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Sylwester Ciszek: Nie jest  
ci ciasno na tych 20 m2?
Łukasz Jakóbiak: Szczerze mówiąc, 
zaczęło być mi ciasno i zacząłem 
szukać mieszkania, żeby się przenieść. 
Mam nadzieję, że coś znajdę, najwyż-
sza pora żeby się z 20 metrów wynieść.

Zmieniając mieszkanie zmienisz  
także konwencję swojego programu?
Konwencja się nie zmieni, może się 
zmienić tylko miejsce, w którym 
będę nagrywał. A może będę nagry-
wał w starym? Pewne jest, że kiedy 
się przeprowadzę, to nie będę tego 
ukrywał. Jeżeli nie będę tam miesz-
kał, to będę tam nagrywał i o tym 
poinformuję.

Czyli program nie będzie  
się nazywał „66,5 m2”?
Myślałem nad tym, ale jeżeli zmienię 
temat czy tytuł to będzie to już mały 
problem.

Otrzymałeś wiele nagród.  
Z której jesteś najbardziej 
zadowolony, która najbardziej cię 
zaskoczyła?
Nagrody są jak najbardziej bardzo 
miłe. Sądzę, że najbardziej tak na-
prawdę zaskoczyła mnie nominacja 
do Wiktorów. Ostatnio znalazłem się 
w pięćdziesiątce najbardziej kreatyw-
nych w biznesie magazynu „Brief ”, co 
było bardzo miłe, bo ja bardzo sobie 
cenię kreatywność. Jeżeli za to jestem 
nagradzany, to tym bardziej mnie to 
cieszy.

Byłeś nominowany do najważniejszej 
nagrody telewizyjnej Wiktory, ale 
nie jesteś osobą, która wywodzi się 
ze świata telewizyjnego. Czy według 
ciebie telewizja za kilka lat będzie 
telewizją tylko internetową?
Nie wiem, czy będzie tylko interne-
tową, ale pewne jest, że bardzo się 
przenosi do Internetu i wszystkie już 
telewizje naziemne mają swoje nośniki 
w sieci. Internet jest o krok do przodu, 
a nie wstecz. Prof. Godzic powiedział 
mi, żebym nie szedł do telewizji, bo to 
jest krok wstecz. 

Myślisz, że znikną stu-
dia telewizyjne i zosta-
ną podobne programy 
do twojego ?
Nie, nie sądzę, żeby 
zniknęły studia telewi-
zyjne, budynki telewi-
zji, sądzę, że machina 
telewizyjna będzie 
funkcjonowała, tylko 
Internet będzie pełnił 
dużo większą rolę.

Prowadząc talk show 
„20 m2 Łukasza” 
spotykasz się z bar-
dzo wieloma osobami. 
Wiem, że chciałeś 
zaprosić Lady Gagę do 
swojej kawalerki. Jest 
szansa, że ją kiedyś 
zobaczymy?
Nie próbowałem 
zaprosić jej do tego 

źródło: Łukasz Jakóbiak
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Ostatnio znalazłem 
się w pięćdziesiątce 
najbardziej 
kreatywnych w biznesie 
magazynu „Brief”, co 
było bardzo miłe, bo 
ja bardzo sobie cenię 
kreatywność. Jeżeli za 
to jestem nagradzany,  
to tym bardziej mnie  
to cieszy.

programu. Chciałem się do niej dostać, 
co mi się udało, o czym mówię, m.in. 
na swoich wykładach.

Jaka jest historia selfie z Lady Gagą?
Po prostu starałem się, przygotowa-
łem różne transparenty, balony, itd. 
Wszystko jest dostępne na YouTube, 
więc każdy to zobaczy. Poleciałem do 
Stanów i udało mi się tam po wielu 
godzinach wyczekiwania, starania 
i prób spotkać, z czego jestem bar-
dzo, nie mogę powiedzieć dumny, ale 

zadowolony. 

Czyli spełniłeś 
swoje marzenie?
To nie do końca 
było moje marze-
nie, to był po pro-
stu jeden z moich 
wielu celów.

Więc jakie jest 
twoje najbliższe 
marzenie?
Wiesz co, jak mam 
jakieś marzenia, to 
oczywiście zaraz 
zaczynam je reali-
zować. Chciałem 
wystąpić na TEDx. 
Miałem wystąpić 
jutro, ale data zo-
stała przesunięta. 
Mam też okazję 
wystąpić niedługo 
przed Randym 
Gagem, coachem 

Łukasz Jakóbiak mieszka na dwudziestu metrach kwadratowych, ale 
jego opowieści oraz pasja życia i działania mocno powiększa metraż 
w którym funkcjonuje. Tym razem to my pytaliśmy, on odpowiadał.
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ze Stanów, co mnie bardzo cieszy. Tak 
naprawdę chcę po prostu żyć i nauczyć 
się bardziej cieszyć chwilą.

Co wpływa na wybór gości  
do twojego programu?
Czasem chcę wbić kij w mrowisko i za-
prosić kogoś, kogo by się moi widzowie 
nie spodziewali, czasami zapraszam 
osoby, które zazwyczaj mnie interesują 
w mniejszym lub większym stopniu. 
A czasami chcę sprawdzić, czy wizeru-
nek, który dana osoba ma w mediach, 
jest prawdziwy czy nie. Zapraszając 
ją, rozmawiając z nią bezpośrednio, 
jestem w stanie ocenić, jaką osobą jest 
naprawdę.

Ostatnio byli u ciebie Paranienormal-
ni, Doda. Prezentowana otwartość 
i szaleństwo przekłada się na się na 
ich życie? Scena to ich żywioł, a na co 
dzień kawa i ciepłe kapcie?
Bardzo różnie. Ja bywam na wy-
kładach szalony, a w domu ciepłe 
kapcie. Z gośćmi jest pewnie podobnie 
w zależności od nastroju i dnia. Przy 
czym Paranienormalni to jest kabaret, 
grupa, która się wygłupia i śmieszy, 
w związku z czym było śmiesznie, ale 
nie ukrywam, że u mnie w programie 
większość pokazuje się z takiej bardzo 
naturalnej strony, zazwyczaj bardziej 
spokojnej.

Żyjemy w dobie Facebooka, Twittera, 
gdzie każdy wszystkich informuje co 
robi i z kim jest. Kiedyś wystarczył 
dobry garnitur i nienaganny styl. Jaki 
ma to wpływ na wizerunek w Interne-
cie? Czy zasady dobrego wychowania 

można już schować 
miedzy bajki? Mamy 
tylko szokować?
Niektórzy potrze-
bują szokować, żeby 
coś wypromować, 
i wydaje mi się, że 
to jest na krótką 
metę. Dzięki Bogu 
ja nie muszę i jest 
mi z tym bardzo 
dobrze. Poza tym 
chyba nie potrafię 
upubliczniać swoje-
go życia w mediach. 
Ludzie sobie nie 
zdają sprawy, że in-
formacje w mediach 
w wielkim stopniu 
są albo nieprawdzi-
we albo wyreżyserowane przez same 
gwiazdy. Gwiazdy lubią mieć kontrolę 
nad tym, co się pojawia w mediach. 
Nie zawsze jest to możliwe, ale często 
prowokują w celu promocji jakiegoś 
wydarzenia: wydania płyty, eventu, 
itd. Ja nie uważam, że jest to coś złego, 
jeśli nie krzywdzi nikogo innego. Jeżeli 
ktoś chce, lubi, to proszę bardzo.

Jakiś czas temu pomogłeś młodym 
ludziom, zespołowi The Dumplings.  
Co cię zachwyciło w ich muzyce? 
Przede wszystkim osobowości. Za-
równo Justyna, jak i Kuba. Widać to 
i w muzyce, i w ich charakterach. Są 
wspaniałymi osobowościami, zdolny-
mi, młodymi ludźmi, którzy się mega 
rozwiną. Świadczy o tym to, że już 
są zapraszani na festiwale i za chwile 
wydadzą płytę. To się wydarza tak 

naprawdę na chwilę 
po emisji odcinka 
w moim progra-
mie, więc to jest 
niesamowite.

Twoja kariera na-
brała rozpędu. Gdzie 
się widzi Łukasz 
Jakóbiak za 10 lat ?
Zawsze odpowiadam 
tak samo – widzę się 
jako szczęśliwy facet, 
który podróżuje po 
świecie, realizuje na-
dal swoje marzenia, 
odhaczając je z listy, 
ewentualnie dopisując 
nowe. I to mnie kręci. 
Mam jakąś taką nie-

samowitą potrzebę bycia fair w stosun-
ku do innych ludzi i też bym chciał być 
tak odbierany, tak funkcjonować, żeby 
jednak nikogo nie skrzywdzić. Jeżeli 
już to siebie, ale nikogo innego. I tyle.

Masz kogoś kto cię  
inspiruje podróżniczo?
Chyba nie ma osoby, która by mnie 
inspirowała w podróżach, bo one nie 
są systematyczne, koncentrowane na 
jakiś kraj. Generalnie chciałbym być 
tam tam, gdzie mnie akurat niesie 
w danym momencie. Mam słabość do 
Dubaju i do Kalifornii, ale tak samo 
ostatnio i do Ibizy. Ale coraz bardziej 
chciałbym pojechać w miejsce, gdzie 
jest dzika puszcza, a nie beton, nie ma 
ulic i za dużo ludzi, więc taka bezludna 
wyspa.

 
Ja bywam na 
wykładach 
szalony, a w domu 
ciepłe kapcie. 
Z gośćmi jest 
pewnie podobnie 
w zależności od 
nastroju i dnia.  

● www.hellomodlin.pl
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A propos Dubaju. W sierpniu tego roku 
w 5 miastach odbędzie się festiwal 
kolorów, ale za to ty miałeś możliwość 
poznać taki festiwal w troszkę innej 
wersji niż tutaj, w wersji wyścigu.  
Jak to wyglądało? 
Po prostu było około tysiąca uczest-
ników, wszystkim rozdano okulary, 
numery i odbył się bieg, a właściwie 
marsz. To było wydarzenie chary-
tatywne. Zebrane fundusze były 
przeznaczane na cele społeczne. Trasa 
miała w sumie 5 km, szliśmy wokół 
parku i tak to wyglądało. Ja oczywi-
ście wziąłem to sobie mocno do serca, 
stwierdziłem, że skoro parę osób bie-
gnie, to też będę biegł i dobiegnę. 

>>> IN ENGLISH

20 square meters 
of passion
Łukasz Jakóbiak lives on the 
area of twenty square me-
ters, but his stories, passion 
of life and action increases 
much the metric area he 
functions within. This time 
it was we who asked the 
questions and he was only 
answering them.   
 
Sylwester Ciszek: Isn’t it too tight for 
you to live on 20 square meters?
Łukasz Jakóbiak: Honestly to say, 
I started to find it too tight and I have 

been looking for a flat to move in. 
I hope that I find something, since it’s 
high time to move out from those 20 
square meters.

Are you going to change the convention 
of your program, when changing a flat? 
The convention is not going to change, 
only the place where I am recording 
might be changed. Or maybe I will be 
recording in the old one? It is certain 
that when I move into another flat 
I would not hide this fact. If I didn’t 
live there any more, I would record my 
program there and I will announce it. 

So the program will not be called like 
66.5 square meter, will it?
I thought about it, but if I changed the 
topic or the title, it would be a small 
problem.

You received many awards. Which one 
are you the most satisfied with and 
which one was the biggest surprise 
for you?
Awards are very nice. I think that I was 
really most surprised with the nomi-
nation to Wiktory Award. Recently, 
I found myself in the ranking created 
by Brief magazine of fifty most creative 
people in the business, which was very 
nice, since I value creativity very much. 
And if I am awarded for this feature, 
I am pleased with it even more. 

You were nominated to the most 
important TV award, Wiktory, but you 
are not the kind of person who comes 
from the television world, though. Do 
you think that television in a couple of 

years would change  
into internet television only?
I don’t know, if it would be only internet 
television, but it is certain that it moves 
into the internet and all terrestrial 
televisions have their carriers in the 
network. The internet is a step forward, 
not backwards. Prof. Godzic told me 
that I shouldn’t go to the television, 
because it is a step backwards. 

Do you think that television studies 
will disappear and there will be only 
programs similar to yours?
No, I don’t think that the television stu-
dios, buildings belonging to TV stations 
will disappear. I think that television 
machinery will keep functioning, but 
the internet will play much bigger role. 

When you play host in your talk show, 
20 square meters of Łukasz, you meet 
a lot of people. I know that you wanted 
to invite Lady Gaga to your one-room 
flat. Is there a chance that we will see 
her in this program?
I didn’t try to invite her to my pro-
gram. I wanted to get closer to her 
which actually I did and which I talk 
about among other during my lectures. 

What is the story  
of selfie with Lady Gaga?
I just did my best, I prepared some 
kind of banners, balloons and so on. 
Everything is available on YouTube, 
so everyone can watch it. I went to the 
US and I managed to do it after many 
hours of waiting and trying to meet her, 
which I am very satisfied, I cannot say 
proud, but satisfied with. 

● www.hellomodlin.pl



Did you make your dream come true?
It wasn’t exactly my dream, it was just 
one of the many aims I have in my life. 

So what is your newest dream?
You know what, when I have some 
dreams, of course, I start to make 
them come true. I wanted to take part 
in TEDx. I was supposed to do it 
tomorrow, but the event was resched-
uled. I have also a chance to take the 
floor before Randy Gag, a coach from 
the US, which makes me pleased. 
Actually, I want to live and learn how 
to enjoy the moment.  

What does affect your choice of 
guests to your program?
Sometimes I just want to set a cat 
among the pigeons and invite some-
one who is not expected by my audi-

 
I am being crazy 
during my lectures, 
but at home, 
I prefer warm 
slippers. It is 
probably similar 
with my guests 
depending on the 
mood and day. 

ence, sometimes, I invite people who 
I am interested more or less in. And 
sometimes, I want to check whether 
the image a certain person has in the 
media is true or not. When inviting 
such a person and talking with them 
personally, I am able to evaluate what 
person are they in reality. 

Recently you played host to Paranien-
ormalni and Doda. Do their open-
mindedness and craziness presented 
in the program translate into their 
regular life? Is a stage their pas-
sion, but on the regular basis, is their 
life like a cup of coffee and warm 
slippers? 
It depends. I am being crazy during 
my lectures, but at home, I prefer 
warm slippers. It is probably similar 
with my guests depending on the 
mood and day. At the same time, it’s 
worth emphasizing that Paranien-
ormalni is a cabaret, a team which 
is fooling around and making us 
laugh, so it was funny, but to be hon-
est, I must tell that most of people 
show themselves from more natural 
way, usually they are quieter in my 
program. 

