP.: ANNA STELMASZCZYK

NAZYWASZ SWOJĄ MUZYKĘ „PROGRE-
SYWNYM POPEM”.
To był taki żart, który trochę zamienił 
się w prawdę. Kiedy wypuszcza się taką 
drobną facecję i ona wraca do ciebie po 
raz enty, to znaczy, że się przyjęła. Trzeba 
uważać, co się mówi. Mówiąc „progresyw-
ny pop”, miałam tak naprawdę na myśli 
dwie rzeczy: „pop” – że nie odżegnuję się 
od muzyki popularnej. Uważam, że słowo 
„pop” może oznaczać wiele fantastycznych 
rzeczy, których nie należy się wstydzić. 
Kiedyś nie było słowa „rock”, Beatlesi grali 
„pop”, wiesz, co mam na myśli. A „pro-
gresywny” – chciałam w jakiś sposób 
zmodulować to słowo „pop”, żeby dać 
jakąkolwiek wskazówkę, która miałaby 
przyszłemu słuchaczowi, który nie zna mo-
jej muzyki, dać do zrozumienia, że trochę 
więcej dzieje się w narracji tej muzyki, jest 
tam trochę więcej nieprzewidywalnych za-
krętów i jest to forma, która nie ogranicza 
się do zastanych schematów, tylko – tak 
jak w progresywnym rocku – wchodzi 
na różne dziwne, inne, czasem czerpiące 
z jazzu, czasem np. z muzyki poważnej, 
formy. To był taki trochę żarcik, ale...

TEN TERMIN FUNKCJONOWAŁ W LATACH 60.
Naprawdę? Progresywny rock!

PROGRESYWNY POP! JAKIŚ DZIENNIKARZ 
TAK OPISAŁ MUZYKĘ BEACH BOYSÓW.
Oj, to już większy zaszczyt nie mógł mnie 
kopnąć. W takim razie trzymam się tego 
terminu, spokojnie. Ja słyszałam, że dużo osób 
muzykę, która na jakimś etapie jest podobna 
do mojej, nazywa „barokowym popem”.  

nym procesem. Oczywiście zawsze coś 
mogło pójść nie tak, mogłam trafić źle. 
Natomiast faktem jest, że w momencie, 
gdy szukałam współpracowników do 
rozprzestrzeniania mojej muzyki, która 
już wtedy nabierała poważniejszych 
kształtów, wiedziałam już, czego nie 
chcę. Miałam za sobą jedno nieprzyjemne 
doświadczenie z dystrybutorem, z umowy 
z którym musiałam jakoś się wykaraskać, 
więc chociaż nie byłam obyta, nie byłam 
zupełnie zielona w tym temacie. A po 
drugie, o ile Mystic teraz rzeczywiście ma 
jeszcze większe obroty i skalę działania 
niż 5 lat temu, to nie był i nie jest, jak 
my to brzydko nazywamy „mejdżorsem”, 
czyli jedną z kilku wielkich wytwórni 
na terenie Polski. Rozmawiałam więc 
z wytwórnią, która działała dość spraw-
nie, ale wówczas zajmowała się jeszcze 
głównie heavy metalem. Mystic nadal 
jest heavymetalową wytwórnią, ale tak 
naprawdę kiedy ze mną zaczęli rozmowy, 
to na palcach jednej ręki można było wy-
liczyć polskich artystów spoza cięższych 
brzmień, którymi się zajęli, więc byłam 
jednym z takich pierwszych jaskółek tej 
gałęzi działalności Mystica, która teraz 
świętuje dość duże sukcesy.

ILE TO JUŻ LAT NA SCENIE? 14?
Trudno mi powiedzieć. Na scenie początki 
były sporadyczne. Miałam pierwszy swój 
występ w 2000, 2001 roku, ale fakt jest 
taki, że nie od razu zaczęłam regular-
nie koncertować. Pomalutku. Można 
powiedzieć, że pierwsze występy publiczne 
z moim materiałem były jakieś 14 lat temu.

MOŻESZ SIĘ NAZWAĆ DOJRZAŁĄ ARTYSTKĄ, 
CZY OKRES DOJRZEWANIA JESZCZE TRWA?
Lubiłabym myśleć, że to dojrzewanie arty-
styczne jeszcze sobie może trwać właściwie 
przez całą długość kariery. Interesują nas 
przecież głównie ci artyści, którzy nie 
spoczywają na laurach, tylko cały czas 
szukają. Nie mówię, że zmieniają się na 
siłę na każdym kroku, ale są przenikliwi 
i poszukujący. Nie chciałabym powiedzieć, 
że jestem dojrzałą artystką, bo to mi taką 
stagnacją trąci. Na pewno wiem trochę 
więcej niż wiedziałam 14 lat temu i w nie-
których aspektach czuję się pewniej. 

KIEDY PODPISYWAŁAŚ KONTRAKT Z DUŻĄ 
WYTWÓRNIĄ, BAŁAŚ SIĘ, ŻE UTRACISZ 
COŚ ZE SWOJEJ NIEZALEŻNOŚCI?
Nie, bo proces znajdowania wytwórni 
był bardzo świadomym i intensyw-

PRACUJĄCY 
MUZYK
GABA KULKA
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA H15  
(WWW.H15BOUTIQUEAPARTMENTS.COM) ZA 
UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ NA POTRZEBY 
SESJI ZDJĘCIOWEJ.



Nie powiem, a propos jakich zespołów, ale 
pomyślałam sobie: „O, to by było też na miej-
scu”. Albo nie, przepraszam, to był „chamber 
pop”! Czyli pop kameralny, w nawiązaniu 
do muzyki kameralnej, a nie barokowej. Ale 
fajnie! Mnie takie mikro-gatunki trochę 
śmieszą, dlatego, bo jeśli rzeczywiście są tak 
mikro-, to jeśli artysta ruszy się o centymetr 
w lewo, już wypada z gatunku. Trochę nie 
wierzę w te mikro-gatunki, ale jest to zabawne 
pobawić się w opisywanie kolorów.

DZIENNIKARZE MUSZĄ SOBIE JAKOŚ RADZIĆ.
Można jakoś sprytnie to ominąć. Jestem 
zawsze pełna podziwu, jak ktoś pisze 
o muzyce i udaje mu się to oddać bez ani 
jednego dźwięku. Naprawdę ładne zajęcie.

PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA... JAK TO BRZMI!
Szmat czasu! (śmiech)

PRZEZ TE LATA ZDARZYŁ CI SIĘ WYWIAD, 
W KTÓRYM NIE PYTANO BY CIĘ O TORI 
AMOS ALBO KATE BUSH?
Zdarzył się, ale później okazało się, że 
zostało to niepowiedziane z premedyta-
cją i ta sama dziennikarka pochwaliła się 
pod koniec wywiadu: „A widziałaś, jak 
nie zapytałam o Tori Amos?”, a ja na to: 
„O, to się nie liczy!”. Nie, zupełnie mnie 
to nie rusza. Ludzie zakładają, że będzie 
mnie to w jakiś sposób denerwować, 
a to jest tak naturalna sprawa. Bardziej 
mnie dziwi to, że ktoś może widzieć 
wartość w tym, że ktoś nie przyznaje 
się do swoich korzeni muzycznych albo 
ich nie posiada. Albo chcieliby, żeby ich 
ukochany artysta był geniuszem, który 
wszystkiego co wie, dowiedział się tylko 
od siebie, spadł z nieba z gotowym zesta-
wem umiejętności. 

CO POWIESZ O SINGLU „WIELKIE WRAŻE-
NIE”? KIEDY USŁYSZAŁAM GO PIERWSZY 
RAZ, MIAŁAM WRAŻENIE, ŻE GDZIEŚ JUŻ 
TO SŁYSZAŁAM. POTEM OKAZAŁO SIĘ, 
ŻE MNÓSTWO LUDZI PORÓWNYWAŁO TĘ 
PIOSENKĘ TO „A FOREST” THE CURE.
Tak, ktoś mi to powiedział. Nie sły-
szałam tej piosenki wcześniej. „Wielkie 
wrażenie” ma taką strukturę akordów,  

że myślę, że jakbyś mi dała dobę, to 
znalazłabym z 15 podobnych utworów.

NA KONCERCIE POWIEDZIAŁAŚ, ŻE TO JEST 
WIELKI PRZEBÓJ.
Z przymrużeniem oka, bo prawdzi-
we wielkie przeboje... Pisząc „Wielkie 
wrażenie”, wiedziałam, że przynajmniej 
część tego utworu, sama struktura, była 
jak gdyby hołdem dla pewnego rodzaju 
piosenki. To, że ona nie ma nagle jakiegoś 
dziwnego zwrotu akcji w konstrukcji akor-
dów, to jest totalnie zamierzone. Chciałam 
zrobić coś, co zabrzmi hitem. A to, że 
akurat trafiłam na „A Forest”, to dobrze. 
Wiedzieli, co robią. Ale tak jak mówię: to 
jest taka struktura akordów, która również 
jest pewnego rodzaju pastiszem. 

NIE WYDAJE CI SIĘ, ŻE WSPÓŁCZESNOŚĆ 
NARZUCA NAM PASTISZ? WSZYSTKO ZO-
STAŁO JUŻ ODKRYTE, POZOSTAJĄ CYTATY.
Nie sądzę. Na każdym etapie kultury 
można było powiedzieć: „O Jezu, wszystko 
już było” i na każdym etapie kultury byłoby 
to prawdziwe. Mamy teraz silne wraże-
nie, że tak jest, bo sztuka cytatu i sztuka 
przetworzenia – np. przez kulturę sampla, 
stała się centralnym elementem. Więcej 
myślimy o zapożyczeniu jako o świadomym 

12 

 ROZMOWA TALK

INTERESUJĄ 
NAS PRZECIEŻ 
GŁÓWNIE CI 
ARTYŚCI, KTÓRZY 
NIE SPOCZYWAJĄ 
NA LAURACH, 
TYLKO CAŁY 
CZAS SZUKAJĄ. 
NIE MÓWIĘ, ŻE 
ZMIENIAJĄ SIĘ NA 
SIŁĘ NA KAŻDYM 
KROKU, ALE SĄ 
PRZENIKLIWI 
I POSZUKUJĄCY. 
NIE CHCIAŁABYM 
POWIEDZIEĆ, ŻE 
JESTEM DOJRZAŁĄ 
ARTYSTKĄ, 
BO TO MI TAKĄ 
STAGNACJĄ TRĄCI. 



 ROZMOWA TALK

artystycznym działaniu, więc cytat króluje 
i tym bardziej zdaje nam się, że wszystko 
już było. Ale ta sytuacja nie jest chyba inna 
niż kiedykolwiek – nauczyliśmy się doce-
niać sztukę cytatu, ale nie sądzę, że to ozna-
cza, że nie ma oryginalności. Sztuka zawsze 
była sumą doświadczeń i przetwarzaniem 
bazy, na której się stoi. Mało kto odkrywa 
Amerykę, wstając z łóżka rano i nie patrząc 
na tych, którzy podróżowali przed nim.

W TEJ CHWILI Z JEDNEJ STRONY MAMY 
TALENT SHOWY, A Z DRUGIEJ WYSYP 
NIEZALEŻNYCH ARTYSTÓW.
Wydaje mi się, że niekoniecznie to są dwie 
strony tego samego medalu. Zawsze były 
różne sfery. Jednych bardziej interesuje 
odtwarzanie i aspirowanie do już istnieją-
cych wzorów. Podejrzewam, że startując 
w talent show jesteś świadomy, że musisz 
wepchnąć się w jakiś konkretny wzorzec 
albo przynajmniej producenci w telewizji 
twierdzą, że powinieneś zaprezentować 
pewną wersję konkretnego wzoru. A będąc 
artystą autorskim bardziej masz parcie 
na to, żeby zaprezentować coś, co będzie 
inne. Ale czy od razu to znaczy, że jedno 
będzie lepsze, a drugie gorsze? Nie wiem. 
Mam jeden ciekawy przykład, dość bliski 
teraz. Pracowałam nad debiutancką płytą 
Piotrka Zioły. To młody wokalista, który 
właśnie w jednym z tych talent shows wy-
stępował. Nie wygrał, odpadł – może na-
wet dobrze. Tę płytę, na którą napisałam 
2 piosenki, 2 teksty, produkuje Marcin 
Bors, również mój producent. Widzę tego 
bardzo bardzo utalentowanego i pięknie 
śpiewającego młodego chłopaka, który ma 
większy przekrój tego, co się dzieje, niż 
ja. Był w talent show, był w telewizji, wie-
dział, z czym to się je, ma kontrakt z dużą 
wytwórnią, a z drugiej strony robi płytę, 
która nie jest płytą „dla młodzieży”, super 
łatwą. On sam jara się naprawdę dobrą 
muzyką. Nie przełknie byle czego.

CZYLI NIE ODRADZASZ TALENT SHOWS?
Nie wiem. Szczerze mówiąc, osoby 
o takim charakterze jak ja nie nadawa-
łyby się do tego. Ja nikomu niczego nie 
odradzam ani nie radzę, uważam, że 
każdy jest inny. Może być jedna bardzo 
zła rzecz w talent show – możesz wbić 
sobie do głowy, że twoja wartość jest 
zależna od oceny innych. Bo to, że się 
występuje, śpiewa, ktoś ma jakieś uwagi, 
jest ok, ale w momencie, kiedy myślisz 
o tym jak o konkursie – ten jest lepszy, 
tamten gorszy – uważam, że akurat to 
jest absurd. Jeśli chcesz robić autorskie 
rzeczy, to musisz wyłączyć ten obwód, 
który ci szepcze: „A co ludzie powiedzą, 
jak oni to ocenią”. Dla części osobo-

wości, na przykład takich jak ja, to jest 
totalnie paraliżujące. Mnie w ogóle nie 
motywuje konkurencja. Dla mnie jest 
jakąś abstrakcją, w ogóle nie daje mi 
energii. Jakbym powiedziała: „Zrobię to, 
żeby być lepsza niż X, czy Y”, to równie 
dobrze mogłabym pójść do domu spać. 
Zupełnie nie daje mi to motywacji, 
a wręcz przeciwnie – jest demotywujące. 
Wolę współpracować. Cieszę się, gdy 
mogę być dla kogoś rodzajem wspoma-
gania tego, co on robi. Wtedy rozkwitają 
ciekawe i nieoczekiwane rzeczy, a nie 
wtedy, kiedy śledzi się swój numer na li-
ście przebojów i „O Jezu, żeby był wyżej 
niż ten”. To jest straszne. To jest w talent 
show złe – że poukładasz ich numerkami 
i wszyscy, którzy są poniżej numerku 4, 
wylatują. To może źle zadziałać na głowę 
kogoś, kto chce się zajmować sztuką.

TRAKTUJESZ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ JAKO 
SWÓJ ZAWÓD?
Tak, no bo pracuję.

ZANIM ZAJĘŁAŚ SIĘ TYLKO MUZYKĄ, 
ROBIŁAŚ INNE RZECZY. KIEDY NADSZEDŁ 
MOMENT, GDY STWIERDZIŁAŚ, ŻE BĘ-
DZIESZ ROBIĆ TYLKO TO, NIE BAŁAŚ SIĘ, 
CZY SOBIE PORADZISZ?
Nie, bo ta decyzja, żeby rzucić pracę, któ-
ra była dodatkowa – właściwie nie rzucić, 
tylko nie brać kolejnych zleceń – wynika-
ła z tego, że te dwie rzeczy czasowo się już 
nie mogły zgodzić. Pracy związanej z mu-
zyką było na tyle dużo, że żeby uczciwie 
wykonywać tę drugą pracę, musiałabym 
coś zawalać. A że działalność muzyczna 
zaczynała być coraz bardziej obiecująca, 
i dostarczała pierwszych, niedużych 
pieniędzy, to było naturalne. Tam nie 
było żadnej dramatycznej decyzji typu 
„rzucam studia i będę grał punk rocka”. 
Było w tym trochę pragmatyzmu.

W OGÓLE JESTEŚ PRAGMATYCZNA?
Nie, ale żyłkę myśli logicznej, orga-
nizacyjnej, takiego profesjonalnego 
podejścia mam. Może dlatego, że moi 
rodzice przez całe życie byli pracującymi 
muzykami. Widziałam, że bycie artystą 
– poza tym, że dostarcza niesamowitych 
wrażeń i jest wspaniałe dla wrażliwych 
osób – to nie jest bujanie w chmurach, 
tylko konkretny zawód, który wymaga 
dyscypliny, podróżowania, przebywania 
poza domem, niekoniecznie w idealnych 
warunkach. Jest czasochłonne i trzeba 
też pilnować tej strony logistycznej.

CO W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI?
Plan jest taki: ponieważ album wyszedł 
we wrześniu, zrobiliśmy dużą trasę jesie-

nią, teraz na wiosnę znowu mamy dość 
intensywną trasę, szczególnie w kwietniu. 
Wydaje mi się, że zagramy ten materiał 
przed bardzo szeroką publicznością. Ale 
nie ukrywałam już po premierze „The 
Escapist”, że nagraliśmy więcej materiału 
niż ten, który wypełnił ostatnią płytę. 
Nowy materiał nie jest wyprodukowany, 
zmiksowany i nie mamy jeszcze wszyst-
kich piosenek. Ale już teraz pracujemy 
nad kolejną płytą. Kolejny etap po wio-
sennych koncertach to będzie powrót do 
pracy nagraniowo-produkcyjnej i mam 
nadzieję, że przed końcem tego skoń-
czymy pracę nad nowym albumem. Nie 
wiem, kiedy go wydamy, nie chciałabym 
tego przyspieszać, bo nie chcę ukracać 
żywota „Escapisty”. W każdym razie jest 
przed nami kawał pracy twórczej i na 
pewno jest na to energia. 

 IN ENGLISH

THE WORKING MUSICIAN 
GABA KULKA

„Being an artists is not about living 
with your head in the clouds but it 
is a profession.” – that's what her 
parents taught her. Gabriela took 
these lessons seriously because 
her last album - „The Escapist” - is 
already the fourth individual album 
in her career. And if we add to that 
other projects that she participated 
in, then we will get a reasonable 
professional account.  

HOW MANY YEARS HAVE YOU ALREADY 
BEEN ONSTAGE? 14?
It is difficult to say. At the beginning of 
my career I rarely played live concerts. For 
the first time I performed live in 2000 or 
2001 but to be honest it took me a while to 
playe regularly. Slowly I got to it. You may 
say that my first concerts with my own 
material took place around 14 years ago.

CAN YOU CALL YOURSELF A MATURE ARTIST 
OR ARE YOU STILL IN THE PROCESS OF 
GROWING MATURE?
I'd love to think that the process of getting 
artistically mature can go on until the end of 
my career. I am interested mostly in artists 
who continuously develop themselves and 
search for new solutions. I am not saying that 
these artists put a lot of effort to change with 
each artistic step they make, but they pene-
trate the reality and keep searching. I don't 
want to say that I am already a mature artist 
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because this smells a bit like stagnation to 
me. Surely I know much more than I did 14 
years ago and in a number of aspects I feel 
much more confident.

THE MOMENT YOU WERE SIGNING THE CON-
TRACT WITH A LARGE RECORD COMPANY 
WERE YOU AFRAID THAT YOU WILL LOOSE 
A BIT OF YOUR INDEPENDENCE?
No, because the process of finding the 
right record company was a very intense 
and conscious one. Of course, anything 
could have gone wrong, I could have gotten 
into a wrong place, but I didn't. However, 
I should also mention that the moment 
I was searching for co-operators to help me 
distribute my music, which at that time 
already had a serious shape, I knew what 
I don't want. I had one unpleasant experi-
ence with a music distributor and a contract 
that I had to deal with somehow so 
although I was not perfectly familiar with 
the rules of the market, I was not totally 
new to it. Second of all, although “Mystic” 
record company has much more work and 
much larger scope of activity than 5 years 
ago it still isn't and has never been the so 
called “major company” - that is one of the 
few huge record companies in Poland. So 
I was negotiating with a record company 
that works quite well but which at that time 
dealt mainly with heavy-metal music. But 
when they started negotiations with me, 
you could easily use only one of your hands 
to count the number of Polish artists from 
outside this genre that they cooperated with 
– so I was one of “Mystic's” first harbingers. 
And currently the label is flourishing. 

