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N
ietypowe sporty, zaskakują-
ca przyroda i godne uwagi 
zabytki, czekają na wszyst-
kich, którzy zdecydują się 
poświęcić Estonii kilka 

chwil. Ci, którzy dadzą jej nieco więcej 
swojej uwagi, będą mieli okazję odkryć 
ducha przedsiębiorczości jej mieszkańców.

ROZBUJAĆ SIĘ NA SPORTOWO 
Innowacja i nietuzinkowe myślenie 

Nieco ponad 45 tysięcy km2 powierzchni, niespełna 
1,4 miliona mieszkańców. Dziesiątki zaskakujących 
faktów i setki historii do odkrycia. Estonia pozostaje cały 
czas niedocenionym zakątkiem na turystycznej mapie 
Europy. Tymczasem jest przynajmniej kilka powodów, 
dla których warto ją bliżej poznać.

Tekst: Agnieszka Mróz    Fot.: Enterprise Estonia

ESTONIA  
- RADOŚĆ ODKRYWANIA



są w Estonii wszechobecne. Dowód? 
Jednym ze sportów, traktowanych przez 
część Estończyków jako sport narodowy, 
są ewolucje na huśtawce. Kiiking (po 
est. huśtawka), jako sport odkryty został 
w 1993 roku. Tradycje sięgają jednak 
znacznie odleglejszych czasów. Od setek 
lat Estończycy budowali huśtawki, na 
których można była bujać się ponad 
poziomą poprzeczkę. Kiiking we współ-
czesnym wydaniu zaklasyfikować można 

dziełem przypadku. Dowodem na to jest 
marcepan. Choć przez wielu kojarzonych 
jest z niemiecką Lubeką, według niektó-
rych podań, jego recepturę blisko 600 lat 
temu stworzyli Estończycy. Migdałowy 
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do sportów ekstremalnych. Nie dość, że 
należy wykonać obrót o 360 stopni, to 
jeszcze do tego punktowana jest długość 
huśtawki (im wyższa tym ciężej ją rozbu-
jać), a ta wynosi od 6 do ok. 8 metrów. 
Estończycy cały czas czekają na śmiałka, 
któremu uda się pobić rekord Guinessa 
i obrócić na huśtawce dłuższej niż 7,02m.

LEK NA CAŁE ZŁO
Jak to często bywa, znakomite odkrycia są 

fot.: Roomassaare Sadam

W Estonii bez pro-
blemu można za-
szyć się w leśnej

ciszy. Niemal 50%
powierzchni pora-
stają bowiem lasy. 

Na dodatek, aż 
10% kraju to rezer-
wat przyrody. Dla 

porównania,
w Polsce jedynie 

0,5% powierzchni 
kraju stanowią re-
zerwaty, a 1% par-

ki narodowe.
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fot.: Jaanus JÄrva
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nie odkryłby w 1936 roku szpiegowskiego 
aparatu fotograficznego Minox, a niespełna 
70 lat później czterech przedsiębiorczych 
Estończyków nie dałoby światu komunika-
tora Skype. To także tu powstał Hotmail. 
Jego twórcy zaprezentowali go w 1996 
podczas obchodów Dnia Niepodległości 
Estonii, komunikując równocześnie nie-
podległość od kont e-mail zapewnianych 
przez dostawców Internetu.

Niewielka liczba mieszkańców wbrew 
pozorom sprzyja rozwijaniu nowych 
pomysłów biznesowych. Świadomość tak 
niewielkiej grupy odbiorców, a tym samym 
klientów, od razu zmusza pomysłodawców 
o myśleniu w perspektywie globalnej.

W SIECI 
W Estonii nie tylko wszędzie można 
znaleźć Internet bezprzewodowy (siecią 
pokryte jest 98% powierzchni kraju), 
lecz także wykorzystać go do załatwienia 
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Ani wysokość 
najwyższego 
szczytu – 318 

m – ani dł gość 
najdłuższej rzeki 
w Estonii – 162 

km – nie są impo-
nujące. Znacznie 

większe wrażenie 
robi fakt, że ni-

gdzie w Europie 
nie znajdziemy 
tylu wysp co tu. 

Wybrzeże usiane 
jest aż 1500 wy-

spami i wysepka-
mi o łącznej po-

wierzchni  
4 tys. m2. 

przysmak pierwotnie nie miał tylko 
rozpieszczać podniebienia, lecz być lekiem 
regulującym poziom cukru oraz przyno-
szącym ulgę złamanemu sercu. Lekiem 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. 
Produkowany i sprzedawany był bowiem 
w aptekach. Budynek, w którym pomy-
słowy farmaceuta stworzył tę wyjątkową 
słodkość, można cały czas odwiedzić. 
Znajduje się w nim obecnie muzeum mar-
cepanu. Jeśli jedzenie i historia to za mało, 
czeka na nas sklep, w którym znajdziemy 
wykonane z marcepanu popiersia gwiazd 
Hollywood. W ten oto sposób w centrum 
Tallina możemy stanąć twarzą w twarz 
m.in. z Madonną i Marilyn Monroe.

MADE IN ES
Ilość wynalazków potwierdza, że zami-
łowanie do eksperymentowania i podej-
mowania wyzwań jest cechą narodową 
Estończyków. Gdyby nie ono, Walter Zapp 

fot.:Jarek JÕepera
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projekt ustawy. Realizować przez Internet 
można jednak nie tylko czynne prawo 
wyborcze lecz także obowiązki parlamen-
tarne. Przedstawiciele władzy mogą od-
dawać głos i brać udział w posiedzeniach 
online. Estończycy chętnie korzystają 
z komfortu załatwiania wielu spraw bez 
wychodzenia z domu. Kont w bankach 
internetowych jest więcej jest obywateli 
Estonii. Co więcej, aż 98% transakcji jest 
dokonywanych internetowo.

większości spraw urzędowych. Od prze-
szło 10 lat Estończycy posiadają elektro-
niczne dowody osobiste. Dzięki temu bez 
wychodzenia z domu mogą załatwić spra-
wy w banku czy też wziąć udział w gloso-
waniu (Estonia była pierwszym krajem, 
w którym wprowadzono taką możli-
wość). Z powodzeniem mogą również 
założyć przez Internet firmę. Cały proces 
zajmuje ok. 15 minut. Za pośrednictwem 
Internetu mogą także zgłosić własny 
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fot.: Jarek JÕepera

fot.: Aivar Ruukel
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NATURALNE ZASKOCZENIE
Ani wysokość najwyższego szczytu – 318 m 
– ani długość najdłuższej rzeki w Estonii 
– 162 km – nie są imponujące. Znacznie 
większe wrażenie robi fakt, że nigdzie 
w Europie nie znajdziemy tylu wysp co 
tu. Wybrzeże usiane jest aż 1500 wyspami 
i wysepkami o łącznej powierzchni 4 tys. 
m2. W Estonii bez problemu można zaszyć 
się w leśnej ciszy. Niemal 50% powierzchni 
porastają bowiem lasy. Na dodatek, aż 10% 
kraju to rezerwat przyrody. Dla porów-
nania, w Polsce jedynie 0,5% powierzchni 
kraju stanowią rezerwaty, a 1% parki na-
rodowe. Estonia może się także pochwalić 
największą na świecie liczbą kraterów po 
meteorytach na kilometr kwadratowy. 

JĘZYK BEZ PRZYSZŁOŚCI
Czytelnictwo w Estonii jest powyżej 
średniej europejskiej. Estońskie biblio-
teki są jednymi z lepiej zaopatrzonych 
w Europie. Na jednego mieszkańca 
przypada aż 36 woluminów. W Polsce 
wskaźnik ten jest pięciokrotnie niższy. 
Estonia może pochwalić się również 
największym zbiorem pieśni ludowych. 
Zapisano ponad 130 tysięcy tekstów.

Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać 
z tego dziedzictwa i zdecydują się nauczyć 
języka estońskiego, powinni uzbroić się 

w cierpliwość. Estoński jest jednym z 10 
najtrudniejszych języków świata. Dekli-
nować możemy aż przez 14 przypadków. 
Opanować trzeba także trzy czasy przeszłe. 
Na pocieszenie: w gramatyce nie występuje 
czas przyszły ani określanie płci. 

IN ENGLISH

ESTONIA – THE JOY OF EXPLORING

Estonia covers slightly over 45.000 
km2 and has almost 1.4 million 

inhabitants. There are also hundreds 
of surprising facts about it and 

hundreds of stories to be explored. 
Estonia remains an underestimated 

corner on the tourist map of Europe. 
Yet there are at least a couple of 
reasons why it is worthy to get to 

know it better.t

Unusual sports, astounding nature and 
historical sites worthy of attention – 
these and other things await all those 
who decide to spend a bit of their time 
in Estonia. And those who will give her 
a little bit more of their attention will 
have the chance to discover the spirit of 
its inhabitants' entrepreneurship.

LET'S ROCK IN SPORT-STYLE 
Innovation and unique thinking are 
a common thing in Estonia. You need 
a proof? One of sports treated by Estoni-
ans as the national sport are – doing aero-
batics on the swing. Kiiking (Estonian 
word for swing), was discovered as a sport 
discipline 1993 but its traditions have 

fot.: Sven Zacek

fot.: Olev Mihkelmaa



roots deep in the past. Since hundreds 
of years Estonians were building swings 
that enabled one to swing above the 
level of the horizontal bar at the top. The 
modern kind of Kiiking can be classi-
fied as an extreme sport discipline. First 
of all you have to make a 360 degrees 
turn and additionally the length of the 
swing is what counts a lot (the higher the 
swing the more difficult it is to make it 
swing around), and the swing in Kiiking 
discipline is from 6 to ca. 8 metres high. 
Estonians keep on waiting for the brave 
one able to beat the Guiness Record and 
swing on a swing longer than 7,02m.