We live in the era of Facebook, Twit-
ter thanks to which everyone inform 
others what they are doing and with 
whom. Once, a good suit and faultless 
style was enough. What is the impact 
of it on the image created on the in-
ternet? Can we put the good manners 
between he fairytales? Should we 
only shock other people?
Some people need to shock others just 
to promote something and I think 
that it is only for a short period of 
time. Thank God, I don’t have to do 
it and I feel good about it. Besides, 
I even could not make my private life 
public in the media. People even do 
not realize that information in the 
media is either false or staged by the 
very celebrities in a very huge extent. 
Stars like having control over things 
that appear in the media. It is not al-
ways possible, but they often provoke 
and shock in order to promote some 
kind of event like releasing an album, 
some event and so on. I don’t think 

● www.hellomodlin.pl
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that it is wrong, if it doesn’t hurt 
anybody else. If someone likes it and 
wants to do it, so let them do it. 

Some time ago you helped young 
people, a band called The Dumplings. 
What did delight you in their music?
First of all, the personalities. Both, 
Justyna’s and Kuba’s. They can be 
seen in their music as well as in 
their characters. They are wonderful 
personalities, talented young people 
who are going to develop themselves. 
It is reflected by the fact that they are 
invited for the festivals and they will 
release an album in a moment. It hap-
pens actually a while after the episode 
of my program was broadcasted, so it 
is amazing.  

Your career gained momentum. Where 
do you see yourself in 10 years?
I always answer this question the 
same – I see myself as a happy man 

who travels around the world, makes 
his dreams come true, ticking them 
on the list and, alternatively, adding 
some new. And it is what turns my 
crank. I have some kind of unusual 
need to be fair towards other people 
and so I want to be received by oth-
ers, to function that way not to hurt 
anybody. If anything, it would be me, 
but no one else. That’s all. 

Do you have someone in your mind 
who inspires you in your travels?
I don’t think it is a person who 
inspires me in my journeys, because 
the travels are not regular and focused 
on some exact country. Generally, 
I would like to be in the place which 
attracts me at the moment. I have 
a weakness for Dubai and Califor-
nia, but recently also for Ibiza. But 
I would like to go more and more to 
a place which is a wild emptiness, not 
made of concrete, where there are no 

streets and too many people, so some 
kind of a desert island. 

Talking of Dubai. There will be a fes-
tival of color in August this year in 
five cities, but you had a chance to 
learn this kind of festival in a bit dif-
ferent version – kind of a race. What 
did it look like?
There were simply about a thousand 
of participants, everyone was given 
a pair of glasses, numbers and there 
was a race, more precisely a march. It 
was charity event. The funds gathered 
were allotted for social aims. The 
tour was 5 kilometers long in total, 
we went around the park and it’s just 
what it looked like. Of course, I took 
it deeply to heart and decided that if 
several people are running, I will run 
too and I will finish the race. 



„Kuba, wyspa jak wulkan gorąca” przyciąga turystów z różnych powodów. Jedni 
przyjeżdżają tutaj dla fantastycznego klimatu, którym cieszyć można się przez 
cały rok. Innych kusi magiczny świat lat sześćdziesiątych i niezliczone zastępy 
samochodów z tamtych czasów. Jeszcze inni przyjadą tutaj aby odetchnąć od 
zgiełku dnia codziennego i cieszyć się wszechobecną muzyką i spotykanymi 
na każdym kroku roztańczonymi i uśmiechniętymi ludźmi. A jeszcze inni, aby 
delektować się pięknem tutejszych kobiet, rumem i cygarami. Po wizycie na tej 

magicznej wyspie nie opuszcza mnie wrażenie, że takich miejsc na świecie jest już 
bardzo mało i warto je odwiedzić jak najszybciej.

Zwijając  
cygaro
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rzeciętny Kubańczyk zarabia 
około 8 dolarów na mie-
siąc. To niewiele aby żyć na 

wysokim poziomie, choć wy-
starczająco, aby z pomocą dofinan-
sowanych produktów żyć skromnie, 
ale godnie. Tuż obok codziennego 

życia i biedy zwykłych ludzi kwit-
nie biznes, szczególnie w ośrodkach 
turystycznych i dużych miastach. Tam 
młodzi ludzie zarabiają setki dolarów 
pracując jako kierowcy taksówek czy 
organizatorzy czasu wolnego tury-
stów. Od momentu otwarcia rynku, 
Kubańczycy zarabiają dobrze wszędzie 
tam, gdzie mają dostęp do przyjezd-
nych z innych krajów. Popularnym 
określeniem na turystów jest tutaj 
„bankomat”. Choć może nie wprost, 
turyści są postrzegani jak potencjalne 
chodzące portfele, które odpowiednio 
potraktowane otworzą się na potrzeby 
miejscowych i chociaż na moment są 
w stanie poprawić sytuację materialną 
mieszkańców wyspy. Liczy się każdy 
dolar, każde euro, jakie przyjezdny 
może dać. W zamian dostaje życzli-
wość, pomoc i wszystkie atrakcje, które 
tutejszy rynek jest w stanie zaoferować 
– z prawdziwym rumem i kubańskimi 
cygarami na czele.

Jadąc na Kubę wiedziałem, że muszę 
spróbować sławnych na cały świat 

miejscowych wyro-
bów. Nie mogłem 
przegapić możliwości 
ich przetestowania. 
Z rumem, królującym 
wszędzie, nie było 
większych problemów. 
Za to z cygarami… 
No cóż, pierwsze 
spotkanie nie wypadło 
najlepiej. Jeszcze 
przed podróżą naczy-
tałem się o różnych 
sposobach naciągnię-
cia turystów. Jednym 
z nich jest Festiwal 
Cygar. Organizowany bardzo rzadko, 
nawet raz do roku, i zawsze wtedy, 
kiedy na ulicy pojawia się potencjalny 
nabywca. „Festiwal” to miejsce w starej 
części Hawany, do którego sami nie 
trafimy. Zaprowadzi nas tam rodowity 
Kubańczyk, który opowiadając historię 
produkcji zapewni nas, że takiej okazji 
nie można przepuścić, bowiem jeszcze 
tylko dzisiaj wystawiają się tutaj 
najsłynniejsze fabryki cygar z całej 
Kuby. Już po kilku krokach wiemy, że 
rzekomy Festiwal jest bardzo skromny. 
Zazwyczaj mieści się w pomieszczeniu 
o wielkości kilku metrów kwadrato-
wych, a przedstawicielem fabryki jest 
tutaj piękna kobieta, której turysta nie 

jest w stanie odmó-
wić. Cygara kosztują 
rzeczywiście połowę 
ceny sklepowej i rze-
czywiście pochodzą 
z prawdziwych fabryk 
– a wszystko dzięki 
przedsiębiorczym 
Kubańczykom, którzy 
wynoszą je z cichym 
przyzwoleniem nad-
zorców. Tak właśnie 
miejscowi dorabiają 
do skromnej pensji. 
Jeśli mamy szczęście – 
wyjdziemy z cygarami, 

które tylko nie przeszły odpowiedniej 
kontroli jakościowej. Jeśli będziemy 
mieć go mniej, staniemy się posiada-
czami rulonika ze zwiniętą trawą.

Kubańskie cygara do dzisiaj uwa-
żane są za najlepsze na świecie. Jedne 
polecane są ze względu na to, że palił 
je Fidel Castro (Cohiba) inne, że były 
ulubioną marką Che Guevary (Mon-
tecristo). Sam proces ich wytwarzania 
wymaga jednak ogromnej dokładno-
ści i koncentracji pracownika, który, 
aby uzyskać dostęp do ich produkcji 
w najlepszych fabrykach, musi uczyć 
się swojego fachu minimum pięć lat. 
Ci najlepsi przydzielani są do produk-
cji cygar z najcieńszych liści tytoniu. 

 
Tuż obok 
codziennego życia 
i biedy zwykłych 
ludzi kwitnie 
biznes, szczególnie 
w ośrodkach 
turystycznych 
i dużych miastach.  
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Pozostali będą produkować około 100 
cygar dziennie, zwijając liście w bar-
dzo specyficzny sposób pod nadzorem 
mistrzów.

W środku każdego cygara znajduje 
się tzw. wkładka, która zapewnia 
równomierne palenie cygara i jest 
niczym innym, jak splotem najdłuż-
szych liści. Kiedy wkładka jest go-
towa, pracownik oplata ją kolejnymi 
liśćmi. To właśnie precyzja wykona-
nia zwijacza odpowiada za szybkość, 
z jaką cygaro będzie się palić. Jakość 
liści ma bezpośredni wpływ na smak, 
jaki pozostawi ono w ustach. Kiedy 
już cygaro zostaje uformowane, za-
kłada się pokrywę w formie kapturka. 
To nic innego jak fragment kolejnego 
liścia, który połączony z korpusem 
cygara nie pozwoli rozwinąć się mu 
przed i w czasie palenia.

Jedną z „cygarowych fabryk” 
odwiedziłem w Trynidadzie. Mia-
sto wygląda jakby przeniesiono je 
żywcem ze średniowiecza. Sama 
fabryka nie wyróżniała się zupełnie 
niczym spośród pozostałych do-
mów na jednej z ulic. Z pewnością 
przeszedłbym obok niej nie mając 
świadomości w jaki sposób powstają 
cygara. Do fabryki obcy nie mogą 

wchodzić legalnie. Magiczna siła 
dolara otwiera jednak każde drzwi. 
Interesy i zakupy można robić już od 
samego progu. Wszyscy pracują przy 
wypełnionych tytoniem stolikach 
paląc papierosy, które przynajmniej na 
moment zabijają zapach unoszący się 
w pomieszczeniu. Między stolikami 
przechodzą również dzieci, które 
wykonują lżejsze prace. Nie jest ważne 
ile osób z rodziny pracuje – ważne 
aby dzienny limit, jaki należy zrobić, 
został wykonany. Pracownicy prężą 
się kiedy widzą turystę i niczym 
nieskrępowani próbują sprzedać towar 
nie odrywając się od pracy. Wszyst-
ko to dzieje się na oczach nadzorcy, 
który zasiada w małym pomieszczeniu 
znajdującym się na tyłach 200-me-
trowej sali. Ja również skorzystałem 
z okazji i dałem się namówić na zakup 
lokalnego produktu.

Aromat, lekkość i pikantny smak 
najlepszych cygar to wyróżniki tego 
dzieła ludzkich rąk. Należy jednak 
uważać na wszelkie podróbki, które 
oferowane nam są na każdej kubań-
skiej ulicy. Warto więc wejść do jed-
nego z państwowych sklepów i nabyć 
choć na prezent paczkę oryginalnych 
markowych kubańskich cygar. 

>>> IN ENGLISH

Rolling a cigar 
“Cuba, an island as hot as 
a volcano” attracts the 
tourists for different reasons. 
Some of them come here 
for the fantastic climate 
which people can enjoy all 
year long. Some are seduced 
by the magical world of 
the 1970s and countless 
armies of the cars from 
those times. Some come 
here to have a break from 
the hustle and bustle and 
enjoy the omnipresent music 
and meeting everywhere 
dancing and smiling people. 
Some come here to relish 
the beauty of local women, 
rum and cigars. After a visit 
on this magical island, I still 
have an impression that 
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there are very few such 
places in the world and 
it’s worth visiting them as 
quickly as it is possible.  

An average Cuban earns about 8 dol-
lars a month. It is not much to live 
on high standard, but enough to live 
modestly, but with dignity with the 
help of subsidized products. Just next 
to the everyday life and poverty of 
common people, a business is flourish-
ing especially in the tourist resorts and 
big cities. It is where young people earn 
hundreds of dollars working as taxi 
drivers or foreign tour operators. Since 
the moment the Cuban market was 
opened, the Cubans earn good money 
in every place where they have an access 
to the tourists from other countries. 
A popular name for the tourists used 
there is ‘an ATM’. Maybe it is not said 
straight, but the tourists are considered 
to be potential walking wallets which 
can be opened to the needs of local 
people if treated properly and are able 
to improve the financial situation of the 
inhabitants of the isle even for a short 
while. Every single dollar counts, every 
single euro that a foreigner can give. In 

return, the tourists 
receive kindliness, 
help and all attrac-
tions which the local 
market is able to offer 
– with real rum and 
Cuban cigars at the 
top of it. 

When going 
to Cuba, I knew 
I must taste the lo-
cal products which 
are famous around 
the world. I could not miss the occa-
sion to try them. There were no bigger 
problems with rum, reigning supreme 
everywhere. But with the cigars… Well, 
the first meeting did not go well. Even 
before my journey, I read about different 
ways of tricking the tourists. One of 
them is a Cigar Festival. It is organized 
very rarely, even once a year and always 
when there is a potential buyer on the 
street. ‘The festival’ is a place in the old 
part of Havana which we would not find 
our way on our own to. A native Cuban 
would take us there and who, while tell-
ing the story of the production, would 
assure us that we shouldn’t miss the 
occasion, since it is the last day that the 
most famous manufactures from entire 

Cuba exhibits there. 
Already after few steps, 
we know that the said 
Festival is very modest. 
It usually takes place 
in a room of a several 
square meter size and 
the representative of the 
manufacture is a beauti-
ful woman who no one is 
able to refuse. The cigars 
really cost the half of the 
shop price and they re-

ally come from the real factory – and all 
these thanks to the enterprising Cubans 
who take the cigars out of the factory 
with a silent consent of the supervisors. 
This is how the local people earn some 
extra money to supplement their modest 
salaries. If we are lucky, we will leave 
with the cigars which did not undergo 
the right quality control. If we are less 
lucky, we will be the owner of a roll 
with dried grass. 

Cuban cigars have been considered 
to be the best in the world to this day. 
Some are recommended due to the fact 
that Fidel Castro (Cohiba) smoked 
them, some – were the favorite brand of 
Che Guevary (Montechristo). However, 
the very process of their production re-
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Do fabryki obcy 
nie mogą wchodzić 
legalnie. Magiczna 
siła dolara otwiera 
jednak każde drzwi. 
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quires a great precision and concentra-
tion of the worker who has to learn his 
profession for at least five years in order 
to get the access to their production in 
the best factories. Those who are the 
best are assigned to the cigar produc-
tion out of the thinnest tobacco leaves. 
The rest would produce about 100 
cigars a day, rolling the leaves in a very 
characteristic way under the supervision 
of the masters. 

In the middle of every cigar, there is 
a so called filler which provides with 
the even smoking of the cigar and is 
nothing else like a tangle of the longest 
leaves. When the filler is ready, a man-
ufacturer covers it with another leaves. 
The quality of the leaves has a direct 
influence on the taste which would be 
left in the mouth of the smoker. When 
the cigar is formed, a wrapper and a cap 
is put on it. It is again nothing else like 
another leave which is connected with 
the body of the cigar and hence, it will 
not allow to unwrap the cigar before 
and during the smoking. 