YOU CALL YOUR MUSIC „PROGRESSIVE POP”.
It was a kind of joke that somehow changed 

into reality. If you such a joke a couple 
of times and it returns to you as reality, 
it means you should use it. You have be 
careful about what you say out loud. By 
saying „progressive pop”, I actually meant 
two things: „pop” – meaning that I don't 
want to cut myself off from popular music. 
I think that the word „pop” can mean 
a lot of great things that you shouldn't be 
ashamed of. In the past we had no such 
word as „rock”, The Beatles played „pop”, 
you know what I mean. And by saying 
„progressive” – I wanted to somehow 
modulate the word „pop” and to give a kind 
of hint that would suggest to my future 
listener, one who doesn't know my music, 
that there is a little bit more in the narrative 
of this music that in typical pop, that it has 
more unexpected turns and that it is a form 
of music that does not limit itself to ready 
patterns but that – just like in progressive 
rock – it draws also from other forms - 
strange, different, sometimes related to 
jazz, sometimes from classical music. It was 
a kind of joke, but... 

THAT TERM FUNCTIONED ALREADY  
IN THE 1960S.
Really? Progressive rock?!

PROGRESSIVE POP! ONE OF THE JOUR-
NALISTS USED THIS TERM TO DESCRIBE 
BEACH BOYS MUSIC.
Well, in that case I couldn't get a lager hon-
our than that – to be associated with Beach 
Boys via a definition. I will keep to that 
term, no worries. I heard that many people, 
who listen to music slightly similar to mine, 
call it „baroque pop”. I will not say out loud 
about which bands it was but I thought to 
myself: „Wow, that could be a really good 

term, suitable for me”. Or maybe not, sorry, 
that was „chamber pop”! - with reference to 
chamber classical music and not baroque 
music. That's cool! To be honest I think it is 
a bit funny to talk about such micro-genres 
because if they are really so micro-, then if 
an artist moves one centimetre to the left 
side he or she will immediately fall out from 
the genre. I don't believe in micro-genres 
but I think it's fun to play with giving 
names to different colours.

JOURNALISTS HAVE TO MANAGE SOMEHOW.
You can be witty enough to bypass it. For 
all those years, I have always been full of 
amazement and appreciation if someone 
writes about music and manages to do it 
without using even one sound. It is truly 
a very beautiful profession.

... FOR ALL THOSE YEARS, THAT REALLY 
SOUNDS SERIOUS!
It's been a long time! (laughter)

DURING ALL THOSE YEARS, HAVE YOU 
EVER HAD AN INTERVIEW IN WHICH JOUR-
NALISTS WOULDN'T ASK YOU ABOUT TORI 
AMOS OR KATE BUSH?
Yes, but later on it turned out that it was 
unsaid on purpose and at the end of the 
interview the same journalist said with pride 
in her voice: „See, how cleverly I did not ask 
about Tori Amos?”, and I said to her: „Well, 
that doesn't count!”. No, that doesn't move 
me at all. People think that it will irritate me 
and that's so natural. I am more surprised 
that someone can see value in being ignorant 
of one's music roots or in the fact that 
someone does not have them. Or they want 
their beloved artist to be a genius that knows 
everything only from himself, he fell out of 
the blue fully equipped in numerous talents.
 
WHAT CAN YOU SAY ABOUT THE SINGLE 
„WIELKIE WRAŻENIE” (HUGE IMPRES-
SION)? WHEN I HEARD IT FOR THE FIRST 
TIME I HAD AN IMPRESSION THAT I HAVE 
HEARD IT BEFORE. LATER ON IT TURNED 
OUT THAT MANY PEOPLE HAVE COMPARED 
IT TO „A FOREST” BY THE CURE.
Yes, someone told me that too. I haven't 
heard that song by The Cure before com-
posing mine. „Huge impression” has such 
a structure of accords that if you gave me 
24 hours, I think i'd manage to find 15 
similar songs.

DURING ONE OF YOUR CONCERTS YOU SAID 
THAT IT'S A GREAT HIT.
With a wink, because real hits... When 
composing „Huge impression” I knew that 
at least part of that track, the structure of 
it, should be a kind of tribute to a certain 
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type of song. The very fact that it doesn't 
have a sudden unexpected twist in its con-
struction of accords was totally intention-
al. I wanted to do something that would 
sound like a hit and I think it's good that 
I did something similar to „A Forest” 
without knowing that. They knew what 
they were doing when composing that hit. 
But as I said: it has a structure of accords 
that is also a kind of pastiche. 

DON'T YOU THINK THAT CONTEMPORANEITY 
IMPOSES A KIND OF PASTICHE ON US? EVE-
RYTHING HAS ALREADY BEEN DISCOVERED, 
ALL THAT IS LEFT ARE QUOTATIONS.
I don't think so. In each moment of 
culture's history you could say: „O my 
God, we have already had that” and in 
each moment that would have been true. 
Currently we have the feeling that it is like 
that because the art of quoting and the 
art of recycling – for example through the 
culture of sample remix has become the 
central element in our culture. And what's 
more, we consider quotation to be a con-
scious artistic activity, so the quotation 
is leading and therefore we think that all 
has already been produced in the past and 
there is nothing new. But I guess this situ-
ation is in no way different than numerous 
situations in the past – we have learnt to 
appreciate the art of quotation but I don't 
think that it means that originality is 
gone. Art has always been the sum of ex-
periences and an activity in transforming 
the roots from which you grow. There are 
few people that manage to do something 
unique – few people get up in the morning 
and do something new without looking 
back and seeing those who have been trav-
elling through art landscapes in the past.

TODAY IT SEEMS THAT ON THE ONE SIDE 
WE HAVE TALENT SHOWS, AND ON THE 
OTHER - INDEPENDENT ARTISTS.
I think that these sides are not necessarily 
two opposite sides of the coin. Art has 
always been divided into different spheres. 
There have always been different spheres 
in art. Some people are more interested in 
repeating an remixing already existing pat-
terns. I suppose that if you take part in tal-
ent show you are aware of the fact that you 
have to put yourself into a certain pattern 
or at least the tv producers think that you 
should present a certain version of a given 
pattern. And being an individual artist you 
have some inner pressure to do something 
that will be different and unique. Does 
it mean, from the very beginning that 
one thing will be better than the other? 
I am not sure. I have one very interesting 
example which is quite recent. I co-operated 

with Piotr Zioła on his debut album. He is 
a young singer who took part in one of the 
talent shows. He didn't win, he dropped 
out – and perhaps that's even better. Zioła's 
record, for which I wrote 2 songs and 2 
texts, is being produced by Marcin Bors, 
who is also my producer. And so I see this 
very very talented young man who sings 
beautifully and know much more about 
what is going on in the music business than 
me. He was in the talent show, in tv, he saw 
what it's all about and has a contract with 
a large record company but on the other 
hand he is making a record „for teenagers”, 
an extremely simple one. But in his daily 
life he gets excited with very good music. 
He won't tolerate bad stuff. 

SO YOU THINK THAT TALENT SHOWS ARE 
NOT SO BAD AFTER ALL?
I don't know. Honestly speaking, people 
like me would not fit into a talent show. 
I don't want to discourage anyone from 
doing anything nor do I encourage anyone 
to do something else. I just think that 
everyone is different. There might be one 
very bad thing about talent show – you 
might out it into your head that your value 
is dependent on other people's judgement. 
Because the moment you go onstage, sing 
and people have some comments on that, 
that's pretty much ok, but the moment 
you start considering it to be a contest – 
that one is better than the other – I think 
that this is absurd. If you want to do 
individual artistic projects then you have 
to turn off the circuit which continuously 
whispers to you: „What will people say, 
how will they judge it?”. There is a part 
of my personality for which this kind of 
thinking is totally paralysing. Competi-
tion is never a motivating factor for me. 
For me this is abstract, it doesn't give me 
any energy. It's as if I said: „I will do that 
to be better than X or Y”. So I'd better 
go home to sleep. For me competition is 
demotivating. I prefer to co-operate rather 
than compete. I am happy when I can be 
a kind of support for someone in what 
she or he is doing. In that moment totally 
unexpected and interesting things start to 
blossom. They don't appear when you keep 
following the hit lists to see if your song 
is winning saying „Oh my God, let it go 
higher than the other one”. It's horrible. 
I think this is bad about talent show – that 
you view people as numbers and all the 
people who are below number 4, are out. It 
might do something bad to someone who 
wants to deal professionally with art. 

YOU TREAT ART AS A PROFESSION?
Yes, art is what I make my living of.

BEFORE YOU STARTED DOING MUSIC, 
YOU DID OTHER THINGS. WHEN DID THE 
MOMENT WHEN YOU DECIDED THAT YOU 
WANT TO FOCUS ONLY ON MUSIC COME? 
WERE YOU NOT AFRAID WHETHER YOU 
WILL MAKE IT? 
No, because my decision to quit my 
temporary job and focus only on music – 
or rather not quit it, but not to take new 
commissions – was a result of the fact that 
these two things could not go together 
anymore due to time reasons. I had so 
much work related to music that in order 
to honestly do my other job I would have 
to fail in my music work. And since my 
music activity was becoming more and 
more promising and started bringing me 
my first small income then it was natural 
for me to quit the temporary job. There 
was no dramatic decision of the kind - 
„I quit studying and I will only play punk 
rock”. My decision was pragmatic.

ARE YOU GENERALLY PRAGMATIC?
No, but I have a bit of logic wit, I am 
a good organiser and have a profession-
al approach. Maybe it's because both 
of my parents have always been active 
professional musicians. I saw that being 
an artist – apart from bringing extreme 
emotions and being super good for 
sensitive people – is not about living 
with your head in the clouds but it is 
a serious profession which demands 
discipline, travelling, being away from 
home not always in ideal conditions. It is 
time-consuming and you have to control 
the logistics a lot. 

HOW ABOUT YOUR NEAREST FUTURE?
The plan is: because my new album came 
out in September 2014 we did a large 
tour in autumn last year and for spring 
2015 we will have an intense tour too, 
especially in April. I think that we will be 
able to play our material in front of large 
audiences. But already after the premiere 
of „The Escapist” I openly said that we 
managed to record far more material 
that the record managed to hold. This 
new material that did not go into the last 
record is not yet produced and mixed and 
we still miss a couple of songs. But we are 
working on our new album. After spring 
concerts we will go back to recording and 
producing and I hope that before the end 
of spring we will finish our work on the 
new album. I don't know when we will 
publish it but I definitely don't want to 
push it because I don't want to kill „The 
Escapist” too soon. Anyway, there is a lot 
of creative work ahead of us and we surely 
have the energy for it. 
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W Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie można oglądać piękne polskie zwierzęta z naprawdę bliska.  
Oswojone okazy saren, jeleni i wielu innych przechadzają się obok nas w przestrzennych wolierach.  
A wszystko w szczytnym celu – Park zajmuje się badaniami nad ochroną zagrożonych gatunków.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    ŹRÓDŁO FOT.: WWF.PL
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P
ark Dzikich Zwierząt Kadzi-
dłowo im. prof. Benedykta 
Dybowskiego leży w Puszczy 
Piskiej na Mazurach, pomiędzy 
Rucianem-Nidą a Mikołajka-
mi. Wchodzi w skład Mazur-

skiego Parku Krajobrazowego. Założony 
został w przez dr. Andrzeja Krzywińskie-
go w celu ochrony zanikających gatun-
ków dzikich zwierząt. Patronem został 
polski przyrodnik i patriota, a także 
Sybirak – stąd też obecność gatunków 

z Syberii, a nawet Dalekiego Wschodu. 
Jednak głównymi mieszkańcami Parku 
są mazurskie zwierzęta, duża część z nich 
znajdująca się pod ścisłą ochroną. Na 
powierzchni 100 hektarów podziwiać 
można między innymi: bizony, żubry, 
rysie, wilki, bobry, sarny, daniele, dziki 
i wiele gatunków ptaków, np. żurawie 
czy puchacze. Większość zwierząt jest 
na tyle oswojona, że można swobodnie 
spacerować obok nich po przejściu przez 
drewnianą drabinkę. Można je nawet gła-
skać i karmić! Zapewniam, że to świetne 
przeżycie nie tylko dla dzieci. Rzecz jasna 
niektóre drapieżniki, takie jak wilki czy 
rysie, boją się ludzi, więc można ich wy-
patrywać tylko zza ogrodzenia. Zwierzęta 
mają warunki zbliżone do naturalnych – 
woliery umiejscowione są na śródleśnych 
łąkach i mają bardzo duże wymiary.
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NA POWIERZCHNI 
100 HEKTARÓW 
PODZIWIAĆ MOŻNA 
MIĘDZY INNYMI: 
BIZONY, ŻUBRY, RYSIE, 
WILKI, BOBRY, SARNY, 
DANIELE, DZIKI 
I WIELE GATUNKÓW 
PTAKÓW, NP. ŻURAWIE 
CZY PUCHACZE. 
WIĘKSZOŚĆ 
ZWIERZĄT JEST NA 
TYLE OSWOJONA, ŻE 
MOŻNA SWOBODNIE 
SPACEROWAĆ OBOK 
NICH PO PRZEJŚCIU 
PRZEZ DREWNIANĄ 
DRABINKĘ. MOŻNA 
JE NAWET GŁASKAĆ 
I KARMIĆ!

 PODRÓŻE TRAVEL
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Zwiedzanie odbywa się z przewodni-
kami, którzy opowiadają o ciekawych 
szczegółach życia poszczególnych zwie-
rzaków, a także o tym, jak możemy je 
chronić. W tej kwestii Park ma nieoce-
nione zasługi – to właśnie tu dr Andrzej 

Krzywiński opracował innowacyjną 
metodę, która ma na celu reintrodukcję 
rysi na nizinne tereny północno-wschod-
niej Polski. W tej chwili sytuacja rysi na 
Mazurach jest tragiczna – 20 lat temu 
całkowicie zniknęły z terenu „zielonych 

płuc Polski”, ale dzięki działaniom na 
rzecz wznowienia populacji na wolno-
ści żyje ich tam obecnie 16. W Polsce 
północno-wschodniej jest ich 40, zaś 
w całym kraju około 200 osobników. 
To o wiele mniej niż jeszcze 25 lat temu. 
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„BORN TO BE FREE” 
POLEGA NA UMIESZ-
CZANIU OSWOJO-
NYCH MATEK, A WIĘC 
TAKICH, KTÓRE NIE 
PORADZIŁYBY SO-
BIE NA WOLNOŚCI, 
W MONITOROWANYCH 
WOLIERACH NA TE-
RENACH LASU, GDZIE 
WYDAJĄ NA ŚWIAT 
KOCIĘTA. TE Z KOLEI 
OD PIERWSZYCH DNI 
MAJĄ MOŻLIWOŚĆ 
WYCHODZENIA NA 
ZEWNĄTRZ POPRZEZ 
MAŁE OTWORY. DZIĘKI 
TEMU UCZĄ SIĘ ŻYCIA 
W WARUNKACH NATU-
RALNYCH.

Metoda ochrony tego gatunku, opraco-
wana przez Krzywińskiego, nosi nazwę 
„born to be free” i polega na umieszcza-
niu oswojonych matek, a więc takich, 
które nie poradziłyby sobie na wolności, 
w monitorowanych wolierach na tere-

nach lasu, gdzie wydają na świat kocięta. 
Te z kolei od pierwszych dni mają możli-
wość wychodzenia na zewnątrz poprzez 
małe otwory. Dzięki temu uczą się życia 
w warunkach naturalnych. Dzięki tej 
metodzie w mazurskich lasach żyje już 

11 nowych osobników. Akcja wchodzi 
w skład działań na rzecz ochrony rysia 
eurazjatyckiego, prowadzonych przez 
WWF Polska. Park zajmuje się też rein-
trodukcją innych gatunków, na przykład 
kuraków leśnych. Rozmnażanie zwierząt 
w parku świadczy o tym, że żyją w od-
powiednich warunkach.

Ciekawostką jest, że w Kadzidłowie 
mieści się też jeden z nielicznych w Pol-
sce cmentarzy staroobrzędowców – odła-
mu Rosyjskiego Kościoła Prawosławne-
go. W miejscowości jest też zabytkowa 
Osada Kulturowa, w której zwiedzić 
można drewniane zabudowania mazur-
skie, w tym tradycyjną chłopską chatę. 
Mazury, podobnie jak sąsiadująca z nimi 
Warmia, to historycznie region pogra-
nicza, gdzie zawsze mieszały się ze sobą 
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totally disappeared from this area, which 
is commonly known as the „green lungs 
of Poland” but thanks to actions taken 
to re-introduce the lynxes population, 
currently there are 9 lynxes living there in 
the wild. In the whole north-east Poland 
you can find 40 lynxes and in Poland as 
such, we have 200. It is much less than 25 
years ago. The method of protecting lynxes 
developed by Krzywiński is called „born 
to be free” and it is mainly about placing 
tamed mothers – animals that would not 
manage in the wild – is special monitored 
aviaries located in the forest where they 
breed young lynxes. The newborns, from 
the very beginning, have a possibility of 
going outside the aviaries, through small 
openings. Thanks to that procedure they 
learn how to live in natural conditions. 
This method has allowed the introduction 
of 11 new lynxes enter Mazurian region. 
The action is part of the larger process 
protecting Euro-asian lynx that is carried 
out by WWF Poland. The Park deals also 
with re-introduction of other species such 
as kurak leśny. The fact that animals breed 
in the Park is a proof of the fact that the 
conditions they live in are proper. 

It is interesting that in Kadzidłowo, 
there is one of the few Polish orthodox 
cemeteries – of the Russian Orthodox 
Church branch. The city also has a his-
torical Cultural Settlement where you 
can see old historical wooden Mazurian 
houses and a traditional rural cottage. 
The Mazurian region, just like the neigh-
bouring Warmia region, are historical 
regions of the borderland where cultures 
have always been mixed – German, Pol-
ish, Russian, White-Russian, Lithuanian. 
This heritage is under special protection 
due to the renaissance of the „small 
motherlands” concept and the focus of 
the EU's policy of supporting regional 
development. You should definitely visit 
this region for amazing natural and his-
torical attractions it offers. 

kultury niemiecka, polska, rosyjska, bia-
łoruska i litewska. To dziedzictwo jest 
szczególnie chronione zwłaszcza w dobie 
„małych ojczyzn” i Europy regionów. 
Dlatego tez warto odwiedzić ten region 
nie tylko ze względu na niebywałe walo-
ry krajobrazowe i przyrodnicze. 

 IN ENGLISH  

WILD ANIMALS. KADZIDŁOWO 

In the Wild Animals Park located in 
Kadzidłowo you can watch beautiful 
Polish animals that are ata hands 
reach. Tamed species of roe-deers, 
deers and many other animals are 
walking past us in spacious aviaries. 
And all this is done for a higher pur-
pose – the Park carries out special 
research on species that are endan-
gered with extinction.