A MEDICINE THAT WILL HEAL ALL 
THE EVIL 
It often happens that great discoveries are 
a matter of chance. Marzipan is a  great 
example of this rule. Although many 
people associate it with the German city 
of Lubeck, in accordance to some of 
the old legends, marzipan's recipe was 
created 600 years ago by Estonians. In 
the past, this almond sweet was not only 
designed to cater for the numerous tastes 
but also to be a medicine regulating the 
level of sugar in the blood and bringing 
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relief for broken hearts. It was treated as 
a real medicine – produced and sold in 
pharmacy shops. The building in which 
the creative pharmacist created this sweet 
can still be visited in Estonia and inside 
the building you will find the museum 
of marzipan. If food and the story are 
not enough for you, you can also visit 
a shop where you can purchase busts of 
Hollywood stars made from Marzipan. 
In this way you can stand face to face 
with Madonna or Marilyn Monroe in the 
very centre of Tallin.

MADE IN ES
The number of inventions proves that the 
love for experimenting and taking risks is 
Estonian's national trait. Had it not been 
for this trait Walter Zapp would not have 
invented a  spy camera Minox in 1936, and 
less than 70 years four Estonians would not fot.: Sven Zacek



www.marekkondrat.pl

Wino to opowieść,  
historia człowieka i emocje.  
Odkrywamy je teraz  
na nowo.
Wine is a story, a history  
of a human being and emotions.  
We explore it all over again now. 

Zakupy przez internet, Sklep stacjonarny, 
Oferta B2B, Szkolenia i eventy

Online shopping, Retail shop,  
B2B offer, Trainings and events

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA

a nature reserve. A quick comparison to 
Poland will help you realise the numbers 
– in Poland only 0,5% of the country's 
area is a nature reserve and 1% belongs to 
national parks. Estonia can also be proud 
of the world's largest number of craters 
created by meteorites per square metre. 

A LANGUAGE WITHOUT THE FU-
TURE
Readership in Estonia above average 
European readership. Estonian librar-
ies belong to Europe's best equipped 
ones – Estonia has 36 books per citizen. 
In Poland these numbers are five times 
smaller. Estonia can also be proud of the 
world's largest collection of folk songs. 
Over 130.000 texts were transcribed.

All of those who are willing to make 
use of this vast heritage and who decide 
to learn Estonian language should defi-
nitely possess a lot patience. Estonian 
is one of 10 most difficult languages in 
the world. The declension is done with 
14 different possibilities and you also 
have to lear how to use three past tenses. 
Something to cheer you up: Estonian 
grammar has no future tense nor a clear-
ly defined grammatical gender. 
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have created the well known internet com-
municator Skype. Hotmail was also born 
in Estonia. Its creators presented it for the 
first time in 1996 during the celebrations of 
Estonia's Independence Day. By doing so 
the creators of Hotmail also declared their 
independence from e-mail acounts provid-
ed by the Internet providers.

In spite of the first impressions a small 
number of Estonia's citizens promotes 
also the development of new business 
ideas. The awareness of having a small 
target group immediately forces the 
creators to think in global terms.

IN THE WEB
In Estonia wireless internet can be 
found everywhere (98% of the country 
has full access), but you can also use 
the internet to carry out most of the 
office activities and issues. Since more 
than 10 years Estonians have electronic 
IDs. Thanks to that they can get their 
things done in a bank without leaving 
their houses, they can also participate 
in official voting via internet (Estonia 
was the first country in the world that 
introduced such a solution). Estonians 
can also create a company via internet. 

The whole procedure takes only 15 min-
utes. Estonians can also propose their 
own project of a resolution via internet. 
However, the internet enables them 
not only to fulfil their voting rights but 
also their parliamentary obligations. 
Representatives of Estonian authorities 
can vote and and participate in the par-
liamentary sessions online. Estonians 
often use the internet to comfortably 
get their things done from their homes. 
There are more internet bank accounts 
than citizens of Estonia. What's more, 
98% of bank transactions are carried 
out via internet.

NATURAL SURPRISE 
Neither the highest peak – 318 m – nor 
the length of the longest river in Estonia 
– 162 km – are impressive. What's far 
more impressive is the fact that nowhere 
in Europe will you find as many islands 
as here. Estonian coast is composed of 
1500 islands and small islands that in 
total cover 4.000 m2. It is also very easy 
to find a desolate and quiet place deep 
in the woods because almost 50% of 
Estonia's total area is covered by forests. 
In addition, 10% of the country's area is 
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WŁODEK PAWLIK TRIO/RANDY 
BRECKER – NIGHT IN CALISIA 
LIVE   
WYD. STX

Zorganizowany podobno rzutem na 
taśmę występ kompletu laureatów 
Grammy Awards, autorów i wykonaw-
ców projektu „Night in Calisia”, 
czyli największego wyrzutu sumienia 
polskiej krytyki muzycznej XXI wieku 
po fryderykowej ceremonii w Sali 
Kongresowej. Wszyscy bohaterowie 
z Randy Breckerem grają jak natch-
nieni, a cichym bohaterem koncertu 
jest pozostający dotąd trochę w cieniu 
dyrygent kaliskich filharmoników – 
Adam Klocek. Światowa realizacja 
telewizyjna (12 kamer, HD) z dźwięk-
iem przestrzennym na bonusowym 
DVD. 

IN ENGLISH

WŁODEK PAWLIK TRIO/
RANDY BRECKER – NIGHT IN 
CALISIA LIVE
RELEASED BY STX

The album contains an allegedly organized 
ad-hoc performance of the Grammy win-
ners, authors and musicians taking part 
in the Night in Calisia project, the largest 
pang of conscience of Polish music critics 
in the 21st century after the Fryderyk 
prize-giving ceremony in the Congress 
Hall in Warsaw. All the heroes, including 
Randy Brecker, play as if inspired. They 
are led by the silent hero Adam Klocek, 
the conductor of Calisian philharmonic 
musicians, who so far remained a bit in 
the shadow. Plus a bonus DVD with 
a world-class TV production (12 cameras, 
HD) with surround sound. 

MARK RONSON – UPTOWN 
SPECIAL 
WYD. SONY/XXX

Nagraniem promującym płytę Ronson 
dokonał czegoś niemożliwego – dogonił 
przebojowość „Get Lucky” Daft Punk. 
Słucha się tej płyty jak świetnego dj-skie-
go setu, w czym zresztą Ronson zawsze 
był mistrzem. Potrafi też znakomicie 
zagospodarować  zaproszonych goś-
ci – Stevie Wonder, śpiewający utwór 
życia Bruno Mars czy piszący teksty 
laureat Pulitzera (!) są tego najlepszym 
przykładem.  

IN ENGLISH

MARK RONSON – UPTOWN 
SPECIAL
RELEASED BY SONY/XXX

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

PIOTR METZ 

fot. Wojciech Duszenko

PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz

RÓŻNI ARTYŚCI – ANOTHER 
DAY, ANOTHER TIME: CELE-
BRATING THE MUSIC OF „IN-
SIDE LLEWYN DAVIS”
WYD. NONESUCH

Zapis koncertu zorganizowanego przez 
słynnego T Bone Burnetta, który był szefem 
muzycznym świetnego filmu braci Coen, 
znanego u nas pod tytułem „Co jest grane, 
Davis?” i podsumowującego tę muzyczną 
podróż. Są na niej zarówno oczywisty w swej 
pasji do korzeni amerykańskiej muzyki 
popularnej Jack White, ale i Elvis Costello 
czy Marcus Mumford. Każdy z wykonawców 
identyfikujących się z folkiem lat sześćdziesią-
tych wykonał też coś ze swego współczesnego 
repertuaru dla podkreślenia ciągłości tradycji 
. Jeżeli podobał wam się film, oto bardzo sym-
patyczne post scriptum. 

IN ENGLISH

VARIOUS ARTISTS – ANOTHER 
DAY, ANOTHER TIME: CELE-
BRATING THE MUSIC OF „IN-
SIDE LLEWYN DAVIS”
RELEASED BY NONESUCH

The recording of a concert organized 
by the famous T Bone Burnett, who 
produced the soundtrack for the excellent 
Coen Brothers film, O Brother, Where 
Art Thou?. The album is a summary of 
his music journey. It features both Jack 
White, famous for his passion to the 
roots of American popular music, and 
Elvis Costello or Marcus Mumford. All 
of the musicians identify themselves 
with the folk of the sixties but perform 
also something from their contemporary 
repertoire to highlight the continuity of 
tradition. If you enjoyed the film, this is 
a very nice postscript.  

18
 





fot.: Marzena Dec



NAGRANIE TEJ PŁYTY MUSIAŁO 
BYĆ LOGISTYCZNIE BARDZO SKOM-
PLIKOWANĄ OPERACJĄ. PODLI-
CZYŁEM WSZYSTKICH WYKONAW-
CÓW, WYSZŁY MI CZTERDZIEŚCI 
CZTERY OSOBY. DO TEGO KILKA 
MIEJSC, W KTÓRYCH ODBYWAŁY 
SIĘ NAGRANIA. JAK UDAŁO CI SIĘ 
TO WSZYSTKO DOPIĄĆ.
Nawet nie wiedziałem, że czterdzieści czte-
ry, myślałem, że trochę mniej. (śmiech)

MOGŁEM SIĘ POMYLIĆ, ALE NIE-
WIELE.
Rzeczywiście, to nie było proste zadanie 
logistycznie, dlatego trwało to strasznie 
długo...

DZIEWIĘĆ LAT, PRAWDA?
Dziewięć lat minęło od ostatniej płyty, 
natomiast sam proces nagrywania, nie 
mówiąc o komponowaniu, to trzy lata 
bardzo intensywnej pracy. Miałem do 
dyspozycji niewielkie kwoty, bo nie 
udało mi się znaleźć sponsora. Musiałem 
sam zbierać fundusze. Przez kampanię 
fundraisingową udało mi się zebrać po-
łowę kwoty. Dzięki temu mogłem mieć 
przynajmniej część tego, co wymarzyło 
mi się kiedyś. Nigdy nie myślałem, że 
byłoby mnie stać zrobić produkcję tak 
dużą, z tyloma muzykami i z orkiestrą, 

a jednak się udało, co oczywiście odbyło 
się dużym nakładem czasu. I rzeczywi-
ście materiał był nagrywany na kilku 
kontynentach w różnych odstępach 
czasu, więc kiedy sam patrzę na to to 
sobie gratuluję, że mi się udało.