I visited one the cigar factories in 
Trinidad. The city looks as if it was 
taken live from the mediaeval times. 
The very factory did not distinguish 
itself among the other buildings on the 
street. Certainly, I would pass it having 
no awareness how the cigars are made. 
The strangers cannot go inside legally 
to the factory. Yet the magic power of 
dollar opens every door. Business and 
shopping can be made from the very 
entrance. Everyone is working at the 
tables full of tobacco and smoking ciga-
rettes which kill the smell of the room 
for a short while. Children go around 
the tables, since they do the light works 
as well. It is not important how many 
members of the family is working – the 
important thing is that the daily limit 
which should be made is made. The 
workers stiffen to attention before the 
tourists and not feeling awkward, try 
to sell the products not even making 
a break in their work.

Everything is taking place in the 
presence of the supervisor who seats 

in a small room located at the back of 
the 200 square meter hall. I also used 
the occasion and I got persuaded to 
purchase a local product.  

The aroma, lightness and spicy flavor 
of the best cigars are the indicators of 
the work of human hands. You should 
be careful not to buy any fakes which 
are offered to us on every Cuban street. 
It’s worth entering one of the state-
owned shops and buy a package of 
original brand Cuban cigars at least  
as a gift.  
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Co by to było, gdyby z powodów różnych, 
dać się zamrozić i obudzić za 40 lat.

Dajmy na to taka data – 2054 rok. 
Wybudzają, doprowadzają do uży-
walności komunikacyjnej. Już od razu 
widać zmiany – inny termometr, inny 
kitel, inna zasłonka na innym oknie. 
Inny telewizor w pokoju, pilot do niego 
inny. I teraz, uwaga, włączam telewizor 
– ciekawe co zobaczę. Czy jakieś inne 
nazwy krajów w wiadomościach? Czy 
jakieś inne środki komunikacji? Czy 
coś o teleportacji? Czy coś o podróżach 
w kosmos? Czy jakieś zagłady, epide-
mie, katastrofy? Włączenie telewizora 
i może być bardzo biegunowo – albo 
człowiek wykorzystując umysł, dodając 
do tego trochę przyzwoitości, stwo-
rzył świat dogodniejszy człowiekowi 
– zdrowszy, szybszy, dostępniejszy, 
wygodniejszy. Albo zabrakło przy-
zwoitości, został umysł, ale z domiesz-
ką pragnienia władzy i mamy świat 
postapokaliptyczny, brudny, zarażony 
wszystkim, cierpiący.

Można spojrzeć z innej perspektywy 
– budzi się z zamrożenia ktoś w naszych 
czasach. Zamroził się, powiedzmy, 
w 1955 roku. Jak dla niego wygląda to, 
co dzieje się na ulicy. Pojazdy. Tłumy. 
Prostokątne przedmioty w rękach, 
z którymi tłumy się komunikują. 
Ogłoszenia na wielkich kolorowych 
planszach. Na nich też kobiety w maj-
teczkach krótkich tak, że pupa się 
wylewa – na jednych ogłoszeniach taka 
swojska pupa i słowo „cellulit”, na in-
nych drobna taka pupa i słowo „fitness”. 
O co tu chodzi?!

Wychowałem się na gdańskim 
Przymorzu. Ostatnio mamę tchnęło 
na melancholię i, patrząc przez okno 
na Przymorze pełne nowych bloków, 
sklepów, placów budów, przypomniała, 
że wprowadziła się z rodzicami na tę 
dzielnicę w roku 1964 i pamięta dużo 
zieleni i wypasanych na niej krów. Teraz 
mama próbuje po raz kolejny okiełznać 
internet, wpisując w google, za moją 
poradą, „przymorze lata ‘60”, żeby 
popatrzeć na zdjęcia z tamtego okresu. 
Ale jej nie idzie. Trochę muszę znów jej 

pomóc z tym komputerem…
Gdyby tu znów odwrócić perspek-

tywę i wyobrazić sobie siebie jako 
sześćdziesięciolatka, rozmawiającego 
z mym trzydziestoletnim synkiem… 
tfu, synem. Ciekawe ilu rzeczy nie będę 
kumał. Czego będzie musiał on mnie 
nieustannie uczyć? Jakim językiem 
będzie do mnie mówił, jaką używkę za-
żywając i jakiej muzyki słuchając? Czy 
będzie więcej czasu przebywał w realu 
czy wirtualu? 

Byłem ostatnio na wspaniałym filmie 
„Grand Budapest Hotel”. Opowiada 
o człowieku, który opowiada o so-
bie sprzed kilkudziesięciu lat, który 
usłyszał o kimś sprzed kilkudziesięciu 
lat – o konsjerżu hotelowym. Coraz 
mniej jest takich ludzi jak ów konsjerż. 
A szkoda.  

>>> IN ENGLISH

Jumps in time
What would it be, if, due to various 
reasons, it was possible to let yourself 
freeze and wake up in 40 years?

Let’s imagine a date like 2054. You 
are waken up, put into communica-
tional usefulness. And the changes 
can be seen right away – a different 
thermometer, a different doctor’s lab 
coat, different curtains on a different 
window. A different TV set in a room 
with a different remote control. And 
now, look out, I turn on the TV, and 
I am curious about what I am going to 
see. Different names of the countries in 
the news? Some other means of trans-
port? Something about teleportation? 
Something about travels into the outer 
space? Some exterminations, epidemics, 
catastrophes? Turning on the TV and 
it could be very polarized – either hu-
man using his mind and adding a bit of 
decency created a world more conveni-
ent to a human, like healthier, faster, 
more accessible and comfortable. Or 
there was no decency, there was mind 
remained, but with addition of lust for 
power and we have a post-apocalyptic 

world, dirty, infected with everything 
and suffering. 

We can look at it from a different 
perspective – somebody wakes up from 
the state of being frozen in our times. 
He got frozen, say, in 1955. How does 
such a person perceive what is happen-
ing on the street? Vehicles. Crowds. 
Rectangular objects in our hands which 
crowds communicate with. Announce-
ments on huge colorful display-boards. 
Showing women in panties so short 
that bums are overflowing – on some 
of those announcements, there is such 
a bum with a word ‘cellulite’ and on 
some others, there is a fine one with 
a word ‘fitness’. What is going on here?!

I grew up in Przymorze quarter in 
Gdańsk. Recently, my mum was being 
a bit melancholic and looking through 
the window on Przymorze full of new 
block of flats, shops, constructions 
sites, she said that she had moved there 
with her parents in 1964 and she had 
remembered a lot of green spots and 
cows pastured there. Now, mum is try-
ing to grasp the internet again, entering 
in Google, on my advice, ‘przymorze 
in 1960s’ in order to watch the photos 
from that period. But she failed. I need 
to help her again with that computer…

If we changed here the perspective 
again, and imagined me as a seventy-
year-old man speaking to my thirty-
year-old little boy – what am I saying 
– son. I am curious how many things 
I would not be able to get. Would he 
always have to teach me some things 
again and again? What language would 
he speak to me, what substance would 
he take and what music would he listen 
to? Would he spend more time in real or 
virtual life?

Recently, I have seen a great movie, 
The Grand Budapest Hotel. It tells 
a story of a man who tells a story 
about himself being several dozen 
years younger who heard a story about 
someone several dozen years younger, 
about hotel concierge. There is less and 
less people like the concierge. And it’s 
a pity.  
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ego pomysłodawcą jest 
Pomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna, 
ale projekt realizowany jest 
w partnerstwie z Miastem 
Gdańsk i przy udziale branży 
gastronomicznej. Koordy-
nację i nadzór realizacyjny 

powierzono firmie Landbrand, specja-
lizującej się w rozwoju markowej oferty 
turystyki kulinarnej. Projekt wspierają 
Slow Food Pomorze oraz Akademia Ku-
linarna Fumenti. Jednym z jego podsta-
wowych celów jest wypromowanie tych 
restauracji, które stanowią wizytówkę 
kulinarną Gdańska i Pomorskiego na 
perspektywicznych i wymagających 
rynkach: skandynawskim, zachodnioeu-
ropejskim oraz wśród turystów z Polski 
poszukujących jakościowej oferty ga-
stronomicznej. Projekt jest częścią szer-
szego programu promocji jakościowych 
usług przemysłu czasu wolnego typu 
premium, prowadzonego pod hasłem 
Pomorskie Prestige. Docelowo obejmie 
między innymi obszary golf&yachting, 
amber&design, spa&medical, shoppin-
g&lifestyle. Punkt wyjściowy stanowią 
jednak kulinaria.

Dobór partnerów oparty jest na ściśle 
określonych kryteriach bazujących na 
regulaminie międzynarodowego stowa-
rzyszenia Slow Food, a także w oparciu 
o założenia idei sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Pomorza. Bardzo ważna 
jest również osoba szefa kuchni, którego 
autorskie podejście do tradycji i regio-
nalnego produktu powinno być dla 

gości gwarancją szczególnego przeżycia 
kulinarnego. Już w tej chwili na Pomo-
rzu i w Gdańsku może działać ponad 
20 restauracji, które gotują w zgodzie 
z filozofią projektu i serwują autorskie 
dania na najwyższym europejskim po-
ziomie. Krystyna Hartenberger-Pater, 
dyrektor PROT podkreśla, że efektów 
pierwszych działań można spodzie-
wać się w połowie kwietnia. Wtedy 
to zostanie wyłoniona pierwsza grupa 
lokali objęta projektem. Aby się w niej 
znaleźć należy spełnić wysokie kryteria 
oceny i wykazać się otwartością na 
współpracę. Udział w projekcie zapewni 
restauracjom możliwość bezpłatnego 
skorzystania z wielu narzędzi promo-
cyjnych. Uruchomiony zostanie blog 
tematyczny poświęcony luksusowej 
ofercie turystycznej regionu dostępny 
pod adresem www.pomorskie-presti-

ge.eu, który spięty będzie z kanałami 
społecznościowymi i pozycjonowany 
w Skandynawii. W planach jest również 
zorganizowanie wizyty studyjnej dla 
dziennikarzy mediów kulinarnych czy 
realizacja dedykowanych działań mar-
ketingowych na rynkach zagranicznych. 

– W tym projekcie eksponujemy 
tożsamość kulinarną miasta – podkreśla 
Anna Zbierska – dyrektor Biura Pre-
zydenta ds. Promocji Miasta Gdańska. 
– W Gdańsku odradza się sięgająca 
czasów średniowiecza tradycja browar-
nictwa rzemieślniczego. Piwo stanowiło 
niegdyś jeden z głównym towarów 
w gdańskim porcie. Nasza kuchnia sły-
nęła także z najbardziej wyszukanych 
przypraw i produktów, jak chociażby 
owoce morza, które pojawiały się po-
wszechnie na stołach mieszczan i kup-
ców. Tutaj także wynaleziono receptury 
wielu destylatów i likierów, z których 
najbardziej znany to Goldwasser.

Realizację projektu wsparło finanso-
wo Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
a oficjalnie jego uruchomienie nastą-
piło 28 marca w czasie odbywającej 
się w Gdańsku Konferencji Nowe 
Trendy w Turystyce. Jeden z paneli 
tematycznych w całości poświęcony 
został turystyce kulinarnej na Pomo-
rzu, a w szczególności możliwościom 
rozwoju projektu Pomorskie Culinary 
Prestige. W spotkaniu i żywej dyskusji 
na temat roli kulinariów w turysty-
ce udział wzięli nie tylko specjaliści 
marketingu terytorialnego ale również 
wybitni pomorscy szefowie kuchni. 

Kulinaria to obecnie jeden z wiodących trendów w turystyce. Potencjał Gdańska 
i całego Pomorza w tym zakresie jest niezaprzeczalny, co dało impuls do 

zainicjowania nowego projektu marketingowego. Gdańsk-Pomorskie Culinary 
Prestige jest platformą integrującą i promującą ofertę najwyższej jakości 

kulinariów województwa pomorskiego.

Gdańsk-Pomorskie  
Culinary Prestige

● www.hellomodlin.pl
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Projekt jest częścią 
szerszego programu 
promocji jakościowych 
usług przemysłu czasu 
wolnego typu premium, 
prowadzonego pod hasłem 
Pomorskie Prestige.

● www.hellomodlin.pl

>>> IN ENGLISH

Gdansk-Pomorskie 
Culinary Prestige
Cooking in currently one 
of the prevaling trends in 
tourism. Gdansk and the 
whole Pomorskie Region 
demonstrate an indisputable 
potential in the matter, 
which resulted in a new 
marketing project. Gdansk-
Pomorskie Culinary Prestige 
is a platform integrating 
and promoting top-quality 
culinary offer from the 
Pomeranian Voivodeship.  

The idea for this project was proposed 
by Pomorskie Tourist Board, but it is 
realized in partnership with the City of 
Gdansk and with the assistance of the 
catering industry. Landbrand company, 
which specializes in developing brand 
offers of food tourism, was entrusted 
with coordinating and supervising 
the realization of the project. It is also 
supported by Slow Food Pomorze and 
Fumenti Culinary Academy. One of 
its main aims is to promote restaurants 
which are representative of the catering 

industry in Gdansk and Pomorskie on 
prospective and demanding markets in 
Scandinavia and West Europe, as well as 
among Polish tourists looking for high-
quality culinary offer. The project is 
a part of a broader programme promot-
ing high-quality, premium services in 
the leisure industry conducted under the 
name of Pomorskie Prestige. It is going 
to include for example the following 
areas: golf&yachting, amber&design, 
spa&medical and shopping&lifestyle. 
But gastronomy is its point of departure.

Partners to the project are chosen 
according to specific criteria based 
on the rules provided by the interna-
tional association Slow Food and on 
the principles guiding the Network of 
Pomorskie Culinary Heritage. Head 
chefs are also very important figures in 
the project. Their individual and original 
approaches to tradition and regional 
products should provide their guests 
with unique culinary experiences. There 
can be already more than 20 restaurants 
in Pomorskie and Gdansk which cook 
according to the philosophy of this 
project and serve original dishes at the 
European level. Krystyna Hartenberger-
Pater, Director at PTB, emphasizes that 
the first activities are likely to produce 
effects already in the middle of April, 
when the first group of restaurants in-
volved in the project will be announced. 
In order to become its member, res-
taurants have to meet strict assessment 
criteria and show that they are ready to 
cooperate. Participation in the project 
will provide them with free promotional 

tools. A thematic blog devoted to luxury 
tourist offer of the region is going to be 
started on www.pomorskie-prestige.
eu. It will be linked to social media and 
positioned in Scandinavia. The plans 
include also organizing a study visit for 
journalists from the culinary media and 
realizing dedicated marketing activities 
on foreign markets. 

“We want to exhibit our city’s 
culinary identity in this project,” 
says Anna Zbierska, Director of the 
Mayor’s Bureau of City Promotion. 
“The tradition of craft brewing dating 
back to the Middle Ages is currently 
being revived in Gdansk. Beer used to 
be one of the most important goods in 
Gdansk harbour. Our cuisine was also 
famous for the most sophisticated spices 
and products like for example sea food, 
which often appeared on the tables of 
burghers and traders. This is also where 
recipes for many spirits and liqueurs 
were invented, including Goldwasser, 
the most popular one.”

