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Każdego roku w grudniu Lyon na kilka dni staje się 
jednym z najbardziej spektakularnie oświetlonych miast 
na świecie. Podczas Fête des Lumières iskrzy milionem 
bajkowych kolorów.

Tekst: Sylwia Gutowska    Fot.: Paweł Górecki

MIASTO         ILUMINACJI. 

ŚWIĘTO ŚWIATEŁ W LYONIE



Ś
więto Świateł to kontynuacja 
katolickiego święta miasta z 8 
grudnia, kiedy to liończycy 
oświetlali lampionami swoje 
okna i tłumnie wędrowali do 

pomnika Matki Boskiej, znajdującego 
się na górującym nad miastem wzgórzu 
Fourvière. Pomnik ten został postawiony, 
aby upamiętnić cudowne uratowanie 

Dzisiaj Święto Świateł jest jednym 
z największych pod względem liczby 
odwiedzających festiwali miejskich na 
świecie. Co roku do Lyonu przyjeżdża od 
3 do 4 milionów turystów ze wszystkich 
krajów. Tradycja wystawiania lampionów 
na oknach przetrwała i 8 grudnia nie 
ma takiego domu, w którym nie palą się 
kolorowe światełka. W całym mieście 

MIASTO         ILUMINACJI. 
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miasta przed zarazą, które miało miejsce 
w XVII wieku. Procesje na wzgórze sięga-
ją drugiej połowy XIX wieku. Z drugiej 
strony od ponad 20 lat, bo od 1989 roku, 
miasto realizuje plan unowocześnia-
nia miejskiego oświetlenia, tzw. Plan 
Lumière. W ten oto sposób podczas Fête 
des Lumières w tym francuskim mieście 
historia spotyka się z nowoczesnością. 
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urządzane są wielkie instalacje świetlne, 
dzięki którym Lyon iskrzy milionem barw.

Fête des Lumières to także okazja 
do zaprezentowania się przez młodych 
artystów. Miasto chętnie wspiera nowa-
torskie pomysły designerskie, które dzięki 
ogromnej ekspozycji mogą być rozsła-
wione jak nigdzie indziej. Dzięki Świętu 
Światła liońscy specjaliści od oświetlenia 
– architekci, projektanci, artyści – od lat 
cieszą się renomą na całym świecie, a ich 
projekty są realizowane także w innych 
metropoliach, jak choćby w St. Petersbur-
gu, Hawanie czy Kuala Lumpur.

Do Lyonu warto przyjechać podczas 
świetlnej ferii, choć nie tylko. Na co 
dzień to także jedno z najlepiej oświe-
tlonych miast w Europie. Miasto samo 
w sobie jest wielką atrakcją turystyczną 
i miłą alternatywą dla sławnego Paryża. 
Położone jest w niezwykłym miejscu na 
mapie Francji, u zbiegu dwóch rzek: Sa-
ony i Rodanu, z których ta pierwsza wpa-
da do Rodanu na południu miasta. Takie 

usytuowanie sprzyjało wspaniałemu 
rozwojowi gospodarczemu i kulturalne-
mu już od zarania. Lyon to niegdysiejsza 
stolica francuskiego włókiennictwa, dziś 
siedziba głównych zakładów Renault. Nie 
do zbagatelizowania jest fakt, że to tu tak 
naprawdę narodziło się kino. Właśnie 
w Lyonie bracia Lumière stworzyli 
kinematograf. Przez cały rok organizo-
wane są tu liczne wydarzenia kulturalne, 
które odwiedzić można za darmo lub za 
symboliczną opłatą. To typowe miasto 
kultury romańskiej, z kafejkami i tętnią-
cym życiem nocnym. U brzegu rzek ro-
ześmiani ludzie z całego świata bawią się 
do późnych godzin nocnych. Ostatnim, 
choć jednym z ważniejszych argumentów 
przemawiających za tym miejscem jest 
wyjątkowa kuchnia tego regionu.

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

IN ENGLISH

CITY OF LIGHTS. FESTIVAL OF 
LIGHTS IN LYON

Every year in December for a couple 
of days Lyon changes into one of 
the most spectacularly illuminated 

cities in the world. During Fête 
des Lumières the city glitters with 

a million magic colours.

Fête des Lumières is a continuation of 
the Catholic city holiday celebrated on 
the 8th December when the citizens of 
Lyon would light their windows with 
lamps and crowd around the monument 
of Holy Mary located on the Fourvière 
Hill that overlooks the city. The monu-
ment was erected in order to commem-
orate the fact of miraculous rescue of 
the city from plague n the 17th century. 
Large processions towards the top of the 
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illuminated cities in Europe. The city 
is also a great tourist attraction and 
a nice alternative for the famous Paris. 
It is located in a unique place on the 

hill started in the second half of the 19th 
century. On the other hand since over 
20 years, exactly from the year 1989, 
the city continues to realise the plan of 
modernisation of the city lights, the so 
called “Plan Lumière”. In this way, dur-
ing the Fête des Lumières, this French 
city history meets with modernity. 

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

with huge light installations that make 
Lyon glitter with millions of colours.

Fête des Lumières is also a great oc-
casion for young artists to present their 
work. The city eagerly supports innova-
tive design projects that thanks to the 
vast exposition during Fête des Lumières 
can gain great visibility. Also thanks to 
Fête des Lumières, Lyon's light experts 
such as – architects, designers, artists – 
are highly esteemed all over the world 
and their projects are also realised in 
other cities such as St. Petersburg, Ha-
vana or Kuala Lumpur.

Lyon is a great place to go to 
especially during the light carnival 
but not only. Also outside this period 
Lyon presents itself as one of the best 

Tradycja 
wystawiania 

lampionów na 
oknach przetrwała 
i 8 grudnia nie ma 

takiego domu, 
w którym nie 

palą się kolorowe 
światełka. W całym 
mieście urządzane 

są wielkie instalacje 
świetlne, dzięki 

którym Lyon iskrzy 
milionem barw.
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map of France – i.e., in the place where 
two rivers meet Saona and Rodanu. 
Saona flows into Rodan in the south-
ern part of Lyon. Such a location gave 
the city great conditions for economic 
and cultural development. Lyon used 
to be the capital of French textiles and 
today it functions as the headquarters 
of Renault factory. We shouldn't also 
omit the fact that it is right here that 
the world cinema was born. Here, in 
Lyon, brothers Lumière built the first 
cinematograph. All the year round nu-
merous cultural events are organised in 

Lyon. You can participate in them for 
free or for a symbolic fee. Lyon is a typ-
ical city of Roman culture and archi-
tecture with cafes and bursting night 
life. On the rivers' banks laughing 
visitors from all over the world enjoy 
themselves until early morning hours. 
The last but one of the most important 
factors that should make you come here 
is the fabulous regional cuisine.

Well, right now I am making a reser-
vation for a flight ticket to Lyon with the 
date - 8th December 2015, so as to be able 
to admire the illuminated French city 
at the end of the year together with my 
friends. Will you also have Lyon on the 
list of your travel destinations for 2015? 



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

ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników



Zawody w grach komputerowych coraz szybciej zbliżają się rozmachem do 
normalnych widowisk sportowych. Pomimo tego, że rozgrywają się one 
w przestrzeni wirtualnej,  towarzyszące im emocje są jak najbardziej realne.

Tekst: Kajetan Kusina  Fot.:  Mat. producentów

IGRZYSK 
I  PIKSELI



grupki wyrzutków, a jego entuzjastów 
można liczyć już w milionach.

POT, KREW I MEGABAJTY
Za początek e-sportowych zmagań 
z prawdziwego zdarzenia uważa się 
mający miejsce w 1997 rok turniej 
Red Annihilation będący pierwszymi 
profesjonalnymi zawodami związanymi 
z grą komputerową. Ponad dwa tysiące 

IGRZYSK 
I  PIKSELI

W
 drugiej połowie 
marca tego roku 
Katowicki Spodek 
przeżył prawdziwe 
oblężenie kibiców. 

Dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy 
zjechało się aby zagrzewać do walki 
swoich ulubionych zawodników. Czekali 
w kilkugodzinnych kolejkach tylko po 
to żeby zobaczyć jak grają najlepsi. Nie 

byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie 
fakt, że nie chodziło tutaj o rozgrywki 
w takich sportach jak piłka nożna, ko-
szykówka czy siatkówka. Nie, ci wszyscy 
ludzie zjechali się po to by móc obser-
wować zmagania najlepszych graczy 
w świecie gier komputerowych. Odby-
wający się po raz pierwszy w Polsce Intel 
Extreme Masters udowodnił, że e-sport 
już dawno przestał być rozrywką dla 

Już kilka 
tygodni po 

komputerowych 
mistrzostwach 

powstała pierwsza 
liga skupiająca 

profesjonalnych 
graczy. Electronic 

Sports League 
zrzesza graczy 

z ponad 
trzydziestu 
państw i do 

dzisiaj pozostaje 
największą 

instytucją tego 
typu na świecie. 
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uczestników próbowało udowodnić, kto 
jest najlepszym graczem w strzelaninę 
Quake, a główną nagrodą turnieju było 
Ferrari jednego z jej twórców. Już kilka 
tygodni po komputerowych mistrzo-
stwach powstała pierwsza liga skupiająca 
profesjonalnych graczy. Electronic Sports 
League zrzesza graczy z ponad trzydziestu 
państw i do dzisiaj pozostaje największą 

instytucją tego typu na świecie. Przez 
pierwsze kilka lat działalności liga sku-
piała się głównie na strzelaninach, grach 
zręcznościowych i sportowych, które 
wymagały głównie nadludzkiego reflek-
su. Jednak w roku 2000 nastąpił przełom, 
a to przy okazji premiery Starcrafta, 
strategii czasu rzeczywistego, która kładła 
bardzo duży nacisk na taktyczną stronę 

rozgrywki. Od tego czasu e-sport stał 
się dyscypliną wymagającą od graczy nie 
tylko małpiej zręczności, ale też bardzo 
dużego zaplecza teoretycznego. Nic dziw-
nego więc, że tryb życia profesjonalnego 
gracza nie odbiega znacząca od tego jak 
działają klasyczni sportowcy. To zajęcie 
na pełen etat. E-sportowcy trenują po 
osiem godzin dziennie, a przed ważnymi 



zawodami czas ten potrafi przedłużyć 
się o połowę. Dla przeciętnego zjadacza 
chleba może wydawać się to absurdalne, 
ale zawodowi gracze mają o co rywalizo-
wać. E-sport już dawno przestał być niszą 
i przerodził się w poważny biznes, a za 
tym zawsze idą duże pieniądze. Jednym 
z źródeł dochodów są oczywiście nagrody 
z samych turniejów. Przykładowo, na 
pierwszych oficjalnych mistrzostwach 
w World of Tanks pula nagród ma 
wynieść dwa miliony dolarów. Do tego 
największe firmy w branży elektronicznej 
chętnie sponsorują najlepsze drużyny 
i zapraszają najbardziej znanych graczy 
do zostania twarzami ich produktów. 

E-SPORT NARODOWY
Cyfrowe zmagania zdobywają coraz 
większą popularność na całym świe-
cie, ale w żadnym kraju nie mają tak 
wysokiego statusu jak w Korei Południo-

wej. Nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że w tym azjatyckim kraju e-sport jest 
uznawany za dyscyplinę narodową, 
a najlepsi gracze cieszą się podobnym 
uwielbieniem jak profesjonalni basebal-
liści w Stanach Zjednoczonych. Jako 
przykład popularności elektronicznych 
rozgrywek można podać fakt, że w ofer-
cie tamtejszej telewizji znajdziemy dwa 
kanały telewizyjne, które poświęcone są 
tylko Starcraftowi. Zresztą Koreańczycy 
stanowią elitę wśród graczy w kosmicz-
ną strategię, a reszta świata może tylko 
starać się im dorównać. Podobno najlepsi 
z nich są w stanie podejmować kilkaset 
decyzji w ciągu minuty, a prędkość ich 
gry potrafi wprawić w osłupienie każdego 
niedzielnego gracza. Żeby dojść do takiej 
wprawy trzeba się przygotowywać już 
od dzieciństwa, co doskonale rozu-
mie koreański rząd. Tamtejsze władze 
chętnie wspierają rozwój tej gałęzi sportu 
i inwestują sporo pieniędzy w budowanie 
nowej kadry. Kariera e-sportowca to 
marzenie wielu nastolatków, ale tak jak 
w normalnych sportach, na szczyt mogą 
dostać się tylko ci najbardziej uzdolnieni 
i najciężej pracujący. W tym wypadku 
e-sporty mają te przewagę, że nie trzeba 
mieć doskonałych predyspozycji fizycz-
nych, a główną zaletą jest posiadanie 
szybkiego mózgu. Możliwe, że to jeden 
z czynników stojących za coraz szybszym 
rozwojem cyfrowych igrzysk. 

IN ENGLISH

OLYMPIC GAMES AND PIXELS   

Computer games contests are slowly 
becoming as popular and as large as 

the typical sports events. Although they 
take place in the virtual sphere, emo-
tions that are born are absolutely real.