TA PŁYTA ZOSTAŁA WYDANA POD 
SZYLDEM „MICHAŁ CZACHOWSKI”, 
ALE JAKBY SIĘ ZAPOZNAĆ Z TYMI 
WSZYSTKIMI OPISAMI, TAKŻE TYM, 
KTÓRY JEST Z TYŁU PŁYTY, TO OKAZU-
JE SIĘ, ŻE JESTEŚ ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY 
DWOMA ŚWIATAMI MUZYCZNYMI, 
ZACHODNIM FLAMENCO I WSCHOD-
NIĄ MUZYKĄ INDII. CZY TAKI BYŁ 
ZAMYSŁ, ŻE BĘDZIESZ POMOSTEM 
POMIĘDZY NIMI?
Stałem się pomostem zanim cokolwiek 
jeszcze powstało, bo takie połączenie 
było moim pomysłem. Spajam w tym 
swoje dwie wielkie pasje: do flamenco, 
którą miałem już od dziecka, i do mu-
zyki indyjskiej, która pojawiła się trochę 
później. To dwa moje ulubione gatunki 
muzyki, które mogłem połączyć poprzez 
muzyków, instrumenty i dźwięki. A że 
nie jestem ani Hiszpanem, ani Hindu-
sem, nie mam żadnego zakazu kultu-
ralnego, że nie mogę psuć mojej własnej 
tradycji hiszpańskiej czy mojej własnej 
tradycji indyjskiej, wkładając elementy 

obce. Jako Polak, znajdujący się geogra-
ficznie pomiędzy Hiszpanią i Indiami, 
mogłem sobie na to pozwolić. Nikt mi 
niczego zarzuci, bo nie jest to muzy-
ka polska, mogę robić z nią co chcę. 
Najwyżej mogą się cieszyć, że robię coś 
ciekawego. 

KIEDY ROZMAWIAŁEŚ Z MUZYKAMI 
Z ANDALUZJI CZY HINDUSAMI, KIEDY 
MÓWIŁEŚ IM O TYM, ŻE CHCESZ 
POŁĄCZYĆ TE DWA GATUNKI, NIE PA-
TRZYLI NA CIEBIE JAK NA DZIWAKA?
Niektórzy reagowali dosyć dziwnie. 
Szczególnie Hindusi, którzy nie wie-
dzieli, gdzie dokładnie Hiszpania leży 
na mapie. Dziwili się, dlaczego chcę coś 
dodawać, skoro dla nich muzyka indyj-
ska jest skończona, zamknięta i pełna. 
Z Hiszpanami było o tyle prościej, 
że generalnie flamenco samo w sobie 
jest sumą różnych stylów. Flamenco 
powstało na bazie muzyki arabskiej, 
ludowej, chorałów gregoriańskich, 
muzyki cygańskiej, sefardyjskiej, które 
na południu Hiszpanii sobie istniały. To 
był tygiel różnych stylów. W sposób na-
turalny dodawanie nowych elementów 
do flamenco nie jest czymś niezwykłym 
w dzisiejszych czasach, bo robi to wielu 
muzyków flamenco. Natomiast muzyka 
indyjska jest na tyle hermetyczna, bo 

3,500 KM 
FLAMENCO 

Kto by pomyślał, że jeden z najlepszych gitarzystów 
flamenco mieszka nad Wisłą. A jednak. Michał 
Czachowski wydał właśnie kolejny album, na którym 
łączy muzykę andaluzyjskich cyganów z tradycyjną 
muzyką Indii – „Acatao”.

Tekst: Jakub Milszewski
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taka jest tradycja muzyczna, że od wielu 
tysięcy lat nie ulegała żadnym meta-
morfozom. A tutaj nagle przychodzi 
jakiś Polak i łamie zasady, łamie linie 
melodyczne, rytmy. To bardzo często 
spotykało się z tym, że mówili mi, że 
w ogóle bez sensu, że takie coś robię, bo 
dla Hindusa będzie to czymś niezro-
zumiałym, obcym i w ogóle z punktu 
widzenia muzyki herezją.

A JAK POSTRZEGAJĄ CIĘ HINDUSI? 
DOMYŚLAM SIĘ, ŻE W WIELU GRU-
PACH ETNICZNO-KULTUROWYCH 
JEST TAK, ŻE JAK KTOŚ WCHODZI 
Z ZEWNĄTRZ TO MUSI SIĘ ZASŁUŻYĆ, 
ŻEBY ZOSTAĆ DOPUSZCZONYM DO 
TAJEMNIC TEJ KULTURY. WIEM, ŻE 
INDIE W TWOIM ŻYCIU NIE POJAWIŁY 
SIĘ WCZORAJ, ALE CZY CI MUZYCY 
INDYJSCY ZAAKCEPTOWALI CIĘ 
I TRAKTUJĄ JUŻ JAK SWOJEGO?
Tak, a to dlatego, że jak pojechałem do 
Indii to pierwsze dwa lata, jakie miałem 
tam okazję spędzić, spędziłem na po-
znawaniu indyjskiej muzyki klasycznej. 
Wtedy jeszcze nie miałem zamierzenia, 
że chcę cokolwiek tam robić. Chciałem 
poznać, żeby wiedzieć, z czym to się je. 
Hindusi widzieli, że przyjechał tu jakiś 
biały z jakiegoś kraju, którego nazwy do 
końca nie rozróżniają, czy to Holland, 
czy to Poland. Natomiast traktowali 
mnie jako kogoś, kto interesuje się mu-
zyką indyjską i dalej tak jest. W momen-
cie, kiedy zacząłem coś nowego tworzyć, 
to wtedy powiedzieli: „no ale sorry, tak 
nie można zakończyć frazy, bo tak się 
nie gra klasycznie”, na co odpowiedzia-
łem: „wiem, ale my nie gramy muzyki 
klasycznej, gramy coś zupełnie inne-
go, więc możemy zakończyć zupełnie 
niespodziewanie”. A oni na to: „przecież 
nikt się nie domyśli, gdzie się skończy 
fraza”. A ja, że właśnie na tym będzie 
polegało zaskoczenie. Więc stwierdzili, 
że to się nie będzie podobać ludziom, 
bo tak się w muzyce indyjskiej nie robi. 
Takie były początki.

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE CHŁOPAK 
Z GLIWIC ZACZĄĆ GRAĆ FLAMENCO. 
WIESZ, JAKA JEST ODLEGŁOŚĆ Z GLI-
WIC DO SEVILLI?
Strzelam, że około trzech i pół tysiąca 
kilometrów.

GOOGLE MAPS POKAZUJE, ŻE TO 
TRZY TYSIĄCE STO TRZYDZIEŚCI 
KILOMETRÓW, ALE NA POŁUDNIU 
HISZPANII  JEST STRASZNIE DUŻO 
ROBÓT DROGOWYCH. DWADZIE-
ŚCIA DZIEWIĘĆ GODZIN JAZDY. JAK 

TO SIĘ STAŁO?
Tutaj jest taka historia, że zaczęło się 
zupełnie ode mnie niezależnie. Ojciec 
w czasach studenckich wyjechał do Hisz-
panii na stypendium, spędził w Sewilli 
pół roku. Po przyjeździe przywiózł ze 
sobą kilka winyli z flamenco i ta muzyka 
została mi zaszczepiona jak szczepionka 
niemowlęciu. Miałem dwanaście lat 
kiedy pierwszy raz brzdąknąłem pierwszy 
akord i stwierdziłem, że mi się podoba, 
może zacznę grać tak fajnie jak ten pan 
z okładki – mówię tutaj o Paco de Lucíi. 
To były początki. 

TROCHĘ CZASU MINĘŁO, ALE TO NIE 
BYŁ CZAS ZMARNOWANY, BO UDAŁO 
CI SIĘ DOSTAĆ DO CZOŁÓWKI WYKO-
NAWCÓW TEGO GATUNKU.
Zupełnie niespodziewanie, bo nie mia-
łem takich zamierzeń, żeby zdobywać 
czołówkę. Chciałem grać najlepiej, jak 
tylko się da, ale nagrywając pierwszą 
płytę nie spodziewałem się, że mogę 
osiągnąć taki sukces. To dla mnie wielki 
zaszczyt. Wielkim zaszczytem jest też 
to, że jestem zapraszany do Hiszpanii ra-
zem z innymi muzykami hiszpańskimi, 
których płyt od dziecka słuchałem i na 
których dźwiękach uczyłem się grać. 
W zeszłym roku na festiwalu Jodhpur 
Flamenco & Gypsy Festival w Indiach 
grałem obok właśnie tych wszystkich 
muzyków, których znam. Było mi bar-
dzo dziwnie – uczyłem się na ich muzy-
ce, a teraz gram razem z nimi. To był dla 
mnie z jednej strony zaszczyt, z drugiej 
wielki stres, bo konfrontacja z mistrza-
mi jest dosyć stresująca. Ale bardzo 
pozytywnie wypadła, bo dzięki temu 
na mojej płycie wystąpił Jorge Pardo, 
muzyk, który przez dwadzieścia lat grał 
z Paco de Lucíą. Właściwie to on sam 
zaproponował, że gdybym potrzebował 
fletu, to on bardzo chętnie. „No to już!”. 
I tak to się stało. Zatem na mojej płycie 
grają muzycy, którzy grali z Paco de 
Lucíą. Czuję się wyróżniony, że przyjęli 
zaproszenie i do tego nie chcieli za ten 
udział pieniędzy.

NIE FRUSTRUJE CIĘ TO, ŻE BĘDĄC 
OSOBĄ BARDZO SZANOWANĄ 
W ŚRODOWISKU, W SWOIM WŁA-
SNYM KRAJU JESTEŚ NIEZNANY?
Niekoniecznie frustruje, bo będąc 
muzykiem flamenco nie ma co myśleć 
o rozpoznawalności, bo to nie jest mu-
zyka popowa. Natomiast frustruje mnie 
to, że będąc muzykiem o jakichś tam 
osiągnięciach, nie mogę sobie na wiele 
rzeczy ciągle pozwolić, tak jak artyści, 
którzy grają disco polo, dają mnóstwo 

koncertów i stać ich na wszystko. A gra-
jąc muzykę bardziej wysublimowaną 
i trudniejszą, więcej czasu poświęcając 
na grę, mam tych koncertów mniej i, co 
za tym idzie, ekonomicznie nie jest to to 
samo. No ale wybierając życie muzyka 
nie traktowałem tego jako biznes tylko 
jako pasję, która przy okazji mogłaby 
stać się moim zawodem. Mój wybór był 
świadomy. Z wykształcenia jestem archi-
tektem, tak naprawdę gdybym chciał 
mieć dobrze płatną pracę to powinienem 
zająć się architekturą bardziej niż ćwi-
czeniem na gitarze. Ale jest to mój świa-
domy wybór i dużo bardziej cieszy mnie 
jeżdżenie po świecie i koncertowanie. 
Choć gram mniej koncertów niż zespół 
Weekend to jednak gram muzykę, która 
trafia do ludzi z wyższych sfer muzycz-
nych i jest muzyką bardziej ambitną, 
pełną emocji, wartości i energii. 