The project has received support 
from the Polish Ministry of Sport and 
Tourism. It was officially started on 
28 March during the conference New 
Trends in Tourism taking place in Gda-
nsk. One of its thematic panels was fully 
devoted to culinary tourism in Poland, 
particularly to the possibilities of de-
velopment for the Pomorskie Culinary 
Prestige project. The meeting and an 
intense debate about the role of cuisine 
in tourism attracted not only specialists 
in place marketing but also outstanding 
Pomeranian chefs.  
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PIOTR METZ
fot.: W. Duszenko

PUSTKI 
– SAFARI, 
WYD. AGORA
Jeden z najciekawszych polskich zespołów 
z kręgu gitarowej muzyki indie po dłuż-
szej przerwie znów zaskakuje. Mocne 
przesunięcie w stronę elektroniki i , jak 
mówi lider zespołu Radek Łukasiewicz, 
próba napisania „pozytywnych durowych 
piosenek” dała album inny niż wszystkie 
poprzednie, niemniej przypominający, że 
Pustki, obecnie już jako trio, to kolek-
tyw niezmiennie poszukujący i zawsze z 
doskonałym rezultatem. Dorastają wraz 
ze swoimi słuchaczami.  

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

PIOTR METZ POLECA
  RECOMMENDED BY PIOTR METZ
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LIMBOSKI 
– VERBA VOLANT, 
WYD. KARROT KOMANDO
Bardzo zróżnicowana, eklektyczna, 
mimo to ze wspólnym, m.in. bluesowym 
mianownikiem artystycznych poszuki-
wań płyta krakowskiej grupy udowadnia, 
że tradycja Zdroju Jana, Düpą i Pudelsów 
ma wciąż świetnych kontynuatorów. 
Gościnnie mogliby tu zaśpiewać Robert 
Johnson,Tom Waits i Maleńczuk. Tak 
obecnie brzmi krakowska bohema. Tylko 
dla orłów. 

>> LIMBOSKI 
– VERBA VOLANT,  
LABEL: AGORA
A very diversified and eclectic, but still 
with a common, mainly blues denominator 
of the artistic searches album of a Kraków 
band proves that the tradition of Zdrój 
Jana, Düpa and Pudelsi still has great con-
tinuators. Robert Johnson, Tom Waits and 
Maciej Maleńczu could appear as guests 
here. This is how Kraków bohemia sounds. 
Only for the eagles. 

THE WAR ON DRUGS 
– LOST IN THE DREAM, 
WYD. SONIC
Najlepszy, klasycznie skonstruowany al-
bum w dorobku amerykańskiej formacji, 
autorskiego projektu Adama Granduciela, 
inspirowany dokonaniami Dylana, Toma 
Petty i The Waterboys. Country-rockowe 
brzmienie jest tu jednak współcześnie 
podkręcone w sposób niemal niezauwa-
żalny. Może dlatego od tej płyty trudno 
się uwolnić. Świetna do samochodu.  

>> THE WAR ON DRUGS 
– LOST IN THE DREAM,
LABEL: SONIC
The best, classically constructed album in 
the achievements of the American band, of 
the original project of Adam Granduciel, 
inspired by the accomplishments of Dylan, 
Tom Petty and The Waterboys. Country-
rock sound is tuned up here in a modern 
way almost invisibly. Maybe, this is why it 
is difficult to free yourself from this album. 
It’s great to be listened to in your car.   



Małgorzata Żek, tworząca pod pseudonimem „Vangoha” to jedna 
z najciekawszych polskich artystek tworzących na szkle. Mogliśmy się 

o tym ponownie przekonać 1 kwietnia podczas wernisażu „Moje setki bajek” 
zorganizowanego przez WoW Warsaw Studio.

ARTYSTYCZNA PODRÓŻ 
DO ZAPOMNIANEJ KRAINY

ystawa odbyła się 
w studiu Imaxi-

nation przy ulicy 
Nowogrodzkiej 10/7 

w Warszawie. Podczas 
tego wieczoru podzi-

wialiśmy kolejne niezwykłe obrazy 
stworzone przez artystkę. Jej malowane 
na szkle obrazy zachwyciły przybyłych 
miłośników sztuki swoim charakterem 
i unikatową duszą. Nic dziwnego, że 
obrazy artystki są tak chętnie kupowane 
przez kolekcjonerów na całym świecie 
i wiszą na ścianach klientów z takich 
krajów jak Francja, Belgia, Szwecja czy 
nawet Stany Zjednoczone. Oglądaniu 
inspirujących dzieł towarzyszyła muzy-
ka wydobywająca się z tykiew stwo-
rzonych specjalnie na ten wieczór. Po 
wystawie goście mogli zakupić wybrane 

obrazy z rąk samej artystki. Chętnych 
oczywiście nie zabrakło. Wystawę objął 
patronatem Burmistrz Dzielnicy Śród-
mieście, zaś partnerem strategicznym 
były Imaxination oraz La Pandolfa.

Nasz magazyn był jednym z patro-
nów medialnych wydarzenia.  

>>> IN ENGLISH

Artistic journey  
to forgotten land
Małgorzata Żek, who creates 
under the pseudonym “Vangoha”, 
is one of the most interesting 
Polish glass painters. We could 
see this for ourselves on 1 April 
during her vernissage “Hundreds 
of my tales” organized by WoW 
Warsaw Studio.

The exhibition took place in Imaxina-
tion studio at Nowogrodzka 10/7 in 
Warsaw. During this special even-
ing we could admire the artist’s new 

works. Her glass paintings delighted 
the arrived art lovers with their unique 
soul and character. No wonder the 
artist’s paintings are so popular among 
collectors around the whole world and 
hang on the walls of clients from such 
countries as France, Belgium, Sweden 
or even the United States. Visitors were 
examining the paintings to the accom-
paniment of music coming from gourds 
prepared especially for this occasion. 
After the exhibition, they could buy the 
paintings directly from the artist. And 
of course many of them did! The exhibi-
tion was organized under the patron-
age of the Mayor of the Śródmieście 
District, and its strategic partners were 
Imaxination and La Pandolfa.

Our magazine was one of the media 
sponsors for the event. 
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Zdjęcia/Photo: Koty 2 (www.koty2.com)
Modelka/Model: Emilia @Specto
Stylista/Stylist: Kazik Stolarczyk

Scenografia/Set design: Bibi & Jacob
Fryzury/Hair: Kazik Stolarczyk

Makijaż/Make-up: Bibi
Asystent/Assistant: Różena Grey
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Płaszcz/Coat: DOMI GRZYBEK
Kapelusz/Hat: HATHAT

Pierścionki/Rings: CHIMENTO
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Bluzka/Blouse: ANETA SZYDŁO
Trampki/Trousers: I.CON

Płaszcz/Coat: ANNA OBODYŃSKA
Broszka/Brooch: LEWANOWICZ
Kolczyki/Earrings: SWAROVSKI
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Top/Top: SOWIK MATYGA
Sukienka/spódnica/Dress, skirt: NATASHA 

PAVLUCHENKO
Kurtka/Jacket: SERAFIN ANDRZEJAK

Naszyjnik,kolczyki/Necklace, earrings: 
LEWANOWICZ

Toczek/Toque: MADAME M
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Bluzka, spódnica/Blouse, skirt: DOMI GRZYBEK
Pierścionki/Rings: LEWANOWICZ

Bransoletki/Bracelets: AGATA BIELEŃ
Toczek/Toque: VINTAGE
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Bluzka, spódnica/Blouse, skirt: DOMI GRZYBEK
Pierścionki/Rings: LEWANOWICZ

Bransoletki/Bracelets: AGATA BIELEŃ
Toczek/Toque: VINTAGE





Więcej niż czarter.  
Więcej niż impreza

N
a początku lipca do So-
potu przypłynie Lagoon 
52. Przez całe wakacje 
będzie można wyczarte-
rować go na terenie Mo-
rza Bałtyckiego. Spędzić 

spokojny romantyczny weekend... lub 
zorganizować szaloną imprezę. W cią-
gu dnia może przebywać na nim nawet 
40 osób. Słońce, morze, szampan... 
i możliwość przeniesienia zabawy 
prosto do Mollo Club położonego przy 
Monte Cassino.

TROCHĘ SZCZEGÓŁÓW  
TECHNICZNYCH. ALE TYLKO  
TYCH CIEKAWYCH
Jacht jest wyposażony w Rib Parker, 
skutery podwodne, narty wodne, 
wakeboard, koło i banan, dwuoso-
bowe kajaki, kompresor do nurko-
wania oraz zestawu ośmiu butli wraz 
z akwalungami (rurki, maski, płetwy, 
pianki). Ciekawą atrakcją jest letnie 
kino na górnym pokładzie. Na jachcie 
jest dostęp do telewizji i telefonu 
satelitarnego.

Każda z sześciu kabin jest w pełni wy-
posażona, z prywatną łazienką i prysz-
nicem. Duże podwójne łóżka, telewizja, 
kino domowe, radio. Kabiny są klima-
tyzowane. Wygoda i funkcjonalność na 
najwyższym poziomie.

W przestronnej kuchni znajdziemy od-
solarkę do wody morskiej, sześciopalni-
kową kuchenkę, piekarnik, mikrofalówkę 
i zewnętrzny grill lawowy. Nie pozostaje 
nic innego, jak przyrządzić wspaniałą 
kolację dla przyjaciół lub skorzystać z ca-
teringu... i zjeść pod gołym niebem.

Nadchodzący sezon w Sopocie zapowiada się bardzo ciekawie. 
Szczególnie dla wymagających klientów. Powstaje nowe przedsięwzięcie 

ProjektSopot.pl, skupiające centrum czarterowe, klub i restaurację.

 źródło: mat. prasowe
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NIE TYLKO  
SOPOT.  
NIE TYLKO  
LAGOON 52
Wachlarz możli-
wości jest jednak 
jeszcze większy. 
Oprócz Lagoon 
52 można wyczar-
terować też inne 
jednostki. Trzyka-
binowy Lagoon 450 
stacjonujący przez 
cały rok na Morzu 
Śródziemnym 
w takich portach 
jak Ibiza, Sardynia, 
Korsyka, Majorka. 
Kultowy maxi kata-
maran Romana Paszki Gemini 3, czy też 
jacht motorowy Princess V45, dostępny 
cały rok w sopockiej marinie, mieszczący 
15 pasażerów lub mniejszą łódź moto-
rową Bayliner 320, idealną dla 10 osób. 
Zamiast nazw lepiej obejrzeć zdjęcia na 
www.czarteryjachtu.pl. Łatwiej będzie 
wyobrazić sobie idealne wakacje. 

WIĘCEJ EMOCJI
Potrzebujesz więcej emocji? To też 
zapewnia Projekt Sopot. W ofercie rejs 
wzdłuż wybrzeży Europy. Pond dwa 
tygodnie na pełnym morzu z opcją po-
stoju w najbardziej popularnych portach, 
takich jak Bornholm, Kilonia, Amster-
dam, Hawr, Wyspy Jersey, Lizbona, 
Gibraltar, Alicante, Valencia, Barcelona. 

Jeśli to nadal za mało, istnieje moż-
liwość wzięcia udziału w największych 
regatach jachtów turystycznych ARC. 
Do załogi może dołączyć 12 chętnych. 
Rejs trwa trzy tygodnie. Jachty mają do 
pokonania trasę liczącą 2700 Mm przez 
Atlantyk. Start w okolicy Las Palmas 
na Wyspach Kanaryjskich, meta na Ka-
raibach: w Rodney Bay na Santa Lucii. 
Zabawa i emocje gwarantowane. 

Na zimę szczególnie polecamy 
Karaiby. Najlepszy czas do żeglowania 
to okres od listopada do czerwca. Ceny 
wcale nie są wygórowane. Nawet od 3 
tysięcy euro za osobę.

IMPREZA ?  
NIE TYLKO NA JACHCIE
Idealnym uzupełnieniem będą imprezy 
w Mollo Club, czyli nowym klubie, 

który powstanie 
w Sopocie na miej-
scu White House 
(Plac Zdrojowy 

2). Będzie to wyjątkowo eleganckie 
miejsce. Projekt inspirowany najnow-
szymi trendami prosto z Nowego Jorku 
czy Ibizy został stworzony przez Studio 
Kaczmarek. Do morskiego klimatu na-
wiązują szafirowe elementy w modnym 
kolorze petrol wykończone luksusową 
miedzią i złotem. Zapowiada się wybor-
nie. I elitarnie.
 
DOBRE BRZMIENIE
– Chcemy oferować rozrywkę na naj-
wyższym poziomie. Nastawiamy się na 
wymagającego i świadomego muzycznie 
klienta. Dominować będzie muzyka 
house. Najlepsi lokalni Dj-e i światowe 
gwiazdy. A do tego najlepsze nagłośnie-
nie na rynku. Będzie dobre brzmienie! 
– opowiadają pomysłodawcy projektu: 
Sylwester Ołdak i Bartosz Głowacki.

Otwarcie planowane jest na koniec 
maja. Katamaran dostępny będzie od 
lipca. Jedno jest pewne, zapowiadają się 
ciekawe wakacje. Zapraszamy więc do 
Sopotu.  

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE NA 
www.facebook.com/MolloClubSopot
www.molloclub.pl
www.facebook.com/LagoonCharterpl
www.czarteryjachtu.com

SBB SOPOT
Plac Zdrojowy 2
81-718 Sopot
Czartery: 724 555 666
Mollo Club: 724 500 600 

>>> IN ENGLISH

More than charter. 
More than party
The oncoming season in Sopot 
promises to be very interesting, 
especially for demanding clients. 
A new initiative called Projek-
tSopot.pl gathering a charter 
centre, a club and a restaurant 
is being opened.

Lagoon 52 is going to put in to Sopot 
at the beginning of July. It will be 
available for charter at the Baltic Sea 
for the whole summer holidays. We 
can spend there a romantic weekend... 
or organize a crazy party. The yacht 
can hold even 40 people during the 
day. Sunshine, sea, champagne... and 
the opportunity of moving our party 
straight to Mollo Club located on 
Monte Cassino street.

SOME TECHNICAL DETAILS. FOR 
THE INTERESTED ONLY
The yacht is equipped with a Rib 
Parker, underwater scooters, water 
skis, a wakeboard, a ring, a banana, 
two-man kayaks, a diving compres-
sor and eight sets of cylinders with 
aqualungs (snorkels, masks, fins and 
wetsuits).Another interesting attrac-
tion is summer cinema on the upper 
deck. There is also access to television 
and satellite telephone.

Each of the six cabins is fully 
equipped. They have separate bath-

Każda z sześciu 
kabin jest w pełni 
wyposażona, 
z prywatną łazienką 
i prysznicem. Duże 
podwójne łóżka, 
telewizja, kino domowe, 
radio. Kabiny są 
klimatyzowane. Wygoda 
i funkcjonalność na 
najwyższym poziomie.
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rooms and show-
ers, as well as large 
double beds, TV 
and radio sets and 
home cinema. The 
cabins are also 
air-conditioned. In 
a word, high-stand-
ard comfort and 
functionality.