Wild Animals Park located in Kadzidłowo 
named after prof. Benedykt Dybowski lies 
in the territory of Puszcza Piska (Piła Back-
woods) in the Mazurian Region, between 
Ruciane-Nida town and Mikołajki town. 
It is part of the Mazurian Landscape Park. 
It was created by dr. Andrzej Krzywiński 
in order to protect the vanishing species of 
wild animals. The patron - prof. Benedykt 
Dybowski – was a Polish nature-lover and 
patriot, he was also a Syberian – and that's 
the reason why you can also find here 
species from Siberia and even from the Far 
East. However the Park is mostly inhabited 
by animals from the Mazurian region, most 
of them being under strict protection. The 

Park has a total area of 100 ha and you can 
see such animals as: bisons, lynxes, wolves, 
beavers, doe-deers, fallow-deers, boars and 
numerous bird species such as eagle-owls 
and cranes. Most of the animals is tamed so 
that you can freely walk past them after you 
pass the wooden ladder. You can touch then 
and feed them too! I tell you it is a great 
experience for the kids and for the adults. 
Of course some of the predators such as 
wolves or lynxes are afraid of people so you 
can watch them only from behind a fence. 
The animals are kept in conditions similar 
to natural ones – aviaries are located in the 
forest meadows and they are huge.

The sight-seeing is guided and the 
guides tell about interesting details from 
the life of each species, they also speak 
a lot about ways of protecting the animals. 
In that matter the Park has gained huge 
successes – here dr Andrzej Krzywiński 
developed an innovative method aimed 
at re-introducing lynxes to the low-land 
parts of the north-east Poland. Currently 
the situation of lynxes in the Mazurian 
region is tragic – 20 years ago the species 
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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 COURTNEY BARNETT  
– SOMETIMES I SIT AND THINK,  
AND SOMETIMES I JUST SIT
WYD. MYSTIC
Brzmieniowo płyta osadzona jest 
w alternatywnym rocku początku lat 
90-tych, choć wydaje się to być nie tyle 
świadomym nawiązaniem na przykład 
do swojej słynnej imienniczki, ile 
przekonaniem, że to najlepszy dostępny 
środek do wybranego przez Courtney 
przekazu – humoru i wyraźnej niechęci 
do zbawiania świata. No i piękny blues 
na koniec.

 IN ENGLISH

COURTNEY BARNETT  
– SOMETIMES I SIT AND THINK,  
AND SOMETIMES I JUST SIT 
RELEASED BY MYSTIC
As regards its sounds, the record is 
deeply set in alternative rock from the 
early 90s, although it seems not so much 
a conscious reference to for example its 
author’s famous namesake as a belief 
that it is the best means available for the 
message Courtney has chosen: humour 
and a clear aversion to saving the world. 
Plus beautiful blues to finish off.

 LESZEK MOŻDŻER & FRIENDS  
– JAZZ AT BERLIN PHILHARMONIC III 
WYD. ACT
Trzecia pozycja serii zestawia koncer-
towo w każdym tego słowa znaczeniu 
słynne od dekady trio Możdżera 
z Fresco i Danielssonem ze smyczkową 
wyobraźnią Atom String Quartet. Na 
początek Lutosławski, a potem zestaw 
kompozycji wszystkich uczestników 
wydarzenia, na którego unikatowość 
oprócz temperatury występu na żywo 
składa się przede wszystkim wyobraźnia 
muzyków w nowych dla nich artystycz-
nych okolicznościach.

 IN ENGLISH

LESZEK MOŻDŻER & FRIENDS  
– JAZZ AT BERLIN PHILHARMONIC III 
RELEASED BY ACT
The third item of the series masterfully 
combines the trio of Możdżer, Fresco 
and Danielsson, who have been famous 
for ten years already, with the stringed 
imagination of Atom String Quartet. 
The record begins with Lutosławski and 
moves on to a set of compositions by all 
the participants to the event. It owes its 
unique character to not only the tem-
perature of live performance but most of 
all the imagination of the musicians in 
their new artistic circumstances.

  MODEST MOUSE – STRANGERS  
TO OURSELVES
WYD. SONY
Ten świetny album brzmi jak uwspółcze-
śniony sampler brzmień z całej kariery 
grupy, choć w kilku utworach Modest 
Mouse flirtuje wręcz ze szlachetniejszą 
odmiana muzyki pop. Ani się obejrze-
liśmy, a anarchistyczni muzycznie bun-
townicy stali się ikoną z gatunku i teraz 
zastanawiają się w którą stronę zmierzać. 
Na tej płycie najwyraźniej jeszcze nie 
zdecydowali.

 IN ENGLISH

MODEST MOUSE – STRANGERS  
TO OURSELVES
RELEASED BY SONY
This excellent album is like a modern-
ized sampler of sounds collected from 
the whole career of the group. Still, 
Modest Mouse devotes several songs to 
f lirt with a nobler version of pop music. 
Before we could say Jack Robinson, 
the musically anarchistic rebels had 
become the icon of this kind of music 
and now wonder which way they should 
go. Clearly, they have not made up their 
mind on this album yet. 
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Denis Urubko to rosyjski alpinista, od niedawna z polskim 
paszportem. Jest jednym z niewielu ludzi na świecie, którzy zdobyli 
Koronę Himalajów. Spotkałam go w Gdyni podczas Kolosów, gdzie 
opowiadał o swoich ekspedycjach fanom podróży z całej Polski.

 TEKST:  SYLWIA GUTOWSKA  

ECHO
MOJEJ DUSZY

 ROZMOWA TALK

FOT.: MATTEO ZANGA / THE NORTH FACE 



JESTEŚ UZALEŻNIONY OD ADRENALINY?
Nie jestem uzależniony, ale lubię to uczu-
cie. Mogę żyć przez trzy miesiące, a nawet 
rok bez mocnych przeżyć, a potem do 
nich wracam. Po prostu lubię, ale nie 
sądzę, że jestem uzależniony.

CZY OD ZAWSZE BYŁO DLA CIEBIE JASNYM, 
ŻE ZOSTANIESZ ALPINISTĄ?
Nie, uświadomiłem to sobie, gdy miałem 
16 lat. Przedtem wiele podróżowałem 
i to dało bazę do rozwinięcia mojej pasji 
i zrozumienia, kim chcę być.

URODZIŁEŚ SIĘ W GÓRACH, ZGADZA SIĘ?
Nie, urodziłem się w zupełnie innym miej-
scu, w mieście Nevinnomyssk w Stowropol-
skim Kraji. To około 200 km od Kaukazu.

WYCZYTAŁAM, ŻE W DZIECIŃSTWIE PRZE-
CHODZIŁEŚ ASTMĘ. CZY TO WPŁYNĘŁO 
JAKOŚ NA TWOJE PÓŹNIEJSZE DECYZJE?
To było tak: urodziłem się w nizinnej 
krainie, ale dookoła miasta – 10, 20 
km dalej były wzgórza, takie po 200 m. 
Często wyruszałem tam z moim ojcem 
na ryby albo polowanie, żeby rozejrzeć 
się po okolicy. Kiedy zachorowałem 
i zacząłem być słaby, poczułem wielką 
różnicę pomiędzy tą wolnością, którą 
odczuwałem w naturze, głębokim od-

dechem, którym chłonąłem powietrze, 
a problemami, przez które przechodzi-
łem. Gdy miałem 13 lat, lekarz powie-
dział: „ten chłopak umrze”, bo astma 
rozwijała się tak szybko. Moi rodzice 
zdecydowali, że zmienią mi klimat na 
bardziej wilgotny. I tak przenieśliśmy  
się na wyspę Sachalin.

JAK ZATEM DOTARŁEŚ DO WYSOKICH GÓR?
Na Sachalinie też są małe góry, a raczej 
wzgórza, a na ich szczytach jest mokro 
i zimno. Szczególnie zimą wchodzenie 
tam było świetnym treningiem przed 
rozpoczęciem prawdziwej wspinaczki 

i oswojeniem się z górskim klimatem. Ro-
biłem to tylko dla zabawy, ale na pewno 
otworzyło to drogę do dalszej wspinaczki.

JAK BARDZO RÓŻNI SIĘ ŚWIAT GÓR OD 
ŚWIATA LUDZI? JAK ODNAJDUJESZ SIĘ 
W WIELKICH AGLOMERACJACH?
Bardzo dobrze. Studiowałem na uniwer-
sytecie, bardzo lubię bycie w społeczności, 
wyrażanie siebie, tak jak tutaj. Staram się 
jak najlepiej komunikować z ludźmi, zawsze 
rozmawiam, dyskutuję i nawiązuję pozy-
tywną współpracę. Góry pozwalają mi czuć 
się wolnym, bo czasem po prostu nie mam 
potrzeby skupiać się na relacjach między-

KIEDY ZACHORO-
WAŁEM I ZACZĄŁEM 
BYĆ SŁABY, POCZU-
ŁEM WIELKĄ RÓŻ-
NICĘ POMIĘDZY TĄ 
WOLNOŚCIĄ, KTÓ-
RĄ ODCZUWAŁEM 
W NATURZE, GŁĘ-
BOKIM ODDECHEM, 
KTÓRYM CHŁONĄ-
ŁEM POWIETRZE, 
A PROBLEMAMI, 
PRZEZ KTÓRE PRZE-
CHODZIŁEM.

FOT. DAMIANO LEVATI / THE NORTH FACE
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ludzkich. Oczywiście to ważne w przypadku 
partnera, ale jeśli masz mocnego partnera, 
któremu ufasz, nie musicie codziennie 
rozmawiać i za każdym razem organizować 
współpracy od nowa. Dziś, gdy przechadza-
łem się plażą, zauważyłem jedną ciekawą 
rzecz: że góry są jak granice, oddzielają 
ludzi, kraje. Ale ocean, morze jest jedno 
dookoła całego świata. Jednoczy. W Polsce 
mieszkam kilkanaście kilometrów od morza, 
ale kiedy wchodzę na brzeg, czuję się jakby 
bliżej miejsc oddalonych ode mnie – moich 
rodziców, mojego domu rodzinnego. Woda 
pomaga zbliża do siebie ludzi.

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE PRZEPROWADZIŁEŚ 
SIĘ DO POLSKI I OTRZYMAŁEŚ POLSKIE 
OBYWATELSTWO?
Poznałem tu wielu przyjaciół. Na począt-

ku mojej wspinaczkowej kariery poznałem 
Piotra Pustelnika, Dariusza Załuskiego, 
Krzysztofa Wielickiego, wielu ludzi, którzy 
wpuścili mnie do swego świata, swojej mi-
łości do gór i agresywnej – ale pozytywnie 
agresywnej pasji alpinistycznej. Znalazłem 
w tym odbicie mojej duszy. Lubię otaczać 
się ludźmi, którzy czują to, co ja. No 
i stopniowo, tak to się potoczyło. Co jest 
jeszcze bardzo ważne, to że w dzieciń-
stwie czytałem wiele książek o polskich 
alpinistach. Poza tym polska kultura miała 
wpływ na Rosję, szczególnie w czasach 
ZSSR. Na przykład Włodzimierz Wysocki 
[rosyjski bard polsko-żydowskiego pocho-
dzenia – przyp. S.G.] był mężem Mariny 
Vlady. Było wiele pozytywnych sygnałów, 
których potrzebowaliśmy w Rosji i dla 
mnie były one inspirujące.

TWOIM PARTNEREM WE WSPINACZCE JEST 
SIMONE MORO. JAK DOBRZE MUSISZ PO-
ZNAĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA, ŻEBY ZAUFAĆ 
MU NA TYLE, BY RAZEM WYRUSZYĆ NA 
EKSPEDYCJĘ?
Simone to mój bardzo dobry przyjaciel. Ma tę 
umiejętność postrzegania wszystkich sytuacji 
dziejących się wokół niego jako jedną wielką 
przygodę. Jeśli jesteś częścią tej imprezy, 
przechodzą na ciebie silne emocje i możesz 
się lepiej realizować. Zaczynasz dostrzegać 
więcej jasnych stron życia. To specyficzna 
osoba, która działa jak katalizator pozytyw-
nych emocji. Ma taką jasną aurę wokół siebie, 
także uwielbiam doświadczać z nim nowych 
przygód. Jest też bardzo silnym sportowcem. 
Zawsze możesz na niego liczyć, nigdy cię nie 
zostawi, zrobi wszystko co w jego mocy, by 
pomóc ci jako członek zespołu.
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ALE OBAJ JESTEŚCIE SILNYMI OSOBOWO-
ŚCIAMI. NIE KŁÓCICIE SIĘ CZASEM, SZCZE-
GÓLNIE W EKSTREMALNYCH WARUNKACH?
To prawdopodobne, gdy zderzasz się 
z silną osobą. Simone to bardzo mocny 
partner. Ale mamy podobne spojrzenie na 
świat. Jedyną rzeczą, która nas różni, jest 
typ kobiet, które nam się podobają. To, 
co powiedziałem ci o polskiej kulturze, 
tak samo tyczy się kultury włoskiej – po-
znałem wielu włoskich alpinistów, a Wło-
chy są dla mnie również pozytywnym 
krajem. I w Polsce, i we Włoszech po-
znałem ludzi z pasją, bardzo aktywnych 
i pozytywnych ludzi. Ale powiem ci, że 
w Polsce ludzie są bardziej nakręceni. Są 
zdeterminowani do osiągnięcia swoich 
celów za wszelką cenę. We Włoszech są 
chyba spokojniejsi, robią rzeczy krok po 

kroku. Ale to tylko moja opinia, jako 
Rosjanin widzę to wszystko z zewnątrz.

A CO PLANUJESZ ZROBIĆ TERAZ? CZY JEST 
JESZCZE DO OSIĄGNIĘCIA COŚ, CZEGO NIE 
OSIĄGNĄŁEŚ?
Ostatnio zajmuję się wspinaczką 
techniczną. Staram się pomagać moim 
przyjaciołom w ich przygodach. Oprócz 
tego nadal marzy mi się nowa trasa na 
ośmiotysięczniki. Mam kilka projektów 
do zrealizowania w przyszłości. To coś, co 
nazywam diamentem w alpinistyce. 

 IN ENGLISH  

ECHO OF MY SOUL 

Denis Urubko is a Russian alpinist, 
recently with Polish passport. He's 
one of the few people in the world 
who climbed The Crown of Himala-
yas. I met him on Kolosy in Gdynia 
where he gave speeches to travel 
enthusiasts from all around Poland.

ARE YOU ADDICTED TO ADRENALINE?
I'm not addicted, but I like this feeling. 
I can live for three months or even a year 
without strong experiences and then 
come back to them. I just like them, but 
I don't think I'm addicted.

WAS IT CLEAR FOR YOU FROM THE BEGINNING 
THAT YOU WANTED TO BECOME AN ALPINIST?
No, I realised it when I was 16. Before 
that time I traveled a lot and that was 
a base to develop my passion and help me 
understand who I want to be.

YOU WERE BORN IN THE MOUNTAINS, AM 
I RIGHT?
No, I was born in a completely different 
place, in a city called Nevinnomyssk in 
Stavroi Krai. It's about 200 km away 
from Kaukasus. 

I READ THAT IN YOUR CHILDHOOD YOU SUF-
FERED FROM ASTHMA. DID THAT AFFECT 
YOUR WAY TO BECOME AN ALPINIST?
It was a story like this: I was born in 
a lowland place, but around our town 
– 10, 20 km there were hills, about 200 
m. I often went there with my father for 
hunting or fishing, just to see around. 
When I was sick and weak I felt a big 
difference between the freedom I expe-
rienced in the nature, the deep breath 
I could take, and the health problems 
I had. When I was about 13 years old, the 
doctor said „This boy will die.”, because 

my asthma developed so badly. My 
parents decided to change the climate for 
more humid one. And that was how we 
emigrated to the Sakharin island. 

SO HOW DID YOU GET TO THE MOUNTAINS?
In Sakhalin there are also some small 
ones, some hills, but on the top of the 
hills the weather was wet and cold. Es-

DZIŚ, GDY PRZECHA-
DZAŁEM SIĘ PLA-
ŻĄ, ZAUWAŻYŁEM 
JEDNĄ CIEKAWĄ 
RZECZ: ŻE GÓRY SĄ 
JAK GRANICE, OD-
DZIELAJĄ LUDZI, 
KRAJE. ALE OCEAN, 
MORZE JEST JEDNO 
DOOKOŁA CAŁEGO 
ŚWIATA. JEDNOCZY. 
W POLSCE MIESZ-
KAM KILKANAŚCIE 
KILOMETRÓW OD 
MORZA, ALE KIE-
DY WCHODZĘ NA 
BRZEG, CZUJĘ SIĘ 
JAKBY BLIŻEJ 
MIEJSC ODDALO-
NYCH ODE MNIE – 
MOICH RODZICÓW, 
MOJEGO DOMU 
RODZINNEGO. WODA 
POMAGA ZBLIŻA DO 
SIEBIE LUDZI.

 ROZMOWA TALK

FOT.: MATTEO ZANGA / THE NORTH FACE
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pecially in the winter it was a very good 
training for me to start climbing and feel 
the mountain climate. For me it was just 
for fun, but it surely opened some doors.

HOW DIFFERENT IS THE WORLD OF MOUN-
TAINS WITH THE CIVILISATION? HOW DO YOU 
FIND YOURSELF IN BIG AGGLOMERATIONS?
Very well. I was educated at the university, 
I very much like being in a community, 
representing myself, like here. I try to 
do my best communicating with people, 
I always talk, have discussions and positive 
cooperation. The mountains let me feel 

free, because sometimes I just don't need 
to concentrate on relations. Of course, 
it's important with your parter, but if you 
have a strong partner whom you trust, you 
don't have to talk everyday and organise 
the cooperation step by step. Today, when 
I walked down the beach, I noticed one 
interesting thing: that mountains are like 
borders, they separate people, countries. 
But the ocean, the sea is one all around the 
world. It unites. In Poland I live several 
km from here, but when I step to the 
coast, I feel very close to what's far away: 
my parents, my family home. The water 
helps people communicate.

HOW DID IT HAPPEN THAT YOU MOVED TO 
POLAND AND GOT POLISH CITIZENSHIP?
I met many friends from here. At the 
beginning of my mountaineering career 
I met Adam Pustelnik, Dariusz Załuski, 
Krzysztof Wielicki, many people who 
let me into their mentality, their love for 
the mountains and their aggressive – but 
positive aggressive reflection on alpinism. 
I understood it was an echo from my 
soul. I like to be surrounded by people 

who feel the same way I do. So, gradually 
it happened like this. What is also very 
important, in my childhood I read many 
books on Polish climbers. In the museum 
in Sakhalin there was a section about 
Bronisław Piłsudski, brother of Józef 
Piłsudski, who did ethnographical studies 
in Sakhalin. But also Polish culture in-
fluenced Russia in the soviet period. For 
example Włodzimierz Wysocki [Russian 
bard with Polish-Jewish origin – ed.] was 
married to Marina Vlady. So there were 
many positive answers that we needed in 
Russia and I find them inspiring. 

YOUR PARTNER IN ALPINISM IS SIMONE 
MORO. HOW WELL DO YOU HAVE TO KNOW 
ANOTHER HUMAN BEING TO TRUST HIM 
ENOUGH TO GO FOR AN EXPEDITION 
TOGETHER?
Simone is my very good friend. He's got 
the ability to perceive all situations sur-
rounding him as an adventure. If you're 
involved in this party, you get strong 
emotions, you make good realisations for 
yourself. You begin to notice more bright 
sides of the world. This is a specific per-
son who works as a catalyst of good emo-
tions. He's got this aura of brightness, so 
I like experiencing new adventures with 
him. He's also a very strong sportsman. 
You can always count on him and he will 
never leave you, he'll do his best to help 
you as a member of the team.

BUT YOU BOTH ARE STRONG PERSONALI-
TIES. DON'T YOU HAVE ARGUMENTS WHILE 
IN EXTREME CONDITIONS?
It's possible to have arguments with 
a strong person. Simone is a very strong 
partner. But we have similar view on the 
world. The one thing we don't have in 
common is the types of women. What 
I told you about Polish culture, the same 
is with Italian – I met many Italian alpin-
ists and Italy is a very positive country for 
me as well. Both in Poland and in Italy 
I met people with passion, very active and 
positive ones. But I can tell you in Poland 
people are more driven. They're deter-
mined to achieve their goal no matter 
what. In Italy they do it step by step. But 
it's my opinion, as a Russian I see things 
from the outside.