IN ENGLISH

3.500 KILOMETRES 
OF FLAMENCO

Who would have thought that one 
of the best flamenco guitarists lives in 

Poland? And yet he does.  
Michał Czachowski has just released ano

RECORDING THIS ALBUM MUST 
HAVE BEEN A LOGISTICAL-
LY COMPLICATED PROCESS. 
I COUNTED ALL THE PERFORM-
ERS, AND IT TURNED OUT THAT 
THERE WERE FORTY FOUR OF 
THEM. PLUS SEVERAL PLACES 
WHERE YOU HELD RECORDING 
SESSIONS. HOW DID YOU MAN-
AGE TO BUTTON IT ALL UP?.
I didn’t even know there were for-
ty four performers, I thought there 
were a bit fewer of them. (Laughs)

I MIGHT BE MISTAKEN, 
BUT ONLY SLIGHTLY.
You are right, it wasn’t a logisti-
cally simple task, which is why 
it took such a long time...

NINE YEARS, RIGHT?
It has been nine years since the last 
album, but the very recording pro-
cess, not to mention composing, took 
three years of intensive work. I had 
small sums of money at my disposal as 
I hadn’t manage to find a sponsor. I had 
to collect funds myself. And I man-
aged to raise a half of the sum during 
a fundraising campaign. Thanks to this 
amount of money, I had at least a part 
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of what I had been dreaming about 
before. I’d never thought that I could 
ever afford such a large production with 
so many musicians and an orchestra. 
And yet I managed to do it, which 
was obviously done with a tremendous 
amount of time. And the material was 
indeed recorded on several continents 
at various intervals, so when I look at it, 
I congratulate myself on succeeding.

THE ALBUM WAS RELEASED UNDER 
THE NAME “MICHAŁ CZACH-
OWSKI”, BUT TO LOOK AT ALL 

THE DESCRIPTIONS, INCLUDING 
THOSE ON THE BACK OF THE 
COVER, IT TURNS OUT THAT YOU 
ARE A LINK BETWEEN TWO MUSIC 
WORLDS – THE WESTERN FLA-
MENCO AND THE EASTERN MUSIC 
OF INDIA. WAS IT YOUR AIM? TO 
BE A BRIDGE BETWEEN THEM?
I had become a bridge before anything 
even came into existence because it 
was my idea to establish such a con-
nection. I join two passions this way: 
for f lamenco, which I have felt since 
I was a child, and for Indian music, 

 Chciałem grać 
najlepiej, jak 
tylko się da, 

ale nagrywając 
pierwszą płytę nie 
spodziewałem się, 
że mogę osiągnąć 

taki sukces. To 
dla mnie wielki 

zaszczyt.

fot.: A. Czachowska
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which appeared a bit later. They are 
two of my favourite music genres, 
which I managed to combine thanks 
to musicians, instruments and sounds. 
And because I am neither a Spaniard 
nor an Indian, I don’t have any cultur-
al ban on “spoiling” my own Spanish 
or Indian tradition by introducing 
foreign elements into it. As a Pole 
located geographically between Spain 
and India, I could afford that. Nobody 
will accuse me of anything because it’s 
not Polish music, I can do whatever 
I like with it. They can be at most glad 
that I’m doing something interesting.

DID MUSICIANS FROM ANDA-
LUSIA OR INDIA TREAT YOU 
WITH DISBELIEF WHEN YOU 
TOLD THEM YOU WANTED TO 
COMBINE BOTH GENRES?
Some of them reacted quite strangely. 
Especially Indians, who didn’t know 
where exactly Spain is located on the map. 
They were surprised that I wanted to add 
something to their music because for them 
the music of India is full and complete. 
With Spaniards it was simpler to the 
extent that flamenco itself is generally 
a mixture of various genres. It was created 
on the basis of Gregorian chants and 

Arabic, folk, gypsy and Sephardic music, 
all of which existed in the south of Spain. 
It was a melting pot where different styles 
intermixed. So adding new elements to 
flamenco is naturally nothing exceptional 
today. Many flamenco musicians do it. 
And as far as Indian music is concerned, 
it is hermetic enough for there to exist 
a music tradition that hasn’t undergone 
any metamorphoses for thousands of 
years. And suddenly there comes a guy 
from Poland who breaks all the rules, mel-
odies and rhythms. I was often told that 
doing such a thing makes no sense because 
it will be something incomprehensible 
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and foreign for an Indian, a complete 
heresy from a music point of view.

AND HOW DO INDIANS PER-
CEIVE YOU? I RECKON THAT IT 
IS OFTEN THE CASE IN MANY 
ETHNIC AND CULTURAL GROUPS 
THAT WHEN SOMEONE FROM 
THE OUTSIDE COMES, HE OR 
SHE HAS TO DESERVE BEING 
LET INTO THE SECRETS OF THE 
CULTURE. I KNOW THAT INDIA 
DID NOT APPEAR IN YOUR LIFE 
YESTERDAY, BUT HAVE INDIAN 
MUSICIANS ACCEPTED YOU AND 

NOW TREAT YOU LIKE A FRIEND?
Yes, they do. And it’s because of the fact 
that when I went to India, I spent the 
first two years I had there on getting to 
know the classical music of India. I didn’t 
yet have the intention of doing anything 
there. I wanted to learn something about 
it and get to know what it was all about. 
And Indians knew that a white man came 
to them from some country whose name 
they couldn’t even recognize – whether it 
was Holland or Poland. But they treated 
me like someone who was interested in 
Indian music, and it’s still the case. When 
I started creating something new, they said 
“sorry, you can’t end a phrase this way, 
that’s not how classical music’s played”. 
And I replied “I know, but we don’t 
play classical music. We play something 
completely different so I can end it totally 
unexpectedly”. And they said that nobody 
would guess where the phrase was ending. 
And I answered that this was precisely 
what the surprise would be about. So 
they claimed that people wouldn’t like it 
because one doesn’t play Indian music this 
way. This is how the beginnings looked.

HOW DID IT HAPPEN THAT 
A GUY FROM GLIWICE START-
ED PLAYING FLAMENCO? DO 
YOU KNOW THE DISTANCE BE-
TWEEN GLIWICE AND SEVILLE?
I guess it’s around three and 
a half thousand kilometres.

GOOGLE MAPS SHOW IT’S 
THREE THOUSAND ONE HUN-
DRED AND THIRTY KILOMETRES, 
BUT THERE ARE MANY ROAD-
WORKS IN THE SOUTH OF SPAIN. 
TWENTY-NINE HOURS ON THE 
ROAD. HOW DID IT HAPPEN?
The story with Spain began completely 
independently of me. My father went 
on a scholarship there during his studies 
and spent half a year in Seville. When he 
came back, he brought several vinyls with 
flamenco, and this music was instilled in 
me when I was still a baby. I was twelve 
years old when I strummed away my 
first chord and thought that I liked it 
and that perhaps I could play as nice as 
the guy from the cover, meaning Paco 
de Lucía. These were my beginnings.

SOME TIME HAS PASSED, BUT 
IT WAS NOT WASTED BECAUSE 
YOU MANAGED TO JOIN TOP 
MUSICIANS OF THE GENRE.
And it was a great surprise as I hadn’t been 
planning to become one of the leaders. 

I wanted to play as best as one could, 
but I didn’t hope for such a success when 
I was recording my first album. It’s a great 
honour for me. It is also a great honour 
to be invited to Spain together with 
Spanish musicians whose albums I have 
been listening to since I was a child and 
from whose sounds I have been learning 
how to play. I performed next to all those 
musicians I know at Jodhpur Flamenco 
& Gypsy Festival in India last year. And 
it was a strange feeling. I used to learn 
from their music, and now I perform 
together with them. It was on the one 
hand an honour, and on the other a huge 
stress because confronting masters is quite 
stressful. But it turned out to be beneficial 
because – thanks to this experience – 
Jorge Pardo, a musician who played with 
Paco de Lucía for twenty years, appeared 
on my album. And it was actually he who 
said that if I needed a flute, he’d do it with 
pleasure. “So let’s do it!” And it happened. 
So my album features musicians who 
played with Paco de Lucía. I feel honoured 
that they accepted my invitation and 
didn’t even want money for their part.

AREN’T YOU FRUSTRATED WITH 
THE FACT THAT WHILE YOU 
ARE RESPECTED IN THE CIR-
CLE, YOU REMAIN UNKNOWN 
IN YOUR OWN COUNTRY?
I am not necessarily frustrated because 
when you are a flamenco musician, it’s 
no use thinking about recognisability. It’s 
not pop music. But I’m sometimes frus-
trated with the fact that, although I’m 
a musician with some achievements to his 
credit, I cannot afford many things, un-
like disco polo artists who give hundreds 
of concerts and can afford anything. And 
even though I play a more sophisticated 
and difficult type of music, even though 
I spend more time playing, I have fewer 
concerts and thus it’s also economically 
different. But still, when I chose the life 
of a musician, I didn’t consider it business 
but a passion, which could by the way 
become my profession. It was a conscious 
choice. I’m an architect by education. 
Truth to be told, if I had really wanted 
a well-paid job, I should have taken up 
designing rather than playing the guitar. 
But I made a conscious decision. I enjoy 
touring around the world and giving 
concerts much more. And although I per-
form fewer concerts than the popular 
Polish band Weekend, I play music that 
appeals to people from upper music class-
es and is much more ambitious and filled 
with emotions, values and energy. 
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SAMSUNG GALAXY A5
Normalnie jest tak, że żeby mieć dobry 
telefon to trzeba kupować najdroższy. 
Najdroższe są najlepiej zaprojektowane, 
mają najlepsze wyświetlacze, najszyb-
sze procesory, najwięcej pamięci i do 
tego mnóstwo innych plusów. No 
i podstawowy minus. Są najdroższe.