In the second half of March 2014, Spodek 
Hall in Katowice was literally stormed 
by games fan. Dozens thousands of fans 
from all over Europe came to Katowice 
to support their favourite players. They 
waited in long queues for hours just to see 
their favourite players play. There would be 
nothing strange about it, if it were not for 
the fact that these were not typical sports 
games such as football, basketball or volley-
ball. No, all of these people came in order 
to see the masters of computer games. Intel 
Extreme Masters which took place for the 
first time in Poland has proven that e-sport 
is no longer a hobby of a few outcasts but 
that its fans reach up to millions of people.
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the league's activity circled mainly around 
shooting games, games of skill and sport 
games that required amazing reflex. The 
year 2000 was a breakthrough due to the 
premiere of Starcraft – a strategy of real 
time that put a lot weight on the game 
strategy. From that time e-sport became 
a discipline that requires not only great 
“monkey” skills but also a large theoretical 
background. No wonder that the lifestyle 
of an average computer games player does 
not differ much from that of a professional 
sportsman. It is a full time job. E-sports-
men train eight hours per day and before 
important contest this time span can grow 
to twelve hours. For an average person 
this might sound absurd, but professional 
computer games players have a lot to fight 
for. Since quite a while e-sport lots its label 
of a niche hobby and functions as serious 
business with a lot of money engaged. 
Prizes in contests are one of the sources 
of profits for the professional players. For 

by one of the creators of Quake game. 
Just a few weeks after the contest the first 
league of professional computer games 
players emerged. Electronic Sports League 
is composed of players from over 30 
countries and up until today it remains 
world's largest institution of that kind. 
For the first couple of years of its existence 

SWEAT, BLOOD AND MEGABITES 
Red Annihilation contest that took place 
in 1997 is considered to be the beginning 
of e-sport on a large scale. This event was 
the first professional computer games 
contest. Over two thousand players tried 
to prove who is the best Quake player 
and the first prize was a Ferrari donated 
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example in the first official championships 
called World of Tanks the total prize 
pool will reach up to two million dollars. 
Furthermore, the largest companies in 
the IT market willingly sponsor the best 
teams and the most popular players if 
they become the face of the brand. 

NATIONAL E-SPORT
Digital games are becoming more and 
more popular all over the world but there is 
no country can outrace South Korea in that 
matter. We can say without any hesitation 
that in South Korea e-sport is considered to 
be a national sport discipline and the best 
players are as highly esteemed and adored 
as American basketball players. As an 
example of the large popularity of e-sport 
we can mention that the Korean national 
television broadcasts two channels devoted 
to Starcraft. Anyway, Koreans are an 
unquestionable elite among the players of 
Starcraft and the rest of the word can only 

try to reach their strategic skills. It is said 
that the best Korean players can make up 
to a couple of hundred decisions within one 
minute and the that pace of their playing 
can make any weekend player shocked. 
In order to reach such a level of skill you 
really have to start practicing in your early 
childhood and the Korean government 
understands this issue very well. Korean 
authorities willingly support this branch 
of sports and invest a lot of money into 
building a professional national e-sport 

team. Many teenagers in Korea dream 
about becoming an e-sportsman but just as 
in normal sports the top of the career can 
be reached only by the most talented and 
the most hard working ones. In this matter 
e-sports have one advantage over the typical 
sports – you don't have to have perfect 
physical conditions and the essential thing 
is that your brain works quickly. Most 
probably this is also one of the reasons 
why e-sports and cyber-championships 
are developing more and more rapidly. 
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D'ANGELO AND THE VAN-
GUARD – BLACK MESSIAH  
WYD. SONY
Powrót, i to jaki, po czternastu latach 
od epokowego dzieła czarnej muzyki – 
albumu „Voodoo”. Ta płyta to nie tylko 
niezwykła encyklopedia muzyki soul 
– od lat sześćdziesiątych i Hendrixa 
po Prince'a, swing, jazz i hip-hop – 
sięga też w przyszłość mieszając ją 
w unikatowy sposób z psychodelią, 
punkiem,swingiem i wszystkim innym 
co wychwycimy słuchając płyty po raz 
kolejny. Obecnie tylko D'Angelo wy-
daje się być nadzieją na stawienie czoła 
muzycznemu światu rządzonemu przez 
Timbalanda i Pharrella. 

IN ENGLISH

D’ANGELO AND THE VAN-
GUARD – BLACK MESSIAH
RELEASED BY SONY

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

DAVID BOWIE – NOTHING HAS 
CHANGED  
WYD. SONY
Trzypłytowy przekrojowy album intry-
guje od pierwszego momentu, podobnie 
jak niespodziewany powrót Davida kil-
kanaście miesięcy temu. Genialny i jakże 
logiczny pomysł generalnie odwrotnej 
chronologii zdarzeń pozwala nam razem 
z artystą spojrzeć wstecz i dotrzeć do 
korzeni jego muzyki. Sporo tu niespodzi-
anek,a całość tworzy jakby zremiksowaną 
współcześnie przez artystę inną odsłonę 
jego własnej kariery. Genialne wy-
dawnictwo. Słowo „składanka” absolut-
nie tu nie pasuje.  

IN ENGLISH

DAVID BOWIE – NOTHING  
HAS CHANGED
RELEASED BY SONY

The triple, cross-sectional album in-
trigues from its very first minute, just like 
David’s unexpected comeback several 
months ago. The brilliant and perfectly 
logical idea of reversed sequence of events 
lets us take a look back together with the 
artist and reach the roots of his music in-
spirations. The album is full of surprises 
and as a whole creates as if a version of 
the artist’s career path remixed today by 
the artist himself. A masterly record. The 
word “medley” is completely out of the 
question here.  

PIOTR METZ 

fot. Wojciech Duszenko

PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz

TIE BREAK BOX
WYD. JASNA CHMURA

Jedno z najbardziej niezwykłych i  najtrud-
niejszych do sklasyfikowania zjawisk polskiej 
sceny muzycznej ostatniego dwudziestolecia 
XX wieku. Wyprzedzające swój czas przez 
budowanie wbrew jakimkolwiek uświęconym 
zasadom projekt łączący ze sobą punkową 
energię młodości, nieskrępowaną free jazzową 
wolność, funkowy wykop i organiczne wpły-
wy muzyki świata. Zmuszeni działać niemal 
w podziemiu, Pospieszalcy, Yanina Iwański 
i Gralak wraz z poprzednikami stworzyli 
wokół niebezpiecznie dla niechętnej im rzec-
zywistości i mediów brzmiącego przesłania 
Young Power całe muzyczne środowisko, 
którego wpływ odczuwamy do dziś. Nie-
zwykła historia zebrana w jednym pudełku 
prezentuje oprócz nielicznych oficjalnych 
wydawnictw sesje radiowe o lata wyprzedza-
jące „debiutancki” album, świetne rockowe 
projekty Svora z Soyką i Woo Boo Doo. 

IN ENGLISH

TIE BREAK BOX
RELEASED BY JASNA CHMURA

One of the most original phenomena on the 
Polish music scene of the last twenty years of 
the 20th century. And one of the most diffi-
cult ones to classify too. It anticipates its time 
by developing – contrary to all sanctified 
rules – a project that combines punk energy 
of youth, complete jazz freedom, funk craze 
and organic influences of world music. 
Forced to work almost in the underground, 
Pośpieszalski brothers, Yanina Iwański, 
Gralak and their predecessors created 
a whole music environment centred around 
the so-called Young Power generation, whose 
message was dangerous for the unfavourable 
media and reality. Their influence has 
been felt to this day. A fascinating history 
gathered in one box that, apart from sparse 
official publications, contains also radio 
sessions organized years ahead of the “debut” 
album and great rock projects undertaken by 
Svora and Soyka and Woo Boo Doo.  
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MATEUSZ KOŁOS: MIAŁEŚ ŁADNĄ 
ENKLAWĘ.
Powiem ci, że za mojego dzieciństwa nikt 
poza najbliższą rodziną tu nie zaglądał, 
nie licząc rybaków, grzybiarzy i rolników, 
którzy licznie zwozili ziarno do zmielenia.

SIELANKA GODNA „PANA TADEUSZA”.
Właśnie tak jak w „Ostatnim zajeździe na 
Litwie” to wyglądało: konie, furmanki, 
zboże, lasy, jeziora, ogrody, natura. Piękne 
widoki miałem z okna mojego pokoju. 
Bezpośrednio na las.

ALE MUSIAŁEŚ NAS ZABRAĆ W TO 
MIEJSCE Z JAKIEGOŚ KONKRETNE-
GO POWODU?
Wydaje mi się, że w miejscu, gdzie doszło 
do wykreowania samego siebie najlepiej 
będzie o sobie opowiadać.

DOMYŚLAM SIĘ, ŻE NA POCZĄT-
KU KREOWANIA BYŁEŚ TYPEM 
SAMOTNIKA.
Siłą rzeczy, bo do kolegów trzeba się było 
najeździć kilka kilometrów. Ale brak 
kompanów miał swoje dobre strony, 
wpływał na wyobraźnię. Gdy znalazło się 
kamyczek, kamyczek stawał się najlepszą 
zabawką. Zresztą później zupełnie mi nie 
przeszkadzało, że słuchałem Franka Zap-
py, Chopina, Led Zeppelin, Pink Floyd 
czy Czesława Niemena sam w środku lasu. 
Podobnie było z książkami – w domu czy-
tało się Mickiewicza, Tuwima, Gałczyń-
skiego. To na tym dachu, mając dziewięć 
lat po raz pierwszy zakochałem się 
w „Kwiatach Polskich”. To nieopodal stąd 
w lesie, wracając ze szkoły, kładłem się do 
zwierzęcego paśnika i wraz z Wolandem 
wodziłem Małgorzatę Bułchakowa.

W odseparowaniu ma się więcej czasu 
na analizowanie, wyciąganie esencji 
z rzeczywistości i nierzeczywistości. Było 
jak we śnie z otwartymi oczami. To się 
później przełożyło na moją zakręconą kre-
atywność – robiłem jakieś improwizowane 
przedstawienia, urządzałem sceny gdzieś 
pośrodku lasu. Zimą stroiłem choinkę 
pośrodku leśnej polany i kładłem pod nią 
prezenty zwierzakom. Podobała mi się tak 
piękna „scenka” zapożyczona od Disneya.

OD POCZĄTKU WIEDZIAŁEŚ, ŻE TO 
BĘDZIE TEATR?
Od początku. Zawsze jakiś element teatru 
w moich poczynaniach był i chyba szybko 
zdałem sobie z tego sprawę.

(Przechadzamy się powoli wzdłuż 
mocno zarośniętego jeziora, zostawiając 
budynek młyna w tyle. Schodzimy na 
brzeg, słońce, lekki wiatr, piknikowa at-

HITCHCOCK 
NICZYM  
CZECHOW 
CZYLI PASJE  
I PARANOJE  
EDMUNDA
Różne rzeczy zdarzały się nam podczas 
przeprowadzania wywiadów, ale nikt nas nigdy nie 
porwał. Aż tu pojawia się taki Edmund Jabłoński, 
showman, piosenkarz, kabareciarz i biznesmen 
w jednej osobie, i zabiera nas swoim samochodem 
na przejażdżkę. 100 kilometrów za Gdańsk, w leśne 
ostępy, do swojego dawnego domu rodzinnego. 
Przyznam szczerze, że wraz z Sylwkiem do końca 
zastanawialiśmy się, co z tego wyniknie. A wynikła 
wyjątkowa rozmowa z wyjątkowym człowiekiem. Bo 
Mundek nie tylko śmieje się ze świata. On przede 
wszystkim śmieje się do niego.

Tekst: Mateusz Kołos  Fot.: Sylwester Ciszek

W
Y

W
IA

D
 

In
te

rv
ie

w
 

23
 



mosfera. Stajemy z Mundkiem nad samą 
wodą, Sylwek z oddali robi zdjęcia)

JAKA BYŁA TA PIERWSZA MYŚL 
ZWIĄZANA Z TEATREM?
Pomyślałem, że fajnie jest manipulować 
ludźmi. Manipulować w ten sposób, 
że tworzy się imaginacje, swoje światy 
niczym z Doktora Parnassusa, do których 
się zaprasza innych i do których ci inni 
chętnie tam dają się zaprosić.

COŚ CHYBA TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY 
CI INNI CHĘTNIE TAM WESZLI.
Trzeba być przede wszystkim szczerym. 
Szczerość przekazu zarówno w życiu 
jak i na scenie to najlepszy przewodnik 
po takim świecie. Nawet jeśli kogoś 
„czarujesz” to trzeba robić szczerze i na 
bardzo poważnie. Kiedyś ktoś po moim 
„show” zapytał mnie czy ja jestem taki 
naprawdę czy tylko żartuję. Nie żartuję. 
Gdybyś zobaczył jak ja widzę świat przez 

swoje magiczne szkiełko wyobraźni to nie 
chciałbyś już wracać do normalności.

TO JAKI JEST TEN ŚWIAT MUNDKA 
JABŁOŃSKIEGO?
To jest świat, w którym niczego się nie 
wkręca i nie robi na siłę. Trochę absur-
dalny, trochę bajkowy, nie na tyle groźny, 
by przypominał ten realny. I na tyle 
nierealny, by wizytujący w nim chciał 
choć na chwilę zostawić rozsądek.

NIE DOZNAŁEŚ SZOKU, GDY OPU-
ŚCIŁEŚ TO MIEJSCE I OKAZAŁO 
SIĘ, ŻE GDZIEŚ TAM JEST NIE DO 
KOŃCA BAJKOWY ŚWIAT?
Nie było takiego szoku, nie pękła bańka 
złudzeń. Za szybko wskoczyłem w teatr, 
by mogło się to stać. Na pierwszym 
roku studiów dostawałem już role 
w spektaklach, robiłem to co lubię robić 
i starałem się to robić dobrze. Jerzy 
Gruza szybko wykorzystał moją świeżość 
i naturalność, ale ufam, że i profesjonalne 
podejście do zawodu. Grałem pierwsze 
plany w niemal każdej premierze przez 
wiele sezonów. Świat szkoły teatralnej 
a potem teatru to było dopełnienie mo-
jego wewnętrznego świata, ale w żaden 
sposób nie przejął nad nim kontroli. Mój 
nauczyciel i mentor Grzegorz Chrapkie-
wicz mocno poukładał mi priorytety tego 
zawodu. Jestem mu za to wciąż wdzięcz-
ny. Łatwiej mi było wracać do domu po 
zakończonym spektaklu.