WHAT ARE YOU PLANNING TO DO NOW? IS 
THERE ANYTHING MORE TO ACHIEVE?
Nowadays I like to do technical moun-
taineering. I try to help my friends with 
their adventures. Plus, I still dream about 
a new route to 8000 m peaks. I have some 
projects to realise in the future. It's some-
thing I call diamond in alpinism. 

 ROZMOWA TALK

FOT. CORY RICHARDS / THE NORTH FACE

FOT.: CORY RICHARDS / THE NORTH FACE
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CZAS LOTNIKA
Graham sporej części naszych bliźnich kojarzyć się będzie z pieczywem. 
Bardziej wysofistykowanym może przypomnieć pisarza o tym imieniu. 
Greene'a. Tak samo nazywa się też aktor, który zawsze gra jakiegoś 
Indianina. Pewnie dlatego, że sam jest Irokezem, ale jego raczej zna się 
z twarzy, nie z imienia.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA    ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE  
    



J
est jeszcze Graham Master-
ton. Twórca horrorów i po-
dręczników z dziedziny ży-
cia seksualnego. Ale też nie 
o tego Grahama nam dziś 
chodzi. Chodzi o George'a, 

czyli tego Grahama, którego zna każdy 
zegarmistrz na świecie. George Graham 
wynalazł wychwyt Grahama. Wychwyt 
Grahama to coś, bez czego nie działała-
by większość zegarów wahadłowych.

Pan George w przerwach w rewoluc-
jonizowaniu systemów pomiaru czasu 
kolegował się z różnej maści naukow-

cami. Należał nawet do Royal Society. 
Przyjaźnił się tam z osobami, których 
nazwiska znają nie tylko zegarmistr-
zowie, ale wszyscy, którzy chodzili na 
fizykę w podstawówce.

Przeszło trzydzieści lat temu w Szwa-
jcarii reaktywowano firmę Graham. 
Zrobił to pan Eric Loth. Inżynier, 
projektant, zegarmistrz i kolekcjon-
er postanowił połączyć szwajcarski 
know-how z brytyjskim dziedzictwem. 
Wygląda na to, że mu się udało. 

Dla laika najbardziej charakterystyczna 
jest linia zegarków lotniczych z wielkim 

przyciskiem do sterowania stoperem.  
To pomysł z czasów II wojny światowej, 
kiedy piloci bombowców musieli precyzy-
jnie odmierzać czas, by zbombardować 
fabrykę messerchmittów a nie szpital 
dziecięcy. Chodziło o to, żeby móc korzys-
tać ze stopera w rękawiczkach.
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PRZESZŁO 
TRZYDZIEŚCI LAT 
TEMU W SZWAJCARII 
REAKTYWOWANO 
FIRMĘ GRAHAM. ZROBIŁ 
TO PAN ERIC LOTH. 
INŻYNIER, PROJEKTANT, 
ZEGARMISTRZ 
I KOLEKCJONER 
POSTANOWIŁ 
POŁĄCZYĆ 
SZWAJCARSKI KNOW-
HOW Z BRYTYJSKIM 
DZIEDZICTWEM. 
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Dziś wydawać się może, że tego 
rodzaju ułatwienie nie jest do niczego 
potrzebne. Ale z drugiej strony czasy 
mamy dziwne i kto wie, co się wydarzy 
pojutrze. 

 IN ENGLISH

PILOT’S TIME

Many of us associate graham with 
bread. Those more sophisticated 
might also think about a writer 
named that way, Graham Greene, 
and an actor carrying the same 
name, who played some Indian here 
and there. Perhaps because he’s an 
Iroquois himself, but he’s more often 
known by his face than his name.

There’s also Graham Masterton. An 
author of horrors and sex life related 
handbooks. But today we’re not talking 
about this Graham either. We’re talking 
about George Graham, whom every 
watchmaker in the world heard about. 
George Graham invented the deadbeat 

escapement. The deadbeat escapement is 
something without which most pendu-
lum clocks couldn’t work.

Apart from revolutionizing time meas-
urement systems, Mr George was meeting 
various kinds of scientists. He was even 
a Fellow of the Royal Society, where he met 
people whose names are familiar to not 
only watchmakers but also all those who 
attended physics classes at primary school.

Graham company was reactivated 
more than thirty years ago in Switzer-
land by Eric Loth. The engineer, design-
er, watchmaker and collector decided to 
combine Swiss know-how with British 
heritage. And it looks like he succeeded.

Laymen probably recognize most of 
all a line of pilot’s watches with a huge 
button used to control the stopwatch. 
The idea evolved during World War II, 
when bomber pilots had to precisely 
measure time in order to bomb a Mess-
erschmitt factory instead of a children’s 
hospital. It was about the ability to use 
the stopwatch with gloves on.

Today it might seem that such a fea-
ture is no longer needed. But on the 
other hand, we live in weird times.  
Who knows what will happen? 
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SAMSUNG GALAXY S6
Przyzwyczailiśmy się do tego, że wymie-
niamy telefony co dwa, trzy lata. Albo 
szybciej – kiedy się zdezintegrują. Na 
ogół robią to w tym samym czasie, kiedy 
ich procesory przestają dawać radę, a po-
jemność baterii poddaje się motoryzacyj-
nej modzie na downsizing.

Nowy Galaxy S6 zbudowany jest 
z metalu i szkła. Szkła, które nie dość, że 
nazywa się „Gorilla”, co samo w sobie 
świadczy o twardości, to jeszcze jego 
najmocniejszą wersję nazwano wydawa-
łoby się niezbyt adekwatnym słowem 

„Corning”.W sieci są już filmy, na których 
S6 są zrzucane z różnych wysokości bądź 
rzucane na różne odległości. Generalnie 

nie polecamy tego rodzaju zachowań. 
Jeżeli ktoś koniecznie chce czymś rzucać 
polecamy koszykówkę. 

W S6 zastosowano pierwsze na świecie 
64-bitowe, 14-nanometrowe procesory.  
Aż sprawdziliśmy w Wikipedii – nano-
metr to miliardowa część metra. Gdyby 
ten procesor był 140-nanometrowy – nie 
zauważylibyśmy pewnie różnicy. Różnicę 
pewnie zauważyłaby bateria. Jeżeli coś 
montowane jest po raz pierwszy to pew-
nie nowe technologicznie będzie dłużej, 
niż gdyby chodziło o coś – jak to się 
mówi – sprawdzonego.

Baterię można ładować szybko – 
przewodowo. Dziesięć minut ładowania 
może dać cztery godziny używania. 
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 TEKST: MARCIN KĘDRYNA

ŹRÓDŁO FOT.: MATERIAŁY PRASOWE  
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Można też bezprzewodowo. Człowiek 
nie musi wtedy szukać kabelka.  
Ale ładowanie trwa wolniej.

Kamery – pięciomegapikselowa 
przednia i szesnastomegakipselowa tylna 
z bardzo jasnymi obiektywami dają szan-
se na zdjęcia w zupełnej wręcz ciemności. 
Sam proces uruchamiania aparatu trwa 
mniej niż sekundę, więc nie ma znanego 
z innych smartfonów problemu niemoż-
ności sfotografowania czegoś, co dzieje się 
szybko i nagle. Do tego możemy dodać 
działający system rozpoznawania linii 
papilarnych. Naprawdę działający.

Znając życie, w ciągu najbliższych 
trzech lat powstanie wiele nowocześniej-
szych smartfonów. Ale może się okazać, 
że nie będzie to mieć dla nas specjalnego 
znaczenia. Bo lepsze jest wrogiem dobrego. 
Zwłaszcza, jeśli to dobre jest bardzo dobre.

BMW 2 ACTIVE TOURER
Wieloletnie doświadczenie nauczyło 
mnie, żeby do hejtu podchodzić z rezer-
wą. Zwłaszcza własnego. 

Wielbiciele marki BMW na samą infor-
mację o tym, że firma ma zamiar produko-
wać samochód z napędem na przednią oś 
zareagowali, jakby ktoś matkę im kołkiem 
nieokorowanym zatłukł. Później, kiedy 
zobaczyli jak samochód wygląda – zaczęli 
płakać rzewnymi łzami, że taki koreański 
w kształtach. Z doświadczenia wiem, że 
nawet najbrzydsze BMW (dla mnie X6) 
zaczyna się podobać kiedy się jest już 
w środku. Do tego MINI jest dowodem na 
to, że BMW potrafi dobrze robić przednio-
napędowe samochody.

Wsiadałem więc do 2 Active Tourera 
bez zbytniej niechęci. Wolałem świat, 
w którym serii BMW było pięć, ale 
pewnie gdybym to ja zarządzał tą firmą 

– zbankrutowałaby po paru miesiącach. 

SAMSUNG SMART CONTROL
Telewizory SmartTV prócz wielu plusów 
mają jeden zasadniczy minus. Ciężko jest 
nimi sterować. Można oczywiście próbo-
wać robić to gestami bądź głosem. Moż-
na używać smartfona bądź tabletu. Ale 
tradycjonalista może z tym mieć problem. 
Wpisywanie długiego adresu www albo 
hasła w przeszukiwarce Youtube przy 
pomocy przycisków pilota może odebrać 
przyjemność oglądania. By tej przyjem-
ności nie odbierać Samsung stworzył 
pilot, który działa trochę jak wskaźnik 
laserowy. Kiedy kierujemy go w stronę 
telewizora, na ekranie pojawia się punkt. 
Więc zamiast zylion razy wciskać strzałki 
na pilocie, my po prostu wskazujemy, co 
chcemy wskazać. I na co chcemy kliknąć. 
Uważamy, że ta technologia jest rewolu-
cją na miarę UHD. 

„POMPEJE. ŻYCIE W CIENIU WULKANU.”
Od połowy kwietnia na Stadionie Naro-
dowym można obejrzeć wystawę „Pom-
peje. Życie w cieniu wulkanu.” Na ponad 
2000 metrów kwadratowych powierzchni 
z 24 specjalnie zaaranżowanymi salami 
oraz 70 instalacjami multimedialny-
mi, wizualnymi i sensorycznymi. Przy 
tworzeniu wystawy zostały wykorzystane 
wszystkie dostępne, najnowocześniejsze 
technologie: rekonstrukcje 3D i 4D, efek-
ty multisensoryczne, cyfrowe projekcje 
przestrzenne, zsynchronizowane mul-
timedialnie pulpity ciekłokrystaliczne, 
hologramy oraz trójwymiarowe miraże. 
Odtworzone detal po detalu Pompeje po-
wstały w nowym wymiarze i będą odbie-
rane przez widzów wszystkimi zmysłami. 
Punktem kulminacyjnym wystawy jest 
erupcja wulkanu. To efektowna projekcja 
w technologii 4D, której towarzyszy 
trzęsienie ziemi.

Z okazji otwarcia wystawy firma Sam-
sung przygotowała specjalną aplikację 

„Pompeje”. Znajdują się w niej informacje 
o biletach, godzinach otwarcia czy dojeź-

Dziś modeli jest bez liku. Tak, by każdy 
znalazł coś dla siebie. Na przykład wielbi-
ciel koreańskiego dizajnu. Ale poważnie. 
Zrobiłem Acitive Tourerem w trzy dni 
ze dwa tysiące kilometrów. Samochód, 
który na pierwszy rzut oka sprawia wra-
żenie stworzonego do jazdy po mieście, 
świetnie sprawdza się w trasie. Wersja 
218d – silnikowo same plusy. Prawie nie 
pali, a całkiem zgrabnie jedzie. 

Wnętrze odpowiednio przestronne. 
Teoretycznie można się czepiać foteli, choć 
gdybym to zrobił pan Bóg powinien mnie 
piorunem trafić, bo moje wrażliwe plecy 
całkiem nieźle przeżyły prawie 20 godzin 
jazdy. Wyposażenie jak w BMW, audio 
jak w BMW. Wszystko jak w BMW. Tylko 
ten wygląd. Parę osób na parkingach czy 
stacjach benzynowych wyraźnie nie mo-
gło uwierzyć, że to jest BMW. No i może 
właśnie o to chodzi. Może to jest samo-
chód dla ludzi, którzy cale życie chcieli 
mieć samochód tak dobry jak BMW, tylko 
nie kojarzący się z tuningowaną trójką 
z lat dziewięćdziesiątych? Może. Nie mnie 
oceniać. Ja wiem, że ci, którzy się na to 
auto zdecydują – nie będą żałować. 

35 

 SPRZĘT EQUIPMENT



 SPRZĘT EQUIPMENT

36 

dzie oraz bezpłatny przewodnik w formie 
audiobooka. Pomocna może okazać się 
też wirtualna mapa. Użytkownicy apli-
kacji będą mieli okazje poprzez zabawę 
poznać realia życia w starożytności i po-
szerzyć swoją wiedzę historyczną. 

 IN ENGLISH

SUBJECTIVE SURVEY OF GOODS 

SAMSUNG GALAXY S6
We’ve got used to changing our phones 
every two or three years. Or even more 
often, when they disintegrate. They 
usually do it at the same time as their 
processors conk out, and their battery’s 
capacity follows the automotive fashion 
for downsizing.

The new Galaxy S6 is built of glass 
and metal. And not only is this glass 
called “Gorilla”, which proves the 
phone’s hardness in itself, but its strong-
est version is named “Corning”, which 
could seem a rather inadequate word. 
The web is already full of films show-
ing the S6 being dropped down great 
heights or thrown at various distances. 
Generally speaking, we don’t recom-
mend such behaviour. If you really need 
to throw something, try basketball.

The S6 is the first phone to be powered 
by 64-bit, 14-nanometre processors. We’ve 
even looked it up on Wikipedia, a nano-
metre is equal to one billionth of a metre. 
If the processor was a 140-nanometre 
one, we probably wouldn’t even see the 
difference. But the battery would. When 
something is installed in a device for the 
first time, it usually remains technologi-
cally new for a longer time than so-called 
well-tried things.

The battery can be charged quickly with 
a charger. Ten minutes of charging can 
provide four hours of usage. It can be also 

charged wirelessly. You don’t have to look 
for the cable then. But it takes more time.

As far as cameras are concerned, there 
is a five-megapixel front camera and 
a sixteen-megapixel back one with bright 
lenses, which allow you to take photo-
graphs in complete darkness. The process 
of switching the camera on takes less 
than a second, thanks to which you avoid 
the problem of not being able to shoot 
a photo when something happens quickly 
and suddenly, which is so common in 
other smartphones. And on top of all that 
there’s a good working fingerprint scanner. 
It’s really good working.

As we can expect, there will be many 
more innovative smartphones produced n 
the nearest future. But it can turn out it 
won’t make any difference to us. Because 
the best is the enemy of the good. Espe-
cially when the good is very good. 

BMW 2 ACTIVE TOURER
Many years of experience have taught me 
to approach hatred with reserve. Especial-
ly when it’s me who’s the hater.

On hearing the news that the compa-
ny is to produce a front-wheel-drive car, 
BMW lovers reacted as if someone had 
clubbed their mother with an unpeeled 
stake. And later, when they saw how the 
car looked, they broke down in tears 
because its shape was so Korean. I know 
from experience that even the ugliest 
BMW cars (like the X6 in my opinion) can 
appeal to you when you’re already inside. 
Plus the Mini proves that BMW can make 
good front-wheel-drive cars.

So I got into the 2 Active Tourer 
without a particularly strong aversion. 
I preferred a world with five BMW cars 
only, but if I was the one to manage the 
company, it would certainly go bankrupt 
after several months. Today it produces 
countless models so that everyone can 
find something for themselves. For 
example a lover of Korean design. But 
seriously speaking, I drove around two 
thousand kilometres within three days 
in the Active Tourer. Though at first 
glance it seems to be a typical urban car, 
it performs very well outside cities as well. 
As far as engine is concerned, the 218d 
version has only pluses. It uses up almost 
no fuel and goes quite smoothly.

The interior is spacious as it should be. 
I could theoretically niggle about the seats, 
but if I did, God should strike me with 
a thunderbolt because my sensitive back 
survived the almost twenty-hour drive 
quite well. The equipment and audio are 
the same as in any BMW. Everything’s 
the same as in any BMW. Except for the 

looks. There were several people who, 
when they saw the car at a parking lot or 
petrol station, clearly couldn’t believe it 
was a BMW. And perhaps that’s what it’s 
all about. Perhaps it’s a car for those who 
have always wanted a car as good as the 
BMW but didn’t want one that would be 
associated with the tuned 3 series from the 
nineties? Perhaps. I’m not the one to judge. 
I know that those who decide to buy this 
car won’t regret.

SAMSUNG SMART CONTROL
Apart from all their advantages, smart 
TVs have one basic disadvantage. They’re 
difficult to handle. You can obviously 
try controlling them with your gestures 
or voice. You can use your smartphone 
or tablet. But traditionalists will find 
it problematic. Entering a long website 
address or anything else into the YouTube 
browser with the use of buttons on 
a remote can deprive you of the pleasure 
of watching TV. To make sure its clients 
are not deprived of this pleasure, Samsung 
has created a remote that works a bit like 
a laser pointer. When it’s directed towards 
the TV, a small point appears on the 
screen. So instead of pressing arrows on 
the remote for the thousandth time, you 
can simply point out what you want and 
choose it. We think that this technology is 
a revolution comparable to UHD.

“POMPEII: IN THE SHADOW OF THE VOLCANO”
The National Stadium in Warsaw 
launched an exhibition entitled “Pompeii: 
In the Shadow of the Volcano” available 
since mid-April. It occupies an area of 
more than 2,000 square metres with 24 
specially arranged rooms and 70 multi-
media, visual and sensory installations. 
The authors of the exhibition used all 
innovative technologies available: 3D and 
4D reconstructions, multisensory effects, 
digital spatial projections, multimedia 
synchronised LCS panels, holograms and 
three-dimensional mirages. Pompeii has 
been reconstructed detail after detail 
to be experienced in a new dimension 
and appeal to all senses. The exhibition 
culminates in a volcanic eruption, which 
is a spectacular 4D projection with an 
accompanying earthquake.

Samsung has prepared a special app 
called “Pompeii” on the occasion of the 
exhibition. It includes information about 
tickets, opening hours or access and a free 
audio guide. You can also find a helpful 
virtual map there. The app gives its users 
a chance to play and at the same time 
learn what life was like in antiquity and to 
extend their knowledge of history. 
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Do 
Europy kawa zawitała 
w XVI wieku. Dzięki 
swoim pobudzającym 
właściwościom zyskała 
szczególne miejsce pod 

każdą szerokością geograficzną. Dziesiątki 
narodów znalazło swój unikalny sposób 
jej parzenia i podawania, nadając jej wy-
jątkowy charakter. Tym samym stała się 
nieodłącznym elementem wielu kultur.

NA JEDEN ŁYK 
Słyszymy kawa, myślimy Włochy. 
Dźwięczne nazwy napoju, przypra-
wiająca o zawrót głowy ilość sposobów 
serwowania i wszechobecność to chyba 
najpowszechniejsze skojarzenia z włoską 
kawą. Będąc na Półwyspie Apenińskim 
warto pamiętać, że w menu, nie znaj-
dziemy pozycji „espresso”.  Espresso jest 
bowiem synonimem kawy, a wszystkie 

inne rodzaje są wariacją na jego temat.  
Spożywanie kawy dla Włochów to 
nieodłączny element dnia. Piją ją często, 
szybko i w małych porcjach. Włosi delek-
tują się jedynie porannym cappuccino, do 
kolejnych dawek kofeiny nie przywiązują 
tak wielkiej wagi, o ceremoniale picia 
nie wspominając. Kawa często parzona 
jest w moce – wynalezionym w latach 
30-tych XX wieku zaparzaczu.