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

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

Samsung Galaxy A5 ma metalową 
obudowę. W pełni metalową (jak pisze 
na swojej stronie producent). Ma 5-ca-
lowy wyświetlacz HD Super AMO-
LED. Ma odpowiednio szybki procesor. 
Do tego ma niecałe siedem milimetrów 
grubości. Galaxy A3 jest nieco mniej-
szy niż A5. Ma 4,5 calowy wyświetlacz 
– oczywiście też Super AMOLED.

Samsung skomplikował nam 
życie. Teraz nie musimy się decy-
dować na najdroższy model. 

SUBIEKTYWNY
PRZEGLĄD DÓBR



AUDI TT
Jak nie przepadam za poczuciem 
humoru Clarksona i uważam, że 
zdarza mu się opowiadać motoryza-
cyjne herezje w imię tego, żeby „Top 
Gear” jeszcze bardziej podobał się 
widzom, to muszę się przyznać, że 
wciąż mnie śmieszy opowieść o tym, 
jak miał pojechać na kolację audi TT. 
Już miał wyjść, ale spojrzał w lu-
stro i stwierdził, że koszula jest nie 
taka. Zmienił. Wychodzi. Spojrzał 
w lustro, zauważył, że fryzurę trzeba 
poprawić. I tak co wychodził to coś 
musiał w swoim wyglądzie poprawić. 
I w końcu nie poszedł. Z 10 lat temu 
to oglądałem. W międzyczasie TT się 
zupełnie zmieniło. Albo nie. To ja się 
zmieniłem. Pojeździłem TT. Clarkson 
dalej mnie śmieszy. Zanim wsiądę do 
TT patrzę w lustro, ale nie dlatego, 
że jestem metroseksualny, ale przez 
szacunek dla projektu wnętrza nowego 
modelu. To trzeba zobaczyć. Sposób 
sterowania klimatyzacją i wirtualne 
zegary. Normalne samochody mają 
normalne zegary i wyświetlacz na 
środku. W nowym TT wyświetlacz 
jest w miejscu zegarów. I może wy-
świetlać różne rzeczy. Również zegary. 
Obcowanie z tym jest fascynujące. Tak 
bardzo, że aż przez zabawę wyświetla-
czem zdarzyło mi się w miejscowości 
Szydłowiec przejechać na czerwonym 
świetle. Na dodatek przy stojącym 
na poboczu radiowozie. Panowie 
policjanci byli miłosierni może dlate-

go, że uważali, że nazwa Szydłowiec 
wystarczająco źle się już kojarzy.

APARAT SAMSUNG NX500
Daliście się namówić na telewizor 
UltraHD? Bardzo dobrze. To przy-
szłość telewizji. Chcielibyście coś 
obejrzeć w – jak to mówią fachowcy 
– natywnej rozdzielczości? Jeżeli wasz 
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telewizor wyprodukował Samsung 
możecie oczywiście wybrać jeden 
z 38 filmów UHD, które dostarcza. 
Ale ile można oglądać 38 filmów. 
Cóż więc wam pozostaje? Nakręcić 
własny. Aparat Samsung NX500 kręci 
filmy w takiej właśnie rozdzielczości. 
Do tego – jak to NX – ma wymien-
ną optykę. Bardzo dobrą optykę.
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VOLVO XC70
Jeżeli ktoś zapyta was jak wygląda 
volvo – odpowiecie, że to duże kombi. 
Chyba, że jesteście jednym z tysię-
cy posiadaczy XC60. Ludzie dobrze 
pamiętający czasy 240 na dźwięk słowa 
„volvo” – widzą duże kombi. Najwięk-
sze kombi Volvo to teraz XC70. 

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

IN ENGLISH

  
SUBJECTIVE SURVEY OF GOODS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Why does one buy a large estate? 
To carry various things inside. And it 
can be done. The trunk in the XC70 is 
big enough, and its seats can be folded 
easily. Why does one buy a large estate? 
To travel long distances. And it can be 
done too. Even when the car’s packed 
up to the ceiling. Why does one buy 
a large estate? To look responsible. And 
it works in this case as well. But why 
should I write more? The XC70 is the 
most Volvo-ish Volvo from all the cars 
the company currently produces. 
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Cuervo y Sobrinos. Cuervo to kruk (żeby nie było niedomówień). Choć 
akurat w tym przypadku, to nazwisko. Sobrinos – kuzyni, zaś Y to i.

Tekst: Marcin Kędryna  Źródło Fot.: Mat. prasowe

CUERVO Y SOBRINOS

www.pracowniaczasu.pl



T
ak się nazywał otwarty w 1882 
roku w Hawanie sklep. Sklep 
z biżuterią i zegarkami. 
Sprzedawano tam też inne 
fajne rzeczy. Na tyle fajne, że 

w sklepie były sejfy tak duże, że można 
było do nich wejść. Sklep dał początek 
marce. Marce niegdyś bardzo popularnej. 
Marce, której zegarki nosili i Hemingway 
i Einstein, której miała salony w Europie, 
której projekty zmieniły branżę. 

Później niestety przyszedł brodacz 
w zielonym i wszystko szlag trafił. Nie-
mal pół wieku później pewien człowiek 
markę reaktywował. Najpierw przez 
lata skupował prawa. Do projektów, 
do innych z marką związanych rzeczy. 
W zgodzie z projektami sprzed lat zaczął 
produkować zegarki, w zgodzie z duchem 
marki zaczął produkować nowe. Otwo-
rzył nawet sklep w Hawanie. Niestety 
– obok tego historycznego, w którym 
sprzedaje się teraz używane ubrania. 

Dziś. Zupełnie jak przed kubańską re-
wolucją zegarki sprzedawane są w humi-
dorach – pudełkach do przechowywania 
cygar, w których utrzymywana jest stała 
wilgotność. Zegarkom to się oczywiście 

Cuervo y Sobrinos wróciło do swojego 
sklepu z sejfami do których można wejść. 
I żeby Kuba znowu była krajem, który 
wysyła w świat inne rzeczy niż tylko 
przemycane cygara.  
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przyda, ale nie tak bardzo jak cygarom, 
które możemy tam wsadzić w ich miejsce. 
A na zegarkach można liczyć czas pozo-
stały do tego żeby brodacz w zielonym 
przeniósł się na łono Abrahama. I żeby 



IN ENGLISH

  

CUERVO Y SOBRINOS   

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

 
It is the name of a shop opened 

in 1882 in Havana. A shop offering 
watches and jewellery. It also sold other 
great things. So great that the safes in 
the shop were so huge that you co-
uld walk inside. The shop gave rise to 
a brand. A brand that once used to be 

very popular. A brand that opened stores 
in Europe, whose watches were worn 
by both Hemingway and Einstein and 
whose projects changed the whole trade.

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

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

which currently houses a second-hand 
clothing shop.

Today, just like before the Cuban 
revolution, the watches are sold in 
humidors, boxes which are used to store 
cigars and maintain constant humidity. 
It is obviously of lesser use for watches 
than for cigars, but the latter can still be 
put in their place. And as far as watches 
are concerned, you can use them to 
calculate the time left for the bearded 
man in green to go to meet his Maker. 
And for Cuervo y Sobrinos to return to 
its shop with its spacious safes. And for 
Cuba to once again become a country 
that gives the whole world other things 
than just smuggled cigars. 
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Pomorski bursztyn ma swoją długą tradycję. Ale jak  
„złoto Bałtyku” miewa się w XXI wieku? Sprawdźcie sami.

Tekst:  Sylwia Gutowska

N
ajstarsze ślady pra-
cowni bursztyniarskich 
w Gdańsku pochodzą 
z końca X wieku. Już 
wtedy surowiec i wyroby 

z bursztynem sprzedawano do innych 
miast na ziemiach polskich i we Flandrii. 
Największy rozkwit twórczości arty-
stycznej przypada tu jednak na XVII 
i XVIII wiek. W gdańskich pracowni-
ach tworzono liczne dzieła z bursztynu 
na zamówienie bogatych mieszczan, 
a nawet  królów polskich. Obecnie 
Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu 
skupia ponad 70 % światowej produkcji 
biżuterii i wyrobów bursztynowych 
wyróżniających się nowoczesnymi for-
mami i najwyższą jakością wykonania. 
To właśnie w Gdańsku co roku odby-

wają się najważniejsze w branży targi 
Amberif i Ambermart, Forum Miast 
Szlaku Bursztynowego oraz warsztaty 
dla zagranicznych projektantów.

Nad Motławą znajduje się także Mu-
zeum Bursztynu, jedna z najciekawszych 
atrakcji muzealnych miasta będące obo-
wiązkowym punktem na mapie każdego 
turysty. W nowoczesnej przestrzeni 
wystawienniczej, łączącej eksponaty 
z minionych epok z multimediami, 
można przeżyć prawdziwą podróż w cza-
sie. Wnętrze Zespołu Przedbramia ulicy 
Długiej zostało zaadoptowane tak, by 
odwiedzający mogli poczuć klimat złotej 
ery kupieckiego Gdańska i zestawić go 
z nowoczesnymi wyrobami stworzo-
nymi przez współczesnych artystów 
rękodzielnictwa.

 Miłośnicy sztuki zdobniczej mają 
również niepowtarzalną okazję spaceru 

„Bursztynową Piątą aleją”: ulicami Mariacką, 
Długą i Długi Targ oraz Długim Pobrze-
żem, gdzie w kilkudziesięciu sklepach i ga-
leriach można kupić wyjątkową biżuterię 
i przedmioty dekoracyjne z bursztynem. 
Warto też wspomnieć, że w Gdańsku no-
minuje się Ambasadora Bursztynu, a ważni 
goście odwiedzający miasto otrzymują 
bursztynowe prezenty. Do tej pory otrzy-
mali je m.in. David Gilmour, Günter Grass, 
Jean Michel Jarre, Lura i Rod Stewart.