MÓWIMY O WNĘTRZU, A CO Z DO-
CZESNOŚCIĄ?
Tak naprawdę wszystko rozbijało 
się o kwestie materialne. Zwłaszcza 
w tamtym czasie, zwłaszcza w zawodzie 
artystycznym. Były chwile, kiedy można 
było przeżyć tylko dzięki kreskom bra-
nym w barze teatralnym. Przez wiele lat 
utrzymywałem swoją rodzinę wyłącznie 
z pracy w teatrze. To byłe inne czasy. 
Grało się dużo a zarabiało niemal nic. 
Ba, trzeba było się rozglądać za innymi 
zawodami. To było bardzo frustrujące, 
przynajmniej na początku. Ale okazało 
się, że inklinacje biznesowe poszły w pa-
rze z tymi artystycznymi.

I TAK POWSTAŁ INSTYTUT EDMUN-
DA?
Dokładnie tak. Ta instytucja jest rezul-
tatem mojego postanowienia: będę robić 
to, co lubię, w taki sposób, w jaki chcę. 
Niezależnie od opinii i wątpliwości in-
nych. Obsadzam się w swoich rolach, na 
swoich zasadach, gram do rzeczy, które 
nie budzą moich wątpliwości. Tym spo-
sobem zdołałem stworzyć wiele, wydaje 

mi się, naprawdę świetnych projektów. 
Bez tykania polityki, seksu czy religii, 
bez tworzenia strefy konfliktu na linii 
Mundek-widownia. Mój show – moje 
zasady. Zapraszam do wspólnej zabawy 
w rozśmieszanie.

DLACZEGO LUDZIE POTRZEBUJĄ 
ABSURDU? ŻYCIE CODZIENNE JEST 
ZBYT NORMALNE?
Ludzie przede wszystkim nie mają 
w tym codziennym życiu czasu. Wszyst-
ko, co stanowi rzekomą odskocznię, jest 
podane na tacy. Masz to na zawołanie 
przy pomocy pilota. Nie ma chwili na 
angażowanie się, na trzęsienia ziemi 
i suspens. Dzisiaj Hitchcock to dla ludzi 
ktoś tak spokojny jak Czechow. Emocje 
zaczynają się od trzęsienia ziemi. Czysta 
blaga i absurd wymaga zaangażowania, 
wkładu własnego, przez co jest czymś 
naturalnym, wypływającym nie tylko ze 
mnie, ale również z widza. Staram się, 
żeby moje występy stanowiły opozycję 
do tego, co znajduje się za salą, żeby 
widzowie byli tym co uprawiam nie 
tyle zaskoczeni, co przyjemnie oczaro-
wani. Chcę aby traktowali to za swoje. 
Jeśli ma to być absurd, to z pewnością 
nieinwazyjny, inteligentny i wymagający 
aktywnej obecności widza.

NIE UWAŻASZ, ŻE TA KONTRO-
LA NAD LUDŹMI, O KTÓREJ JUŻ 
WSPOMINAŁEŚ, MOŻE BYWAĆ 
NIEBEZPIECZNA?
Mam za sobą około dwóch tysięcy 
eventów i muszę przyznać, że sytuacje 
irracjonalne i, jak to określasz, nie-
bezpieczne, to daleki margines moich 
działań. Kontrola, którą uprawiam, jest 
kontrolą artysty nad widownią, nie ma 
w niej totalitarnych zapędów. Poza sceną 
nie jestem skłonny do dyktatury.

CO SPRAWIA CI NAJWIĘKSZĄ 
FRAJDĘ NA SCENIE?
Chyba zabawy językowe. Tekst i język 
to fantastyczne materiały na dobry, 
inteligentny żart. Mamy to szczęście, że 
język polski stanowi kopalnię osobliwych 
dźwięków, szyków i stylów.

HOŁUBISZ JĘZYK OJCZYSTY PISZĄC 
LISTY?
Pewnie, zdarza mi się to, co więcej, lubię, 
gdy listy pachną sytuacją. Jeśli przy pisa-
niu palę fajkę, to w kopercie z pewnością 
znajdzie się trochę tytoniu fajkowego. 
Ja zresztą mam słabość do empiryzmu. 
Byłem kiedyś w restauracji, gdzie do stołu 
dania podawali niewidomi kelnerzy. 
W środku było zupełnie ciemno, przez co 
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(Sporo kilometrów za Kwidzynem, leśna 
droga, którą ciężko byłoby przebyć nawet 
odpowiednim samochodem. Kombi Edmun-
da szoruje brzuchem po runie, co wcale nie 
przeszkadza mu w sypaniu żartami na lewo 
i prawo, jak również w reminiscencjach)

Edmund Jabłoński: 
O, a tędy chodziłem do szkoły, ponad trzy 
kilometry przez las. Zimą szło się na czuja 
w śniegu po pas, bo wszędzie było ciemno, 
zwierzęta i strachy czaiły się na każdym kro-
ku, po prostu groza.

(Wyjeżdżamy z lasu prosto w dolinę szczel-
nie odseparowaną od cywilizacji. Jedynym 
śladem bytności człowieka jest dworek oraz 
wyrastający ponad spore jezioro budynek 
ceglanego młyna. Dziś mieści się tu ośrodek 
szkoleniowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Mundek przechadza się chwilę 
między budynkami, gdzieniegdzie zatrzy-
mując się na dłużej, co umożliwia Sylwkowi 
zrobienie paru zdjęć)

– Kiedyś dom był dołączony do młyna. 
Dalej były stodoły, stajnie, sady, ogro-
dy a w oddali nawet pola szparagowe. 
Mieszkaliśmy na takiej niemal wyspie, bo 
zwróć uwagę, że dookoła mamy dwie 
rzeki i jezioro. A tam wysoko był pokój moich 
zabaw (Mundek pokazuje na drewnianą 
dobudówkę na dachu młyna). Tam powsta-
wały wszystkie moje młodzieńcze imaginacje 
i pomysły. Aby do niego się dostać trzeba 
było przejść przez cztery piętra starej i mag-
icznej fabryki produkcji mąki nad którą piecze 
trzymał mój ukochany dziadek Bernard.
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dania smakowały daleko bardziej inten-
sywnie, niż przy zapalonym świetle. Jadło 
się wyłącznie dłońmi. 

A MUZYKI SŁUCHASZ PO CIEMKU? 
BO TWOJE ZAMIŁOWANIE DO MU-
ZYKI I AUDIO JEST POWSZECHNIE 
ZNANE.
Często, tym bardziej, że mam absolutnie 
wyjątkowy analogowy system audio, 
stworzony dla potrzeb legendarnej 
lampy 300B. Takie lampy żyją własnym, 
niemal ludzkim życiem, więc każde 
odsłuchanie jest niepowtarzalne, inne 

i na swój sposób ostatnie. Takie lampy 
trzeba wcześniej odpowiednio wygrzać, 
wyczekać odpowiedni moment. To tak 
jak z dobrą rozmową – donikąd się nie 
trzeba spieszyć.

MÓWISZ O TYM ODPOCZYNKU, 
JAK KTOŚ, KTO WYDAJE SIĘ SPEŁ-
NIONY. JAKA JEST TWOJA DEFINI-
CJA ARTYSTY SPEŁNIONEGO?
Artysta spełniony to według mnie taki, 
który nie czuje presji tworzenia, który 
sam wyznacza sobie swoje szlaki. Dlatego 
mogę mówić o sobie jak o kimś, kto się 

spełnił – nikt mi niczego nie każe, jestem 
panem własnego artystycznego losu. I nie 
jest to zły los. Pracuję, żyję i zarabiam 
w świecie, który tutaj, nad tym jezio-
rem, w tym młynie sobie wymyśliłem. 
Po drodze wydarzyło się bardzo dużo 
fajnych rzeczy: powstał projekt moje-
go absurdu: „Trochę kabaret Mundka 
Jabłońskiego”, powstał „Mr Show – Na 
miarę sztuki”, który jest przeniesieniem 
moich dotychczasowych poczynań na 
deski teatru. Te poczynania ciągle zresztą 
ewoluują. Staram się, by uczestnikami 
tych ewolucji byli ludzie o podobnym 
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się dziś moja siostra, która ma niezwykłą 
wrażliwość, chociażby z tego względu, że 
też wychowała się w tym miejscu.

STRASZNIE ZAPRACOWANY JESTEŚ, 
MASZ CZAS NA JAKIEŚ NIEZOBO-
WIĄZUJĄCE PASJE?
Jest ich wiele ale jedna z nich jest szcze-
gólna, a nazywa się orient.

KUCHNIA?
Znacznie więcej niż kuchnia. Krajobraz 
i mentalność. Przede wszystkim mental-

ność, bo od tamtejszych ludzi moglibyśmy 
się sporo nauczyć. Tajowie na przykład 
wyznają taką zasadę jak „sabai jai”– 
w wolnym tłumaczeniu „ład wnętrza”. 
Samo słowo „sabai” można przetłumaczyć 
jako „take it easy”. Sabai sabai to święty 
stan każdego Taja, za który jest w stanie 
oddać wiele materialnych dóbr. Brak 
tego stanu w jakimś etapie życia oznacza 
dla Taja życie przegrane. Znam dobrze 
Tajlandię, tam przez jakiś czas mieszka-
łem, medytowałem w klasztorach, stamtąd 
pochodzi moja żona Bualoy. Mamy tam 
malutki dom z ogrodem drzew mango 

i papaja. Stąd też sam nauczyłem się znaj-
dować swoje sabai sabai – w ciągu dnia 
muszę znaleźć odrobinę czasu wyłącznie 
dla siebie. Sabai Jai to  również nazwa 
oryginalnych salonów tajskiego masażu 
w trójmieście, które swego czasu stwo-
rzyłem. Wszystko co w nich się znajduje, 
osobiście znalazłem i kupiłem w Tajlandii.

JAKI JEST TWÓJ SABAI SABAI? CO 
WTEDY ROBISZ?
Najczęściej słucham muzyki, czy-
tam i palę fajkę. Mam ich trochę, bo 
kolekcjonuję. To ładna czynność, pełna 
celebry i braku pośpiechu. Poczynając od 
starannego wyboru tytoniu, odpowied-
niego nabijania a kończąc na starannym 
czyszczeniu fajki po jej wypaleniu.

NIE JESTEŚ CHYBA OSOBĄ, KTÓRA 
CZĘSTO MÓWI „WSZYSTKO JEDNO”.
Właściwie nigdy tak nie mówię. Jest 
ogromna różnica między winem takim 
a takim, między chlebem z ziarnami 
a bez ziaren, między tytoniem z domiesz-
ką smakową i bez. Ale ludziom niestety 
coraz częściej bywa wszystko jedno. To 
efekt braku czasu. Zabieganie jest naj-
większym wrogiem celebry. Trzeba z tym 
czasem walczyć, bo życie traci smak a jest 
takie piękne. Sabai sabai.

À PROPOS SMAKOWANIA, OD 
POCZĄTKU ROZMOWY NAWET NIE 
SKOSZTOWAŁEM SOKU.
Soku? A tak. No, to już, rozkoszuj się 
(śmiech). Wracamy do realu. 

IN ENGLISH

HITCHCOCK LIKE CHEK-
HOV, OR EDMUND’S PAS-
SIONS AND PARANOIAS

Various things happened to us during 
the interviews we held, but we have 

never been kidnapped. And suddenly 
Edmund Jabłoński appears, a show-
man, singer, entertainer and business 
rolled into one, and takes us for a ride 

in his car. 100 kilometres away from 
Gdansk, into backwoods, to his old 
family house. I must honestly admit 
Sylwek and I were wondering what 
it would result in. And it resulted in 

a unique conversation with a unique 
man. Because Mundek laughs not only 
at the world. He most of all laughs to it.

MATEUSZ KOŁOS: YOU 
HAD A NICE ENCLAVE.
Frankly speaking, no one ever came 
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here during my childhood except 
for my closest family and fishermen, 
mushroom pickers and various farm-
ers who brought grain to the mill.

AN IDYLL WORTH PAN TADEUSZ.
Indeed, it looked just the same as in 
our national epic: horses, wagons, fields 
of corn, forests, lakes, gardens, nature. 
I had lovely views from my bedroom 
window. Straight over the forest.

BUT THERE MUST HAVE 
BEEN A REASON FOR YOU 
TAKING US HERE.
I think that it will be easi-
er to talk about myself in a place 
where I was actually shaped.

I GUESS YOU WERE 
A LONER AT FIRST.
Yes, I naturally was because I’d have 
to drive several kilometres to reach my 
friends. But not having anyone close here 
had its advantages and influenced my 
imagination. When I found a pebble, 
it became the best toy. Later on I didn’t 
even mind listening to Frank Zappa, 
Chopin, Led Zeppelin, Pink Floyd or 
Czesław Niemen in the middle of the 
forest. It was similar with books – we 
used to read Mickiewicz, Tuwim and 
Gałczyński at home. It was on this roof 
when I was nine that I fell in love with 
Tuwim’s Kwiaty Polskie for the first time. 
It was nearby in the forest in a feeding 
rack that I lay down and led Bulgakov’s 
Margarita together with Woland.