The spacious 
kitchen is equipped 
with a watermaker, 
a six-burner cooker, 
an oven, a micro-
wave and an outdoor 
lava grill. There is 
nothing else to do 
but do the shop-
ping in a port and 
prepare a delicious 
dinner for our friends or order cater-
ing... and eat outdoors.

NOT ONLY SOPOT  
NOT ONLY LAGOON 52
But the range of possibilities is much 
broader. We can charter also other 
units apart from the Lagoon 52. One 
of them is the three-cabin Lagoon 
450, which anchors on the Mediterra-
nean Sea throughout the whole year in 
such ports as Ibiza, Sardinia, Corsica 
and Mallorca. There is also Gemini 3, 
a cult maxi catamaran formerly belong-

ing to Roman 
Paszka, a motor 
yacht Princess V 
45 for up to 15 
passengers, which 
is available all 
year round in the 
marina in Sopot, 
and a smaller mo-
tor boat Bayliner 
320 – ideal for 10 
people. As names 
may tell you noth-
ing, it is better to 
see photographs 
on www.czartery-
jachtu.pl. You will 
find it easier to im-
agine your perfect 
holidays. 

MORE EMOTIONS
Do you need even more emotions? Pro-
jekt Sopot can evoke them, too. It offers 
a cruise at high sea along the European 
coasts. The cruise lasts two weeks and 
includes possibilities of entering the 
most popular ports like Bornholm, 
Kiel, Amsterdam, Le Havre, Jersey, 
Lisbon, Gibraltar, Alicante, Valencia 
and Barcelona.

If it is still not enough, you can take 
part in the largest cruiser yacht race, the 
ARC (Atlantic Rally for Cruisers). 12 
people can join the crew if interested. 

The cruise lasts three weeks, and yachts 
have to sail 2700 NM across the Atlan-
tic. The race begins near Las Palmas on 
the Canary Islands and ends in Rodney 
Bay in Santa Lucia on the Caribbean 
Islands. It is a perfect chance to have 
fun and enjoy thrilling and unforget-
table moments.

In winter we recommend the Carib-
bean. The best time to sail is between 
November and June. And the prices 
are not exorbitant at all: they start from 
even 3 thousand Euro per person.

PARTY?  
NOT ONLY ABOARD A YACHT
Parties in Mollo Club ideally comple-
ment relaxation aboard a yacht. It is 
a new club to be opened in Sopot in 
place of White House (Plac Zdrojowy 
2). Exceptionally elegant, the place was 
designed by Studio Kaczmarek, whose 
designers had drawn their inspiration 
from the newest trends straight from 
New York and Ibiza. Sapphire elements 
in fashionable petrol blue with drops 
of luxury copper and gold refer to the 
marine climate. It seems perfect. And 
exclusive.

GOOD MUSIC
“We want to offer top-quality entertain-
ment. We anticipate demanding and 
musically-aware clients. Our dominant 
music will be house, represented by 
the best local DJs and world stars. Plus 
the best PA system on the market. We 
are going to hear good music!,” say the 
originators of this project: Sylwester 
Ołdak and Bartosz Głowacki.

Its opening is planned for the end of 
May. The catamaran will be available 
from July. One thing is certain: we are 
going to have interesting holidays. So 
feel invited to Sopot! 

FOR MORE INFORMATION SEE: 
www.facebook.com/MolloClubSopot
www.molloclub.pl
www.facebook.com/LagoonCharterpl
www.czarteryjachtu.com

SBB SOPOT
Plac Zdrojowy 2
81-718 Sopot
Charters: +48 724 555 666
Mollo Club: +48 724 500 600. 
 

 

Each of the six cabins 
is fully equipped. 
They have separate 
bathrooms and showers, 
as well as large double 
beds, TV and radio sets 
and home cinema. The 
cabins are also air-
conditioned. In a word, 
high-standard comfort 
and functionality.

● www.hellomodlin.pl

WIOSNA  
WIDZIANA OKIEM FABRYKANTÓW

32

taste 
GUST



● www.hellomodlin.pl

OKOLICE
surroundings

Muzeum Pałac Herbsta, jedna z największych atrakcji turystycznych 
Łodzi i regionu, przeżywa obecnie swój renesans. Po modernizacji willa 

rodu łódzkich fabrykantów z przełomu XIX i XX wieku oczarowuje 
bardziej, niż tuż po wybudowaniu. Zwłaszcza wiosną.

enowacja Pałacu Herbsta, któ-
rego instytucją zarządzającą 
jest Samorząd Województwa 
Łódzkiego, kosztowała 20 

mln zł. Odnowione zostały 
wnętrza, elewacja i pałaco-
wy ogród zimowy. - W tej 

chwili jest to jeden z najpiękniejszych 
obiektów muzealnych regionu. Otoczony 
Księżym Młynem i zabudowaniami po-
fabrycznymi tworzy wspaniałą enklawę, 
która przenosi odwiedzających w czasie 
o ponad 100 lat - mówi Witold Stępień, 
marszałek województwa łódzkiego.

Muzeum, jako miejsce ściśle związane 
z historią i tradycją Łodzi, jest z pewnością 
jedną z wizytówek. W dawnej rezydencji 
rodziny łódzkich przemysłowców można 
w tej chwili podziwiać efekty niemal 
dwuletniej modernizacji. Pałacowe salony 
zyskały wystrój bliższy oryginałowi, 
odtworzono wiele detali i elementów wy-
posażenia, odnowiono meble. W efekcie 
powstała wyjątkowa ekspozycja wnętrz 
z przełomu XIX i XX wieku.

Częścią inwestycji była kompleksowa 
modernizacja i przystosowanie do funk-
cji wystawienniczych dawnej pałacowej 
powozowni. Obecnie znajduje się tu Ga-
leria Sztuki Dawnej, gdzie prezentowane 
są obrazy zaliczane do arcydzieł polskie-
go malarstwa, w tym prace Jana Matejki, 
Piotra Michałowskiego, Aleksandra 
Gierymskiego, Leona Wyczółkowskiego 

czy Stanisława Wyspiańskiego.
W Pałacu Herbsta organizowane 

są także wystawy czasowe, koncerty 
i zajęcia edukacyjne, których celem jest 
promowanie sztuki XIX wieku oraz upo-
wszechnianie wiedzy dotyczącej dzie-
dzictwa tej epoki. Maluchy przychodzą 
tutaj na warsztaty plastyczno-muzyczne, 
a całe rodziny zapraszane są do zwiedza-
nia pałacu. Rezydencja Herbstów znów 
tętni życiem.

>>> IN ENGLISH
Spring seen from the 
perspective of the 
manufacturers
The Herbst Palace Museum,  
one of the biggest tourist 
attractions in Łódź and its region 
makes a great comeback. After 
modernization, the villa of Łódź 
manufacturer family from the end 
of the 19th and the beginning of 
the 20th centuries bewitches now 
more than it did after being built. 
Especially in the spring time.

The renovation of the Herbst Palace 
which managing institution is the Self-
government of Łódź Province cost 20 

million zlotys. The interiors, elevation 
and winter palace garden were reno-
vated. “At the moment, it is one of the 
most beautiful museum facility of the 
region. Being surrounded by Księży 
Młyn and postindustrial buildings, 
it creates a wonderful enclave which 
transport the visitors in time over 100 
years back,” said Witold Stępień, the 
Marshal of Łódź Province.

The museum as a place strictly con-
nected with the history and the tradition 
of Łódź is surely one of its showpieces. 
In the former residence of the family of 
Łódź manufacturers, the visitors can ad-
mire the effects of almost two-year mod-
ernization at the moment. The palace 
sitting rooms gained a design which is 
much closer to the original, many details 
and equipment elements were recon-
structed and furniture renovated. In the 
end, a unique exposition of interiors of 
the turn of the 19th and 20th centuries 
came into existence. 

A part of investment was a complex 
modernization and adaptation to the 
exhibition function of the old palace 
coachhouse. Currently, the building 
houses the Ancient Art Gallery where 
the paintings which considered to be the 
masterpieces of Polish painting includ-
ing the works of Jan Matejko, Piotr 
Michałowski, Aleksander Gierymski, 
Leon Wyczółkowski and Stanisław 
Wyspiański are exhibited.  

In the Herbst Palace, temporary 
exhibitions, concerts and educational 
lectures which aim at promoting the art 
of the 20th century and propagating the 
knowledge concerning the legacy of the 
times are organized as well. Children 
can participate in the plastic-musical 
workshops and the whole families are 
encouraged to visit the palace. The 
residence of the Herbst family is again 
vibrant with life. 
 

Urząd Marszałkowski Łódź
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o pierwsze – trzeba być blisko 
decydentów. Oczywiście 
najłatwiej jest po prostu mieć 
stanowisko przy zarzą-

dzie, większość jednak nie 
ma tego szczęścia. Trzeba więc 
przede wszystkim wykazywać się 

inicjatywą. Wtopienie się w tło podczas 
spotkań jest najlepszym sposobem na to, 
żeby pominięto nas przy okazji awan-
sowania pracowników. Jeśli będziemy 
aktywni, proponowali nawet drobne 
usprawnienia, czy wygłaszali opinie na 
ważne dla firmy tematy, pokażemy tym 
samym nasze zaangażowanie. Natural-
nie trzeba to zawsze dobrze przemyśleć, 
bo choć możemy zostać zapamiętani, 
opinia pracownika, który mówi co mu 
ślina na język przyniesie z pewnością nie 
jest nam potrzebna.

Cechą nie do przecenienia u pracow-
nika jest elastyczność, warto się więc 
nią wykazywać. Podejmujmy się więc 
zadań trudnych, wymagających, ale też 
i takich, które są ważne, ale nikt inny ich 
nie chce realizować. Wykażmy się także 
chęcią podwyższania naszych kwalifi-
kacji, np. poprzez szkolenia czy studia 
podyplomowe. Znowu – nie warto prze-
sadzać. Jeśli weźmiemy na siebie zadania 
ponad nasze siły i w efekcie się z nimi 
nie wyrobimy, a nasz pęd do wiedzy 
ograniczy nasz czas pracy, ostatecznie 
zostaniemy ocenieni negatywnie.

Oczywiście kwestie awansu lub 
zmiany stanowiska pracy zależą w dużej 
mierze również od „drabinki korpora-
cyjnej” przyjętej w przedsiębiorstwie. 
Niektóre firmy, jak choćby OMEGA Pil-
zno, umożliwiają pracownikom nie tylko 
awanse „pionowe”, ale także „poziome”, 
czyli zmianę stanowiska, lecz pozostanie 
na tym samym poziomie w hierarchii. 
Dzięki temu zatrudnieni mogą w więk-

szym stopniu wykorzystywać swoje 
predyspozycje i łączyć zainteresowania 
z pracą. Każda zmiana stanowiska 
(awans) wiąże się w Grupie OMEGA 
Pilzno ze stosownym szkoleniem, aby po 
objęciu nowych obowiązków pracownik 
nie musiał się wszystkiego uczyć metodą 
prób i błędów. 

>>> IN ENGLISH

OMEGA Pilzno 
Group – straight 
promotion path
Those who have decided 
to work in a large company 
face arduous climb up the 
career ladder. But it is not 
that simple – even if you are 
effective, deal with problems 
quickly and perform your 
duties flawlessly, you are 
left with nothing if your boss 
does not notice your efforts. 
Below we describe several 
ways to become noticeable.  

Firstly, stay close to decision-makers. 
The easiest way to do that is simply to 
have a post by the board, but most of 
us are not that lucky. So you have to 
demonstrate initiative. Melting into 
the background at meetings is the best 
way to be skipped during the promotion 
process. If you stay active, propose even 
the smallest improvements or voice 
opinions on subjects important for the 

company, you will show your involve-
ment. Of course, you always have to 
think that over because although you can 
be remembered, you certainly don’t need 
the reputation of an employee who says 
whatever comes into his head.

You should also display flexibility, 
which is a very desirable feature in every 
employee. So take up difficult and de-
manding tasks but also those which are 
important and generally unwanted. Mo-
reover, show that you want to improve 
your qualifications for example during 
trainings or post-graduate studies. Once 
again – do not carry it too far. If you 
burden yourself with too much work 
and finally do not get it done or if your 
drive for knowledge limits your working 
time, you will ultimately earn a negative 
opinion.

Promotion or changes in posts obvio-
usly depend largely on the “corporate 
ladder” adopted in the company. Some 
of them, like for example OMEGA 
Pilzno, allow for not only “vertical” 
promotions but also “horizontal” ones, 
where one changes the post but the 
hierarchy stays the same. As a result, 
employees can put to use their predispo-
sitions and combine their interests with 
their work. In the OMEGA Pilzno Gro-
up, each change of position (promotion) 
involves an appropriate training course, 
so that after they take up the new posts, 
the employees do not have to adopt 
a trial and error approach. 

Mozolne pięcie się po drabinie kariery czeka każdego, kto zdecydował się na pracę 
w dużej firmie. Nie jest to jednak takie proste – nawet jeśli jesteśmy skuteczni, świetnie 

radzimy sobie z problemami i bezbłędnie wykonujemy nasze obowiązki, nie na wiele 
nam się to zda, jeśli nasz szef tego nie zauważy. Opisujemy więc kilka sposobów na to, 

jak pozwolić się dostrzec.

GRUPA OMEGA PILZNO  
– PROSTA DROGA AWANSU
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 Lidia Skuza

OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno

tel.: (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23

fax: (+48 14) 6721994
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 AUTO 
z napędem na cztery koła

O
ddając ze trzy lata temu 
jakieś testowe audi – 
strzelam, że była to A6 
– zobaczyłem w myjni 
dużego pickupa ze 
znaczkiem VW. Przez 

moment się nawet zastanawiałem, czy 
ktoś nie chciał stuningować Navarry. 
Ludzie robią różne rzeczy. Pamię-
tam, jak przerabiali pontiaki Fiero na 

ferrari. Ale zapytałem człowieka od 
prasowej floty Audi – co to jest. To był 
Amarok. Obiecałem sobie, że muszę 
się takim volkswagenem jak najszybciej 
przejechać. Moi wierzyciele wiedzą, 
jak jestem słowny. Przejechałem się 
parę tygodni temu.

Amarok jest inny niż wszystkie 
volkswageny. Ale tylko z zewnątrz. 
W środku użytkownik passata znajduje 

– passata, skody – skodę, transportera 
– transportera.