Wydawałoby się, że bursztyn prawdzi-
wą popularnością cieszył się w dawnych 
czasach. Nic bardziej mylnego! Ze względu 
na swoją plastyczność, łatwość w obróbce, 
a także niekwestionowane walory estetycz-
ne, jest materiałem niezwykle atrakcyjnym 
dla współczesnych projektantów. Gdańsk 
wiedzie prym w promowaniu bursztyno-
wego designu. Dowodem tego są liczne 
wydarzenia artystyczno-wystawiennicze. 
To właśnie tutaj odbywają się największe 
na świecie targi Amberif. Towarzyszy 

GDAŃSK ŚWIATOWĄ 
STOLICĄ BURSZTYNU

Muzeum Bursztynu, fot. M. Szajewski
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Flanders. But the peak of artistic work 
fell here on the 17th and 18th centu-
ry. Various works made of amber were 
ordered by rich burghers or even Polish 
kings and produced in workshops in 
Gdansk. Currently Gdansk, the amber 
capital of the world, concentrates more 
than 70% of the world production of 
amber jewellery and amber products 
distinguished by modern shapes and the 
highest quality of the workmanship. The 
most important fairs (Amberif and Am-
bermart), the Amber Route Cities Forum 
and courses for foreign designers are 
organized every year precisely in Gdansk.

The city by the Motlawa River boasts 
also the Amber Museum, one of the 
most interesting museum attractions in 
Gdansk and a must-see for every tourist. 
Its innovative exhibition area combines 
real exhibits from bygone eras with 
multimedia, which gives a chance to 
experience a true time travel. The Dluga 
Street Gatehouse Complex was adapted 
in such a way as to make visitors feel the 
atmosphere of the golden age of Gdansk 
in its merchant times and compare it 
with modern products created by con-
temporary handicraft artists.

Moreover, decorative art lovers have 
a unique chance to take a stroll down 
the “Amber Fifth Avenue” consisting 
of Mariacka, Dluga, Dlugi Targ and 
Dlugie Pobrzeze streets, all of which 
are packed with dozens of shops and 
galleries offering original jewellery and 
decorative objects with amber. It is also 
worth mentioning that the Ambassador 
of Amber is nominated in Gdansk and 

that important guests visiting the city 
receive amber gifts. So far they have 
been offered to the following: David 
Gilmour, Günter Grass, Jean Michel 
Jarre, Lura and Rod Stewart.

We sometimes think that amber 
enjoyed real popularity a long time ago. 
But we couldn’t be more wrong! Thanks 
to its plasticity, ease of processing and 
unquestionable aesthetic values, it 
remains an extremely attractive material 
for contemporary designers. Gdansk 
leads the way in promoting amber design. 
It is proved by numerous artistic and 
exhibition events. It is Gdansk that hosts 
the largest fair in the industry, Amberif, 
accompanied by the gala Amber Look 
Trends & Style, which shows amber in its 
rejuvenated version.

“How did you come up with the 
idea to combine modern fashion with 
amber products associated more with 
grandmother’s jewellery when you were 
organizing Amber Look?”

“I often compare it with the fact that 
Poles say products from China are 
trashy. They are because we import 
trash. The same goes with amber. I try 
to rejuvenate it, especially during 
contests, and use it in various ways, for 
example in fashion accessories. I do it 
to infect young people with the belief 
that amber is our national treasure, 
just like Chopin,” says Michał Starost, 
a fashion designer and originator of 
Amber Look.

We will have a chance to see the 
shows already in March. But to find 
amber inspirations, it is worth coming 
here all year round. 

jej gala Amber Look Trends & Style, na 
której bursztyn pokazywany jest w mocno 
odmłodzonym wydaniu.

 – Kiedy tworzyliście galę Amber 
Look, jak wpadliście na to, żeby połączyć 
nowoczesną modę z wyrobami z bursztynu, 
które raczej kojarzą się z biżuterią dla babć?

– Ja to porównuję z tym, że w Polsce 
mówi się, że produkty z Chin to tandeta. 
Tak, bo my tandetę sobie ściągamy. 
Podobnie jest z bursztynem – ja staram 
się, szczególnie w konkursie, odmłodzić 
bursztyn i wykorzystywać go w różnych 
aspektach, na przykład jako akcesoria 
mody. Po to, żeby zaszczepić wśród 
młodych ludzi, że bursztyn jest naszym 
dobrem narodowym, tak jak Chopin. – 
mówił Michał Starost, kreator mody 
i pomysłodawca Amber Look.

 Pokazy będzie można obejrzeć już 
w marcu. A po bursztynowe inspiracje 
przyjeżdżać warto cały rok. 

IN ENGLISH

GDANSK AS THE AMBER 
CAPITAL OF THE WORLD

The Pomeranian amber enjoys 
a long tradition. But how is the Baltic 

gold doing in the 21st century? 
Check yourselves.

The oldest traces of amber workshops 
located in Gdansk date back to the end 
of the 10th century. The material itself 
and amber objects were already then sold 
to other cities in the Polish lands and in 

Pracownia Art7, Maciej Rozenberg, 
fot. Maciej Rozenberg

Amberif 2014, fot. PROT



Z Żanetą Geltz, inicjatorką idei Happy Evolution rozmawiali 
Jakub Milszewski i Łukasz Tamkun.

Tekst: Jakub Milszewski, Łukasz Tamkun   Źródło Fot.: Mat. prasowe

MAMY PRZED SOBĄ TWÓJ MAGA-
ZYN „HIPOALERGICZNI”. CO TO ZA 
WYDAWNICTWO? CZYM RÓŻNI 
SIĘ OD TEGO, CO POKAZUJESZ NA 
STRONIE HIPOALERGICZNI.PL?
To pierwsza edycja magazynu, która 
trafiła do druku. Jest tutaj kilka rzeczy 
ekstra, których nie da się przeczytać na 
www.hipoalergiczni.pl, ale idea jest ta 
sama. Wydaliśmy tę edycję z okazji zjaz-
du szkół rodzenia w Szklarskiej Porębie, 
na prośbę położnych. Dotychczas, jeśli 
chodzi o alergeny, naszym nośnikiem 
były głównie ulotki informacyjne, za-
wierające zestawienia substancji, których 
warto unikać w ciąży jeśli chodzi o ko-
smetyki, chemię, żywność, etc. Zawarte 
były również składniki, które zaburzają 
gospodarkę hormonalną, co jest szczegól-
nie ważne w przypadku kobiet w ciąży. 
W magazynie chcieliśmy pokazać więcej 
porad, wywiadów. Docelowo jednak 
chcemy wyjść z tą tematyką poza kobiety 
w ciąży, które zawsze jednak będą dla nas 
bardzo ważne. Chcemy przekroczyć też 
temat alergii i rozwinąć formułę maga-
zynu, myślimy o dystrybucji w kioskach. 
Mój najważniejszy projekt w chwili 
obecnej to Happy Evolution.

CZYLI? 
To projekt w zasadzie dla każdego, 
nastawiony na edukację oraz propagowa-
nie zdrowego stylu życia i ma charakter 
non-profit. Pomysł narodził się podczas 
rozmów z ludźmi już w zeszłym roku. 
Okazało się bowiem, że wiele osób 
ma fajne pomysły na życie, na to, żeby 
poprawić jego jakość i na dodatek chcą 
się nimi dzielić. Niektórzy wprowadzają 
fajne innowacje w swojej przestrzeni, 
inni w jedzeniu, jeszcze inni w sporcie. 

Przykładem jest Arkadiusz Kościuch, 
z którym zrobiliśmy wywiad dotyczący 
warsztatów z gimnastyki tybetańskiej, 
z którą osobiście zapoznałam się już 
kilka miesięcy wcześniej. To taki rodzaj 
holistycznej gimnastyki, energetyzującej, 
bardzo zdrowej, odmładzającej. Happy 
Evolution to filozofia dzielenia się wie-
dzą, a nie akcja czy kampania, która ma 
jakiś wąski cel a potem się kończy. To ma 
trwać, rozwijać się. Traktuję to zresztą 
jako swoje hobby, na takiej zasadzie jak 
inni na przykład jazdę konną. Chcę „za-
szczepić” trochę skandynawskiego stylu 
życia, udostępniać inspirujące wywiady 
przeprowadzone z ciekawymi ludźmi, 
dać solidne przykłady na to, że można 
samemu wiele osiągnąć, praktycznie bez 
kosztów, własną pracą. 

JAK TO MA W OGÓLE DZIAŁAĆ? 
STRONA INTERNETOWA? NOWY 
MAGAZYN?
Niekoniecznie, teraz to jest fanpage na 
facebooku i grupa towarzyska, w którą 
chcemy włączyć jak najwięcej osób, które 
osiągnęły jakąś formę stanu równowagi 
i chcą tym zarazić innych. Podzielili-
śmy Happy Evolution na cztery światy: 
„Back to the Roots” to zdrowa żywność, 
zioła i regionalne przysmaki, uważne 
gotowanie; „Less is More” to zachęta do 
ograniczania obecności zbędnej chemii 
w naszym życiu; „Do it Yourself” to slow 
design, slow fashion, recykling i upcy-
kling, eco i po prostu bardziej przemyśla-
na organizacja różnych aspektów życia; 
„Your Move” to promocja aktywnego 
stylu życia, sportu, gimnastyki, ale 
i minimalizmu i terapii naturalnych, 
regularnego badania swojego organizmu, 
uważność.

EWOLUCJA 
KU SZCZĘŚCIU
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Ani wysokość najwyż-
szego szczytu – 318 m  
– ani dł gość najdłuż-

szej rzeki w Estonii  
– 162 km – nie są im-
ponujące. Znacznie 

większe wrażenie robi 
fakt, że nigdzie w Euro-
pie nie znajdziemy tylu 

wysp co tu. Wybrze-
że usiane jest aż 1500 

wyspami i wysepkami 
o łącznej powierzchni  

4 tys. m2. 



I TO DZIAŁA?
Zauważyłam, że osoby, które na przykład 
podpatrzą w jakiejś knajpce meble 
z upcyklingu, kupią sobie je i postawią 
na tarasie, zaczynają myśleć inaczej 
o kolejnych sferach życia. Zwracają 
większą uwagę na to co jedzą, w co się 
ubierają... Ale widzą to też ich znajomi, 
sami zaczynają się nad tym zastanawiać. 
To naprawdę działa. Na tym projek-

cie nikt nie zarobi, korzystają jednak 
uczestnicy, dzięki innym uczestnikom 
dyskusji i wzajemnej wymianie informa-
cji. Planujemy założyć fundację lub inną 
formę organizacji, która będzie w stanie 
rozwijać ten nurt. Będziemy starannie 
dobierać partnerów do współpracy. 