BAŁKAŃSKI KOCIOŁEK
Nic tak nie orzeźwia w upalny dzień, jak 
łyk mocnej kawy. Przekonać możemy się 
o tym w krajach bałkańskich. Gotowanej 
w tygielku, drobno zmielonej kawy nie 
można pomylić z żadną inną. Jest nie-
zwykle aromatyczna, kremowa, zawsze 
mocno słodzona. Pita jest z niewielkich 

Z FILIŻANKĄ
DOKOŁA EUROPY

Kawa to znacznie więcej niż napój, to rytuał, chwila wytchnienia, świętość. 
Jednych pobudza do działania, dla innych jest pretekstem, aby wyrwać 
się z pędu i znaleźć czas dla najbliższych. Niezależnie od tego, z jakich 
powodów ją pijemy, robimy to z nieskrywaną przyjemnością.

 TEKST:  AGNIESZKA MRÓZ    ŹRÓDŁO FOT.:  STOCKSNAP.IO
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filiżanek, na jeden łyk. Tradycyjnie 
serwowana jest ze szklanką wody i lokum 

– owocową słodkością o konsystencji ga-
laretki. Przygotowywanie kawy to rytuał. 
Wodę powinno się zdjąć z palnika tuż 
przed doprowadzeniem jej do wrzenia 
i poczekać, aż fusy opadną. Proces należy 
powtórzyć dwukrotnie i dopiero za 
trzecim razem zagotować wodę. Tajemni-
ca smaku tkwi także w sposobie palenia 
kawy. Ziarna pozostają brązowe, a po ich 
zmieleniu bardziej przypominają cyna-
mon niż znaną nam czarną kawę sypaną.

Kiedy pić kawę na Bałkanach? Zawsze. 
Mieszkańcy półwyspu zatrzymują się na 
nią w drodze do pracy, kończą nią obiad 
i rozpoczynają wieczorne wyjście z przyja-
ciółmi. W każdym kraju bałkańskim kawa 
smakuje tak samo, warto jednak pamiętać, 
aby w Serbii nie poprosić o kawę po chor-
wacku, a w Bośni kawę po serbsku.

FRANCUSKA PRASA
Przy francuskim śniadaniu na próżno 
szukać filiżanek i kubków. Poranną 
kawę Francuzi piją z miseczki. Powód 
jest bardziej pragmatyczny niż mogłoby 
się wydawać. Naczynie to jest po prostu 
wygodniejsze do maczania w nim crois-
sainta. W XIX wieku Francuzi stworzyli 
jedno z bardziej przełomowych urządzeń 
do parzenia kawy – prasę francuską. 
Prosty dzbanek z filtrem, umożliwiają-
cym oddzielenie po zaparzeniu fusów od 
napoju, podbił serca miłośników kawy na 
całym kontynencie. Niektórzy przypisują 
kawie zasługę za nienaganne sylwetki 
wielu Francuzów. Spożywana jest bo-
wiem po każdym deserze i po kolacji na 
poprawę trawienia.

AUSTRIACKA POKUSA
W Austrii obowiązkowym punktem wi-
zyty powinna być jedna ze znakomitych 

kawiarni. Do austriackich kaffehausów 
nie przychodzi się aby wypić w przelocie 
małą czarną, ich próg przekracza się aby 
znaleźć chwilę wytchnienia. Wiele z nich 
ma ponad 100 letnią tradycję. Grając 
w gry planszowe z przyjaciółmi, zaczytu-
jąc się w gazetach łatwo zapomnieć,  
że przyszło się tu aby napić się kawy.

Tymczasem koniecznie trzeba spróbo-
wać kawy po wiedeńsku. Wiener Melan-
ge to połączenie kawy czarnej, brązowej 
i spienionego mleka. Kluczowy wpływ 
na smak ma doskonała jakość wody, 
wykorzystywanej przy jej parzeniu. Ła-
komczuchy z pewnością rozsmakują się 
w wersji, w której jedna porcja espresso 
zastępowana jest gorącą czekoladą. Do 
kawy zawsze podawana jest szklanka 
wody, która jest na bieżąco uzupełniana. 
Na porządku dziennym jest spędzenie 
w kawiarni kilku godzin, pijąc w tym 
czasie tylko jedną filiżankę napoju.

MINIMALISTYCZNI REKORDZIŚCI 
Nikt na świecie nie pije tyle kawy co 
Skandynawowie. Statystyczny Szwed 
spożywa w ciągu roku 8 kilogramów 
kawy, o 4 więcej przypada na mieszkańca 
Finlandii. Szwedzka kawa podawana 
jest w stosunkowo dużych kubkach i jest 
umiarkowanie mocna. Nie jest parzona 
w żaden specyficzny sposób. Pomimo tego, 
niewiele jest krajów, w którym odgrywa 
tak istotną rolę. \ Kawę pije się podczas 
fiki - specjalnej przerwy, która respekto-
wana jest we wszystkich miejscach pracy 
i ma status świętości. Nawet jeśli termin 
zakończenia projektu jest tuż tuż niewygo-
spodarowanie kilku chwil na pogawędkę 
przy kubku kawy jest źle postrzegane. 
Fika to moment w ciągu dnia, kiedy 
można się spotkać z przyjaciółmi, rodziną, 
współpracownikami. To czas na rozmowy 
i budowanie więzi.  Tradycyjnie kawie 

towarzyszy słodka przekąska, najczęściej 
bułeczka cynamonowa, bądź słodkości 
z dodatkiem marcepanu. 

 IN ENGLISH  

WITH A COFFEE CUP AROUND EUROPE

Coffee is much more than just 
a drink, its a ritual, a moment of 
relaxation, a holy thing. It stimulates 
some people to work while for others 
its a pretext to stop the rush and find 
time for the closest ones. No matter 
for what reason we drink coffee, we 
do it with unhidden pleasure.

Coffee first came to Europe in the 16th 
century. Thanks to its stimulating character-
istics, coffee very quickly gained special place 
all over the world. Dozens  

 PODRÓŻE TRAVEL

BĘDĄC NA PÓŁWY-
SPIE APENIŃSKIM 
WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE 
W MENU, NIE ZNAJ-
DZIEMY POZYCJI 
„ESPRESSO”.  ESPRES-
SO JEST BOWIEM 
SYNONIMEM KAWY, 
A WSZYSTKIE INNE 
RODZAJE SĄ WARIA-
CJĄ NA JEGO TEMAT.  
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 PODRÓŻE TRAVEL

of nations found their own way of preparing 
and serving coffee thus giving it a unique 
character. In that way coffee has become an 
inseparable part of many cultures.

FOR ONE SIP 
When we hear the word coffee we think 

– Italy. The ringing sounds of the drink, 
the huge number of serving it and its 
omnipresence seem to be the most popular 
associations we get when thinking about 
Italian coffee. If you visit the Apennine 
Peninsula you should remember that the 
menu will not have the word „espresso” in 
it. In Italy the word “espresso” is a synonym 
of coffee and all other types of coffee are 
just a variation on the theme of espresso. 
Drinking coffee is an indispensable part of 
everyday. Italians drink it often, quick and 
in small amounts. Italians give a long time 
to celebrate only the morning cappucci-
no, the next doses of caffeine are not so 
important for them, not mentioning the 
ceremony of drinking. Coffee in Italy is 
very often prepared in a mocha – a coffee 
plunger invented in 1930s.

THE SMALL BALKAN CAULDRON 
Nothing can be as refreshing as a sip of 
strong coffee. You can find out that its true 
especially in the Balkan countries. The Bal-
kan coffee which is grounded and prepared 
in a melting pot is unique. Its very aromatic, 
creamy and served with a lot of sugar in 
small cups – just for one sip. Its tradition-
ally served with a glass of water and lokum 

– fruit delight that looks like jelly. The 
process of preparing the coffee is a ritual. 
The pot with the coffee and water should 
be taken off the fire before it starts boiling 
and you should wait for the coffee grounds 
fall down. The process of heating the water 

with coffee should be repeated twice and 
it is only after the third time that you can 
allow the water to boil. The secret of the 
taste is in the way the coffee is grounded. 
The beans remain brown and after you mill 
them they look like cinnamon rather than 
like dark grounded coffee.

WHEN TO DRINK COFFEE IN THE BALKANS?
Always. People who live in the Balkans stop 
for coffee on the way to work, they drink it 
to top their dinner and also at the start of 
an evening meeting with friends. In each 
of the Balkan countries coffee tastes similar 
but you have to remember that in Serbia 
you should not ask for coffee made the 
Croatian way and in Bosnia you should not 
ask for coffee made the Serbian way.

FRENCH PRESS 
You will not find cups or mugs if you eat 
a traditional French breakfast. French peo-
ple drink their morning coffee from small 
bowls.  The reason is much more pragmatic 
than you think. A bowl is much more 
useful for dipping a croissant in the coffee. 
In the 19th century the French invented 
one of the most revolutionary coffee brew-
ing devices – a French press, also known 
as a press pot. This simple pot with filter 
that allows you to separate coffee grounds 
from the drink after brewing became very 
popular among coffee lovers in Europe. 
Some people say that coffee is responsible 
for keeping French people slim since it is 
served after every dessert and late dinner to 
stimulate digestion.

AUSTRIAN TEMPTATION
If you visit Austria it is a must to see one 
of the fabulous cafes. The austrian kaffe-
hauses are not places where you can grab 

a small coffee for one sip but they are plac-
es where you can find a moment of relax-
ation. Most of these cafes have more than 
100 years of tradition. As you start playing 
board games and reading newspapers you 
easily forget that you came here to drink 
coffee. But you should definitely try coffee 
brewed in accordance to Vienna-style. 
Wiener Melange is a combination of black 
coffee, brown coffee and steamed milk. 
The main factor that influences the taste 
is the perfect quality of the water used for 
brewing. Sweet-lovers will definitely fall in 
love with the version in which one portion 
of espresso is exchanged by hot chocolate. 
The coffee is always served with a glass 
of water which is permanently filled. Its 
very popular that people spend more than 
a couple of hours in the kaffehaus and 
drink only one coffee in that time.

MINIMALISTS WHO BREAK THE RECORDS 
No one n the world drinks as much coffee 
as Scandinavians. An average Swede drinks 
ca. 8 kg of coffee per year and an average 
Finnish person drinks 4 more kilo. Swedish 
coffee is served is relatively large cups and 
its strength is moderate. The brewing is not 
a very special process but nevertheless it 
plays a crucial role in Sweden. You always 
drink coffee during the so called fika – 
a special break that is respected in all work 
places in Sweden and is treatd as something 
holy. Even if the deadline for a given project 
is approaching you have to find a couple of 
moments to chat with your colleagues over 
a cup of coffee. Fika is a moment when you 
can meet your friends, family, co-workers. 
It is a time for talking and building bonds 
with people. The coffee is traditionally 
served with sweet delights such as a cinna-
mon roll or a sweet with marzipan. 



M
ytaxi, pionier wśród 
aplikacji do zamawiania 
taksówek przy użyciu smart-
fona, łączy bezpośrednio 
kierowcę z pasażerem, bez 

pośrednictwa centrali. Atutem takiego 
rozwiązania jest przejrzystość – pasażer 
rozpoznaje kierowcę dzięki zdjęciu, 
imieniu i nazwisku, numerowi telefonu. 
Na bieżąco może też śledzić przyjazd 
taksówki na ekranie swojego telefonu, 
a po skończonym kursie może ocenić 
podróż i kierowcę za pomocą gwiaz-
dek. Zamawiając taksówkę z mytaxi 
ma również pewność, że przyjedzie po 
niego licencjonowany kierowca.

WARSZAWSKIE TAKSÓWKI 50% TANIEJ
mytaxi jest też pierwszą aplikacją 
w Polsce, która uruchomiła na rynku 
taksówek mobilny system płatności – 
opcję „Płać przez aplikację”. Korzystając 
z niej w dniach 4-17 maja, pasażerowie 
zamawiający kurs z „Płatnością przez 
aplikację” zapłacą 50% wartości kursu. 
Wszystko to w ramach akcji „Warszaw-
skie taksówki o połowę taniej”.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?
• ściągnij bezpłatną aplikację mytaxi na 

iOS, Android lub Windows Phone
• zarejestruj w aplikacji wybrany sposób 

płatności: kartę VISA, MasterCard lub 
konto PayPal.

• Zamów taksówkę wybierając opcję 
„Płać przez aplikację”.

Po zakończeniu kursu taksówkarz zaini-
cjuje proces płatności wprowadzając na 
swoim smartfonie cenę za przejazd zgod-
nie ze wskazaniem taksometru. Sekundę 
później cena wyświetli się na smartfonie 
pasażera w celu zatwierdzenia jej kodem 
PIN. Cały proces płatności odbywa się 
w sposób bezpieczny i przejrzysty w ciągu 
kilku sekund. 

Mytaxi działa obecnie w Niemczech, 
Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Wło-
szech i oczywiście w Warszawie. Jeśli 
podróżujecie w jedno z tych miejsc – nie 
zapomnijcie skorzystać z mytaxi. 

WWW.MYTAXI.COM

 IN ENGLISH  

ORDER TAXI VIA APP AND PAY HALF 
THE PRICE

Do you need a taxi to the airport? 
Are you afraid of being cheated? 
There is a solution for you – mytaxi 
app. Thanks to this you can directly 
order your favourite driver, select 
the fare and even pay with your 
smartphone. Moreover, by using 
the “Pay by App” option between 
4th-17th of May, you will pay only 
50% for your ride in Warsaw.

Mytaxi, a pioneer among taxi applications, 
directly connects the driver and the passenger, 
omitting the dispatch centre. The advantage 
of this solution is the transparency – a passen-
ger recognises the driver with a photo, name 
and a phone number. Moreover, they can 
live-track the driver on their mobile phone 
screen and after the ride rate the driver and 
his car. When ordering a taxi with mytaxi 
one can also be certain that the service will be 
provided by a licensed taxi driver.

WARSAW TAXIS 50% OFF
Mytaxi is the first taxi application in Po-
land which launches a mobile payment sys-
tem – the “Pay by App” feature. Between 
4th and 17th of May, passengers ordering 
a ride with “Pay by App” option will pay 
only 50% of the fare thanks to the current 
discount: “Warsaw taxis for half the price”.

HOW TO USE THE DISCOUNT?
• •download mytaxi free app for iOS, 

Android or Windows Phone
• •register and choose your payment 

method: VISA, MasterCard or PayPal 
account

• •select “Pay by App” option and order 
a taxi.

After completing the ride the taxi driver 
initiates the payment process and enters 
the fare in his smartphone as indicated 
by the taxi meter. The price is instantly 
displayed on the passenger’s smartphone 
so the passenger can accept it and confirm 
with a password. The entire payment pro-
cess is safe and takes only a few seconds.

Mytaxi currently operates in Germa-
ny, Spain, Austria, Switzerland, Italy 
and of course in Warsaw. If you travel 
to one of those places – do not forget to 
use mytaxi app. 

Potrzebna Ci taksówka na lotnisko? Boisz się, że zostaniesz 
oszukany? Jest na to rozwiązanie – aplikacja mytaxi. Dzięki niej 
bezpośrednio zamówisz ulubionego kierowcę, sam wybierzesz 
stawkę przejazdu, a nawet będziesz mógł zapłacić bezpośrednio 
z poziomu smartfona. Co więcej, korzystając z opcji „Płać przez 
aplikację” w dniach 4-17 maja zapłacisz za kurs 50% mniej.

 TEKST I FOT.: MAT. PRASOWE

ZAMAWIAJ 
PRZEZ APLIKACJĘ 
I PŁAĆ POŁOWĘ MNIEJ
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ZDJĘCIA/PHOTO:  WOJCIECH FOIT 
MODELKA/MODEL: JUSTYNA JASEK/UNCOVERMODELS

STYLISTA/STYLIST: BOŻENA LIPNICKA
MAKIJAŻ I WŁOSY/MAKE-UP & HAIR: MAGDALENA KOŹLICKA
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J
uż od sobotniego popołudnia atmosfera w terminalu lotni-
ska coraz bardziej przypominała o tym, że za kilka godzin 
odbędzie się tutaj wielka impreza sportowa. Na scenie od-
bywały się m.in. pokazy programów treningowych, profe-

sjonalnej rozgrzewki, sztuk walki i  samoobrony, a wokół groma-
dziła się coraz większa liczba osób ubranych na sportowo, dumnie 
prezentując zielone biegowe koszulki przygotowane przez organi-
zatorów. Nie lada atrakcjami dla widzów i zawodników były też 
samochodowe symulatory dachowania, pokazy ratownictwa me-
dycznego czy możliwość zbadania sprawności swojego organizmu 

źródło: skywayrun.pl

Wielkie bieganie 
po pasie startowym 

W nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia br.) w Porcie 
Lotniczym Rzeszów-Jasionka odbyła się niecodzienna 
impreza – wielki bieg po pasie startowym - „SKYWAYRUN”. 
Prawie dziewięciuset uczestników ścigało się nocną porą na 
pięciokilometrowej trasie, wyznaczonej m. in. wzdłuż drogi 
startowej lotniska.



za pomocą specjalnego urządzenia, pokazującego m.in. ilość tkan-
ki tłuszczowej i metaboliczny wiek organizmu.

Pasażerowie odlatujący i przylatujący w sobotni wieczór na lot-
nisko w Jasionce byli mocno zdziwieni widząc na tablicy odlotów 
napis „SKYWAYRUN” zaplanowany na godzinę 00:00, bo właśnie 
o  tej godzinie zawodnicy, po uprzednim przejściu standardowej 
kontroli bezpieczeństwa, ruszyli w trasę.

I  wtedy właśnie fala zielonych koszulek rozlała się po porcie 
lotniczym dzielnie stawiając czoła kiepskiej pogodzie. Rywalizacja 
przebiegała w duchu fair play i wszyscy szczęśliwi uczestnicy biegu 
udekorowani zostali pamiątkowymi medalami.

Gościem specjalnym i  jednocześnie uczestnikiem biegu był 
podróżnik Aleksander Doba, pierwszy człowiek na świecie, któ-
ry przepłynął samotnie kajakiem Ocean Atlantycki, zostając Po-
dróżnikiem Roku prestiżowego magazynu National Geographic.

Zwycięzcą zawodów w klasyfikacji mężczyzn został Stanisław 
Jaźwiecki z Krościenka Wyżnego (z czasem 15 min. 10 sek.), dru-
gie miejsce należało do Huberta Wierdaka z Korczyny (15 min. 
20 sek.), trzecie natomiast do Konrada Dziedzica z Krościenka 
Wyżnego (15 min. 42 sek.).

Wśród kobiet triumfowała Weronika Kozioł z  Krosna, która 
przebiegła trasę w 19 min. i 21 sek. Drugie miejsce zajęła Justyna 
Gwizdak (20 min. 4 sek.), a trzecie Ewa Zięba (20 min. 19 sek.).

W Klasyfikacji Pracowników Portu Lotniczego zwyciężył To-
masz Kwarta ze Straży Ochrony Lotniska z czasek 20 min. 2 sek. 
Kolejne miejsca zajęli: Andrzej Borys (20 min. 28 sek.) oraz Michał 
Adamski (20 min. 31 sek.), obaj ze Straży Granicznej.

Zwycięzców uhonorował prezes Portu Lotniczego „Rzeszów-
-Jasionka” Stanisław Nowak wraz z  niestrudzonym Aleksan-
drem Dobą, który z uśmiechem pozował do zdjęć pomimo póź-
nej pory. Niewykluczone, że nie była to ostatnia taka biegowa 
impreza na rzeszowskim lotnisku.
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IN ENGLISH  

The great run on the airport runway  

In the Sunday night (18/19 April 2015) Rzeszów-Jasionka Airport 
hosted a highly untypical event – great run on the airport runway 
called „SKYWAYRUN”. Almost nine hundred participants took 
part in the 5 km night race along the route that ran along the air-
port runway, among other places.