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

Wiecie, że pierwsze czteronapędowe 
volkswageny, to były garbusy robione 
dla Deutsches Afrikakorps? Zaraz 
ktoś mi powie, że podczas wojny nie 
było volkswagenów, ale dla mnie, 

36

Obok Audi, Porsche, Skody, Seata i kilku innych marek, w koncernie Volkswagena 
(znanym w pewnych kręgach jako Der Konzern) istnieje Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Żyjemy w czasach, w których firmy raczej upraszczają nazwy – np. kto pamięta, skąd 
się wzięła nazwa HP, bo źródła IBM to już nawet ja nie pamiętam? Jeżeli więc ktoś – że 

tak powiem – używa w komunikacji porządnego niemieckiego opisowego rzeczownika, 
musi pracować w rzadko dziś spotykany porządny sposób.

 Marcin Kędryna  źródło: mat. prasowe
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jeżeli coś wygląda jak Garbus i pro-
dukowane było w Wolfsburgu, to jest 
volkswagenem.

Moda na samochody skrzyniowe 
nazywane z amerykańska pikapami 
pojawiła się (jak większość samocho-
dowych) za sprawą urzędników mi-
nisterstwa finansów. Pełen odpis VAT 
od paliwa spowodował, że samochody 
– nie bójmy się tego słowa – rolnicze, 
sprzedawały się w Polsce w najwyż-
szych wersjach wyposażeniowych. 
Od 1 kwietnia trochę się zmieniło, 
ale mimo tego Amarok jest bardzo 
interesującą propozycją. Czasy takie, 
że w pochwalne teksty nikt nie wierzy, 
więc i tak nie ma sensu się rozpisywać.

Napiszę tylko, że ponoć jeden 
z dziennikarzy zachwycał się wielo-
wahaczowym tylnym zawieszeniem 
Amaroka. Dowcip hermetyczny, cho-
dzi o to, że Amarok, mimo klasycznej 
dla tego rodzaju pojazdów sztywnej osi 
i resorów piórowych, prowadzi się jak 
lepszej klasy samochód osobowy.

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

>>> IN ENGLISH

Four-wheel  
Das Auto
Apart from Audi, Porsche, Skoda, 
Seat and several other makes, 
Volkswagen Group (known as 
Der Konzern in some circles) 

consists also of Volkswagen 
Nutzfahrzeuge. Nowadays 
companies generally simplify 
their names. For example, 
who remembers where the 
abbreviations HP or IBM come 
from? Even I don’t know the 
source of the latter. So if someone 
– so to say – uses a decent and 
descriptive German noun in 
communication, he or she has 
to work in a now rather unusual, 
decent way.

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

The Amarok is different than all 
Volkswagens. But only from the out-

side. Inside, those who drive Passats 
find a Passat, those who drive Skodas 
see a Skoda and those who drive 
Transporters are get a Transporter.

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

Do you know that Volkswagen’s 
first 4WDs were the Beetles made for 
German Afrika Korps? Now some of 
you are going to tell me that there were 
no Volkswagens during the war, but for 
me if something looks like the Beetle 
and was produced in Wolfsburg, it is 
certainly a Volkswagen.

The fashion for pick-up trucks has 
started thanks to clerks working in the 
ministry of finance (similarly to other 
car fashions). A full VAT deduction 

on fuel made these 
in fact agricultural 
cars sell in their best 
equipment variations 
in Poland. Much 
has changed since 1 
April, but Amarok is 
still a very interest-
ing car. No one 
believes in lauda-
tory descriptions any 
more so there is no 
point in elaborating.

The only thing 
I would like to add is 
that a journalist was 
reportedly admiring 
Amarok’s multi-link 

rear suspension. A hermetic joke, in 
fact. The thing is that the Amarok, 
despite its beam axle and leaf springs 
typical of such vehicles, drives better 
than upper-class passenger cars.

You should really check it when the 
opportunity occurs. I hadn’t driven 
such a well-invented and solidly-made 
car for long. 
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Moda na samochody 
skrzyniowe nazywane 
z amerykańska 
pikapami pojawiła 
się (jak większość 
samochodowych) za 
sprawą urzędników 
ministerstwa finansów.



Zdarza się, że na pokładzie samolo-
tu podczas lotu na świat przychodzi 
dziecko. Jakiej jest zatem narodowo-
ści? Czy przejmuje obywatelstwo po 
rodzicach, czy po państwie, w którego 
barwach lata samolot? A może liczy się, 
nad jakim państwem akurat maszyna 
przelatywała?

Zagadnienie narodzin dziecka 
w trakcie międzynarodowej podróży 
ma niewątpliwie wyjątkowy charakter. 
Jeżeli wierzyć statystykom, co trzy se-
kundy na świecie rodzi się człowiek. Co 
do zasady, poród ma miejsce w szpitalu 
lub domu, a prawo państwa właści-
wego ze względu na miejsce narodzin 
reguluje w sposób mniej lub bardziej 
wyczerpujący kwestię obywatelstwa 
dziecka. Zdarza się jednak, iż dziecko 
nie pozwala mamie cieszyć się spokoj-
nym lotem i  przychodzi na świat w tak 
nietypowych warunkach, jak znajdujący 
się tysiące metrów nad ziemią pokład 
samolotu. Tak doniosłe wydarzenie 
wiąże się zazwyczaj z darmowymi 
biletami lotniczymi dla nowonarodzo-
nego, a w prasie pojawiają się zdjęcia 
i wywiady ze szczęśliwymi rodzicami. 
Jak wygląda jednak kwestia obywatel-
stwa dziecka urodzonego na pokładzie 
samolotu?

Nie sposób udzielić jednej, generalnej 
odpowiedzi na to pytanie, ze względu 
na różnorodność zasad determinujących 
nadawanie obywatelstwa w poszczegól-
nych systemach prawnych. Przykłado-
wo, każdy urodzony pod terytorialnym 
zwierzchnictwem Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki otrzyma obywatelstwo 
amerykańskie, zgodnie z zasadą ius soli 
– „prawa ziemi”. Taka zasada obowiązu-
je również między innymi w Kanadzie, 
Meksyku, Argentynie, Kolumbii czy 
Brazylii. Skupiając się na ustawodaw-
stwie polskim należy wskazać, iż pol-
skie prawo podziela bardziej popularną 
na świecie zasadę „prawa krwi”. Z mocy 

prawa zatem, polskie obywatelstwo 
otrzyma każde dziecko, którego co 
najmniej jeden rodzic jest polskim 
obywatelem. Jeżeli dziecko urodzi się 
na pokładzie samolotu polskich linii 
lotniczych, zdarzenie takie powinno 
zostać zarejestrowane w urzędzie stanu 
cywilnego właściwego dla dzielnicy 
Śródmieście w Warszawie. W pewnych 
przypadkach, nowonarodzone dziecko 
może więc stać się szczęśliwym (lub nie) 
posiadaczem dwóch paszportów. Bez-
względnie należy również pamiętać, aby 
rozgraniczać pojęcia „obywatelstwo” 
oraz „miejsce urodzenia”. Widniejące 
w akcie urodzenia miejsce narodzin 
dziecka, w większości przypadków nie 
będzie bowiem automatycznie wpływać 
na kwestię obywatelstwa. 

>>> IN ENGLISH

What law are we 
subjected to during 
intercontinental 
flight? Part III
It happens that a child comes into the 
world on board during the flight. What 
citizenship is it then? Does it take 
the citizenship after its parents or the 
country of the airlines they fly with? 
Or maybe is it more important what 
country the aircraft is flying over at the 
moment?

The issue of the birth of a child 
during an international flight has 
definitely a unique character. According 
to the statistics, a man is being born 
every three seconds. When it comes 
to the rule, the labor takes place in 
hospital or at home, and the law of the 
country on account of the place of birth 
regulates the issue of child’s citizenship 

more or less at length. However, it 
happens sometimes that a baby does 
not allow its mother to enjoy a calm 
flight and comes to the world in very 
non-standard conditions just like an 
airplane being thousands of kilometers 
above the ground. Such a significant 
event is usually connected with free 
flight tickets for the newborn baby, and 
there are photos and interviews with the 
happy parents appearing in the press. 
But what does the issue of the child’s 
citizenship being born on board of 
a plane look like? 

It is not easy to give one and general 
answer for this question, because of 
the diversity of the rules determining 
granting of citizenship in separate law 
systems. For example, every person being 
born under the territorial sovereignty 
of the United States of America will 
be granted the American citizenship, 
according to the rule ius soli  – ‘right 
of the soil’. The same law is applied, 
among other countries, in Canada, 
Mexico, Argentina, Columbia and 
Brazil. Focusing on the Polish legislation 
system, it should be pointed out that the 
Polish law shares the rule, ‘the right of 
blood’ which is more popular among the 
world. Therefore, Polish citizenship will 
be granted by right to every child whose 
at least one parent is a Polish citizen. If 
a child is born on board of the plane of 
Polish airlines, such an event shall be 
registered in the Civil Registry Office 
proper for the Śródmieście District in 
Warsaw. In some cases, a newborn child 
can become a happy (or not necessarily) 
owner of two passports. It should be 
definitely remembered to distinguish 
between two notions: ‘citizenship’ and 
‘a place of birth’. A place of birth of 
a child appearing in the birth certificate 
in most of the cases will not influence 
automatically the issue concerning the 
citizenship. 
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KOLEJNY CERTYFIKAT DLA LOTNISKA W MODLINIE
W lutym Port Lotniczy Warszawa/Modlin po raz trzeci otrzy-
mał certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Po-
wietrznej. Miesiąc później, decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, lotnisku przyznana została kolejna licencja – ILS 
kat. II.

28 marca 2014 roku Port Lotniczy w Modlinie stał się drugim 
(po Porcie Lotniczym im. Chopina w  Warszawie) lotniskiem 
w Polsce posiadającym certyfikat „uprawniający do wykonywa-
nia operacji lądowania w warunkach ograniczonej widzialności 
dla Kategorii II na drodze startowej, na kierunku RWY 08”.

W specyfikacji można przeczytać, iż „Stwierdza się, że droga 
startowa na kierunku RWY 08 pod warunkiem sprawności wy-
maganych urządzeń, może być wykorzystywana do wykony-
wania operacji podejścia precyzyjnego kategorii II oraz droga 
startowa o kierunkach RWY 08/26 może być wykorzystywana 
do wykonywania operacji startów w warunkach ograniczonej 
widzialności (LVTO)” (czyli nie mniejszej niż 350 m).

Kategoria I systemu ILS działa na lotnisku od ponad pół roku. 
Nowy system ma zabezpieczać operacje lotnicze już od 1 maja 
2014 roku. ●

MODLIN NOWĄ BAZĄ LINII RYANAIR
8 kwietnia Ryanair, jedna z najpopularniejszych linii lotniczych 
w  Polsce, ogłosił utworzenie na lotnisku w  Modlinie kolejnej, 
czwartej już bazy operacyjnej w kraju. 

Działalność bazy ma ruszyć wraz z początkiem sezonu zimo-
wego. Od tej pory w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin zba-
zowany zostanie samolot Boeing 737-800. Jak twierdzi prezes 
lotniska Piotr Okienczyc, decyzja ta stwarza wiele możliwości 
oraz potwierdza ogromny potencjał Portu w  Modlinie. Dzięki 
niej lotnisko ma szansę zostać kluczowym w Polsce portem obsłu-
gującym operacje tanich linii lotniczych. 

Wraz z utworzeniem nowej bazy ogłoszono cztery nowe po-
łączenia z  lotniska Warszawa/Modlin. Już niedługo osiem razy 
w  tygodniu polecieć będzie można do Madrytu, a  cztery razy 
w  tygodniu kontynuowane będą loty do irlandzkiego Shannon. 
Od października natomiast aż cztery razy dziennie będą miały 
miejsce połączenia z Wrocławiem i Gdańskiem. ●

CZĘSTOTLIWOŚĆ 4 NOWYCH POŁĄCZEŃ  
Z LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

GDAŃSK 4X DZIENNIE 

MADRYT 8 X TYGODNIOWO

SHANNON 4 X TYGODNIOWO

WROCŁAW 4 X DZIENNIE

SAMOLOTEM PO POLSCE OD 19 ZŁ!
Linie lotnicze Ryanair oferują nowe połączenia krajowe. 
Z lotniska w Modlinie będzie można od tej pory polecieć 
do Gdańska oraz Wrocławia. Są to pierwsze jak dotąd rejsy 
krajowe Ryanaira w Polsce.

2 kwietnia 2014 roku jeden z największych przewoźni-
ków w Polsce – linie lotnicze Ryanair – ogłosiły nowe po-

łączenia z  lotniska w  Modlinie. Wśród nich znalazły się 
także loty do dwóch polskich miast – Gdańska oraz Wro-
cławia. Do każdego z tych punktów można polecieć już od 
19 zł w jedną stronę.

Właśnie 2 kwietnia odbył się inauguracyjny lot z Wro-
cławia. Rejsem o godz. 18.55 do Modlina przyleciało 183 
pasażerów, wśród których znaleźli się zwycięzcy konkur-
su organizowanego przez linie Ryanair oraz wrocławskie 
i modlińskie lotnisko, którym zapewniono wiele niezapo-
mnianych atrakcji. 

Wraz z połączeniami krajowymi 2 kwietnia zainauguro-
wano połączenia do hiszpańskiego Alicante oraz irlandz-
kiego Shannon, a dzień wcześniej – do Salonik w Grecji. 
Szacuje się, że wszystkie pięć połączeń przyniesie lotnisku 
dodatkowo ok. 150 tys. obsłużonych pasażerów rocznie. 

W  sezonie letnim z  Lotniska Warszawa/Modlin moż-
na polecieć do 26 miast europejskich: Glasgow Prestwick, 
Bruksela-Charleroi, Paryż-Beauvais, Eindhoven, Medio-
lan Bergamo, Liverpool, Sztokholm Skavsta, Oslo Rygge, 
Londyn Stansted, Rzym Ciampino, Bolonia, Bristol, Man-
chester, East Midlands, Dublin, Barcelona, Chania, Tra-
pani, Piza, Palma, Shannon, Alicante, Wrocław, Gdańsk, 
Saloniki. ●

INAUGURACJE:
Saloniki – 1.04.2014 r. godz. 10:45, 
Shannon – 2.04.2014 r. godz. 13:40, 
Alicante – 2.04.2014 r. godz. 19:05, 
Wrocław – 2.04.2014 r. godz. 18:55, 
Gdańsk – 2.04.2014 r. godz. 19:20.

PO PRZERWIE ZIMOWEJ POWRACAJĄ:
Piza – 1.04.2014 r. godz. 12.25, 
Marsylia – 2.04.2014 r. godz. 9.25, 
Trapani – 4.04.2014 r. godz. 17.25, 
Palma – 4.04.2014 r. godz. 20.00, 
Chania – 7.04.2014 r. godz. 11.50. 
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>>> IN ENGLISH

ANOTHER CERTIFICATE FOR THE AIRPORT IN MODLIN
In February, Warszawa/Modlin Airport received a Certificate 
of Air Navigation Service Providers for the third time. A month 
later, the airport was granted another license, ILS CAT II by the 
decision of the President of the Civil Aviation Authority. 