*Projekt wirusowej inspiracji Happy 
Evolution doprawiła kreacją Interakty-
wna Agencja Lucky You.

IN ENGLISH

EVOLVING INTO HAPPINESS  

Jakub Milszewski and Łukasz Tamkun 
talk to Żaneta Geltz, the initiator 

 of Happy Evolution.

WE HAVE YOUR MAGAZINE 
HIPOALERGICZNI (THE HYPOAL-
LERGENIC) IN FRONT OF US. WHAT 
IS THIS PUBLICATION ABOUT? IN 
WHAT WAY IS IT DIFFERENT FROM 
WHAT YOU SHOW ON YOUR 
WEBSITE HIPOALERGICZNI.PL?
This is the first edition of the magazine 
that went to press. There are several extras 
here you won’t find on www.hipoalergiczni.
pl, but the idea is the same. We published 
this edition at midwives’ request on the 
occasion of a meeting of antenatal classes 
taking place in Szklarska Poręba. As far 
as allergens are concerned, we so far used 
mainly leaflets as our main medium of 
communication. They included lists of 
substances in cosmetics, chemicals, food 
etc. that pregnant women should better 
avoid, as well as ingredients that disturb 
the hormone balance, which is of great 
importance especially during pregnancy. 
We wanted the magazine to contain more 
advice and interviews. But our ultimate aim 
is to reach also other people with this topic, 
not only pregnant women, although they 
will be still very important to us. We also 
want to go beyond the subject of allergy 
and develop the format of our magazine, 
and we think about distribution in stands. 
But for the time being Happy Evolution 
is the most important project for me.

WHAT IS IT?
It is in fact a project for everyone, oriented 
towards education and healthy lifestyle 
promotion. And it is non-profit. The idea 
was born when I was talking to various 
people last year.  It turned out that many 
of them have great ideas for their life 
and ways to improve its quality and that 

they want to share them with others too. 
Some introduce innovations in their own 
surroundings, some in food and others in 
sports. For example Arkadiusz Kościuch 
– he gave us an interview about Tibetan 
gymnastics, with which I had personally 
familiarized myself already several months 
before. It is a kind of holistic gymnastics 
that is very healthy, energizing and rejuve-
nating. Happy Evolution is a philosophy 
of knowledge sharing, not a campaign 
with a limited aim that would quickly end. 
It is supposed to last and develop. And 
I actually think of it as my hobby, just like 
others treat for example horse riding. I want 
to instil a bit of Scandinavian lifestyle in 
people, share inspiring interviews held with 
interesting people and give solid proofs 
that one can actually achieve a lot on their 
own at no cost, through their own efforts.

HOW IS IT SUPPOSED TO WORK? 
A WEBSITE? A NEW MAGAZINE?
Not necessarily. Now we have a fanpage 
on Facebook and a social group, to which 
we would like to invite as many people 
that have already achieved a certain 
balance with which they want to infect 
others as possible. We divided Happy 
Evolution into four worlds: “Back to the 
Roots” is healthy food, herbs and local 
delicacies and careful cooking; “Less is 
More” encourages to limit the number of 
chemicals in our lives; “Do it Yourself” is 
slow design, slow fashion, recycling and 
upcycling, eco and simply a better-thought-
out arrangement of various aspects of our 
lives; “Your Move” is promotion of active 
life, sports and gymnastics, as well as 
minimalism and natural therapies, regular 
medical examinations and carefulness.

AND IT WORKS?
I noticed that people who for example saw 
upcycled furniture in a restaurant, bought 
them and put them on their own balco-
ny, start thinking differently about other 
aspects of life too. They pay more attention 
to what they eat and what they wear... And 
their friends start to notice that and think 
about it as well. It really works. Nobody is 
going to earn on this project, but its partici-
pants will gain a lot thanks to other discus-
sion members and the exchange of informa-
tion. We are planning to open a foundation 
or other type of organisation that would be 
able to develop the idea. We will care-
fully choose partners to cooperation. 

* The viral project of Happy Evo-
lution was spiced with creation 
by Lucky You Interactive.

Żaneta Geltz – właścicielka 
agencji, trener biznesu, marketer, negoc-
jator, a także redaktor naczelna Magaz-
ynu Hipoalergiczni.pl. Od 2003 r. pod 
szyldem agencji GELTZ Consulting Media 
& Marketing prowadzi działania e-com-
merce, public relations, buduje wizerunek 
osób, marek, sklepów internetowych, 
a także oferuje wiele nowoczesnych 
rozwiązań marketingowych.

Żaneta Geltz – an agency owner, busi-
ness coach, marketer, negotiator and 
chief editor of Hipoalergiczni.pl. She has 
been involved in e-commerce, public 
relations and image building for people, 
brands and online stores and offered 
many up-to-date marketing solutions 
since 2003 under the aegis of GELTZ 
Consulting Media & Marketing Agency.
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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
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FOTOGRAF/PHOTOGRAPHER: Magdalena Czajka www.magdalenaczajka.com
STYLISTA/STYLIST: Justyna Czajka
MODELKA/MODEL: Karolina Senejko
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Cieszymy się mogąc nadać rowerowi unikalny 
charakter, czerpiemy radość dziergając na drutach 
niepowtarzalny szalik, a mało co daje nam taką 
satysfakcję, jak przerobienie europalet na jedyne 
w swoim rodzaju meble ogrodowe. Nic w tym 
dziwnego: kreatywność i chęć sprawczości leżą 
w naszej naturze.

Tekst:  Agnieszka Mróz  Fot.: handimania.com

chaniu się w pracach manualnych”. Na 
stronie czeka na nas kilkadziesiąt tysięcy 
pomysłów: od szydełkowania począwszy, 
poprzez inspiracje, jak przerobić stare 
przedmioty, a na kulinarnych wariacjach 
skończywszy. Na portalu znajdziemy 
nietuzinkowe i zaskakujące rozwiązania. 
Dowiemy się m.in. jak zrobić z filcu 
potwory na ścianę w pokoju dziecka, 
świecące kule do ogrodu z metalowej 

P
rzedstawiciele pokolenia Y 
z radością odkrywają i podno-
szą do rangi idei to, co dla ich 
rodziców było codziennością: 
szycie, naprawianie i prze-

rabianie. Założenia koncepcji Do It 
Yourself (zrób to sam) już od kilkudzie-
sięciu lat z powodzeniem stosowane są 
zresztą przez światowe marki. Wzrost 
popularności idei w ostatnich kilku 
latach pozwolił wybić się wielu bloge-
rom, rozwinąć nowe biznesy i na nowo 
gromadzić społeczności wokół robótek 
ręcznych i majsterkowania.

EFEKT IKEI, WYMAGAJĄCE CIASTO 
W PROSZKU  
W 2011 roku trzech amerykańskich 
naukowców: Michael I. Norton, Daniel 
Mochon i Dan Ariely  opublikowało 
raport z eksperymentu, dotyczące-
go wpływu zaangażowania klienta 
w tworzeniu produktu na jego odbiór. 
Wyniki badania były jednoznaczne: 
zdecydowanie bardziej cenimy przed-
mioty, które mieliśmy okazję współtwo-
rzyć. Dzieje się tak nawet w przypadku, 
gdy wykonamy je gorzej niż zrobiłby to 
profesjonalista. Zjawisko okrzyknięte 
zostało „efektem Ikei”.

Nawiązanie do szwedzkiej firmy 
meblarskiej wydaje się oczywiste. 
Angażowanie klientów jest bowiem 
znakiem rozpoznawczym marki. Dzięki 

ZRÓB TO 
SAM 2.0

pakowaniu mebli w płaskie paczki 
IKEA może nie tylko optymalizować 
logistykę i redukować koszty, lecz także 
daje swoim klientom dodatkową war-
tość: włączyć ich w proces powstawania 
mebli. Czy ten mechanizm naprawdę 
działa? Wystarczy przypomnieć sobie 
uczucie, jaki towarzyszy samodzielne-
mu skręceniu szafki, aby potraktować 
pytanie jako retoryczne.

Reguła ta ma przełożenie na wszystkie 
branże. To, co amerykańscy naukowcy 
udowodnili kilka lat temu, producenci 
ciast w proszku z sukcesem stosowali 
od lat 50-tych. Właśnie wtedy okazało 
się, że gospodynie domowe, aby mieć 
satysfakcję z przygotowania wypieku, 
potrzebowały włożyć więcej wysiłku niż 
na początku od nich wymagano. I tak 
ciasta w proszku podbiły rynek dopiero 
gdy oprócz dolania wody wymagane 
było dodanie jajka bądź mleka.

INSPIRACJE W SIECI
Blogerzy służą pomocą wszystkim tym, 
którzy chcą samodzielnie coś wykonać, 
lecz nie mają pomysłu co lub nie wiedzą 
jak. Niesłabnącą popularnością od 
kilku lat cieszy się blog Handimania, 
który na Facebooku ma niemal milion 
fanów. Handimania to, jak piszą jej 
pomysłodawcy, przestrzeń „dzielenia się 
zrobionymi ręcznie przedmiotami, aby 
pomóc innym w znalezieniu pasji i zako-



siatki, uszyć pluszaka z rękawiczki, czy 
też przerobić męska koszule na damska 
letnią sukienkę.

Inspiracje dla siebie znajdą także 
miłośnicy projektowania wnętrz. Na 
stronie Ikea Hackers znaleźć można 
setki sposobów na przerobienie popu-
larnych mebli i nadanie im wyjątkowe-
go charakteru. Dzięki opublikowanym 
wskazówkom nauczymy się m.in. jak 
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The concept's rise of popularity in the last 
couple of years enabled many bloggers to 
find their way to the top and other people 
to develop new businesses and gather com-
munities around such activities as knitting 
and  (re)creating new things anew.