You have much more time to analyse 
and capture the essence of what is 
real and unreal when you are alone. 
It was like in a dream with my eyes 
wide open. And then it translated into 
my twisted creativity – I put on some 
improvised shows and set up stages 
in the middle of the forest. In winter 
I used to decorate a Christmas tree in 
a clearing and put gifts for animals 
underneath. I liked such beautiful 
“scenes” borrowed from Disney.

DID YOU KNOW THAT IT 
WOULD BE THE THEATRE 
FROM THE BEGINNING?
Yes, I did. There has always been an 
element of the theatre in my actions, 
and I guess I realized it quite early.

(We take a leisurely walk along the 
highly weedy lake, leaving the build-
ing of the mill behind. We approach 
the shore. The sun is shining, a slight 
wind is blowing, and there is a picnic 

atmosphere surrounding us. Mundek 
and I stand right by the water, and 
Sylwek takes photos from a distance.)

WHAT WAS THIS FIRST THOUGHT 
CONNECTED WITH THE THEATRE?
I thought that being able to manipulate 
people was great. Manipulating in the 
sense that you create imagination and 
your own worlds like in Doctor Parnas-
sus, to which you invite everyone else and 
to which they actually want to be invited.

BUT YOU HAVE TO DO SOMETHING 
TO MAKE THEM WANT TO ENTER 
THESE WORLDS, DON’T YOU?

First of all, you have to be honest. The 
message you convey on the stage and 
through your life should be honest – 
it’s the best guide to this world. Even 
if you “beguile” someone, you have 
to do it in an honest and serious way. 
Someone once asked after my show 
if I was really like that or if I was just 
joking. I’m not joking. If you saw how 
I see the world through my magical 
lens of imagination, you wouldn’t want 
to get back to normal life again.

SO WHAT IS THIS WORLD OF 
MUNDEK JABŁOŃSKI LIKE?
People don’t cheat or do anything at 
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REKLAMA

a push in this world. It’s a bit absurd, 
a bit fabulous but not as dangerous as 
to resemble the real one. And it’s unreal 
enough to make its visitors want to 
leave their reason here for a moment.

WEREN’T YOU SHOCKED WHEN 
YOU LEFT THIS PLACE AND IT SUD-
DENLY TURNED OUT THAT THERE 
WAS NOT NECESSARILY SUCH 
A FABULOUS WORLD OUT THERE?
No, I wasn’t shocked, my illusions wer-
en’t shattered. I jumped into the theatre 
too soon to let it happen. When I was 
a first-year student, I already got roles in 
performances and did what I like. And 
I tried to do it well. Jerzy Gruza quickly 
used my freshness, naturalness and also 
my professional approach to acting, 
I hope. I was taking the leading parts in 
almost every premiere for many seasons. 
The world of my drama school and later 
the theatre complemented my internal 
world, but they didn’t take control over 
it in any way. Grzegorz Chrapkiewicz, 
my teacher and mentor, sorted out the 
priorities of my profession for me. And 
I’m still indebted to him for that. I found 
it easier to come back home after a show.

WE ARE TALKING ABOUT 
THE INNER LIFE AND WHAT 
ABOUT THE EARTHLY ONE?
As a matter of fact, everything de-
pended on financial issues. Especially 
in those days, especially in artistic 
professions. Sometimes we could sur-
vive only thanks to what we took from 
the snack bar in the theatre on credit. 
I kept supporting my family on what 
I earned in the theatre for many years. 
It was different then. You acted a lot 
and got almost nothing. You even had 
to look for new jobs. It was very frus-
trating, at least in the beginning. But 
it turned out that business inclinations 
went hand in hand with artistic ones.

AND THIS IS HOW EDMUND’S 
INSTITUTE WAS FOUNDED?
Exactly. This institution is the result 
of my resolution to do what I like 
the way I want. Regardless of others’ 
doubts and opinions. I cast myself 
in my own parts, according to my 
own rules and act to things that don’t 
raise any doubts in me. This way I’ve 
managed to develop many – I guess 
– really excellent projects. Without 

references to politics, sex or religion, 
without any conf licts between me and 
the audience. My show – my rules. 
I invite everyone to play at creasing up.

WHY DO PEOPLE NEED AB-
SURDITY? IS EVERYDAY 
LIFE TOO NORMAL?
People most of all don’t have time in 
their everyday lives. Everything that 
constitutes an alleged refuge is handed 
on a plate. You can have it all on cue 
using a remote. There is no time for 
involvement, earthquakes and sus-
pense. Hitchcock is seen as someone 
as calm as Chekhov today. Emotions 
begin with earthquakes. Tall stories and 
absurdity demand involvement, one’s 
own contribution, which make them 
something natural springing not only 
from oneself, but also from the audience. 
I want my shows to stand in opposition 
to what is outside the hall. I want my 
audience to be not so much surprised 
as pleasantly enchanted with what I do. 
I want them to treat it as if it was theirs. 
If it’s supposed to be absurdity, it has 
to be non-invasive and intelligent and 
demand spectators’ active presence.
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DON’T YOU THINK THAT CON-
TROL OVER THE AUDIENCE 
YOU MENTIONED CAN BE 
DANGEROUS SOMETIMES?
I have about two thousand events behind 
me, and I must admit that irrational 
and – as you call them – dangerous 
situations are only incidental to my 
main work. The control I assume is an 
artist’s control over the audience. There 
are no totalitarian inclinations in it. I’m 
not prone to dictatorship off the stage.

WHAT DO YOU ENJOY 
MOST ON THE STAGE?
Puns, I guess. Text and language are 
excellent materials for good, clev-
er jokes. We’re lucky that the Pol-
ish language is a mine of peculiar 
sounds, word orders and styles.

DO YOU PAMPER YOUR 
NATIVE TONGUE WHEN 
YOU WRITE LETTERS?
Of course, I sometimes do. What’s more, 
I like it when my letters smell of the 
current situation. When I’m smoking 
a pipe while writing, there will be cer-
tainly a bit of smoke inside the envelope. 
As a matter of fact, I have a weakness 
for empiricism. The other day I was in 
a restaurant employing blind waiters. 
It was completely dark inside, thanks 
to which everything tasted much more 
strongly than with the lights on. Every-
one was eating with their hands only.

DO YOU LISTEN TO MUSIC IN 
THE DARK TOO? BECAUSE YOUR 
PASSION FOR MUSIC AND AU-
DIO IS WIDELY KNOWN.
I often do, all the more so because I have 
an absolutely unique analogue audio 
system produced specially for the leg-
endary 300B tube. Such tubes live their 
own, almost human lives so each time 
you listen to something is unique and 

in a way unrepeatable. First they have to 
be heated, and you have to wait for the 
perfect moment. It’s like with a good con-
versation – you shouldn't be in a hurry.

YOU ARE TALKING ABOUT RE-
LAXATION LIKE A PERSON 
WHO HAS FOUND FULFILMENT. 
WHAT IS YOUR DEFINITION 
OF A FULFILLED ARTIST?
I think that a fulfilled artist is the 
one that doesn’t feel the pressure for 
creation but marks his own paths 
himself. This is why I can say I’ve 
found fulfilment – nobody tells me to 
do anything, I’m the master of my own 
artistic fate. And it’s not a bad fate. 
I work, live and earn in a world I’ve 
invented for myself here, by this lake, 
in this mill. A lot of nice things hap-
pened by the way, for example a project 
of my absurdity, “A bit of Mundek 
Jabłoński’s cabaret” and “Mr Show – 
up to Art Standards”, which moved my 
previous actions into the theatre. And 
these actions are still evolving. I try to 
make people with a similar outlook on 
life become the main participants of 
these evolutions. My sister is the one 
currently responsible for Mr Show. 
She’s extremely sensitive, also because 
she was brought up in this place too.

YOU ARE A VERY BUSY MAN. DO 
YOU HAVE ANY FREE TIME FOR 
SOME COMMON PASSIONS?
I have many of them, but there is one 
special passion. It’s called the Orient.

CUISINE?
Much more than just cuisine. The land-
scape and mentality. Above all mentality. 
We could learn much from those people. 
The Thai for example practise a principle 
called sabai jai, which could be translated 
as “the inner order”. The very word sabai 
means something like “take it easy”. 

Sabai sabai is a sacred state for each Thai. 
They’re able to give away various material 
possessions to achieve it. And lack of this 
state at any stage in their lives means they 
lost. I know Thailand very well. I lived 
there for some time, meditated there and 
my wife Bualoy comes from this country. 
We have a small house and a garden 
with mango and papaya trees there. This 
is also where I learned how to find my 
sabai sabai – I need to find a moment 
just for myself each day. Sabai Jai is 
also the name of original Thai massage 
parlours in Tricity I established. I have 
personally found and bought everything 
they’re equipped with in Thailand.

HOW DOES YOUR SABAI SABAI 
LOOK? WHAT DO YOU DO?
I usually listen to music, read or smoke 
a pipe. I have a few pipes because 
I collect them. It’s a very nice activi-
ty filled with celebration and devoid 
of any rush. From selecting tobacco, 
filling the pipe in the right way and 
finally cleaning it carefully afterwards.

I GUESS YOU ARE NOT SOMEONE 
TO SAY “IT’S ALL THE SAME TO 
ME” VERY OFTEN, ARE YOU?
Actually, I never say that. There is 
a huge difference between this and 
that wine, between bread with grains 
and without them, between natural 
and flavoured tobacco. But unfortu-
nately it’s more and more often all the 
same to people. The reason for that is 
that they lack time. Being in a rush is 
celebration’s worst enemy You have to 
fight it sometimes because otherwise life 
loses its beautiful taste. Sabai sabai.

APROPOS TASTES, I HAVEN’T EVEN 
TRIED THE JUICE SINCE THE BEGIN-
NING OF OUR CONVERSATION.
Juice? Oh, yes. Go ahead, take a sip. 
(Laughs) Let’s go back to reality. 
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NA WIEŚ, NIE 
AUTOSTRADĘ

Tekst: Marcin Kędryna Fot.: Mat. prasowe  
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avara to był wielki sukces 
rynkowy Nissana. Nie był 
to samochód specjalnie 
ładny. Specjalnie wy-
godny. Specjalnie dobrze 

wyposażony. Normalne rolnicze auto. 
Niezłe właściwości terenowe, skrzynia, 
pięcioosobowa kabina. Świetna rzecz dla 
robotników leśnych, drogowych, budow-
lanych. Proste użytkowe auto. 

W Polsce Navara była używana przez 
właścicieli firm. Dlatego wersja, którą 

dostałem, miała skórzane siedzenia, 
automat, dwustrefową klimatyza-
cję i stosunkowo mocnego diesla.

Dlaczego właściciele polskich firm 
kupowali farmerskie auto? Przez urzęd-
ników Ministerstwa Finansów. Przez lata 
można było odliczać pełen VAT od sa-
mochodów ze skrzynią ładunkową. Ktoś 
właściwie mógłby się doktoryzować na 
temat wpływu urzędników na rynek mo-
toryzacyjny w Polsce. Kratki, bankowozy, 
skrzyniowe limuzyny. W zeszłym roku, 
przez błąd Ministerstwa Finansów, przez 
moment miało sens kupowanie samocho-
dów z kratką. W związku z tym Volvo 
w ciągu pierwszych trzech miesięcy sprze-
dało – przepraszam za wyrażenie – wolu-

men, jaki miało sprzedać przez cały rok.
Pewnie wciąż piją zdrowie tego 

urzędnika, który się pomylił. 
VAT to jedna sprawa. Drugą jest akcy-

za. Ma utrudniać bezsensowne wydawa-
nie pieniędzy. Samochody z silnikami 
trzylitrowymi są obłożone wyraźnie 
większą akcyzą, niż te dwulitrowe. Do-
świadczenie mówi, że trzylitrowe diesle 
lepiej jeżdżą, mniej palą – są więc wyraź-
nie bardziej ekologiczne. Co z tego, skoro 
przez akcyzę mniej opłaca się je kupować.

Polityka fiskalna bywa po-
zbawiona sensu.

Ale wróćmy do nissana. To właści-
wie zabawne – Navara na autostradzie 
pali tyle, co pięciolitrowa klasa-G. 



NA WIEŚ, NIE 
AUTOSTRADĘ

Z tym że nissan ropy, a mercedes 
benzyny. Bluetooth nie przekazywał 
muzyki, nie ma gniazda USB, jest 
za to wejście z małym jackiem (zu-
pełnie jak w prasowym audi R8). 

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

IN ENGLISH

  
IN THE COUNTRYSIDE, NOT ON 

HIGHWAYS

The Navara was a huge market 
success of Nissan. It wasn’t 

a particularly good-looking car. 
It wasn’t particularly comfortable 

or particularly well-equipped 
either. It was a typical agricultural 
car. It had pretty good off-road 

properties, a gearbox and a can for 
five. A perfect thing for forest, road 
or construction workers. A simple, 

functional car.

In Poland, the Navara was used by 
company owners. So the version I got 
had leather upholstery, an automatic 
transmission, dual zone air conditioning 
and quite a powerful diesel engine.
Why did Polish company owners buy 
this farmer’s car? Because of the people 
working at our Ministry of Finance. 
You could deduct full VAT from cars 
with a pickup bed. One could actually 
get his or her doctorate in the influence 
of office workers on the Polish car mar-
ket. Bars, cash-in-transit vans, dropside 
limousines. Buying a car with bars, 
registered as a truck, made sense for 
a moment last year thanks to the mi-
stake made by the Ministry of Finance. 
Which is why Volvo in the first three 
months sold the whole – please excuse 
my word – volume it was supposed to 
sell within the whole year.