Already on saturday afternoon the atmosphere in the airport termi-
nal was more and more reminding everyone that in a couple of hours 
a huge sport event will take place here. The stage was occupied by 
groups and individuals presenting training programmes, profession-
al warm-up, martial arts and self-defence, and around the stage there 
were more and more people dressed in sport clothes – proudly rep-
resenting green running t-shirts prepared by the organisers. The air-
port prepared also other attractions for the run audiences and runners 

- such as car simulators of car’s rollover, medical rescue teams presenta-
tions, or a possibility of testing your organism’s overall condition, fit-
ness and stamina with the use of a special machine body composition 
analyser testing the level of fat tissue and organism’s metabolic age.

Passengers departing from Jasionka Airport and arriving to the 
terminal were very disappointed to see that the departure informa-
tion board shows only info about „SKYWAYRUN” planned for 
00:00 because that was the moment the runners, having under-
gone a regular security control, began the race.

And that was the moment that the wave of green t-shirts spilled 
itself all over the airport, bravely pushing its way forward in spite 
of bad weather conditions. The competition went in accordance to 
fair play rules and all happy race participants received medals to 
commemorating the event.

The race had a special guest who also participated in the run 
- Aleksander Doba – a  traveller and world’s first person who 
swam over the Atlantic Ocean in a kayak, and he received the 

prestigious title of the Traveller of the Year granted by the Na-
tional Geographic magazine.

Stanisław Jaźwiecki from Krościenko Wyżne became the win-
ner of the male classification (his time was: 15 min. 10 sec.), sec-
ond place was taken by Hubert Wierdak from Korczyna (15 min. 
20 sec.), and third place was taken by Konrad Dziedzic from Kro-
ścienko Wyżne (15 min. 42 sec.).

Weronika Kozioł from Krosno was the winner among wom-
en – she finished the run with the time: 19 min. i 21 sec. Second 
place was taken by Justyna Gwizdak (20 min. 4 sec.), and third 
place by Ewa Zięba (20 min. 19 sec.).

In the classification of the Airport Staff the winner was To-
masz Kwarta from the Airport Security Guard with the time: 20 
min. 2 sec. Second and third place were taken by: Andrzej Borys 
(20 min. 28 sec.) and Michał Adamski (20 min. 31 sec.), both 
from the Airport Security Guard.

The winners were given medals by „Rzeszów-Jasionka” Air-
port Chairman - Stanisław Nowak accompanied by tireless Alek-
sander Doba, who was posing for photos with a smile on his face 
despite late hour. Most probably this was not the last running 
event on “Rzeszów-Jasionka” Airport.





Lokalni artyści 
na lotnisku 
w Rzeszowie

W
  ramach 35-lecia istnienia Regionalnego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury z  siedzibą 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 
pojawiły się obrazy i rysunki, których twórca-
mi są: Wioletta Cielecka, Stanisław Dworak, 

Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, Mieczysław Kołodziej, Je-
rzy Nawrocki, Maria Rudnicka oraz Emilia Wołoszyn.

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury z  siedzibą 
w WDK Rzeszów działa na zasadzie wolontariatu, nie otrzymu-

W Terminalu Portu Lotniczego 
„Rzeszów-Jasionka” po raz kolejny 
został zorganizowany wernisaż prac, 
tym razem lokalnych artystów.
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je na działalność żadnych dotacji. Spełnia funkcje kulturotwór-
cze, wychowawcze, kształcące i poznawcze, a nawet terapeutycz-
ne. Jest organizacja otwartą, w której mogą znaleźć miejsce osoby 
o  różnych zainteresowaniach, w  różnym wieku, różnej profesji 
oraz różnych poglądów.
 
IN ENGLISH  

Local artists in the Rzeszów-Jasionka Airport  
 Rzeszów-Jasionka Airport's Terminal was once more a place 
of art exhibition – this time local artists were invited to 
present their works.jdziemy w Tunezji, do której zaprasza 
biuro Exim Tours!

Within the framework of the 35th anniversary of the Regional 
Association of Culture Artists located in the Wojewódzki Dom 
Kultury in Rzeszów (Regional Cultural Centre in Rzeszów) 
paintings and drawings have appeared in the Rzeszów-Jasion-
ka terminal. The artists who presented their works were: Wio-
letta Cielecka, Stanisław Dworak, Jadwiga Kupiszewska, Dor-
ota Kwoka, Mieczysław Kołodziej, Jerzy Nawrocki, Maria 
Rudnicka and Emilia Wołoszyn.

The Regional Association of Culture Artists located in the 
Regional Cultural Centre in Rzeszów functions on the basis 
of voluntary service, it receives no grants for its activities. It 
serves cultural, educational, perceptive and even therapeutic 
purposes. It is an open organisation that can be joined by peo-
ple with various interests, in different age and of different pro-
fession and different ideologies.
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 6:25 10:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:35 12:25 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 17:20 21:00 FR7622 738

.2.4... 17:50 21:30 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 21:25 23:10 FR7623 738

.2.4... 21:55 23:40 FR7623 738

O
D
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T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.05.2015 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie 
przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. / Information 
included in the schedule presents data from 05.05.2015 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact 
a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 10:50 12:25 LH1384 E190/CR9

..3.... 20:40 22:15 LH1386 E190

12.45.7 (Brak rejsu 
14.05.15)

20:50 22:25 LH1386 E190

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

123456. (Brak rejsu 
15.05.15)

06:10 07:55 LH1387 E190/CR9

12345.7 13:15 15:00 LH1385 E190

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 11:05 13:10 FR3121 738

.....6.  17:15 19:20 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 13:35 15:40 FR3122 738

.....6.  19:45 21:50 FR3122 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 17:20 21:35 FR862 738

...4... 17:15 21:30 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 00:05 FR863 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. 11:20 14:55 FR2136 738

1.3.5.7 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 11:05 12:40 FR2135 738

.2.4.6. 15:20 16:55 FR2137 738

1.3.5.7 22:00 23:35 FR2137 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 10:20 12:10 FR3203 738

.......7 10:35 12:25 FR3203 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 67 (Brak rejsu 
03.05.15) 

07:30 08:25 LO3805 DH4

1234567 13:35 14:30 LO3801 E175/E195

1234567 (Brak rejsu 
02.05.15)

16:35 17:30 LO3807 DH4/E170

12345.7 (Brak rejsu 
01.05.15)

22:40 23:35 LO3803 E170

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6. (Brak rejsów 
01,02.05.15) 

05:55 06:45 LO3804 DH4/E170

1234567(Brak rejsu 
01,03.05.15)

08:55 09:45 LO3806 DH4/E170

1234567 15:00 15:50 LO3802 DH4/E195 / E175

12345.7 (Brak rejsu 
02.05.15)

18:00 18:50 LO3808 DH4/E170/E175

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 06:10 09:55 FR3202 738

......7 06:25 10:10 FR3202 738
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Finanse i Inwestycje

Pożyczki 
cienia

Lada chwila miną trzy lata od upadku pi-
ramidy Amber Gold i szumnie ogłoszonej 
przez rząd walki z finansowymi oszusta-
mi i lichwą. W tym czasie rynek pożyczek 
pozabankowych, czyli tych udzielanych 
poza kontrolą regulatora, urósł dwukrot-
nie. Zdaniem wielu to potrzebna alterna-
tywa dla usług bankowych, jednak aby 
nie kusić naciągaczy, potrzebne są jasne 
reguły gry. A ustawy, która zapewniałaby 
ochronę klientom, jak nie było, tak nie ma. 

Szacunki firmy doradczej PwC pokazu-
ją, że rocznie poza bankami udzielanych 
jest nawet 2 mln pożyczek. Na koniec lipca 
2014 roku portfel kredytów firm pożyczko-
wych zrzeszonych w Konferencji Przed-
siębiorstw Finansowych (KPF) opiewał 
na kwotę 3,4 mld zł. Biorąc pod uwagę, że 
boom na pożyczki ma miejsce zazwyczaj 
pod koniec roku, można się spodziewać, że 
wartość bankowości cienia w Polsce prze-

kroczyła już 4 mld zł i ro-
śnie o kilka procent rocznie. 
Sprzyja temu środowisko 
niskich stóp procentowych. 
Maksymalne oprocento-
wanie pożyczek, które nie 
może przekraczać 10 proc., 
czyli czterokrotności stopy 
lombardowej, sprawia, że 
wiele banków odmawia po-
życzania pieniędzy bardziej 
ryzykownym kredytobior-
com. Ci idą więc po pomoc 
do firm pożyczkowych. 

Jednocześnie jesteśmy 
jednym z niewielu krajów w regionie, któ-
re– poza maksymalną wysokością odsetek – 
nie limitują kosztów pożyczek.  
To oznacza, że firmy mogą dowolnie dyk-
tować cenniki opłat m.in. za ubezpieczenie 
spłaty pożyczki, sporządzenie umowy czy 

wizyty konsultantów, co z kolei 
winduje raty do lichwiarskich 
poziomów. 

Pierwszy projekt zmian 
w prawie, wprowadzający 
m.in. limit pozaodsetkowych 
kosztów pożyczki, resort finan-
sów pokazał w październiku 
2013 roku. W trakcie konsul-
tacji założenia kilkakrotnie 
zmieniano, a cała sprawa stała 
się areną walki interesów ryn-
kowych graczy. Ostatnia run-
da konsultacji zakończyła się 
19 grudnia ubiegłego roku, po 

czym dokument utknął u ministra Ma-
teusza Szczurka. Co się dzieje z ustawą? 
W Ministerstwie Finansów (MF) słyszymy, 
że jest „w końcowej fazie przygotowań 
ostatecznego kształtu”. Nawet jeśli rzeczy-
wiście końcowa wersja wkrótce ujrzy świa-

Wartość 
bankowości 

cienia w Polsce 
przekroczyła 
już 4 mld zł. 

Jej rozwojowi 
sprzyjają 

niskie stopy 
procentowe.

Wart 4 mld zł rynek pożyczek niebankowych wciąż nie doczekał się regulacji. 

Prace nad ustawą trwają od dwóch lat. Ofiarą żółwiego tempa jest konsument. 



tło dzienne, czeka ją jeszcze długa prze-
prawa przez Radę Ministrów i parlament. 
Mało kto na rynku wierzy w to, że ustawa 
wejdzie w życie przed upływem kadencji 
obecnego rządu. – Po drodze mamy wy-
bory prezydenckie i wakacje 
sejmowe. To nie jest dobry 
czas na szybkie przepychanie 
ustaw, zwłaszcza wzbudza-
jących takie emocje – mówi 
osoba z jednej z firm, biorą-
cych udział w konsultacjach.

Tymczasem na rynku 
cenowa wojna trwa w naj-
lepsze. Walka o klientów 
była szczególnie intensyw-
na pod koniec roku, w okre-
sie przedświątecznym. Tzw. 
pierwsza pożyczka za zero to produkt, 
który ma w swojej ofercie coraz więcej 
firm działających w internecie. Pożycz-
kodawcy licytują się też na kwoty, które 
można otrzymać bez oprocentowania. 
Niektórzy dają już nawet 1,6 tys. zł. Ta 
marketingowa sztuczka, która ma na celu 
złapać klienta, stała się na rynku bardzo 
powszechna. Problemy zaczynają się wte-
dy, gdy brakuje pieniędzy na spłatę raty.

Już samo przypomnienie o zaległo-
ści w postaci SMS–a czy listu może kosz-
tować dłużnika od kilku do kilkunastu 
złotych. Czas spłaty można oczywiście 
wydłużyć, ale w przypadku pożyczek 
na najniższe kwoty kosztuje to nawet 30 
proc. ich wartości. Nowa ustawa ma m.in. 
ukrócić te niebezpieczne praktyki rolo-
wania długu, które wpędzają konsumenta 
w pętlę zadłużenia. W dokumencie jest 
też mowa o ograniczeniu odsetek, jakie 
firmy pobierają od opóźnienia w spłacie 
pożyczki. Obecnie w kodeksie cywilnym 
poziom tych opłat nie jest sprecyzowany, 
ale jeśli nowela przepisów wejdzie w ży-
cie, koszty te nie będą mogły przekroczyć 
maksymalnego oprocentowania kredy-
tu konsumenckiego, czyli czterokrotno-
ści stopy lombardowej NBP (obecnie ten 
limit wynosi 10 proc.). Takie rozwiązanie 
ma zapobiec sytuacjom, w których firma 
udziela pożyczki, wiedząc, że zarobi na 
dłużniku, który nie będzie w stanie spła-
cić zobowiązania w terminie.

Najwięcej sporów budzi proponowa-
ne przez MF ograniczenie możliwości po-
bierania różnego rodzaju opłat i prowizji 
w umowach pożyczek i kredytów, któ-
rych koszt często przekracza samo opro-
centowanie. Służyć ma temu wprowadze-
nie limitu całkowitego kosztu kredytu 
(odsetki plus dodatkowe opłaty). Minister-
stwo proponuje, by pozaodsetkowe koszty 
pożyczki nie przekraczały 25 proc. jej war-
tości oraz dodatkowo 30 proc. całkowitej 
kwoty kredytu wyrażonej w skali rocznej. 
Jedno ale: maksymalnie zadłużony nie 

mógłby zapłacić pożyczkodawcy więcej 
niż 100 proc. pożyczonej kwoty.

Zdaniem Andrzeja Rotera, przewod-
niczącego KPF, tak skonstruowany limit 
ograniczy dostęp do pożyczek klientom 

bardziej ryzykownym, o niż-
szych dochodach. – Skala 
zmniejszenia rynku może 
wynieść ok. 1 mld zł, czyli 
jedną trzecią obecnej warto-
ści – mówi Roter. To rozwią-
zanie nie podoba się zwłasz-
cza firmom, które pożyczają 
niewielkie kwoty na krótkie 
terminy. Takie pożyczki sta-
ną się po prostu nieopłacal-
ne. – Limit został ustalony na 

poziomie bliskim dolnej grani-
cy kosztów, ponoszonych przez pożyczko-
dawców. To z kolei może powodować, że 
część oferty zostanie wycofana z rynku, 
czego efektem będzie zepchnięcie konsu-
mentów do szarej strefy, którą najlepiej 
obrazuje film pt. „Dług” Krzysztofa Krau-
zego – ostrzega Paweł Grabowski ze Związ-
ku Firm Pożyczkowych.

Zastrzeżenia do różnych punktów usta-
wy mają też instytucje regulujące rynek 
finansowy, w tym Komisja Nadzoru Finan-
sowego, przedstawiciele banków oraz praw-
nicy. Pojawiły się również nowe postula-
ty, m.in. przyjrzenia się pobieranym przez 
pożyczkodawców opłatom wstępnym czy 
kwestii dostępności umów kredytowych. – 
Prace nad ustawą się przedłużają, ponieważ 
materia jest o wiele bardziej skomplikowa-
na, niż wydawało się ustawodawcy. Pojawił 
się choćby podstawowy problem z definicją 
firmy pożyczkowej. – Próbujemy uregulo-
wać rynek, o którym nic nie wiemy – mówi 
osoba biorąca udział w konsultacjach. 

Efekt niemal dwuletnich prac rządu 
wygląda mizernie. – Przepisy regulujące 
sektor pozabankowy wymagają noweli-
zacji, jednak niekoniecznie tam, gdzie 
planuje je projektodawca – uważa Gra-
bowski. Jego zdaniem jednym z takich 
usprawnień byłoby utworzenie publicz-
nego rejestru firm pożyczkowych. – Dzię-
ki niemu konsumenci mieliby możliwość 
szybkiej i łatwej weryfikacji pożyczko-

Jesteśmy jednym z niewielu 
krajów w regionie, które 
nie limitują kosztów poży-
czek. Firmy mogą 
dowolnie dyktować 
cenniki opłat, 
m.in. za ubezpieczenie 
spłaty, sporządzenie 
umowy czy wizytę 
konsultantów.

„Rzetelne  
firmy mają 

problem, bo 
nieuczciwi 
konkurenci 
psują opinię  

o całej branży”. 

dawcy. Niestety, koncepcję tę porzuco-
no już na etapie prac nad założeniami do 
projektu ustawy – mówi. 

Wydaje się, że na wejściu w życie usta-
wy w obecnym kształcie nikomu nie zależy, 
jednak zdaniem ekspertów rosnący rynek 
pozabankowy w Polsce trzeba ucywilizo-
wać. – Teraz rzetelne firmy mają problem, 
bo nieuczciwi konkurenci psują opinię 
o całej branży. Ograniczenie kosztów po-
zaodsetkowych ograniczyłoby działalność 
firm nieuczciwych, czyli oferujących po-
życzki po zawyżonych kosztach i ukry-
wających przed klientem rzeczywiste 
koszty pożyczek –  mówi Mateusz Walew-
ski, starszy ekonomista w firmie doradczej 
PwC. Zamieszanie z ustawą uderza przede 
wszystkim w klientów firm pożyczkowych. 

– Brak regulacji oznacza, że konsumenci 
wciąż nie są prawnie chronieni przed do-
wolnie wysokimi kosztami pozaodsetkowy-
mi zaciąganych pożyczek – mówi Walewski. 

Skalę problemu widać w ostatnim  
badaniu Federacji Konsumentów.  
Jej prawnicy wzięli pod lupę 14 wzorów 
umów, które podsuwane były klientom 12 
firm pożyczkowych na początku  
tego roku. Okazało się, że wiele stosuje 
np. zbyt wysokie opłaty za monity o spła-
cie (rosły wraz z upływem czasu i po-
życzonej sumy pieniędzy, zamiast być 
stałą kwotą). Często zdarzało się też, że 
w umowach nie było żadnej informacji 
o kosztach pożyczki, lecz jedynie zapis 
o możliwości sprawdzenia ich na stronie 
internetowej. Kilka firm pobierało absur-
dalne opłaty wynikające np. ze zmiany 
danych osobowych. Jedna wbrew prawu 
w przypadku przedterminowej spłaty po-
życzki nie chciała zwrócić części kosztów 
jej udzielenia. Inna odsyłała w przypadku 
sporów do sądu… na Malcie.

Rządzący mają jeszcze pół roku na to, 
aby uporządkować rozgrzebany projekt 
ustawy i wprowadzić nowe zasady w życie. 
Jeśli to nie wystarczy, niewykluczone, że 
całą batalię trzeba będzie zacząć od nowa.

— Agnieszka Kamińska
Jednym słowem: Rynek firm pożyczkowych 
ciągle jest dziki, a do tego wciąż rośnie. Zmian 
w prawie na razie nie będzie.



Firmy i Rynki

A gdyby tak 
się z kimś 

skonsolidować…? 

Krowa  
zmienia 
pogląd  

Unijny rynek mleka po ponad trzech dekadach pożegnał się z kwotami mlecznymi.

Polska zwiększy produkcję, a to może skłaniać do łączenia sił w walce o odległe rynki.

Gdyby można było cofnąć czas, Leszek Ol-
szewski, 40–letni rolnik z Białowieżyna 
w województwie kujawsko–pomorskim, nie 
postawiłby na mleko. Wybrałby warzywa 
albo zboża, bo nikt nie kazałby mu płacić 
za to, że z powodu urodzaju wyprodukował 
ich więcej niż zazwyczaj. A tak puszcza-
ją mu nerwy, bo grozi mu ponad 300 tys. 
zł kary za przekroczenie kwoty mlecznej. 
– Nawet jeżeli spłata będzie rozłożona na 
trzy lata, miesięcznie wychodzi prawie 10 
tys. zł. To przecież niewyobrażalna kwota – 
martwi się Olszewski. Rolników, którzy tak 
jak on zostaną ukarani za przekroczenie 
kwot mlecznych w sezonie 2014/2015, jest 
w Polsce ponad 1 tys. W sumie wg aktual-
nych szacunków będą musieli zapłacić bli-
sko 700 mln zł, najwięcej w ciągu 11 lat obo-
wiązywania w Polsce limitów mlecznych. 