On 28th March 2014, Modlin Airport became the second 
(after Chopin Warsaw Airport) airport in Poland having the 
certificate “authorizing to perform the operation of landing in 
the conditions of reduced visibility for the Category II on the 
runway, in the RWY 08 direction.”

It can be read in the specification that: “It is stated that the 
runway in the RWY 08 direction subject to the required devices 
efficiency can be used to perform operation of precise approach 
Category II and the runway with the RWY 08/26 direction can 
be used to perform the take-off in the conditions of reduced 
visibility (LVTO – low visibility take-off)” (that is fewer than 
350 meters). 

The ILS CAT I system has been operating at the airport for 
over half of a year. A new system is going to secure the air op-
erations from 1st May 2014. ●

MODLIN BEING A NEW BASE OF RYANAIR AIRLINE
On 8th April, Ryanair, one of the most popular airlines in Po-
land announced the opening another, fourth operational base 
in our country at Modlin Airport. 

The activity of the base is going to start together with the be-
ginning of the winter season. From that moment on, an aircraft, 
Boeing 737-800 will be based at Warszawa/Modlin Airport. 
According to the President of the Airport, Piotr Okienczy, the 
decision gives a lot of opportunities and it proves a great poten-
tial of Modlin Airport. Thanks to it, the airport has a chance to 
become a key Polish airport operating low-cost airlines’ flights. 

Together with the opening the new base, four new desti-
nations from Warszawa/Modlin Airport were announced. 
Soon, there will be eight flights a week to Madrid, and four 
flights a  week to Shannon, Ireland will remain. Moreo-
ver, there will be four connections daily with Wrocław and 
Gdańsk since October. ●

FREQUENCY OF 4 NEW DESTNATIONS  
FROM WARSZAWA/MODLIN AIRPORT

GDAŃSK 4X A DAY

MADRYT 8 XA WEEK

SHANNON 4 X A WEEK

WROCŁAW 4 X A DAY

WITH A PLANE ALL OVER POLAND FROM 19 ZLOTYS!
Ryanair Airline offers new domestic connections. From that 
moment on, it will be possible to fly to Gdańsk and Wrocław 
from the airport in Modlin. These are the first domestic flights 
operated by Ryanair in Poland so far. 

On 2nd 2014, one of the biggest carriers in Poland, Ryanair 
Airline announced new destinations from Warszawa/Modlin 

Airport. Among them, there are also flights to two Polish cit-
ies, Gdańsk and Wrocław. A one-way ticket to each of those 
destinations will cost from 19 zlotys. 

Precisely on 2nd April, there was an inaugural flight from 
Wrocław. 183 passengers arrived to Modlin by the flight with 
its departure time 6.55 pm. The winners of the competition or-
ganized by Ryanair Airline and Wrocław and Modlin Airports 
were among those passengers who were provided with lots of 
unforgettable attractions. 

Next to the domestic flights inauguration, new flights to Ali-
cante, Spain and Shannon, Ireland were opened on 2nd April, 
and on the previous day – flights to Thessaloniki, Greece. It 
is estimated that all five flights will bring about 150 thousand 
operated passengers yearly additionally to the airport. 

There are 26 European destinations from Warszawa/Modlin 
Airport in the summer season:

Glasgow Prestwick, Brussels-Charleroi, Paris-Beauvais, 
Eindhoven, Milan Bergamo, Liverpool, Stockholm Skavs-
ta, Oslo Rygge, London Stansted, Rome Ciampino, Bo-
logna, Bristol, Manchester, East Midlands, Dublin, Bar-
celona, Chania, Trapani, Pisa, Palma, Shannon, Alicante, 
Wrocław, Gdańsk, Thessaloniki. ●

OPENING FLIGHTS:
Thessaloniki – 1.04.2014 Dep 10:45 am, Shannon – 2.04.2014 
Dep 01:40 pm, Alicante – 2.04.2014 Dep 07:05 pm, Wrocław 
– 2.04.2014 Dep 06:55 pm, Gdańsk – 2.04.2014 Dep 07:20 pm

FLIGHT WHICH RETURN AFTER THE WINTER BREAK:
Pisa – 1.04.2014 Dep 12:25 pm, 
Marseille – 2.04.2014 Dep 9:25 am, 
Trapani – 4.04.2014 Dep. 05:25 pm, 
Palma – 4.04.2014 Dep 08.00 pm, 
Chania – 7.04.2014 Dep 11.50 am
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Modlin to dzielnica znajdującego się na przedmieściach Warszawy Nowego  
Dworu Mazowieckiego, w którym od niedawna działa Port Lotniczy  

Warszawa/Modlin – trzecie najbliżej położone od centrum lotnisko dla tanich linii 
lotniczych w Europie. Pasażerowie opuszczający samolot są często zagubieni i pełni 

obaw o swój dalszy plan podróży, dlatego też – chcąc ułatwić życie podróżnym – Port 
Lotniczy oferuje im wiele opcji. Jedną z nich jest podróż taksówką.

TAXI MODLIN
Taxi Modlin to nowoczesna organizacja zrzeszająca taksówka-
rzy z Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic, która powstała 
głównie z myślą o pasażerach. Jest ona obecna na lotnisku od 
samego początku jego działalności i stanowi najlepszy dowód 
na to, iż nie ma powodu, aby pasażerowie samolotów obawiali 
się o dalszy komfort podróży. 

Ważne jest, że Taxi Modlin jest tam, gdzie pasażer. Przez 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu taksówki służą pasażerom 
w wielu miejscach, w krótkim czasie. Firma posiada samocho-
dy, jakich potrzeba podróżnym – od standardowych samocho-
dów osobowych, po wygodne i nowoczesne busy i vany. Dzieci 
podróżują w specjalnych fotelikach tak, aby cała rodzina czuła 
się bezpiecznie i komfortowo.

Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni kierowcy zawsze 
są gotowi służyć pomocą i radą pasażerom. Dzięki nim podróż 
staje się prawdziwą przyjemnością, a każde (nawet nietypowe) 
życzenie pasażera spełniają chętnie i starannie.

SAWA TAXI
Sawa Taxi to lider wśród korporacji taksówkowych w Warsza-
wie. Od samego początku istnienia Portu Lotniczego Warsza-
wa/Modlin firma ta obsługuje jego pasażerów.
Założona już ponad dwadzieścia lat temu firma każdego dnia 
stawia do dyspozycji klientów flotę liczącą obecnie około 1000 
pojazdów. Jej licencjonowani kierowcy są starannie przeszkole-
ni, profesjonalni i uprzejmi. Firma oferuje miłą i profesjonalną 
obsługę przez call center, terminale do płatności kartami płat-
niczymi i kredytowymi, najlepsze, czyste i zadbane samocho-
dy, przystępne ceny oraz unikatowy system rozliczeń bezgo-
tówkowych dla firm.

Sawa Taxi, oprócz Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, 
współpracuje także z lotniskiem im. Fryderyka Chopina na 
Okęciu, Dworcem Centralnym oraz największymi hotela-
mi, klubami i restauracjami. 

Z usług Sawa Taxi korzystają ambasady, taksówki obsługują 
wizyty delegacji rządowych oraz szefów państw. Firma mia-

Komfortowo i bezpiecznie 
na lotnisko
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FIXED PRICE / STAŁA CENA
TO WARSAW DO WARSZAWY

TARYFA 1
od 6.00 - 24.00

TARYFA 2
od 24.00 - 6.00  

oraz 25 i 26 grudnia, 1 stycznia,  
niedziela i poniedziałek wielkanocny

1 strefa: 119 zł   Bus + 20 zł
2 strefa: 159 zł   Bus + 20 zł
3 strefa: 199 zł   Bus + 20 zł

1 strefa: 149 zł   Bus + 20 zł
2 strefa: 199 zł   Bus + 20 zł
3 strefa: 249 zł   Bus + 20 zł

Untitled-1   1 2013-12-10   14:47:24

ła zaszczyt wspierać logistycznie wizyty szeregu głów państw 
przebywających z wizytą w Polsce: dwóch Prezydentów Stanów 
Zjednoczonych, Króla Arabii Saudyjskiej czy Premiera Indii.

Sawa Taxi Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Taxi Modlin są je-
dynymi firmami taksówkowymi oficjalnie współpracującymi 
z Portem Lotniczym Warszawa/Modlin i rekomendowanymi 
jego pasażerom. Obie firmy jeżdżą do Warszawy stosując ceny 
ryczałtowe zaproponowane przez lotnisko. ●

>>> IN ENGLISH

Safe and comfortable way  
to the airport
Modlin is the district of Nowy Dwór Mazowiecki 
located in the suburb of Warsaw where Warszawa 
/Modlin Airport operates – third closest to the city 
center airport operating European low cost airlines. 
The passengers leaving the plane are often lost 
and full of worries considering their further travel 
plan. That is why – willing to help the travelers  
– the Airport is offering many ways of help.  
One of them is the taxi ride. 

TAXI MODLIN
Taxi Modlin is a modern organization associating Nowy Dwór 
Mozawiecki taxi drivers which was established mainly for the 
airport passengers. It is active within the airport since its begin-
ning and accounts for the best proof that there is no reason for 
airport passengers to be worried about their travel comfort.

It is important that Taxi Modlin is always there for the 
passengers. Twenty four hours per day, seven days per week 
offering their services in many places and in a short period of 
time. The company possesses ideal taxi cabs for the travelers – 
standard vehicles, new and modern buses and vans. Children 
travel in special seats letting the family to feel comfortable 
and safe.   

Highly qualified and experienced drivers are always ready 
to aid the passengers with help and advice

SAWA TAXI
Sawa Taxi is a leader of corporate taxi in Warsaw. Since the 
opening of Warszawa/Modlin Airport they offer services to 
its passengers.

Established over twenty years ago this company is in dis-
posal of their 1000 vehicle fleet every single day. Its quali-
fied taxi drivers are carefully trained, professional and polite. 
The company offers nice and professional service by the call 
center, terminals for credit cards payments, best and cleanest 
cars, good prices and unique system of non-cash payments for 
business clients. 

Apart from Warszawa/Modlin Airport, Sawa Taxi cooper-
ates also with Fryderyk Chopin Airport in Okęcie, Warszawa 
Central Station and the biggest hotels, clubs and restaurants.

Sawa Taxi is in service of embassies, government delega-
tions and ministers of many countries. The company had an 
honor to assist in hosting the heads of states visiting Poland: 
two Presidents of United States of America, Saudi Arabia 
King and the Prime Minister of India.

Sawa Taxi Sp. z o. o. and Taxi Modlin Association are the 
only taxi companies that officially cooperate with Warszawa/
Modlin Airport and are recommended to airports passengers. 
Both companies are driving travelers to Warsaw offering flat-
rates suggested by the airport. ●
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TATIANA I  MARLENA, GDAŃSK: Na lotnisko w  Modlinie 
jechałyśmy z  Warszawy Centralnej. Na dworcu kupiłyśmy 
Bilet Lotniskowy za ok. 15 zł, dzięki któremu dostałyśmy się 
pociągiem Kolei Mazowieckich do Modlina, a  tam czekały 
podstawione autobusy na lotnisko. Bilet dawał też możliwość 
poruszania się przez godzinę warszawską komunikacją 
miejską. Cała podróż trwała ok. godziny, wszystko przebiegło 
sprawnie i bez żadnego problemu.

DANIEL, BIAŁYSTOK: Z Białegostoku na lotnisko w Modlinie 
dojechałem bezpośrednim autobusem. Podróż trwała nieco 
ponad 3 godziny, a  za przejazd zapłaciłem 40 zł. Jedynym 
mankamentem było to, że połączeń jest niewiele, więc na sa-
molot do Londynu musiałem jakiś czas poczekać.

AGNIESZKA, WARSZAWA: Podróż na lotnisko w  Modlinie 
nie sprawiła mi żadnego problemu. Dojechałam tam Modlin-
Busem spod Pałacu Kultury i Nauki. Podróż była przyjemna 
i zajęła około godziny. Bilet kupiłam wcześniej przez Internet 
za ok. 10 zł. Autobus kursuje kilka razy dziennie, więc udało 
mi się dostosować połączenie do odlotu do Barcelony. 

BARTOSZ I  JUSTYNA, WARSZAWA: Z  Modlina do Sz-
tokholmu lecieliśmy pod koniec listopada. Na lotnisko 
dojechaliśmy z Białołęki taksówką. Podróż nie była tania, 
bo wyniosła nas ok. 120 zł, ale zależało nam na czasie. Po 
ok. 50 min. od momentu wyjazdu czekaliśmy już w  kole-
jce do odprawy. Wszystko przebiegło sprawnie i  w  miłej 
atmosferze.

MARTYNA, KRAKÓW: Z  Krakowa do Modlina dojechałam 
pociągiem TLK. Stamtąd na lotnisko dostałam się autobusem, 
za który zapłaciłam 5 zł. Niestety, bezpośrednie połączenie 
z Krakowa do Modlina jest tylko raz dziennie, więc na samolot 
do Liverpoolu musiałam czekać prawie 2 godziny. Na szczęście 
nie było to jakimś wielkim problemem, ponieważ spędziłam 
ten czas w kawiarni i lotniskowych sklepach.

WŁADYSŁAW, RADOM: Na lotnisko w Modlinie dotarłem 
własnym samochodem. Na drodze do lotniska nie było 
żadnych korków, więc podróż z Radomia zajęła mi ok. 2 god-
zin. Leciałem na jeden dzień do Brukseli, więc samochód 
zostawiłem na parkingu, za który zapłaciłem 60 zł. Może nie 
jest to tanio, ale przy takim komforcie i przede wszystkim tem-
pie podróży, było warto.

MAŁGORZATA, OLSZTYN: Do Modlina dotarłam pociągiem 
z  przesiadką w  Działdowie. Z  przystanku PKP Modlin 
odebrał mnie autobus Kolei Mazowieckich. W  ten sposób 
dotarłam niemalże pod sam terminal. Wyszło w sam raz, na 
lotnisku miałam jeszcze chwilę na odsapnięcie. Z  Olsztyna 
wyjeżdżałam przed 16, w Bristolu byłam po 21.

MATEUSZ, PŁOCK: Do Modlina jechałem prosto z Płocka. 
Jedzie się w zasadzie cały czas wzdłuż Wisły, zajęło mi to 
trochę ponad godzinę, ale można szybciej. Nie miałem prob-
lemów ze znalezieniem lotniska ani z połapaniem się w park-
ingach, na wszelki wypadek miałem włączony GPS, ale dro-
gowskazy wyraźnie pokazują, gdzie jechać. ● 

Dojazd to nie problem

Postanowiliśmy zapytać pasażerów odlatujących z Portu 
Lotniczego Warszawa/Modlin o ich wrażenia związane 

z dojazdem na lotnisko. 
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>>> IN ENGLISH

Transfer to the airport  
is not a problem!
We decided to ask our passengers departing from 
Warsaw/Modlin Airport about their impressions 
concerning their transfer to the airport.