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

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

Fiscal policy is sometimes devoid of 
any meaning.

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

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



U
stawiamy alarm 
w komórce. No to sobie 
wyobraźmy, że nie mamy 
telefonu komórkowego. 
Mamy telefon stacjonarny? 

Możemy zamówić budzenie. Może-
my? Chyba możemy, choć nie jestem 

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

Paniom czasem numery się myliły, 
dochodziło więc do mocno abstrakcyj-
nych sytuacji, kiedy obudzony o 3:30 

człowiek zapytany o numerek podawał 
ten buta, kołnierzyka, lub sześć liczb, 
które we śnie właśnie mu dawały wygra-
ną w totolotku. 

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

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

Tekst: Marcin Kędryna  Fot.: Mat.prasowe

CZAS NA WSZYSTKO



Najpierw jednak trzeba się cofnąć 
(ale tylko na chwilkę) do roku 1858, 
w którym to Maurice Ditisheim otwo-
rzył w La Chaux-de-Fonds warsztat, 
w którym rozpoczął produkcję zegarków 
kieszonkowych. Nie byle jakich, takich, 
których produkcję można określić Haute 
Horlogerie (jeżeli ktoś nie wie, co to 
znaczy, niech sobie sprawdzi słowniku. 
W każdym razie jest to coś bardziej 
skomplikowanego niż „haute couture”).

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

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

Czternaście lat później pojawił się 
Vulcain Cricket Nautical – zegarek dla 
nurków, którego dzwonienie pomagało 
nurkom bezpiecznie przechodzić de-
kompresję (dokładniej: alarm sygnali-
zował, kiedy należy rozpocząć dekom-
presje, a specjalna tarcza pomagała 
w obliczeniu jej czasu). Z takim właśnie 
zegarkiem Hannes Keller zanurkował 
na głębokość 222 metrów. I nurek, 
i zegarek wyszli bez szwanku.

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

nowinki. (Skoro USA zbudowały bombę 
atomową, która zasadniczo mogła skró-
cić wojnę, to szkoda, żeby się marnowała 
w jakimś magazynie). No i podobnie się 
stało z Cricketem. Prezydent Truman 
mianował go zegarkiem prezydenckim. 
Od tego czasu Crickety pełnią zaszczyt-
ną służbę na rękach amerykańskich 
prezydentów. Wyjątki były trzy. Carter. 
Bush. I Bush. 

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

  

TIME FOR EVERYTHING  

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

get up at?
 

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

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

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

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

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

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

The Vulcain Cricket Nautical appeared 
fourteen years later. It was a watch for 
divers, and its alarm let them carry out de-
compression safely (to be more precise, the 
alarm signalled when to begin decompres-
sion, and a special dial helped to calculate 
its time). Hannes Keller used precisely 

this watch to reach a depth of 222 metres. 
Both the diver and the watch came out of 
this unharmed.

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

So if you want to feel like the president of 
the United States of America for a moment, 
you just need to set a Cricket to any time. 
And wait for the Cricket to ring. And 
everything for a reasonable sum of money, 
which slightly exceeds the limit demanding 
that the watch be included in a property 
statement. Well, if the Vulcain Cricket 
rings several times, the chances are good 
that you forget about it. 
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Pomorskie to znacznie więcej niż Gdańsk, Gdynia i Sopot. 
Oddalony o 120 kilometrów od Trójmiasta Słupsk kryje 
w sobie prawdziwy kulturalny skarb. Znajdziecie go w muzeum 
mieszczącym się w Zamku Książąt Pomorskich.

Tekst:  Sylwia Gutowska, Mateusz Kołos  Fot.: Kolekcja Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, PROT   

W
 Słupsku przy ulicy 
Sienkiewicza 21 stoi 
niepozorna kamieni-
ca, na której znajduje 
się pamiątkowa tabli-

ca z zaskakującym napisem: „Stanisław 
Ignacy Witkiewicz (1885-1939) w dniach 
5 – 15 lipca 1936 r. nie przebywał w tym 
budynku. Bawił bowiem w Jastarni, 
w pensjonacie Gryf.” Klasyczny witk-
acowski zabieg. Podobnych zabiegów jest 
pełen cały Słupsk. Podświetlane słupy 
z reprodukcjami artysty, linia autobu-

sowa nr 1 poświęcona artyście, wielko-
formatowe portrety na blokach i liczne 
inspirowane jego twórczością graffiti. 
I o co tyle hałasu, skoro Witkacego nigdy 
w Słupsku nie było?

Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził 
się w 1885 roku w Warszawie jako syn 
architekta Stanisława Witkiewicza, który 
stał się znany jako twórca tak zwanego 
stylu zakopiańskiego. To właśnie z Zako-
panem związał się Stanisław Ignacy. Jako 
że chciał się odróżnić od swojego ojca, 
przyjął pseudonim artystyczny „Witkacy”, 

z połączenia drugiego imienia i nazwiska. 
W ciągu swojego burzliwego życia stworzył 
ponad trzydzieści dramatów, trzy powieści 
(nie licząc ostatniej, nieukończonej), liczne 
wiersze, rozprawy, eseje filozoficzne i nie-
zliczoną liczbę obrazów, w tym portretów. 
Eksperymentował z narkotykami, których 
używał, jak twierdził, świadomie, pod nad-
zorem lekarza, w celach twórczych. Skru-
pulatnie dokumentował efekty przyjmowa-
nych dawek rozmaitych używek, wliczając 
w nie kawę i papierosy. Był zagorzałym 
zwolennikiem indywidualizmu i jako jeden 
z pierwszych myślicieli w Europie z przera-
żeniem wieścił nadejście kultury masowej. 
To bez wątpienia jeden z najważniejszych 
polskich artystów XX wieku, znany na 
arenie międzynarodowej.

Witkacego w Słupsku nie było, ale są 
jego prace. Największa kolekcja na świecie, 
o czym często nie wiedzą nawet miejscowi. 
Dzieła malarza przybyły w latach 60. XX 
wieku z pobliskiego Lęborka, wykupione 
od syna Teodora Białynickiego-Byruli, 
jednego z najbliższych zakopiańskich 
przyjaciół Witkacego. Co ciekawe, pro-
pozycję przyjęcia prac odrzuciły wcześniej 
m.in. muzea w Gdańsku i Warszawie. 
Artysta w ludowej Polsce był uważany za 
zbyt wywrotowego, by wprowadzać go na 
salony. Zgłosił się po nie ówczesny dyrek-
tor Muzeum Pomorza Środkowego, Janusz 
Przewoźny. Można powiedzieć, że zrobił 
wtedy interes życia. Zbiór ponad 100 prac 
kupił za niecałe 100 tysięcy złotych. Tyle 
dziś kosztuje jeden obraz mistrza. Do 
zakupionych obrazów konsekwentnie były 
dodawane kolejne. Dziś słupska kolekcja 
liczy 253 obrazy, które dają pełny przekrój 
twórczości Witkacego – od wczesnych, 
awangardowych prac, przypadających na 
lata działania tzw. ruchu formistów, do 
ostatnich lat Firmy Portretowej. 

Od kilku lat największy polski ekscen-
tryk konsekwentnie wychodzi z muzeum 
na ulice. Słupsk jest dziś prawdopodob-
nie jedynym miastem w Polsce, gdzie 
obok wielkich banerów zachwalających 
promocje w supermarketach wiszą repro-
dukcje „Autoportretów”. Konsekwentnie 
można również spotkać tu koszulki 
i torby z przedrukami jego dzieł. Zresztą, 
witkacowskie widzenie rzeczywistości 
coraz częściej napędza działania kultu-
ralne w mieście. Rok temu ze Słupska 
wysłano list rozpoczynający się od słów 

„Najdroższa – byłem okropnie zaniepo-
kojony Twoim długim milczeniem”. List 
miał na celu promocję postaci artysty 
i jego pośmiertnej obecności w Słupsku. 
Dostali go mieszkańcy Słupska, bur-
mistrz Zakopanego, a także... Władimir 

OSTATNI ZGRYW 
WITKACEGO
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Zakopane that Stanisław Ignacy bond-
ed with. He wanted to make himself 
distinct from his father so he adopted 
the pen name “Witkacy” combining 
his middle and last name. During his 
chequered life, he created more than 
thirty dramas, three novels (excluding 
the last, unfinished one), many poems, 
treatises, philosophical essays and 
countless paintings, including portraits. 
He experimented with drugs, which he 
took, as he claimed himself, intention-
ally, in consultation with his doctor 
and with artistic aims. He meticulously 
documented the effects and doses of 
various stimulants he took, including 
coffee and cigarettes. Witkacy was an 
ardent supporter of individualism and 
one of the first thinkers in Europe to 
announce the terrifying coming of 
mass culture. He was undoubtedly one 
of the most important Polish artists 
of the 20th century and a well-known 
painter in the international arena.

Witkacy was never in Słupsk, but his 
works are. The biggest collection in the 
world, which is sometimes a surprise 
even to local people. The painter’s works 
came to Słupsk in the 1960s from the 
nearby city of Lębork. They were bought 
from the son of Teodor Białynicki-Bir-
ula, one of the closest Witkacy’s friends 
from Zakopane. What is interesting is 
that the offer to accept his works had 
been previously rejected for example 
by museums in Gdansk and Warsaw. 
During the Polish People’s Republic, the 
artist was considered too subversive to 
introduce him into society. So Janusz 
Przewoźny, who was then the director 
of the Museum of Central Pomerania, 
accepted the offer. One could say that 

this move earned him a lifetime’s profit. 
He bought the collection of slightly more 
than 100 works for less than 100,000 
zlotys. Today, one painting by Witkacy 
costs that much. He kept adding new 
paintings to the one he had bought. As 
a result, the collection now consists of 
253 works, all of which represent a wide 
cross-section of Witkacy’s oeuvre – from 
early, avant-garde works produced during 
the so-called “formist” artists’ activities 
to the last pieces drawn in the times of 
his Portrait Company.

The greatest Polish eccentric has been 
consistently going out the museum into 
the streets for several years. Słupsk is 
today probably the only city in Poland 
with streets decorated with copies of Wit-
kacy’s self-portraits hanging right next 
to huge banners recommending special 
offers in supermarkets. You can also find 
bags and T-shirts with reprints of his 
works in local shops. Actually, Witkacy’s 
perception of reality more and more 
often stimulates cultural activities in 
the city. Last year, a letter was sent from 
Słupsk beginning with the followings 
words “Dearest! I was deeply worried 
about the long period of your silence”. 
The letter was to promote the artist and 
his posthumous presence in Słupsk. It 
was sent to the inhabitants of Słupsk, 
the mayor of Zakopane and... Vladimir 
Putin and Barack Obama. And this way, 
regardless of what the opponents of the 
theory that he faked his suicide in 1939 
claim, Witkacy has remained alive.

The permanent exhibition of Wit-
kacy’s paintings can be seen in the 
Museum of Central Pomerania on 
Dominikańska street in Słupsk. 

Putin i Barack Obama. I tak oto Witkacy, 
bez względu na to, co mówią przeciwnicy 
teorii jakoby w 1939 upozorował swoje 
samobójstwo, pozostał żywy.

Ekspozycję stałą obrazów Witkacego 
można oglądać w Muzeum Pomorza 
Środkowego  przy ulicy Dominikańskiej 
w Słupsku. 

IN ENGLISH

WITKACY’S LAST LARK

Pomorskie means much more than 
Gdansk, Gdynia and Sopot. Situated 

120 kilometres away from Tricity, 
Słupsk hides a true cultural treasure. 
You can find it in a museum located 

in the Pomeranian Dukes’ Castle.

There is an inconspicuous tenement at 
21 Sienkiewicza street in Słupsk. On 
its wall hangs a plate with the follow-
ing, surprising inscription: “Stanisław 
Ignacy Witkiewicz (1885-1939) was 
not in this building between 5 and 
15 July 1936. He was in Jastarnia, in 
Gryf Boarding House”. A classic joke 
of his kind. The whole Słupsk is full 
of similar ones. Illuminated poles with 
the artist’s reproductions, bus line no. 
1 devoted to Witkacy, large-format 
portraits on residential blocksand nu-
merous pieces of graffiti inspired by his 
works. But what is all this fuss about if 
Witkacy actually never visited Słupsk?

Born in 1885 in Warsaw, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz was a son of archi-
tect Stanisław Witkiewicz, who became 
famous for creating the so-called 
Zakopane Style. And it was precisely 
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 porównaniu do 
zeszłego roku cykl 
powiększył się o dwa 
biegi: Łódź Maraton 
Dbam o Zdrowie 

i Bełchatowską Piętnastkę. Najwięcej 
osób pobiegło w łódzkich imprezach. 
W maratonie 1700 osób (razem z biegami 
towarzyszącymi 4500) i w Rossmann 
Biegu Ulicą Piotrkowską – ponad 2 tys. 
osób. Łącznie we wszystkich biegach 
wystartowało ponad 12 tys. biegaczy.

– Biegaliśmy rodzinnie i indywidu-
alnie. W planach na rok 2015 mamy 
ciągły rozwój tej imprezy i zwiększanie 
liczby biegów. Chcemy tym samym 
zachęcić jeszcze więcej osób do biegania 
–  mówił marszałek Witold Stępień.