Kolejnego rekordu już na szczęście nie 
pobiją: 1 kwietnia, po ponad trzech deka-
dach, UE odeszła od limitowania produk-

cji mleka. Skorzystają na tym najwięksi 
i najbardziej aktywni rolnicy – oni bowiem 
mogą szybko zwiększyć wydajność swo-
ich gospodarstw. Bank BGŻ szacuje, że 
w najbliższych pięciu latach skup mleka 
w Polsce może się zwiększyć nawet o jed-
ną piątą. Do tej pory roczna kwota mlecz-
na Polski wynosiła ok. 10 mld kg. Dawało 
nam to szóste miejsce w UE, za Niemcami, 
Francją, Wielką Brytanią, Holandią i Wło-
chami. Po uwolnieniu rynku mamy szan-
se przesunąć się na trzecią pozycję pod 
względem ilości mleka dostarczanego do 
przetwórstwa. – Włochy, tak jak pozosta-
łe południowe kraje UE, będą raczej od-
chodzić od produkcji mleka. Ograniczać 
ją będą najprawdopodobniej także Wielka 
Brytania oraz kraje skandynawskie – uwa-
ża Marta Skrzypczyk, analityk Banku BGŻ. 
Niemiec i Francji nie wyprzedzimy, bo 
tak jak my mają możliwości, by zwiększyć 
produkcję mleka. Groźnym konkurentem 

Polski stanie się Irlandia, gdzie skup mle-
ka może pójść w górę nawet o połowę. – Po 
zniesieniu kwot zwiększy się konkurencja 
na rynku. Podołają jej gospodarstwa, któ-
re zwiększą efektywność i obniżą koszty – 
uważa Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity, 
czołowej firmy mleczarskiej w Polsce.

A to oznacza konsolidację w mleku. 
I to na kilku poziomach. Poziom pierw-
szy: producenci mleka. – Za 10 lat w Pol-
sce może pozostać nie więcej niż 100 tys. 
gospodarstw mlecznych. Dziś ich liczba 
przekracza 350 tys. – mówi Marta Skrzyp-
czyk. Szanse na przetrwanie mają go-
spodarstwa liczące co najmniej 20 krów. 
Mniejsze muszą zwiększyć liczbę zwierząt 
albo wypadną z rynku. Większa rzeka mle-
ka, która popłynie w Polsce, stwarza także 
szanse na dalszy rozwój najbardziej ak-
tywnych firm mleczarskich. To drugi po-
ziom konsolidacji. Wiele przedsiębiorstw 
przetwarzających biały surowiec ma wciąż Z
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20–30 proc. niewykorzystanych mocy 
produkcyjnych. W efekcie przyspieszyć 
powinien eksport produktów z polskie-
go mleka, który tylko w 2014 roku poszedł 
w górę o 11 proc., do ponad 1,8 mld euro. 
Jest to możliwe tym bardziej, że ceny zaku-
pu surowca są u nas nadal o blisko 15 proc. 
niższe od średniej unijnej. – Mocną stroną 
naszej branży mleczarskiej jest nie tylko 
spora różnica cen, ale również tańsza niż 
na Zachodzie siła robocza – mówi Edward 
Bajko, prezes Spomleku. – Nie zdziwiłbym 
się więc, gdyby przejęciem polskich zakła-
dów interesowali się inwestorzy z zagrani-
cy. To dla nich bardziej opłacalne niż bu-
dowa przetwórni od zera, bo zapewnia im 
dostęp do surowca – uważa.

Polska jest potencjalnie łakomym ką-
skiem dla poszukujących surowca Niem-
ców. Za Odrą czołowymi graczami są DMK, 
Müller i Hochwald. Ale osoby z branży mó-
wią, że sieci próbowały zarzucić u nas fir-
my francuskie, holenderskie, a nawet chiń-
skie, jednak bez większych rezultatów. 

Dlaczego tak atrakcyjny biznes odpra-
wiał dotąd zagraniczny kapitał z kwit-
kiem? Odpowiedź przynosi struktura ryn-
ku. Dziś blisko 70 proc. z ok. 180 zakładów 
przetwarzających mleko to spółdzielnie. 
O ich przyszłości decydują rolnicy, którzy 
są ich udziałowcami. – Nie sądzę, aby zgo-
dzili się na wejście zagranicznego inwe-
stora, obawiając się, że stracą gwarancję 
zbytu, która jest dla nich najważniejsza – 
uważa Waldemar Broś, prezes Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich. 

Marta Skrzypczyk przypomina, że po-
przednio nasz rynek znalazł się na celow-
niku zagranicznych graczy pod koniec lat 
90., kiedy było wiadomo, że Polska wej-
dzie do UE. – Sukces odnieśli nieliczni. 
Wyjątkiem jest Danone – mówi ekonomi-
sta Banku BGŻ. – Nie brakuje też takich 
firm jak Campina czy Yoplait, które zre-
zygnowały z produkcji w Polsce – dodaje. 
Zakład produkujący mozzarellę w Gości-
nie sprzedała również szwedzko–duńska 
Arla. W 2011 roku kupiła go od niej polska 
grupa Polmlek należąca do Andrzeja Gra-
bowskiego i Jerzego Boruckiego. Na roz-
poczęcie produkcji w naszym kraju nie 
zdecydował się także niemiecki Müller. – 
Polski rynek jest bardzo konkurencyjny. 
Mocną pozycję mają na nim produkty pod 
krajowymi markami, które są tańsze od 
globalnych – wyjaśnia Marta Skrzypczyk. 
– Barierą dla zagranicznych firm, które 
przed laty próbowały zdobyć u nas mocną 
pozycję, była także mała popularność jo-
gurtów, deserów mlecznych czy bardziej 
niszowych serów – uważa.

Dalsza koncentracja przetwórstwa mle-
ka w Polsce będzie najprawdopodobniej 
przebiegać tak jak do tej pory, a więc pod 
znakiem łączenia się zakładów z rodzi-

razie jednak nie myśli o fuzjach, bo woli się 
skupić na inwestycjach w 14 zakładach na-
leżących do Mlekovity. W tym roku wyda 
na nie 110 mln zł. –  Chcemy być gotowi na 
przetworzenie większej ilości mleka, która 
już wkrótce trafi na rynek – mówi Sapiński.

Tylko mali rolnicy mogą krótkotermi-
nowo cieszyć się ze zmiany unijnej poli-
tyki. Średni i więksi mają za to wiele żalu. 
– Kwoty miały stabilizować rynek, ale nie 
spełniły swojej roli. Byłoby inaczej, gdyby 
w Unii obowiązywały ceny gwarantowane 
za mleko wyprodukowane w ramach limi-
tów – zaznacza Leszek Olszewski.

Kwoty mleczne nie zadziałały, bo Eu-
ropa jest zaledwie częścią globalnego 
rynku. I to właśnie on, a nie Wspólnota, 
decyduje o popycie na mleko i jego ce-
nach. – Wprowadzając kwoty, Bruksela nie 
spodziewała się, że konsumpcja mleka na 
świecie zwiększy się aż tak bardzo – wy-
jaśnia Marta Skrzypczyk. W ostatnich 20 
latach średnie spożycie mleka i przetwo-
rów w Chinach urosło z 5 do 27 kg na oso-
bę. Natomiast w Afryce Północnej czy Azji 
Południowo–Wschodniej ssanie na mleko 
(przede wszystkim sproszkowane) było 
na tyle duże, że szansę na rozwój ekspor-
tu miały zarówno UE, jak i kraje Oceanii 
czy Ameryki Południowej, gdzie produk-
cja jest tańsza. Jednocześnie produkcja 
mleka jest zależna od pogody, a sytuacja 
polityczna w krajach, które kupują go naj-
więcej, bywa niestabilna. W dużym stop-
niu do spadku jego cen w drugiej poło-
wie ubiegłego roku przyczyniła się Rosja, 
która w sierpniu 2014 roku wprowadziła 
embargo m.in. na unijne mleko i przetwo-
ry. To sprawiało, że okres hossy w branży 
skończył się szybciej, niż spodziewali się 
nasi zwiększający produkcję rolnicy.

Kary za przekroczenie kwot zapłacą 
głównie ci, którzy w poprzednich latach 
zainwestowali w gospodarstwa. Leszek Ol-
szewski 20 lat temu startował z siedmioma 
krowami. Dziś ma ich 100. Aby rozwinąć 
produkcję, wziął 500 tys. zł dotacji unij-
nych. Z tego, biorąc pod uwagę cały okres 
kwotowania, ponad 400 tys. zł zwróci do 
Brukseli pod postacią kar za przekrocze-
nie limitów. – To chore, tym bardziej że 
tacy producenci jak ja zachęcani byli do 
korzystania z dotacji – oburza się rolnik 
z Białowieżyna.

— Beata Drewnowska 
Jednym słowem: Konsolidacja w coraz 
silniejszej polskiej branży mlecznej będzie raczej 
powolna i bez udziału zagranicznego kapitału.

mym kapitałem. Zdania na temat tego, czy 
likwidacja kwot przyspieszy ten proces, 
są podzielone. – Uwolnienie rynku mleka 
nie wywoła fali fuzji. Do przyspieszenia 
konsolidacji może dojść tylko wtedy, gdy 
branża mleczarska będzie musiała stawić 

czoło naprawdę głę-
bokiemu kryzysowi 
– uważa Edward Baj-
ko, szef Spomleku. 
A na to się nie zano-
si. – Popyt na mleko 
może się zwiększać 
na świecie jeszcze 
co najmniej 20 lat, 
zanim będą widocz-
ne efekty rozwijania 
własnej produkcji 
w takich krajach jak 
np. Chiny. To spra-
wia, że mimo przej-
ściowego spadku po 
zniesieniu kwot ceny 

mleka powinny się utrzymać na dość wy-
sokim poziomie – mówi Marta Skrzypczyk.

Zdaniem szefa Spomleku dla kondycji 
finansowej i konkurencyjności polskiego 
mleczarstwa lepsze niż łączenie się spół-
dzielni byłoby zamknięcie mniejszych 
zakładów i przejęcie ich udziałów ryn-
kowych przez najmocniejsze przetwór-
nie. Bo, jak zaznacza, bez ostrego cięcia 
niewiele się zmieni. – Duże rozdrobnie-
nie przetwórstwa mleka w Polsce nie jest 
problemem, podobnie sytuacja wygląda 
we Włoszech czy Francji – uważa Marta 
Skrzypczyk. – Brakuje nam natomiast na-
prawdę dużych graczy, którzy z powodze-
niem mogliby konkurować z największy-
mi w UE. Łączne udziały trzech czołowych 
firm w naszym kraju wynoszą ok. 30 proc. 
W Holandii czy Danii są ponad trzy razy 
większe – zaznacza analityk BGŻ.

Kto mógłby zostać naszym mlecznym 
czempionem? Kandydatem na potentata jest 
firma, która powstałaby z połączenia Mlek-
polu i Mlekovity. Wówczas miałaby ponad 
7 mld zł przychodów i jedną piątą polskie-
go rynku mleka. O fuzji między największy-
mi spółdzielniami mówi się od lat. Mało kto 
w nią jednak wierzy. – Połączenie byłoby do-
brym posunięciem. Jest jednak mało praw-
dopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę am-
bicje obu prezesów [na czele Mlekpolu stoi 
Edmund Borawski – red.] – mówi nam osoba 
związana z branżą mleczarską.

Prezes Mlekovity Dariusz Sapiński przy-
znaje, że w grę wchodzą różne opcje. Na 

 

Sieci próbowały 
zarzucić u nas firmy 

niemieckie, 
francuskie, 

holenderskie, 
a nawet chińskie. 

Bez większych 
rezultatów.

Z połączenia Mlekpolu i Mlekovity powstałaby firma 
z ponad 7 mld zł przychodów i jedną piątą rynku mleka. 
O fuzji mówi się od lat. Mało kto w nią jednak wierzy.



by było

legalne

Za piękne,

Platforma wideo Popcorn Time jest wygodna i przejrzysta. I daje dostęp do pirackich treści.

„Skala zainteresowania tym serwisem na świecie staje się OGROMNA!”.
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Technologie 

Przez ponad 10 lat ściąganie nielegalnie 
rozpowszechnianych filmów lub seriali 
za pomocą tzw. klientów protokołu Bit-
Torrent, który umożliwia internautom 
wymianę plików, wymagało od użytkow-
ników choćby minimalnych zdolności in-
ternetowych. I nie gwarantowało bynaj-
mniej jedynie pozytywnych doświadczeń. 
Aby korzystać z tej technologii, niezbędny 
był dość nieporęczny program, który wy-

szukiwał oraz dekodował pirackie pliki. 
Skuteczne odnajdywanie interesujących 
nas treści wymagało zgłębienia tajników 
obsługi wyszukiwarki plików. Trzeba było 
się liczyć także z irytującymi banerami re-
klamowymi, a nierzadko również ze zło-
śliwym oprogramowaniem, które tą drogą 
potrafiło dostawać się na komputer.

W efekcie piractwo było utrapieniem 
nie tylko hollywoodzkich wytwórni, któ-

rych dzieła powielano w sieci bez żadnych 
opłat. Proceder ten bywał uciążliwy także 
dla samych poszukiwaczy darmowych fil-
mów, nawet jeśli nie mieli oni skrupułów 
związanych z łamaniem prawa. To ograni-
czało jego skalę. Ale sytuacja się zmieniła. 

W ciągu minionego roku platforma 
pod nazwą Popcorn Time zdołała oswo-
ić protokół BitTorrent i nadać mu nową 
twarz, przyjazną dla każdego internauty, 



nawet zupełnego laika. A tym samym zni-
kły wspomniane niedogodności wiążące 
się z piractwem. Darmowe wersje Popcorn 
Time dostępne są na komputery, telefony 
oraz tablety, a swym wyglądem przypomi-
nają do złudzenia ofertę dużych platform 
streamingowych, takich jak Netflix, Hulu 
czy Amazon Instant Video. Z jedną róż-
nicą – pod względem katalogów tytułów 
Popcorn Time zostawia je daleko w tyle. 
Wśród dostępnych filmów można tu zna-
leźć nowości kinowe i nagradzane Oscara-
mi dzieła jak „Birdman”. I to wszystko zu-
pełnie lub prawie wcale bez reklam. 

Nic dziwnego, że nowa platforma z taką 
ofertą (Popcorn Time zadebiutował w mar-
cu 2014 roku) wzbudziła nagłe zaniepoko-
jenie zarówno w Hollywood, jak i w Doli-
nie Krzemowej. Nikt jeszcze nie oszacował 
liczby jej użytkowników, ale już w ostatnim 
rocznym raporcie dla akcjonariuszy Reed 
Hastings, prezes Netflixa, oraz jego dyrek-
tor finansowy David Wells nazwali Popcorn 
Time „dużym zmartwieniem”. A ogromny 
wzrost liczby zapytań w Google’u dotyczą-
cych Popcorn Time określili jako „otrzeź-
wiający”. W sensie raczej nieprzyjemnym. 

Raport Netflixa (z 20 stycznia) zawie-
rał wykres potwierdzający, że np. w Ho-
landii prawie tyle samo internautów wy-
szukuje w Google’u hasło Popcorn Time, 
ilu pyta o Netflix lub HBO.

Dane z Google’a świadczą o podobnym 
zjawisku na rynku włoskim, portugalskim 
i hiszpańskim. W USA popularność Po-
pcorn Time w okresie od lipca do stycznia 
wzrosła aż o 336 proc. Jak szacuje firma 
Ceg Tek International (zatrudniana przez 
wytwórnie filmowe w celu ograniczania 
nadużyć prawa autorskiego), nowa platfor-
ma odpowiada za oceanem już za 10 proc. 
ruchu w sieci związanego z torrentami. 

W katalogach nowości dostępnych za 
pośrednictwem Popcorn Time (w tym 
najnowszych odcinków najpopularniej-
szych seriali) znajdziemy oficjalne plaka-
ty tych produkcji. Kyle Reed, prezes Ceg 

Tek, twierdzi, że 
usługa ta wygląda 
tak profesjonalnie, 
iż wielu użytkow-
ników uważa ją za 
całkowicie legalną. 
Niektórym przypo-
mina po prostu plat-
formę Netflix. – Nie 
zdają sobie nawet 
sprawy z tego, że 
wszystko opiera się 
na protokole BitTor-

rent – mówi. – Na wysyłane przez nas za-
wiadomienia o łamaniu praw autorskich 
niektórzy reagują zdziwieniem. 

Genezę Popcorn Time opisał holender-
ski bloger o pseudonimie Ernesto van der 
Sar, który prowadzi serwis internetowy Tor-
rentFreak z nowinkami ze świata torrentów. 
Zaczęło się od grupy przyjaciół z Argenty-
ny – anonimowych deweloperów odpowie-
dzialnych za powstanie Popcorn Time. Ich 
głównym celem było stworzenie wizualnie 
prostej, a zarazem funkcjonalnej nakładki 
bazującej na protokole BitTorrent. Już kilka 
tygodni po uruchomieniu programu twórcy 
porzucili jednak swój projekt. Jako oficjalny 
powód podali na swojej stronie interneto-
wej „potrzebę zrobienia kolejnego kroku”. 
W sieci można spotkać się z opinią, że „sami 
się przestraszyli swojego dzieła”. 

Wtedy wytwórniom mogło się wyda-
wać, że pożar stłumiono. Wśród licznych 
e–maili, które wypłynęły na światło dzien-
ne, gdy pod koniec zeszłego roku hakerzy 
włamali się na serwery Sony, była także ko-
respondencja dotycząca tej właśnie sprawy. 
Amerykańskie stowarzyszenie zrzeszają-
ce wytwórnie filmowe Motion Picture As-
sociation of America (MPAA) wygłaszało 
peany na cześć studia Sony, a także innych 
wytwórni, za „wspaniałe zwycięstwo osią-
gnięte dzięki ukróceniu poczynań kluczo-
wych deweloperów Popcorn Time”. Z e–
maili wynikało, że udało się to osiągnąć 
dzięki bliskiej współpracy organów ściga-
nia na trzech kontynentach. Organizacja 
MPAA odmówiła nam komentarza.

A jednak Popcorn Time przetrwał. Jego 
kod źródłowy to tzw. open source, w związ-
ku z czym po zamknięciu usługi kilka 

 

Można się spotkać  
z opiniami, że 

twórcy programu 
„sami się 

przestraszyli 
swojego dzieła”. 

„Niektórzy z użytkowników nie zdają sobie nawet 
sprawy z tego, że wszystko opiera się na protokole 
BitTorrent. Na wysyłane przez nas zawiadomienia 
o łamaniu praw autorskich reagują zdziwieniem”. 

– Kyle Reed, prezes firmy Ceg Tek działającej na rzecz wytwórni filmowych



grup programistów natychmiast wypu-
ściło jej nowe wersje. „Sami korzystaliśmy 
z pierwotnej wersji programu i nie chcieli-
śmy, żeby zupełnie zniknął” – odpisał nam 
jeden z twórców kolejnego wcielenia pro-
gramu, gdy e–mailowo (poprzez stronę gru-
py programistycznej, w której działa) za-
pytaliśmy go o przyczyny zaangażowania 
się w Popcorn Time. Programista nie chciał 
zdradzić swej tożsamości i nalegał, aby 
rozmowa odbywała się za pośrednictwem 
oprogramowania umożliwiającego anoni-
mowy czat. – Skala zainteresowania tym 
projektem jest OGROMNA, wręcz oszała-
miająca. Zdecydowanie przewyższa nasze 
najśmielsze oczekiwania, jakie mieliśmy, 
gdy go przejmowaliśmy – dodał. 

Deweloperzy nie uważają się za pira-
tów. „Popcorn Time swoją działalnością 
nie narusza prawa. Jest wyłącznie indek-
sem innych bittorrentowych stron, a więc 
sam nie przechowuje żadnych pirackich 
treści” – tłumaczą. 

„Ułatwianie wymiany nielegalnych 
plików ma jednak swoje konsekwencje” – 
wskazaliśmy. 

„Świat torrentów wraz z milionami 
użytkowników istniał, zanim pojawiliśmy 

się w nim my, i będzie istniał, wraz z miliar-
dami użytkowników, jeszcze długo po nas” 
– napisał w odpowiedzi nasz rozmówca.