TATIANA & MARLENA, GDAŃSK: We were going from War-
saw Central Railway Station to Modlin Airport. We bought 
an Airport Ticket on the Station for about 15 zlotys thanks 
to which we got to Modlin by Koleje Mazowieckie train, and 
there were buses going straight to the airport. The ticket also 
allows using it in Warsaw public transport within an hour. The 
whole journey took about an hour; everything went good with-
out any problems. 

DANIEL, BIAŁYSTOK: I  took a  direct bus from Białystok to 
Modlin Airport. The journey lasted over 3 hours and I paid for 
it 40 zlotys. The only drawback is the fact that there a few con-
nections, so I had to wait a bit for my plane to London. 

AGNIESZKA, WARSZAWA: The transfer to Modlin Airport 
was not a problem at all. I got there by ModlinBus from Palace 
of Culture and Science. The journey was nice and took about an 
hour. I bought a ticket for about 10 zloty earlier on the internet. 
The bus goes several times a day, so I managed to catch the 
right one to adjust it to my flight to Barcelona. 

BARTOSZ & JUSTYNA, WARSZAWA: We flew from Modlin 
to Stockholm at the end of November. We got to the airport 
by a  taxi from Białołęka District. The transfer wasn’t cheap, 
because it cost about 120 zlotys, but we cared about time. Af-
ter 50 minutes from the moment we left, we were waiting for 
check-in. Everything went nice and easy. 

MARTYNA, KRAKÓW: I  took a  TLK train from Kraków to 
Modlin. From there I  caught a bus which cost 5 zlotys. Un-
fortunately, there is only one direct connection from Kraków 
to Modlin, so I had to wait for my plane to Liverpool almost 2 
hours. Luckily, it wasn’t that bad, because I spent this time on 
shopping at the airport and in the café. 

WŁADYSŁAW, RADOM: I  got to Modlin Airport by my car. 
There was no traffic on my way, so it took about 2 hours from 
Radom. I flew to Brussels for one day, so I left my car on the 
car park which was 60 zlotys. Maybe, it’s not cheap, but having 
this comfort and, what is more, time of the journey, it’s worth 
it. 

MAŁGORZATA, OLSZTYN: I  took a  train to Modlin witch 
a change in Działdowo. From PKP Modlin stop, I took a Koleje 
Mazowieckie bus. So I  got almost to the very terminal. The 
time was OK; I had a while to rest at the airport. I left Olsztyn 
around 4 p.m. and I got to Bristol around 9 p.m.

MATEUSZ, PŁOCK: I went to Modlin straight from Płock. The 
way is practically along the Vistula River all the time. It took 
an hour or so, but it can be faster. There is no problem in find-
ing the airport and getting the parking straight. I took my GPS 
just in case, but the road signs show you the right way. ●
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ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE 

KIERUNEK PON WT ŚR CZW PT SOB NDZ

Alicante (Hiszpania) 19:05 20:10

Barcelona El Prat (Hiszpania) 17:15 17:20 17:15

Bergamo (Włochy) 09:45 16:15 14:00 21:25

Bolonia (Włochy) 10:20 13:00 12:35

Bristol (Wielka Brytania) 22:05 14:45 21:50

Paryż Beauvais (Francja) 08:35 08:35 15:25

Chania (Grecja) 12:15

Rzym Ciampino (Włochy) 20:20 12:40 20:20 14:35 13:05 09:50

Rzym Ciampino (Włochy) 17:40

Charleroi (Belgia) 10:15 10:15 20:15 10:15 20:15 10:15 12:00

Dublin (Irlandia) 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40

Eindhoven (Holandia) 10:45 11:10 13:20

East Midlands (Wielka Brytania) 10:50 10:30 10:25

Gdańsk (Polska) 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20

Liverpool (Wielka Brytania) 15:05 11:30 14:55

Manchester (Wielka Brytania) 21:30 10:45

Marsylia (Francja) 09:50 13:20

Nykoping (Szwecja) 13:55 13:55 20:45

Nykoping (Szwecja) 16:55 15:55

Glasgow (Szkocja) 13:25 13:25 14:00

Palma de Mallorca (Hiszpania) 10:10 20:05

Piza (Włochy) 12:55 12:55

Oslo Rygge (Norwegia) 17:40 14:00 14:35 21:00 17:50 12:45

Saloniki (Grecja) 10:45 18:10

Londyn Stansted (Wielka Brytania) 13:40

Londyn Stansted (Wielka Brytania) 10:55 15:15 10:30 10:30 09:55 10:30 10:30

Londyn Stansted (Wielka Brytania) 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

Londyn Stansted (Wielka Brytania) 21:10 21:15 21:10 21:10 21:10 21:40 21:10

Trapani (Włochy) 19:45 17:50

Wrocław (Polska) 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45

21 KWIETNIA 2014 – 27 KWIETNIA 2014 28 KWIETNIA 2014 – 4 MAJA 2014
PON WT ŚR CZW PT SOB NDZ

19:05 20:10

17:15 17:20 17:15

09:45 16:15 14:00 21:25

10:20 13:00 12:35

22:05 14:45 21:50

08:35 08:35 15:25

12:15

20:20 12:40 20:20 14:35 13:05 09:50

17:45

10:15 10:15 20:15 10:15 20:15 10:15 12:00

21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40

10:45 11:10 13:20

10:50 10:30 10:25

19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20

15:05 11:30 14:55

21:30 10:45

09:50 13:20

13:55 13:55 20:45

16:55 15:55

13:25 13:25 14:00

10:10 20:05

12:50 12:55

17:40 14:00 14:35 21:00 17:50 12:45

10:45 18:10

13:40 21:05

10:55 15:15 10:30 10:30 09:55 10:30 10:30

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

21:10 21:15 21:10 21:10 21:10 21:40 21:10

19:45 17:50

21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45
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Polska w    e – dymie
I farmacja, i tytoń szukają sposobów,                 jak włączyć się do tej gry.

2 tys. 
Mniej więcej tyle firm (uwzględniając  

małe punkty sprzedaży) działa  
na tym rynku. 

5 %
Tylko taki jest udział  

w sprzedaży produktów  
pochodzących z Polski.

90%
A to udział produktów  
pochodzących z Chin.

10 tys.
Tyle osób jest zatrudnionych 

w branży.

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

1,5 mld zł
To szacowana wartość  

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

znacznie niżej, bo na 600 mln zł). 

150 zł
Tyle przeciętnie kosztuje  

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

36%
O tyle spadła w latach 2002–2012 liczba 

tradycyjnych papierosów wprowadzanych 
rocznie do legalnego obrotu w Polsce. Na 

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

detaliczna papierosów. 

10–20 zł
A tyle trzeba zapłacić za wkład  

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

na tydzień lub dłużej.
 

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

Jan Jęczmyk

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

na zdjęciu, po firmy zatrudniające setki osób. 

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

E–papieros. Dylematy

Czy powinien być dostępny  
dla nieletnich? Dziś żadne przepisy  

tego nie zabraniają.

E–papieros. Dylematy

xxxxx



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E–papieros. Dylematy

Czy powinien być sprzedawany online? 
Obecnie internet wyrównuje szanse 

mniejszych graczy.

E–papieros. Dylematy
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▶▶Klony Groupona padają. Ale z osłabionego rynku zakupów grupowych wyrastają nowe usługi.

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

„Local buying”, „smart prices”, 

„click and collect”, „in
verted deals” 

– m.in. takie anglojęzyczne terminy 

padają z ust ekspertów pytanych 

o nadchodzące trendy i mody 

w e–handlu.

Technologie 

Internetowe kupony  

zmieniły więcej, niż się wydaje. 

„Przyczyniły się m.in. do mody na 

sushi, salony spa czy weekendowe 

wyjazdy do hoteli butikowych”.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

mówi dyplomatycznie Paweł Klimiuk, 
rzecznik grupy Allegro.  

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

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

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

Los zakupów grupowych 
to internetowe memento. 
Tu prawie żadna moda  
nie trwa długo. 
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Technologie

z klientami rozwinęło 
skrzydła – dodaje Maj-

cherkiewicz.
Bez wątpienia model 

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

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

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

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

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

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

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

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

Niemal wszyscy 
eksperci poruszają jednak 

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

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

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

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

smartfonach i tabletach. 
——  Piotr Mazurkiewicz

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

„Kierunkiem 
rozwoju  
e–commerce  
na świecie będzie 
postępująca 
personalizacja 
reklamy 
internetowej. 
Widać to już  
w Europie 
Zachodniej  
i USA, gdzie sklepy 
kładą duży nacisk 
na dopasowanie 
oferty do 
indywidualnych 
preferencji 
klientów”. 

–– Maciej Wyszyński, 
dyr.  zarządzający 
Sociomantic Labs

„Modelem 
sprzedażowym, 
który ma szansę 
naprawdę 
bazować na 
lojalności, są  
tzw. inverted 
deals. Klient 
dostaje zniżki 
dopiero  
po pierwszym 
zakupie, a więc  
na początku płaci 
pełną cenę,  
a dopiero potem 
odczuwa korzyść 
finansową”.

—— Mateusz Gordon, 
Gemius

„Trudno powiedzieć, 
jaki segment  
e–handlu teraz 
mógłby się rozwijać 
w równie szybkim 
tempie. Bazując na 
doświadczeniach  
z rynku USA, wierzę, 
że nasz sukces 
powtórzą zakupy 
mobilne,  
o ile jako branża  
ustandaryzujemy 
system płatności na 
smartfonach  
i tabletach”. 

–– Aniela Hejnowska, 
dyr. zarządzająca 
Groupona w Polsce



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY



P

B E A U T Y  S TA R

Fo
to

: D
ou

gl
as

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

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

Castin
gWielki

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

Wielki finał: 31 maja
Złote Tarasy, Warszawa

DOUGLAS!

Zostań twarzą Douglas! 

Partnerzy:
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YOUR PARTNER IN BE AUT Y
KROK 1

KROK 3

KROK 2

KROK 4

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

66,90 zł
2  Estēe Lauder

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

135 zł
3  Chanel

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

149 zł
4  Guerlain

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

199 zł
5  Revlon

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

29,90 zł 
6  YSL

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

145 zł

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

125 zł
2  IsaDora

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

37,90 zł
3  Laura Mercier

Konturówka do ust True Red  
Baby Lips o kremowej konsy-
stencji. Dzięki miękkiemu  
gryfowi jest łatwa w aplikacji.  
W komplecie z temperówką, 
1,49 g, nr 605761. Marka 
dostępna w wybranych  
perfumeriach.

109 złZd
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Jak wykonać maki jaż  ust ,  k tór y  zamieni  
je  w prawdziwe dzie ło sztuki?  

Przed tobą wskazówki .

PERFEKCYJNE USTA

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

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

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

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

Tekst i konsultacja: Magdalena Przygoda

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

145 zł
5  Collistar

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

79 zł



YOUR PARTNER IN BE AUT Y
KROK 1

KROK 3

KROK 2

KROK 4

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

66,90 zł
2  Estēe Lauder

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

135 zł
3  Chanel

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

149 zł
4  Guerlain

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

199 zł
5  Revlon

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

29,90 zł 
6  YSL

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

145 zł

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

125 zł
2  IsaDora

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

37,90 zł
3  Laura Mercier

Konturówka do ust True Red  
Baby Lips o kremowej konsy-
stencji. Dzięki miękkiemu  
gryfowi jest łatwa w aplikacji.  
W komplecie z temperówką, 
1,49 g, nr 605761. Marka 
dostępna w wybranych  
perfumeriach.

109 złZd
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Jak wykonać maki jaż  ust ,  k tór y  zamieni  
je  w prawdziwe dzie ło sztuki?  

Przed tobą wskazówki .

PERFEKCYJNE USTA

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

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

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

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

Tekst i konsultacja: Magdalena Przygoda

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

145 zł
5  Collistar

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

79 zł



DOUGLAS WYDARZENIA

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

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

L AURA MERCIER
W POLSCE

Z ZIEMI WŁOSKIEJ  
DO POLSKIEJ

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

Kosmetyki marki Laura Mercier  
dostępne są w wybranych  
perfumeriach sieci Douglas

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

Tayaba Jafri, makijażystka Laura Mercier, 
zdradziła tajemnica makijażu idealnego

Douglas – najwyższa jakość 
obsługi klienta według Daymaker!

I miejsce w Badaniu satysfakcji klienta 
przeprowadzonym przez Daymaker

wśród 156 sieci handlowych w 2014 roku.

Douglas  96,8
Lancerto  95,1

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

Massimo Dutti  93,4
Simple  93,2

Swarovski  92,3
The Body Shop  91,7

Tape à l’oeil  91,7
Yes  91,7

Triumph  90,8
Wrangler Lee  90,8

Solar  90,2
Tommy Hilfiger  90,2

Inglot  89,9
Sephora  89,2

Giacomo Conti  89,1
Hebe  87,9

Play  87,9
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UPIĘKSZAJĄCE ALGI
YOUR PARTNER IN BEAUT Y

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

190 zł

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

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

169 zł

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

159 zł
DERMIK A

AQUAOPTIMA 
To krem, który niczym szklanka 

wody, gasi pragnienie skóry. 
Doskonale nawilża i zapobiega 

ponownemu odwadnianiu się skóry. 
Dostępny jest w kilku konstysten-

cjach do wyboru, 50 ml, nr 556976

55 zł

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

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

560 zł

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

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

Tekst i konsultacja: Marcelina Michalak

Z morskich głębin,  

do których nie dotarły 

żadne zanieczyszc
zenia.



Wielki casting 
Douglas  

Beauty Star!

 10 i 17 maja

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI  
Z ZAKUPÓW ONLINE!

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

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

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

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

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

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!



www.wioskisos.org

DZIECI, KTÓRE WSTYDZĄ SIĘ BIEDY, 
WOLAŁYBY ZNIKNĄĆ.

SpRAW, żEBY ZAmIAST NICh ZNIKNĄŁ WSTYD. 
przekaż 40 zł na wyprawki szkolne dla podopiecznych
SOS Wiosek Dziecięcych. 
Nasz numer konta: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

Wioski Dzieciece Prasa 205x280.indd   1 23.08.2013   12:07
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Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

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

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

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

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Michał Kukawski

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga



TEMAT NUMERU

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

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

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

przyszłości.

PRZEGLĄD 
PRASY

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

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

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

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

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

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

ostatnia szansa na olimpijski medal.

FOT. CORBIS
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Skąd się brały 
kasety wideo

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

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

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

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

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

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

zebrał i opracował Krzysztof Miękus.

4



1984

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niewyspani 
to była elita

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

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

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

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

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

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

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

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

Leoncio to partia 
komunistyczna

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

KWIETNIOWO-MAJOWY NUMER

JUŻ W SPRZEDAŻY

Szukaj w salonach

prasowych

Nie stoimy 

w miejscu, chodź z nami!

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

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

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

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

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

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

www.malemen.pl