Pamiątkowe statuetki dla zwycięzców 
klasyfikacji generalnej odebrali Monika 
Kaczmarek z Łodzi oraz Krzysztof Pietrzyk 
z Koluszek, który zwyciężył również rok 
wcześniej. Podczas uroczystości wyznał, 
że chciałby, żeby jeden z biegów zorgani-
zowano w jego rodzinnych Koluszkach.

W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego zlecił wyznacze-
nie ścieżek biegowych w lasach naszego 
regionu. Świetnie sprawdzają się one rów-
nież do nordic walking, w wielu miejscach 
zimą można również biegać na nartach.

Zadania podjęła się Akademia Sport 
i Zdrowie przy współpracy z Regionalną 
Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. 
W ośmiu miejscach powstało 16 ozna-
kowanych ścieżek biegowych. W każdej 
lokalizacji dwie: krótsza (ok. 2-3 km) oraz 
dłuższa (ok. 5-7 km). Na inaugurację każ-
dej z nich zorganizowano bieg. Rodziną, 
która przetestowała wszystkie ścieżki byli 
państwo Cyniakowie. Inicjatorką rodzin-
nego biegania była mama Paulina, która 
namówiła swoje dzieci: Maję oraz Piotrusia.

– Zawarliśmy z synem układ, że jeśli on 
biega, to ja też – wyjaśnił swoją obecność 

w imprezach biegowych tata Marek. – 
Biegliśmy zawsze cały dystans razem, ale 
na ostatnich metrach syn zawsze mnie 
wyprzedzał – podzielił się wrażeniami.

Podziękowania za przygotowanie 
poszczególnych imprez otrzymali od 
marszałka Stępnia wszyscy organiza-
torzy biegów wchodzących w skład 
Cyklu 8 Biegów o Puchar Marszał-
ka  Województwa Łódzkiego.

- Zimą warto szlifować formę, bo 
w tym roku oferta biegowa w Łódzkiem 
powinna być jeszcze bardziej atrakcyjna, 
jak w ubiegłym. Zachęcam do wyko-
rzystywania w tym celu oznaczonych 
ścieżek w pięknych lasach naszego regionu 
- dodaje marszałek Witold Stępień. 

IN ENGLISH

  

ŁÓDZ VOIVODESHIP RUNS 
ALSO IN THE WINTER   

Runners from the Łódz Voivodeship made 
a summary of the last year, including the 
competition within the series of runs for 
the Marshal of Łódz Voivodeship Cup. 

Witold Stępień gave prizes to winners in 
the male and female category and made 
a summary of the whole series of contests 
complemented by the events celebrating 

the newly opened running paths in the 
regional forests.

 
In comparison to 2013, two new running 
contests were added to the already present 
series of contests: Łódź Marathon Dbam 
o Zdrowie and Bełchatowska Piętnastka. 
2014 was also the year when the largest 
number of people ever took part in the run-
ning events. 1700 people took part in the 
Łódź Marathon (including accompanying 
runs – the number reaches up to 4500) and 

the number of people who participated 
in the Rossmann Bieg Ulicą Piotrkowską 
(Rossmann Run Along Piotrkowska Street) 
- over 2.000 people. The total number of 
participants in all of the running contest 
reached up to 12.000 runners.

- We were running in families as well as 
individually. For the year 2015 we are plan-
ning a continuous development of our event 
in order to gain a larger number of runs. By 
doing so we want to encourage more people 
to running –  said the Marshall of Łódź 
Voivodeship Mr Witold Stępień.

Statues prepared especially for the win-
ners of the general classification were given 
to Ms Monika Kaczmarek from Łódź and 
Mr Krzysztof Pietrzyk from Koluszki, who 
won also in 2013. During the prize-giving 
celebration Mr Pietrzyk admitted that his 
dream is that one of the runs will be orga-
nised in his hometown - Koluszki.

In 2013, the Office of the Marshall of 
Łódź Voivodeship commissioned new 
running paths to be created in the regional 
forests. They work very well also for nordic 
walking and many places can be used also 
for cross-country skiing. The commissio-
ned work was carried out by the Akade-
mia Sport i Zdrowie (Sport and Health 
Academy) in cooperation with the Regional 
Management of State Forests in Łódź. 16 
marked running paths were created in 8 
different places. Each places has two paths: 
a shorter one (ca. 2-3 km) and a longer one 
(ca. 5-7 km). The opening of each of the 
paths was celebrated with a special run. The 
family of Cyniaks was the only family that 
managed to test all of the newly created 
paths. Paulina Cyniak – the mother of the 
family was the one who initiated the family 
habit and encouraged her children -  Maja 
and Piotr - to run with her.

– I made a deal with my son that if he stars 
running then I start running too – in that 
way father Marek explained how he got en-
gaged in the running events. – We always ran 
the whole distance together but the last metres 
were decisive and that was when my son 
always took over – said Mr Marek Cyniak.

The Marshall of Łódź Voivodeship – 
Mr Stępień thanked all the organisers of 
particular running events from the Series 
of 8 Runs for the Cup of the Marshall of 
Łódź Voivodeship.

- It is really good to work out a lot in 
the winter because in 2015 the running 
cups offer in the Łódź Voivodeship will be 
much more attractive than in the last year. 
In wholeheartedly encourage you to work 
out in the newly developed running paths 
in our region's beautiful forests – said Mr 
Witold Stępień.  

Biegacze z łódzkiego podsumowali miniony rok, w tym rywalizację w cyklu 
biegów o Puchar Marszałka Województwa. Witold Stępień nagrodził 
zwycięzców w kategoriach kobiet i mężczyzn oraz podsumował cały cykl razem 
z imprezami na nowo otwartych ścieżkach biegowych w lasach regionu.

Źródło:Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

ŁÓDZKIE BIEGA TAKŻE ZIMĄ
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Zdjęcia/Photo: Magdalena Czajka www.magdalenaczajka.com
Modelki/Models: Dorota Modelska, Paulina D / Embassy Models
Stylista/ Stylist: Justyna Czajka

Zdjęcia stanowią część składową dyplomu magisterskiego na 
Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku,
promotor dyplomu: Grzegorz Protasiuk.

MINIMAL
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Wszystko ma swój koniec, tylko nawet najbardziej 
obciachowe swetry nie chcą wyjść z mody, bo 
gdzie miałyby pójść?

Tekst:  Jakub Milszewski   Fot.: Maciej Sawicki    

P
owiedzieli nam, że to był już 
ostatni Bankiet w Ładnym 
Swetrze, że bankietu raczej 
więcej nie będzie, pięć edycji 
i basta. Powiedzieli, że bankiet 

musi się przemyśleć, znaleźć dla siebie 
nową formułę. Dodali, że w Mikołajki 
2014 nie wypada na bankiecie w teatrze 
SOHO nie być, bo poza swetrami będą 
ich właściciele, a przede wszystkim 
właścicielki, będą też zdjęcia, pan Miś 
z Krupówek. Na wszelki wypadek wizytę 
zapowiedzieli zaprzyjaźnieni lekarze 
i pielęgniarki – w razie gdyby się komuś 
w swetrze zrobiło duszno byli od razu 
pod odpowiednią opieką.

Nie kłamali.

EPITAFIUM DLA ŁADNEGO

SWETRA
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Na ostatnim Bankiecie w Ładnym 
Swetrze, jaki miał miejsce grudniowej 
nocy w gościnnych, acz surowych pro-
gach Teatru SOHO w Warszawie byliśmy 
i my. Powiedzieli nam też wcześniej, że 
będą wybory najpiękniejszego swet-
ra, więc diabełek z lewej strony głowy 
nakazywał co chwilę odnaleźć dla siebie 
na okoliczność tej imprezy najbardziej 
czadowy istniejący sweter, żeby przyćmić 
konkurencję. Diabełka przyćmił jednak 
aniołek z prawej strony głowy, który 
grzecznie acz stanowczo przypomniał 
nam o tym, żeśmy nieśmiali. Ogran-
iczyliśmy się zatem tylko do swetra 
w kolorowe paski. I było nam potem 
głupio. Na sali tanecznej czy przy barze – 
wszędzie spotykaliśmy śliczne dziewczęta 
w swetrach futrzastych i tak kolorowych, 
że wzroku odciągnąć od nich nie sposób, 
ale żadna nie obdarzyła nas łaskawym 
spojrzeniem. Z opresji uratował nas pan 
doktor, który w porę zauważył zbliżającą 
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 Na ostatnim Ban-
kiecie w Ładnym 
Swetrze, jaki miał 
miejsce grudnio-

wej nocy w gościn-
nych, acz surowych 

progach Teatru 
SOHO w Warszawie 

byliśmy i my. Po-
wiedzieli nam też 

wcześniej, że będą 
wybory najpiękniej-
szego swetra, więc 

diabełek z lewej 
strony głowy na-

kazywał co chwilę 
odnaleźć dla siebie 
na okoliczność tej 

imprezy najbardziej 
czadowy istniejący 
sweter, żeby przy-
ćmić konkurencję.

się depresję i przepisał nam odpowiednie 
kropelki do odbioru w barze aplikowane 
doustnie (nierefundowane). Topiliśmy 
więc z wolna smutki w syropach, gdy 
nadszedł czas na wybór najładniejszego 
z ładnych swetrów.

Jeśli kiedykolwiek dane nam było 
poczuć zazdrość, taką zazdrość o sile 
liczonej w megatonach, to właśnie wtedy. 
Te wszystkie swetry, zmyślne plątaniny 
kolorowych włóczek, jakich nie powsty-
dziliby się możni tego świata! Bałwanki, 

choinki, kotki, zwierzątka, ale też i ek-
spresjonistyczne kształty przypominające 
nie wiadomo co. I jak tu się dziwić, że 
dziewczęta tej nocy na nasze swetry jedy-
nie wzruszały ramionami?

Nie będzie już więcej Bankietu 
w Ładnym Swetrze w SOHO. Tak nam 
powiedzieli. Może chcieli powiedzieć, 
że będzie gdzie indziej? Czas pokaże. Na 
otarcie łez pozostało nam samotne zdjęcie 
z panem Niedźwiedziem z Krupówek, 
który też zajrzał na Bankiet, bo przecież 
powiedzieli, że zajrzy. Tymczasem, droga 
ludzkości, noś swetry. Kobiety je lubią 
(mężczyźni też). 
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IN ENGLISH

  
EPITAPH FOR A NICE SWEATER

All that exists eventually comes to an 
end, only the most lame sweaters do 
not want to go out of vogue, anyhow 

where would they go?

They told us that it was the last edition of 
the so called Banquet in a Nice Sweater 
and that most probably the event will not 
be held anymore. Five editions were far 
enough. They told us also that the banquet 
has to be thought through and that a new 
formula has to be found for it. They 
added also that it is an absolute must to 
be present at the banquet held on the 6th 

of December 2014 (Santa Claus Day) in 
SOHO Theatre – apart from sweaters you 
will encounter their male and especially 
female owners, plus a lot of photos and Mr 
Teddy-Bear from Krupówki. Also some 
friend nurses -  the party – in case some-
one suddenly felt dizzy in the sweater, the 
nurses were there to provide proper care. 
They were not lying.

So we were also there - at the last Ban-
quet in a Nice Sweater that took place on 
one of December evenings at the hospita-
ble yet rather raw space of SOHO Theatre 
in Warsaw. Prior to the event they told us 
that there will be a contest for the most 
pretty sweater, so the little devil sitting 
behind our left ear encouraged us to find 
for that very occasion the coolest sweater 
ever, in order to outshine the competition. 
However, the devil was outshone by the 
little angel sitting behind our right ear, 
which in a polite yet definite manner kept 
reminding me that we are shy guys. There-
fore we limited ourselves to a sweater with 
colourful stripes. And eventually we felt it 
was a stupid decision, because in the dance 
hall or by the bar we met beautiful women 
in large sweaters having such intense and 
glamorous colours that we couldn't take 
our eyes off them. But none of them gave 

us a merciful look. We were lucky enough 
that a doctor came to help us prevent the 
oncoming depression and delivered us 
a prescription for special drops that we 
could get in the bar (orally applied and 
non-reimbursable). We were thus drown-
ing our sadness in sirups until the time 
for the pretties sweater contest came. And 
that was the moment when we were given 
the chance to feel the kind of jealousy that 
can be measured in mega-tons. All these 
sweaters, wittingly woven entanglements 
of colourful wool threads were items that 
each of the wealthiest people in the world 
would like to possess! Snowmen, christmas 
trees, cats, pets, but also expressionistic 
shapes reminding of unusual things. No 
wonder the girls in the banquet paid no 
attention to our simple sweaters?

There will be no more Banquet in 
a Nice Sweater in SOHO Theatre. That's 
what they told us. Maybe they wanted 
to tell us that it will be held somewhere 
else? Time will tell. To get back into 
good mood we were given a chance to 
have a photo with Mr Teddy-Bear from 
Krupówki who also dropped for the Ban-
quet, just as they said before. Meanwhile, 
dear all, do wear sweaters. Women like 
them (men too).  
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IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), zafas-
cynowana leczeniem za pomocą naturalnego żywienia, autorka 
warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania, mama 
małego alergika, muzyk i pedagog. Na co dzień pracuje na scenie, od 
17 lat u boku Kayah. Posiada niezwykłą łatwość wymyślania ciekawych 
przepisów mimo ograniczeń dietetycznych, jakie musiała zastosować 
w swojej kuchni. Przez Czytelników nazywana Królową Kaszy Jaglanej. 
Pracuje nad pierwszą częścią książki.
SMAKOTERAPIA.PL    WWW.FACEBOOK.COM/SMAKOTERAPIA

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

fot. Magdalena Pawlak

S
tyczeń. Czas realizacji postano-
wień. Czas wyrzutów sumienia po 
świątecznym obżarstwie. Zewsząd 
docierają do mnie głosy: „rrrrany, 
jaki mam cellulit! Biorę się za 

siebie! No nie, wyglądam strasznie, muszę to 
zrzucić! Sadło! Pupę! Motylki!”.