Robert Red English, twórca jednego 
z programów podobnych do Popcorn Time, 
komunikując się z nami z Ontario za po-
średnictwem Skype’a, również stwierdził, 
że odpowiedzialność za przestrzeganie lub 
łamanie prawa autorskiego spoczywa na 
użytkownikach. „Nie będę ich usprawiedli-
wiać lub tłumaczyć – napisał. – Każdy ma 
wybór, zanim skorzysta z programu, który 
opiera się na torrentach. Jeżeli w jego kra-
ju tego typu rzeczy mogą być klasyfikowa-
ne jako kradzież, to cała odpowiedzialność 
leży wtedy po jego stronie”.

To znana linia obrony twórców narzę-
dzi internetowych, które ułatwiają dostęp 
m.in. do pirackich treści. Precedensy sądo-
we jednak wskazują, że taka interpretacja 
niekoniecznie się broni. Twórcy Pirate Bay, 
popularnego katalogu również korzysta-
jącego z protokołu BitTorrent, tłumaczy-
li się przed szwedzkim sądem w podobny 
sposób, a skończyli z wyrokami więzienia. 
Wcześniej dużo starsze sieci umożliwiają-
ce wymianę plików, takie jak Napster czy 
Grokster, zostały zamknięte, ponieważ 
amerykański sąd stwierdził, że „zachęca-
ły one użytkowników do łamania prawa”. 
– Jeżeli tylko uznają, że twoja działalność 
ma tego typu charakter, to grożą ci proble-
my z prawem autorskim – mówi Corynne 
McSherry, dyrektor ds. prawnych w orga-
nizacji non profit Electronic Frontier Fo-
undation, która działa na rzecz praw in-
ternetowych konsumentów. Jak twierdzi 
McSherry, również zwykli użytkownicy 
mogą być narażeni na procesy, choć obec-
nie większość wytwórni i inni właściciele 
praw autorskich raczej nie nękają żądania-
mi zadośćuczynienia osób prywatnych.

Stowarzyszenie MPPA stara się zwal-
czać wrogi program innymi sposobami. 
Przykładowo kieruje żądania do organi-
zacji non profit EURid (która zajmuje się 
dystrybucją domen internetowych .eu), by 
ta uniemożliwiała wykorzystywanie prze-
zeń swoich domen. Stara się również prze-
konać firmę hostingową LeaseWeb, aby 
odmówiła dalszej współpracy z Popcorn 
Time. Lobbyści MPAA wysłali też prośby 
o usunięcie kodu źródłowego open source 
ze specjalnego serwisu dla programistów 
GitHub (jego przedstawiciele odmówili ko-
mentarza w tej sprawie). 

Jeden z anonimowych deweloperów 
Popcorn Time twierdzi, że cała ta presja 
tak naprawdę tylko motywuje jego oraz 
jemu podobnych do stworzenia takiej wer-
sji, która umożliwi bezpośrednią wymianę 
plików pomiędzy użytkownikami w ogóle 
bez systemu zewnętrznych serwerów. 

– Gdy uda nam się coś takiego stwo-
rzyć, nie będzie czego zamykać – uważa.

Nawet jeżeli programiści Popcorn Time 
zrealizują ten plan, to wytwórniom filmo-
wym i legalnym platformom streamingo-
wym i tak pozostanie przynajmniej jedna 
odpowiedź na jego rosnącą popularność. 
Zawsze mogą spowodować, aby legalne 
alternatywy stały się ogólnodostępne na 
świecie, miały przystępną cenę i były coraz 
bardziej atrakcyjne dla potencjalnych użyt-
kowników. Bo okazuje się, że w Stanach 
i w Wielkiej Brytanii, gdzie Netflix oraz po-
dobne platformy streamingowe mają już 
ugruntowaną pozycję, liczba zapytań w Go-
ogle’u dotycząca Popcorn Time jest jednak 
dużo niższa niż gdzie indziej. 

— Brad Stone
Jednym słowem: Ku rosnącej irytacji 
Hollywood w ciągu zaledwie roku Popcorn 
Time stał się pirackim hegemonem.

Technologie

Filmy. Kto ogląda, ten 
rozpowszechnia

Wystarczy zadbać o popcorn, 

a resztę zostaw dla nas – zachęcają 

twórcy polskojęzycznej witryny, 

z której internauci mogą pobrać 

jedną z wersji aplikacji Popcorn 

Time. Widzowie mają możliwość 

wyświetlania do filmów napisów 

również w języku polskim.

W Polsce zdaniem 
prawników samo oglądanie 
filmów w aplikacji Popcorn 
Time może ściągnąć na 
widza problemy z prawem. 
Program działa bowiem na 
zasadzie technologii zwanej 
P2P (peer to peer) 
– użytkownik, oglądając 
transmisję, czyli pobierając 
film od innych (co samo 
w sobie nie jest jeszcze 
nielegalne), zarazem w tle 
przesyła dane dalej, do 
kolejnych widzów.

Strona zawiera jednak 
czytelne ostrzeżenie:

„Popcorn Time streamuje filmy 
i seriale z torrentów. Pobiera-

nie materiałów objętych prawami 
autorskimi może być nielegalne 

w Twoim kraju.  
Używasz na własne ryzyko”.

A wtedy dochodzi już 
do bezprawnego 
rozpowszechnienia 
utworu, za co ustawa 
o prawie autorskim grozi 
odpowiedzialnością 
cywilną i karną.

Za taki procent całego ruchu w sieci 
związanego z torrentami  odpowiada 
za oceanem Popcorn Time.
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odarujP
Szukasz inspiracji, czym obdarować mamę z okazji jej święta? 

Oto  prezenty  wybrane przez naszych ekspertów

399 zł 379 zł
GIORGIO ARMANI
SÌ 
Wyjątkowy zestaw dla kobiet, 
które cenią klasykę. Tworzą  
go elegancka i zmysłowa woda 
perfumowana z nutami czarnej 
porzeczki, szypru i drzewa 
piżmowego, 50 ml, oraz 
miniatura tuszu do rzęs 
Eyes to Kill o gładkiej 
i płynnej konsystencji, 
który pozwala wykonać 
perfekcyjny makijaż oczu. 

SENSAI
 Sensai Saho

 Doskonałe kosmetyki, przemyślana metoda i kojąca powtarzalność 
to optymalny sposób dbania o skórę. Wykonywany codziennie 

rytuał pielęgnacyjny Sensai Saho  
– inspirowany japońską etykietą towarzyszącą ceremonii parzenia 

herbaty – pozwala uzyskać piękną cerę. Trzyetapowa procedura 
obejmuje podwójne oczyszczanie, podwójne nawilżanie i 

podwójną aplikację. W skład zestawu Sensai Saho wchodzą: 
delikatny olejek oczyszczający Silky Purifying Cleansing Oil Step 1, 
30 ml, kremowe mydełko Silky Purifying Creamy Soap Step 2, 30 

ml, nawilżający lotion do cery  
suchej Cellular Performance Lotion II, 60 ml,  

odżywiająca emulsja do cery  
normalnej i suchej  

Cellular Performance  
Emulsion II, 50 ml,

nr 854960

miłość
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159 zł
COLLISTAR 

Zestaw do pielęgnacji ciała  
i twarzy. W jego skład wchodzą 

delikatnie kwiatowy, orzeźwiający 
i regenerujący spray do ciała 

Profumo della Felicità 
oraz przeciwzmarszczkowa, 

liftingująca pomadka do ust Puro, 
nr 825726

125 zł
MAVALA
Basic Manicure Programme.  
W skład zestawu wchodzą: 
baza Mavala 002, 5 ml, lakier 
nawierzchniowy Colorfix,  
5 ml, preparat przyspieszający 
schnięcie lakieru Mavadry,  
5 ml, preparat utwardzający 
Mavala Scientifique, 2 ml,  
płyn do skórek Cuticle 
Remover, 5 ml, krem do rąk 
Mavala Hand Cream, 30 ml,  
nr 507042

149 zł
YVES SAINT LAURENT 

Zestaw gwarantujący 
perfekcyjny makijaż oczu. 

 Znajdują się w nim 
fenomenalny korektor 

rozjaśniający delikatną skórę 
pod oczami Touche Éclat  

oraz miniatura 
pogrubiającego  
i wydłużającego  

tuszu do rzęs  
Volume Effet Faux Cils.  

51,90 zł
REVLON

Elegancki zestaw,  
w skład którego 

wchodzą tusz do rzęs 
Lash Potion oraz 
pachnący lakier 

do paznokci.

105 zł
CLARINS 
Doskonały zestaw do makijażu 
i demakijażu oczu tworzą 
rewolucyjny, wydłużający  
i podkręcający rzęsy tusz Be 
Long Mascara, 7 ml, delikatny 
płyn do demakijażu Instant Eye 
Make-Up Remover, 30 ml, 
płynny korektor rozjaśniający 
kontur oka Instant 
Concealer, 5 ml.
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259 zł
DIOR
5 Couleurs Designer, 
jedwabiste cienie 
do powiek

119 zł
DIOR
Diorshow Pro Liner 
Waterproof,  
wodoodporny  
eye-liner*

155 zł
DIOR

Diorshow, 
 tusz do rzęs*

125 zł
DIOR

Diorshow Brow  
Styler Gel, żel do  

stylizacji brwi*

* Nowa kolekcja Diorshow dostępna od czerwca 2015 r. w perfumeriach Douglas

Z intensywną czernią w roli głównej i ze smakiem.  

Graficzny makijaż sygnowany marką Dior
Klasyczne

americano
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1. Oczy
Efektowny makijaż oczu wykonasz cieniami  
Designer. Jest to nowa odsłona emblema-
tycznych cieni do powiek marki Dior.  
Ich odświeżona formuła stworzy efekt lekko 
pudrowej powieki i lekko blikującego, 
ciemniejszego kącika oka. Oko podkreśl pro-
duktem Diorshow Pro Liner Waterproof, 
który sprawi, że aplikacja kreski na 
górnej i dolnej powiece będzie 
bajecznie prosta. Następnie 
pomaluj rzęsy tuszem Diorshow, 
który spektakularnie zagęści 
rzęsy i nada głębi spojrzeniu. 
Zwieńczeniem makijażu oka będzie 
Diorshow Brow Styler Gel,  
który zdyscyplinuje i odżywi twoje brwi.

2. Cera
Lekkość i delikatność to trend popularny 
już od kilku sezonów. Taki look odmładza 
oraz jest wytrzymały, a jednocześnie 
pozwala skórze oddychać. Aby osiągnąć 
taki efekt, sięgnij po podkład Diorskin 
Nude Air. Jest bardzo wydajny, gdyż 
wystarczą trzy  
krople na pokrycie całej twarzy. Kon-
systencja  
kosmetyku sprawia, że po aplikacji 
opuszkami palców natychmiast wtapia 
się w skórę, nadając  
jej świeżość, wygładzenie i kolor.    

229 zł
DIOR
Diorskin Nude Air, Serum  
de Teint, innowacyjny podkład 
o właściwościach serum sprawia,  
że cera staje się aksamitna, 
nieskazitelna oraz zyskuje 
naturalny blask 
30 ml, nr 843435

115 zł
DIOR

Lakier do paznokci, 
Muguet nr 108, 

10 ml, nr 798262

195 zł
DIOR
Blush, Miss Pink 829,  
róż do policzków, 
nr 760448

155 zł
DIOR
Rouge Dior Baume, 
luksusowa pomadka 
sprawia, że usta są 
odżywione, wygładzone 
oraz pełniejsze, 
3,5 g, nr 816282

3. Usta
Usta są wykończeniem całego  

makijażu utrzymanego w subtelnym 
mleczno-orzechowym odcieniu. Podkreśl 
je pomadką o barwie przełamanej różem 

w odcieniu 640 Milly, a sprawisz,   
że będą pełne harmonii.

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 
sygnowanego marką Dior  

w magazynie Douglas 
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl
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72,90 zł
PUPA
Puder brązujący Extreme 
Bronze z kolekcji brązującej 
2015, 9 g, nr 850550

39,90 zł
REVLON

Brow Fantasy,  
Dark Blonde, 
dwustronna 

kredka do makijażu 
oczu, 1,8 ml, 

nr 867956

68 zł
PUPA
Mascara Vamp! Waterproof, 
wodoodporny i pogrubiający 
tusz do rzęs, 9 ml, nr 857217

92,90 zł
PUPA

Like a Doll, 
Medium Beige, lekki 

podkład udoskonalający 
cerę, nr 824236

59,90 zł
PUPA

Vamp! Definition 
Liner Waterproof, 

wodoodporny 
eye-liner, 2,5 ml,  

nr 857218

M
ich

ae
l K

or
s

Podnosi ciśnienie jak świeżo 

zaparzona kawa. Smoky eyes w kolorze latte 

to propozycja makijażu według marek 

Pupa, Artde
co i Revlon

Zamiast
espresso



W prezencie

Przy zakupie dwóch 
produktów marki Artdeco 
za minimum 99 zł 
otrzymasz transparentny 
puder utrwalający makijaż 
Fixing Powder za 1 zł.

Oferta obowiązuje od 
12.05 do 26.05.2015 lub 
do wyczerpania zapasów.

1. Oczy
Makijaż oczu rozpocznij od nakreślenia linii brwi kredką 
Brow Fantasy marki Revlon. Na powieki nałóż cień Artdeco 
Sunshine Eyeshadow nr 31 i delikatnie rozetrzyj do załamania 
powieki ruchomej. Wodoodpornym eye-linerem Vamp! marki 
Pupa narysuj delikatną kreskę tuż przy linii rzęs.  Pomaluj rzęsy 
wodoodpornym tuszem, np. Vamp! marki Pupa lub Artdeco 
All in One Waterproof, które wyróżniają się ultraczarnym 
pigmentem i nadadzą wyrazisty efekt.

Nałóż bazę matującą w kompakcie 
Revlon Photoready, która wygładza 
niedoskonałości i matuje skórę, a 
następnie niewielką ilość podkładu 
Like a Doll marki Pupa, aby wyrównać 
koloryt. Puder brązujący Pupa Extreme 
Bronze nada cerze efekt muśnięcia 
słońcem. Nałóż go poniżej kości 
policzkowych, delikatnie na czole, 
przy linii włosów oraz na brodzie. Na 
szczyt kości policzkowych oraz tzw. łuk 
Kupidyna znajdujący się powyżej ust 
zaaplikuj odrobinę pudru rozświe-
tlającego Like a Doll Pupa z kolekcji 
Bronzing 2015. Środkowe partie kości 
policzkowych muśnij lekko różem 
Sunshine Blush z kolekcji Artdeco.  

39,90 zł
ARTDECO

Sunshine Eyeshadow 31, 
cień gwarantujący trwały 

makijaż, 
 nr 856763

49 zł
REVLON
Ultra HD, 

błyszczyk do ust, 
nr 866985

79,90 zł
PUPA
Like a Doll, 
rozświetlacz do twarzy 
z kolekcji brązującej 
2015, 10 g, 
nr 850081

3. Usta
Doskonałym dopełnieniem tego 

letniego makijażu będzie wyjątkowo 
połyskujący błyszczyk Ultra HD, który 

nada ustom zmysłowy i soczysty odcień 
oraz doda im trójwymiarowości.

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 

sygnowanego przez marki Pupa, 
Artdeco i Revlon w magazynie 

Douglas w wersji na tablet  
i smartfon.

douglas magazyn pl
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 Estee Lauder 
Double Wear 
Brush-On-Glow BB 
Highlighter
1C- light (Cool)

146 ZŁ

Estee Lauder
Double Wear All Day Glow BB 

Moisture Makeup SPF 30
Intensity 3.0

269 ZŁ 

Laura Mercier 
Silk Creme Moisturizing 

Photo Edition Foundation 
Ecru nr. 2

269 ZŁ

okus na o
czyF

B E AU T Y  COACH

Oczy to zwierciadło
 duszy. 

Warto zadbać, by nie można było od nich oderwać wzroku.
 Estee Lauder

Pure Color Envy Sculpting 
EyeShadow 5-Color Palette

Envius Orchid

230 ZŁ

Clarins
Bronzing 

Duo SPF 15
nr. 02 Medium

149 ZŁ

 Revlon
 Ultra HD Lipstick 

820 PETUNIA

44,90 ZŁ 

Douglas Make-up 
 tusz do rzęs Volume Mascara 

– Waterproof Black

55 ZŁ

Sensai
Loose Powder
(Translucent)

199 ZŁ 

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

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

Tarnów: Galeria Tarnovia, ul. Krakowska 149, tel. 14/ 646 63 20,  
tel. 14/ 646 63 21;
Gemini Park Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127, tel. 14/ 639 50 50, 
tel. 14/ 639 50 51;
Krasne: Auchan Krasne, ul. Krasne 20 B, tel. 17/ 780 29 12, 
tel. 17/ 780 29 18;
Przemyśl: Galeria Sanowa, ul. Wojciecha Brudzewskiego 1,  
tel. 16/ 733 12 60, tel. 16/ 733 12 61
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ierwszym etapem makijażu jest 
odpowiednio oczyszczona skóra. 
Stonizowana i nawilżona lekkim 

kremem spowoduje, że makijaż będzie trwały 
i świetlisty (Clinique Superdefense SPF 20). 
Makijaż rozpoczynamy od wyrównania koloru 
skóry przy pomocy lekkiego podkładu Dior 
Estee Lauder, Double Wear All Day Glow BB 
Moisture Makeup SPF 30,Intensity 3.0, pod 
oczy nakładamy korektor rozświetlający YSL 
touch eclat (odcień 2). Utrwalamy makijaż 
przy pomocy sypkiego pudru Sensai, Loose 
Powder (Translucent). Kości policzkowe, 
żuchwę i czoło modelujemy przy pomocy 
bronzera marki   Clarins, Bronzing Duo SPF 
15, nr. 02 Medium. Aby makijaż był świetli-
sty nakładamy na szczyt kości policzkowej 
i wzdłuż nosa rozświetlacz  Estee Lauder, 
Double Wear Brush-On-Glow BB Highlighter, 
1C- light (Cool). Brwi przeczesujemy żelem Isa 
Dora Brow Shaping Gel (odcień Light Brown).

okus na o
czy

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak  

Perfumeria Dougls
 Alfa Centrum

 
MODELKA

Zuza / Malva Models 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

Do makijażu oczu używamy palety cieni  
Estee Lauder, Pure Color Envy Sculpting Ey-
eShadow 5-Color Palette, Envius Orchid.Na całą 
ruchomą powiekę nakładamy najciemniejszy 
odcień z palety. Przy linii rzęs wykonujemy 
grubą kreskę czarną kredką Art Deco Soft 
Eyeliner, którą rozcieramy tworząc przydymiony 
efekt. Następnie nakładamy złoty kolor w we-
wnętrznym kąciku i dalej cieniujemy w kierunku 
załamania powieki. Dla wzmocnienia efektu 

dodajemy akcent bordowego cienia w kąci-
ki zewnętrzne oka. Na dolą powiekę w linii 
wodnej aplikujemy czarną kredkę Art Deco 
Soft Eyeliner, którą dokładnie rozcieramy 
skośnym pędzelkiem aby optycznie po-
większyć oko. Dolną powiekę pokrywamy 
kremowym cieniem Shiseido w kolorze 
burgundu i zacieramy granicę tak, aby 
powstała miękka linia. Douglas Make-up, 
tusz do rzęs Volume Mascara – Waterproof 

Black. Na usta nakłada-
my odrobinę korektora, 
który spowoduje, że 
makijaż będzie trwały. 
Na górnej wardze 
prowadzimy cienką linię 
jasną beżową kredką, 
która daje efekt powięk-
szonych ust a następnie 
aplikujemy pomadkę 
Revlon, Ultra HD Lip-
stick 820 PETUNIA.
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