I koncepcja jest często jedna: to wszystko 
przez kalorie!

Zaraz, zaraz… Kalorie, czyli co? Te wstręt-
ne istoty które zwężają nam w szafie ubrania?

A serio, jak z nimi zawalczyć? 
Ach! To proste. Dieta light, posiłki chude, 

bez tłustych produktów, bez tłuszczów 
dodanych, bez oleju czy oliwy, czyli po prostu 
minimum kalorii. I nie mówię o tłuszczu 
z babcinej szyneczki czy śledzia… Nie wolno 
tknąć nawet awokado! Toż to czysty tłuszcz! 
Czyżby?

Udo Polmer w książce pod mocnym 
tytułem „Chorzy z powodu zdrowego jedze-
nia” w przekonujący sposób uzasadnia, że 
kalorie (nie tylko w temacie odchudzania) to 

… pomyłka! Już sam sposób opracowywania 
tabelek kaloryczności produktów budzi wiele 
wątpliwości (nawet u samych twórców), nie 
mówiąc już o zmianach, jakie co jakiś czas 
są na nie nanoszone, rujnując dotąd przyjęte 
normy dietetyczne (ważne zwłaszcza dla 
diabetyków). A do tego informacje sprzed 10 
lat są już ponoć bezwartościowe. Najwyraź-
niej zapotrzebowanie na kalorie jest bardzo 
indywidualne i nie da się go odczytać z tabel. 
Udo pisze również: „istnieją badania, które 
pokazują, że ludzie z nadwagą statystycznie 

nie spożywają więcej kalorii niż ludzie szczu-
pli. Próba wyznaczenia liczb zapotrzebowań 
dla ludzi jest mało pomocna. Dla porów-
nania, nikt nie wpadł na pomysł by zbadać 
zależności rozmiaru buta i zdrowia stóp, by 
potem zalecać mieszkańcom najzdrowszy 
rodzaj obuwia."

Czyli to nie te stwory z szafy zszywają nam 
ubrania?

Ratunku! Jeśli nie one, to kto? 

IN ENGLISH

ABOUT THOSE THAT SIT IN 
OUR WARDROBES AND TAKE 

OUR CLOTHES IN

January. Time to make our resolutions 
come true. Time for a guilty conscience 
after Christmas gluttony. Wherever 
I go, I hear comments like “Gooooosh! 
Look at all that cellulite! I must do 
something about myself ! Oh no! I look 
terrible, I must lose all that! All the fat! 
My bottom! Everything!”.

And there is often one idea behind 
that: everything because of calories!

Wait a minute... Calories meaning 
what? Those horrible creatures that hide 
in our wardrobes to take in our clothes?

Seriously, how can we fight them?
Ah! It’s simple. A light diet consi-

sting of low-fat food only: without fatty 
products, without added fats, witho-

Tekst: Iwona Zasuwa

ut oils... Simply – as few calories as 
possible. And I’m not speaking about 
fat from a home-made ham or herring... 
You can’t touch even an avocado! That’s 
pure fat after all! Really?

In his book under the strong title 
How Eating Healthy Can Make You 
Sick, Udo Pollmer argues convincingly 
that calories (not only as far as dieting 
goes) are... a mistake! The very way of 
preparing calories charts raises many 
serious doubts (even in producers 
themselves), not to mention the chan-
ges regularly introduced in the charts, 
which ruin the so-far accepted dietary 
norms (especially for diabetics). And on 
top of all that information published 10 
years ago is said to be valueless today. 
Clearly, daily calorie intake is different 
for everyone, and you can’t read it out 
from charts and tables. Pollmer adds 
that “there is research that indicates 
that overweight people statistically do 
not consume more calories than slim 
ones. The attempt at determining the 
number of calories required for people 
is of little help. For comparison, nobo-
dy has proposed the idea to examine 
the interrelation between shoe size and 
feet health in order to recommend the 
most healthy type of footwear.”

You mean that these are not the little 
monsters from our wardrobes that take 
in our clothing?

Help! If not, then who is it? 

O TYCH CO SIEDZĄ  
W SZAFIE I ZWĘŻAJĄ NAM 

UBRANIA
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IN BEAUTY
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IN BEAUTY
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sobowośćO pod lupą
Wybierając zapach, przeanalizuj 

najpierw charakter.  To dyskretna 

podpowiedź Amora. 

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

389 zł 

4

379 zł
3

269 zł
2

Fashion Week 
Mediolan

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

Rozważna

Fashion Week Londyn

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

Romantyczna

275 zł
1
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Fashion Week Mediolan

Fashion Week Mediolan

 
Zajrzyj na naszą stronę 

na FB i rozwiąż psychotest.  
Nie tylko dowiesz się,  

jaki zapach do ciebie pasuje, 
ale możesz też wygrać  

supernagrodę!

KONKURS

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

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

Zmysłowym, energetycznym 
kobietom mogą się spodobać 

zapachy o intensywnych 
orientalnych akordach.

4

339 zł

2

299 zł

3

299 zł

149 zł
1

Introwertyczka

Ekstrawertyczka



Zd
ję

cia
: A

zz
ar

o,
 D

ol
ce

 &
 G

ab
ba

na
, G

et
ty

 Im
ag

es
, G

io
rg

io
 A

rm
an

i, 
La

co
st

e,
 La

nv
in

, S
hu

tte
rs

to
ck

.co
m

, T
hi

er
ry

 M
ug

le
r

ęskieM akordy
Nie ma jednej definicji męskości. Inne nuty 

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

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

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

319 zł
3

129 zł
5

189 zł
1

219 zł
4

219 zł
2



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

299 zł
379 zł

2

99 zł
175 zł

4

1

79 zł
129 zł

199 zł
249 zł

3

199 zł
285 zł

5

7

99 zł
169 zł

79 zł
129 zł

6

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

ferta miesiącaO
Wskazówki dla zakochanych i zagubionych w bogactwie perfumerii.  

Najlepsze zapachy i kosmetyki po rewolucji   w cenach.



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

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

149 zł
199 zł

3

149 zł
189 zł

2

149 zł
185 zł

1

ferta miesiąca
5

69 zł
99 zł

4
35 zł

62,90 zł

239 zł
369 zł

6

139 zł
179 zł

7

8

45 zł
95 zł

9

45 zł
95 zł



To już trzecia edycja 

metamorfoz naszych klientek  

pod okiem specjalistów od wizerunku.

Make-up bez tajemnic. Najlepsi 

makijażyści Douglas ponownie  

zapraszają na warsztaty.
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kademia
Makijażu

A

Nauka wykonywa
nia 

profesjonalnego 
makijażu

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

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

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

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

12–14 lutego Plaza w Lublinie

19–21 lutego Wola Park w Warszawie

26–28 lutego Kaskada w Szczecinie

5–7 marca Silesia w Katowicach

12–14 marca Copernicus w Toruniu

KALENDARIUM

12–14 lutego Galeria Łódzka

19–21 lutego Galaxy w Szczecinie

26–28 lutego Galeria Rzeszów

5–7 marca Europa Centralna w Gliwicach

12–14 marca Magnolia we Wrocławiu

KALENDARIUM

Beauty Street Makijażowe metamorfozy,  

profesjonalna sesja 
zdjęciowa

ouglas



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

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

IDEALNA CERA  
Dzięki usłudze  

Douglas Color Expert  
kolor twojej skóry  

zostanie perfekcyjnie  
określony,  a kosmetyki  

właściwie dobrane. 

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

SKOK:  
„Oscylator” 2.0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tyloma mld zł 
dysponuje BFG po 

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

depozytów.

 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

800 mln zł kosztowały BFG 
gwarantowane wypłaty 

depozytów SKOK–u Wspólnota.

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

— przedstawiciel 
dużego banku



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

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

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

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

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

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

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

Wkrótce może się zwiększyć presja na wzrost cen prądu.

Pierwsi w kolejce do płacenia wyższych rachunków będą przedsiębiorcy.

Firmy nie 
wyborcy, mogą 
płacić wyższe 

rachunki…

 “If we can 
have satellites 
that are really 

small and really 
cheap, it will 

be interesting 
to see what 

some guy in his 
garage will be

„Sprzedawcy 
będą się starali 

odbić sobie 
wyższe koszty, 

podnosząc 
ceny dla 
klientów 

najbardziej 
zyskownych…

Ceny 

energii
pod napięciem

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

jest o 50 proc. efektywniejsza 



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

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

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

poczekać do połowy roku, 
by ustalić wiarygodny 

poziom cen – stwierdza 
Flawiusz Pawluk, ana-

lityk UniCredit CAIB. 
W następnych latach 

spodziewa się deli-
katnych zwyżek aż 

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

ne. – Wejście do systemu 
Kozienic Enei za trzy lata 

spowoduje delikatny spa-
dek cen. Poziom 185 zł za 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20
…czyli małych 

i średnich 
przedsię-

biorców. Ceny 
w taryfie C 
mogą pójść  

w górę  
o 5–7 proc.”.
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Technologie 

Gorączka 
grafenu

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

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

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

W Polsce 

prowadzonych jest  

już kilk
a projektów 

związanych 

z grafenem. N
a 

wdrożenie oparty
ch 

na nim
 in

nowacji 

NCBiR przeznacza  

60 m
ln zł w

 latach 

2013–2016. 

„Jeżeli 
chcą się 
rozwijać, 

muszą sięgnąć 
do nowych 

materiałów”.



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

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

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

wszystkich projektów w Polsce).
Komercyjną sprzedaż grafenu przed 

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

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

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

wych zastosowań w elektronice 
użytkowej dostępnej w sklepach, 

ale jest przedmiotem coraz 
ostrzejszej walki o własność 

intelektualną, która ma do 
nich prowadzić. Z naj-

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

roku złożono już nie-

Polski reaktor

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

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

*ŹRÓDŁO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
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Na razie 21 proc. 
już przyznanych 
„grafenowych”  

patentów w USA  
ma IBM. Samsung  

ma ok. 10 proc.

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

– Wojciech Modrzyk, 
wiceprezes  
Seco/Warwick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dajnymi ogniwami sło-
necznymi. 

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

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

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

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

Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy 
Azoty.

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

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

— Barbara Oksińska, Jungah Lee
Jednym słowem: Coraz liczniejsze wnioski 
patentowe wielkich firm związane z grafenem 
dowodzą, że Polska ma o co walczyć. 
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patentowych 
związanych 
z grafenem 
składanych  
przez firmy*

*ŹRÓDŁO: U.K. INTELLECTUAL  
PROPERTY OFFICE

Wielka gra 
na świecie

Dr Włodzimierz 
Strupiński 

z warszawskiego 
Instytutu Technologii 

Materiałów 
Elektronicznych 
(ITME) to twórca 
opatentowanej 

technologii produkcji 
grafenu, 

pozwalającej 
uzyskiwać ten 

materiał 
w najwyższej jakości.

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

– Zbigniew Mularzuk, 
prezes NANO 
Carbon
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Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Centrum obsługi podróży
Travel service center
Sprzedaż biletów lotniczych  
i ofert turystycznych
Ticket selling points
tel. +48 683 52 56
centrum@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32
e-mail: lodz@nationalcar.com.pl

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
z kierunku wschodniego E72
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65
z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
www.lotnisko.lodz.pl/dla-pasazeron/two-
je-prawa/obsluga-osob-niepelnosprawnych

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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LOT: lotem czarterowy z Łodzi 
za pośrednictwem biura po-
dróży Neckermann

PODRÓŻ
Do Warny z Łodzi można się dostać 
wykupując wycieczkę w biurze podróży 
Neckermann.  Samolot startuje z lot-
niska w Lublinku i ląduje pod Warną 
po około 3 godzinach. Ceny podróży 
zależne są od wykupionego pakietu. 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
Warna nie jest specjalnie olbrzymim 
miastem – mieszka w niej trochę 
ponad 300 tysięcy osób. Najciekaw-
sze miejsca w mieście dostępne są na 
pieszo i taką też formę zwiedzania 
polecają miejscowi. Oczywiście w War-
nie funkcjonują taksówki, które nie są 
zbyt drogie. Między dworcem auto-
busowym i kolejowym kursuje kilka 
autobusów. Kolejne linie prowadzą do 
kurortów. Atrakcją samą w sobie mogą 
być warneńskie trolejbusy – obecnie 
funkcjonują trzy linie.      

GDZIE SPAĆ?
KINI PARK HOTEL – jeden z wielu hoteli 
na wybrzeżu, w sezonie pełno w nim 
turystów. Otoczony jest lasem, do 
plaży prowadzą długie schody. Do 
dyspozycji gości hotelowych jest także 
basen. Raczej miejsce dla plażowiczów 

– od głównej ulicy oddziela go kilkana-
ście minut pieszo.

BYALA BEACH RESORT – cztery gwiazdki 
mówią same za siebie. Hotel jest polecany 
przede wszystkim rodzinom z dziećmi. 
Na turystów czekają nie tylko plaża 
i słońce, ale także urozmaicone zajęcia 
z animatorami.

RIVIERA BEACH – rozwiązanie dla szuka-
jących luksusów. Hotel położony jest 
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It is a very old city, therefore, like any 
old city it is filled with old buildings 
and monuments. You can start your 
sightseeing from the ruins of Roman 
therms erected in the 2nd century 
during the Roman Emperor Antoninus 
Pius' rule. Those who love architecture 
will definitely be delighted by the 19th 
century Cathedral of the Assumption 
of the Virgin – Bulgaria's second largest 
cathedral. It was erected as a symbol 
of Bulgaria's independence from the 
Turkish rule. Those who adore historical 
facts should definitely visit the Museum 
of Vladislav Varnenchik located in the 
north-west part of the city on one of the 
ancient thracian kurchans. After the 
whole day spent walking in the city you 
will surely need a breath of fresh air in 
on of Varna's largest parks – Seaside 
Park which stretches along the boule-
vard Primorski Boulevard and Kniaz 
Boris Boulevard.

WHY IS IT WORTH IT?
Varna is one of the first places that 
appear when we are talking about 
holidays in Bulgaria. Bulgaria is a very 
popular holiday destination due to its 
climate and clean beaches, but Varna 
additionally offers a lot to those who 
like to spend their holidays in an active 
way, not only sitting at the beach.  
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blisko centrum, a jednocześnie posiada 
własną, czystą plażę. Turyści zachwycają 
się widokami z okna. Do ich dyspozycji 
pozostaje także hotelowe SPA oraz ani-
matorzy, którzy zapewnią ciekawe zajęcia 
nie tylko dzieciom.

SHIPKA HOTEL – hotel położony w cen-
trum, choć blisko z niego do publicznej 
plaży. Polecany bardziej tym, których 
interesuje zwiedzanie miasta – najciekaw-
sze miejsca są stąd o krok.

CO ZOBACZYĆ?
Myli się ten, kto myśli, że Warna nie 
ma do zaoferowania nic poza plażą. 
Jak przystało na stare miasto, War-
na jest pełna zabytków. Zwiedzanie 
można zacząć od ruin rzymskich term, 
wybudowanych w II w n.e. za pano-
wania cesarza rzymskiego Antoninusa 
Piusa. Wielbicieli architektury zachwyci 
na pewno XIX-wieczna Katedralna 
Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy – druga 
pod względem wielkości świątynia 
Bułgarii. Została wybudowana jako 
symbol wyzwolenia Bułgarii spod pano-
wania Turków. Poszukiwaczom faktów 
historycznych polecamy Muzeum króla 
Władysława Warneńczyka, położone 
w północno-zachodniej części miasta, 
na jednym ze starożytnych trackich 
kurhanów. Po dniu spędzonym na spa-
cerowaniu po mieście na pewno przyda 
się chwila oddechu w największym 
warneńskim parku – Park Nadmorski 
rozciąga się wzdłuż bulwaru Primorskie-
go i bulwaru Kniaz Boris.

DLACZEGO WARTO? 
Warna jest jedną z pierwszych propozy-
cji, kiedy mowa o wakacjach w Bułgarii. 
O ile sama Bułgaria jako cel wakacyjny 
jest popularna przede wszystkim ze 
względu na klimat i czyste plaże, to 
sama Warna sprzyjać będzie także tym, 
którzy na wakacjach lubią robić coś 
więcej niż leżeć plackiem na piasku.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… VARNA?

FLIGHT: charter flight from 
Łódź operated by Necker-
mann travel agency 

TRAVEL
You can travel to Varna from Łódź if you 
purchase a trip in Neckermann travel 

agency.  The flight departs from the 
airport in Lublinek and lands near Varna 
after ca. 3 hours. The prices of this trip 
cary depending on the holiday package 
you choose. 

LOCAL TRANSPORT
Varna is not a very large city – it is inhab-
ited by a little bit over 300.000 people. 
The most interestinbg sites in the city are 
within a walking distance and also the 
locals suggest tourists to use this means 
of transport. Of course you can also use 
taxis in Varna and they are fairly cheap. 
Also, between the bus station and railway 
station there is a number of buses that 
commute regularly. Other bus lines will 
take you outside Varna to the local holi-
day resorts. Varna is famous for its trams 
that are very attractive for the tourists 

- currently three lines are operating.      

ACCOMODATION?
KINI PARK HOTEL – one of the numerous 
hotels located on the sea coast. In the 
summer season it is filled with tourists. 
It is surrounded by a forest and to get to 
the beach you have to just walk down 
long stairs. Hotel guests can also make 
use of the swimming pool. It is definitely 
a hotel for those who love sun-bathing. 
The hotel is located fifteen minutes from 
the main street of Varna.

BYALA BEACH RESORT – a four star hotel – 
and the number of stars says it all. This 
hotel is recommended especially to 
families with children. Those who choose 
it will not only be able to make use of the 
beach and the sun but also of the various 
plays animated by hotel crew.

RIVIERA BEACH – this is a perfect place for 
those who love luxury. The hotel is located 
near the centre and at the same time it 
has its own clean beach. If you go there 
you will be absolutely amazed by the view 
from the hotel room's window. Once you 
are there you can also make use of hotel 
SPA and a special entertainment team that 
will provide a lot of fun not only for kids.

SHIPKA HOTEL – a hotel located right in 
the centre but still close to the public 
beach. It is recommended for those who 
like sight-seeing in the city – the best 
sites are very close to this hotel.

WHAT TO SEE?
You are wrong if you think that Varna 
has nothing to offer apart from its beach. 
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Oferty z wylotem z Łodzi 
dostępne są u największych 
touroperatorów oraz w kil-
kudziesięciu biurach podróży. 

Planując wakacje, warto pytać o oferty 
z wylotem z Łodzi. W 2014 roku zaufało 
nam prawie 20 000 wczasowiczów! 

Biura podróży Rainbow Tours, Alfa 
Star, Bee Free, Neckermann, Sun&Fun 
Holidays, TUI, Wezyr Holidays, Itaka, 
Grecos Holiday, Exim Tours prowadzą 
sprzedaż wakacyjnych wycieczek z wy-
lotem z Łodzi na sezon 2015. W ofertach 
tych, oprócz proponowanych wcześniej 

kierunków, pojawiły się nowości takie jak 
Korfu i Warna. 

Bułgaria to kierunek, który przeżywa 
swój wielki renesans. To jeden z najchęt-
niej wybieranych miejsc wypoczynku, 
szczególnie wśród rodzin z dziećmi. 
Szerokie, piaszczyste plaże, krótki przelot 
i przede wszystkim bardzo dobry stosunek 
ceny do jakości to najczęściej podkreślane 
przez klientów atuty tego kierunku. Biuro 
podróży Neckermann jest liderem w or-
ganizacji wypoczynku nad czarnomorskie 
wybrzeże. Jako jedyny oferuje wyloty 
z Łodzi do Warny (co tydzień od 29.06 do 
07.09.2015, w każdy poniedziałek). 

NA WAKACJE TYLKO Z ŁODZI

Leć na wakacje z lotniska położonego tylko 6 km od 
centrum Łodzi. Oszczędź czas i pieniądze, skorzystaj 
z licznych zniżek dla pasażerów lotów wakacyjnych. Zniżki są 
dostępne na lotniskowy parking, dojazd taksówką, zakupy 
w sklepach wolnocłowych i restauracjach.
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Górzyste Korfu, które znaleźć można 
w ofercie Rainbow Tours i Itaki, to naj-
bardziej zielona z wysp greckich. Mno-
gość kolorów, przepiękne plaże, urwiste 
klify, cudowne stare miasto w stolicy 
oraz mnóstwo słońca sprawiają, że to 
idealne miejsce na udane i niezapomniane 
wakacje. Pierwszy wylot z Łodzi na Korfu 
planowany jest na 9 czerwca.

Za to pierwszy rejs czarterowy plano-
wany jest na 29 maja i będzie to Grecja 

– Zakynthos – oferowana przez biura 
podróży Grecos Holiday, Itaka i Rain-
bow Tours. Oprócz Grecji w sezonie 2015 
z Łodzi na wakacje będzie można polecieć 
do Bułgarii, Turcji, Tunezji, Egiptu.

Więcej informacji: www.lotnisko.lodz.pl  
 

— IN ENGLISH —

IF YOU WANT TO GO ON HOLI-
DAYS – FLY FROM ŁÓDŹ

If you want to go on holi-
days – you should fly from 
the airport which is located 
only 6 km from the centre 
of Łódź. It will save your time 
and money and allow you 
to make use of numerous 
discount options prepared 
for passengers flying for hol-
idays. These discounts em-
brace airport parking, taxi to 
and from the airport, shop-
ping in the duty free shops 
and in the airport restaurants.

Holiday offers with departure from Łódź 
are available in the offices of the largest 
tour-operators and in a number of of 
travel agencies in Poland. When planning 
your holidays, you should ask for holiday 
offers with departure from Łódź. In 2014 
almost 20.000 tourists trusted us and had 
great holidays!

Rainbow Tours, Alfa Star, Bee Free, 
Neckermann, Sun&Fun Holidays, TUI, 
Wezyr Holidays, Itaka, Grecos Holiday, 
Exim Tours – these travel agencies sell 
holiday offers with departure from Łódź 
for the 2015 holiday season. Within these 
offers, apart from previously proposed 
destinations, you can also find new ones 
such as Corfu and Varna.

Bulgaria is also one of the directions 
which currently goes through a huge 
renaissance. It is one of the most often 
chosen holiday destinations, especially 
among families with children. Wide and 
sandy beaches, short flight duration and 
especially very good prices for high quality 
goods and services, these advantages of 
Bulgaria are most often underlined by 
tourists. Neckermann travel agency is 

the leader among agencies that organise 
holidays at the Bulgarian Black Sea coast. 
It is also the only agency that offers flights 
with departure from Łódź to Varna 
(once a week starting from 29.06 until 
07.09.2015, every monday).

Corfu – a place covered with mountains 
and the most green island of Greece - can 
be found in the offer of Rainbow Tours 
and Itaka travel agencies. Numerous 
colours, beautiful beaches and steep cliffs, 
wonderful old town and a lot of sun – this 
is what makes Corfu a perfect place for 
great and unforgettable holidays. The first 
departure from Łódź to Corfu is planned 
for the 9th June 2015.

Whereas the first charter flight from 
Łódź is planned for the 29th May and 
it will take the passengers directly to 
Greece – Zakynthos, offered by such 
travel agencies as Grecos Holiday, Itaka 
and Rainbow Tours. Apart from Greece, 
in the 2015 season you will be able to fly 
from Łódź for holidays also to such places 
as Bulgaria, Turkey, Tunis, Egypt.

For more information see: www.lotnisko.lodz.pl
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 10:50 12:40 JP497 CRJ700 Adria
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... od 22.12 do 05.01 14:05 16:05 FR1979 B738 Ryanair
..3..6.  29.10.2014 - 28.03.20151 14:10 16:10 FR1979 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2.4.6. 28.10.2014 - 28.03.2015 10:50 12:20 FR1625 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1.345.7 26.10.2014 - 27.03.20152 16:05 17:35 FR2469 B738 Ryanair
.2..... 28.10.2014 - 04.11.2014 10:10 11:40 FR2469 B738 Ryanair
.2..... od 23.12 do 06.01 20:45 22:15 FR2469 B738 Ryanair
.....6. od 20.12 do 03.01 11:50 13:20 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)
12345.7 30.09.2014 - 27.03.20153 10:35 11:55 LH6913 JP152 Adria
123456. 29.03.2015 - 30.10.2015 06:45 08:05 JP152 CRJ700 Adria
12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 15:40 17:00 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — OSLO RYGGE (RYG)
..3...7 od 29.03.2015 16:15 18:05 FR8228 B738 Ryanair

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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 AMSTERDAM (AMS) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) 

12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria
DUBLIN (DUB) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)

1...... od 22.12 do 05.01 10:10 13:40 FR1978 B738 Ryanair
..3... 24.12 09:55 13:25 FR1978 B738 Ryanair

..3..6.  29.10.2014 - 28.03.20151 10:15 13:45 FR1978 B738 Ryanair
EAST MIDLANDS (EMA) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)

.2.4.6. 28.10.2014 - 28.03.2015 07:00 10:25 FR1624 B738 Ryanair
 LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)

1.345.7 26.10.2014 - 27.03.20152 12:55 15:40 FR2468 B738 Ryanair
.2..... 28.10.2014 - 04.11.2014 06:35 09:45 FR2468 B738 Ryanair
.2..... od 23.12 do 06.01 17:10 20:20 FR2468 B738 Ryanair
..3.... 24.12 06:10 09:20 FR2468 B738 Ryanair
.....6. od 20.12 do 03.01 08:15 11:25 FR2468 B738 Ryanair

MONACHIUM (MUC) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)
12..5.. 26.10.2014 - 27.03.20153 08:35 09:55 JP153 LH6912 Adria
..34..7 30.09.2014 - 27.03.20153 08:45 10:05 JP153 LH6912 Adria

123456. 29.03.2015 - 30.10.2015 09:00 10:20 JP153 CRJ700 Adria
12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 19:15 20:35 JP176 CRJ700 Adria

OSLO RYGGE (RYG) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)
..3...7 od 29.03.2015 14:00 15:50 FR8223 B738 Ryanair

1 z wyj. 21.12 - 26.12,
2 z wyj. 23, 24, 25 gru;
3  Adria Airways / Lufthansa codeshare

1  z wyj. 21.12 - 26.12,
2 z wyj. 23, 24, 25 gru,
3  Adria Airways / Lufthansa codeshare