IKEA EFFECT – A DEMANDING DRY 
CAKE MIX 
In 2011 three American researchers: 
Michael I. Norton, Daniel Mochon 
and Dan Ariely  published a report 
presenting results of their experiment 
concerning the impact of customers 
engagement in creating a product onto 
its reception. The results were unambi-
guous: we value much higher the items 
we co-created. This rule works even in 
a situation where we make a certain item 
with less precision than a professional 

producer/creator would. This phenome-
non was given the name „Ikea effect”.

In this case referring to the Swedish 
furniture brand seem more than obvious. 
Ikea brand is recognisable by realising the 
policy of engaging its customers. Thanks 
to placing furniture into flat packages 
IKEA not only managed to optimise 
its logistics and reduce the costs but it 
also gives its customers an added value 
and that is: integrating them into the 
process of creating the furniture. Does 
this mechanism really work? All you need 
to do is recall the feeling you had when 
you were screwing a wardrobe yourself, 
the moment you recall this feeling the 
question remains rhetoric.

The “Ikea effect” is applicable in 
all different branches. What the three 
above mentioned American researchers 

z czterech drewnianych segregatorów 
zrobić stolik kawowy, w jaki sposób 
tablicę z dywanu, czy też przerobić 
regał na domek dla kota. Sukienka wy-
konana z charakterystycznej niebieskiej 
torby jest zaś przedmiotem już niemal 
kultowym. 

Równie fascynujące co same pomysły 
jest fakt, że treści na dwa portale 
przygotowywane są przez pasjonatów 
tematu, którzy po godzinach spędzo-
nych w pracy dają upust swojej kre-
atywności, tworząc nowe przedmioty 
i przerabiając stare.

ODERWANI SPRZED MONITORA
DIY choć podbija Internet, tak napraw-
dę dla wielu stanowi alternatywę dla 
godzin spędzanych przed monitorem. 
W każdym większym mieście powstają 
miejsca, w których można wziąć udział 
w kursie robienia na drutach, szydełko-
wania lub po prostu wynająć maszynę 
do szycia na godziny i zrealizować swój 
autorski pomysł. Od kilku lat powstają 
także koła gospodyń miejskich. Kobiety 
spotykają się, aby odpocząć od korpora-
cyjnego tempa, wyrwać się z domowych 
pieleszy i zatracić w twórczym procesie. 

Popularności DIY upatrywać można 
w fakcie, że stanowi przeciwieństwo 
wszystkiego, czego na co dzień się od 
nas wymaga: perfekcjonizmu, szyb-
kości i efektywności. Robótki ręczne 
i majsterkowanie pozwalają pracować we 
własnym rytmie, spojrzeć z dystansem 
na niedoskonałości i zatracić w czasie.

IN ENGLISH

  
DO IT YOURSELF 2.0

We are filled with joy if we can make 
our bike unique, we are happy if 

we knit a totally unrepeatable scarf 
and what's more – nothing brings us 
more satisfaction than transforming 
euro-pallets into the one and only 

set of garden furniture. And there is 
nothing surprising about it: creativity 

and willingness to influence the world 
around us is what lies in out nature.

Generation Y representatives find a lot 
of joy in discovering and elevating to 
the level of philosophical ideas things 
that their parents used to treat as typical 
everydayness: sewing, fixing, remaking 
and transforming things. Since many 
years numerous popular brands have been 
using the concept of Do It Yourself (DIY). 
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proved to be true a couple of years 
ago, was successfully being used by 
dry cake mixes in the 1950s. It was 
then that managers realised that for 
a housewife to be satisfied with her 
cooking she needs to put much more 
work into it than it had previously 
been demanded from her. And in that 
way, dry cake mixes conquered the 
market the moment their producers 
started demanding the housewife to 
put not just water but also milk or 
eggs to make the cake from the mix.

INTERNET INSPIRATIONS 
Bloggers have a lot of good advices for 
those who want to make something 
themselves but who have no idea  
what they want to make or they don't 
know how to do it. Handimania blog 
continues to be one of the most po-
pular blogs if that kind. On Facebook 
Handimania has almost one million 
fans. Handimania is, as its creators say, 
a space for „sharing handmade items in 
order to help the others find their pas-
sion and to make them fall in love with 
manual activities”. On Handimania 
website you can find more than a dozen 

thousands of ideas: from knitting, thro-
ugh inspirations for remaking old items 
and finishing with culinary variations. 
On that creative portal you can find 
remarkable and astonishing solutions. 
You can for example learn how to make 
felt beasts and monsters that you can 
hang on the wall of your kid's room, 
how to make glowing balls for your 
garden our of metal net, how to sew 
a teddy-bear out of a glove or how to 
transform a man's shirt into a summer 
dress for women.

Interior design lovers can also find a lot 
of inspirations in the internet. On Ikea 
Hackers web-site you can find hundreds 
of ideas for remaking popular furniture 
and making it unique. Thanks to manu-
als and guidance notes published online 
you can learn for example how to make 
a coffee table out of four wooden box fi-
les; how to make a board out of a carpet; 
how to change a wooden shelf into a cat's 
house. A dress made of a popular blue 
bag has already become a cult product. 

As fascinating as the creative ideas is 
the very fact that texts which appear on 
both portals are created by those who live 
the DIY philosophy and love it. After long 

hours at work, they go back home and give 
vent to their creativity by creating new 
items and remaking the old ones.

AWAY FROM THE COMPUTER 
SCREEN 
DIY concept – although it conquers the 
Internet for many of its practitioners func-
tions as an alternative for computer work. 
In most of large cities you can find places 
where you can take part in knitting and 
crocheting courses or simply rent a sewing 
machine for a couple of hours in order to 
realise your creative idea. In the last years 
we can also quite a lot of urban housewi-
ves' groups have developed. Women meet 
in order to get some rest from their pro-
fessional career and the corporation rush 
pace, to run away from their home and 
loose themselves in the creative process. 

The popularity of DIY philosophy lies 
in the fact that it is on the contrary to 
everything that we are required to live 
up to in our everydayness: perfectionism, 
rush and being effective. Needlework and 
doing things yourself enable you to work 
at your own pace, to look at the world and 
its shortcomings from a distance and to 
loose the track of time. 
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YOUR  
PARTNER  

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



Art. Deco
cień magnetyczny  
do powiek nr 96

27,90 ZŁ

Rouge 
Bunny Rouge  
konturówka do ust 
nr 070

92 ZŁ
 Clarins  

Wonder Volume  
Mascara Black

tusz do rzęs

105 ZŁ

dla zielony
ch oczuurgundowy
 makijażB

 Sensai 
Cheek Blush, 

róż do 
polików, 
nr CH02

189 ZŁ

 Collistar
Gloss Design

błyszczyk 
nr 30

85 ZŁ

B E AU T Y  COACH

Makijaż idealnie eksponujący tęczówkę oka? Podkreślający jej 

intensywność? W przypadku oczu zielonych warto sięgnąć po fiolety, 

róże lub odcienie 
burgundu.

 Clarins  
Joli Rouge Brillant N°23 

Perfect Shine sheer lipstick

99 ZŁ

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

230 ZŁ

2

  Clinique 
Beyond Perfecting Foundation  

+ Concealer Alabaster
podkład do makijażu

159 ZŁ

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

PERFUMERIE DOUGLAS
Łódź: Galeria Łódzka, al.Piłsudskiego 15/23, tel. 42/ 634 67 48;
Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42/ 630 37 84, tel. 42/ 630 37 85;
C.H. Port Łódź, ul. Pabianicka 254, tel. 42/ 298 13 90, tel. 42/ 298 13 91;
Poczesna Czestochowa: C.H. Auchan, ul. Krakowska 10, 
tel. 34/ 377 82 55, tel. 34/ 377 82 56;

Piotrków Tryb. : Focus Mall, ul. Słowackiego 123,  
tel. 44/ 715 91 09, tel. 44/ 715 91 10;
Częstochowa: Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207, 
tel. 34/ 389 09 32, tel. 34/ 389 09 33;
Radom: Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, 
tel. 48/ 382 25 01, tel. 48/ 382 25 02
Bełchatów: C.H. Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44/ 715 96 10, tel. 44/ 715 96 11

54



MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Anna Szymczak 

Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia 

MODELKA
Małgorzata Łopaciuk

ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

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

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

W kolejnym kroku tworzymy bazę makijażu 
przy pomocy podkładu Clinique Beyond 

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

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

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

Przed makijażem

3

P
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Wcześniej tylko w gabinecie kosmetycznym  

oferowano profesjonalne 

 zabiegi pielęgnacyjne. Poznaj urządz
enia,  

które zapewnią identyczną perfekcję.

do perf
ekcjiZ miłoś

ci

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

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

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

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

LEKARZ MEDYCYNY 
 ESTETYCZNEJ. CZŁONEK 

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

I ANTI-AGING 

Monika  
Bujanowska

do perf
ekcji

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

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

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

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

Po drugie pożegnaj niedoskonałość
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89 zł
135 zł

6

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

ferta
miesiącaO

Wiosną topnieją nie tylko lody. Poznaj  nowe ceny!  

1

139 zł
239 zł

5

159 zł
195 zł

2

229 zł
299 zł

3

149 zł
219 zł

6

119 zł
185 zł

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

2 115 zł
169 zł

3

29 zł
42,90 zł

169 zł
105 zł

7

99 zł
149 zł

6

29 zł

4
55 zł
79 zł

5

499 zł
719 zł

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

8
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 6.03 DO 8.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ywołaj
radośćW

Najpiękniej prezenty dla kobiet 

wręczają  mężczyźni.  Jakie wybrać podarunki? 

Oto sprawdzone sugestie!  

5

249 zł
319 zł

1

99 zł
175 zł

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

3

189 zł
229 zł

4

349 zł
409 zł

2

79 zł
129 zł

6

159 zł
219 zł
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Firmy  
i Rynki

Hybrydowa 
TV pędzi 
do miliona

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

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

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

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

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

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

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



„Niestety, nadal 
pokutuje 

przekonanie, 
że inter-

aktywne usługi 
są konkurencją 

dla tego, 
co oferują 
operatorzy 

kablowi”.

9,8

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

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

ści, od połowy stycznia działa 
elektroniczny przewodnik 

po programie telewizyj-
nym (EPG) z podpowiedzią 

przygotowywaną dla konkret-
nych widzów. Oprócz tego publiczna 

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

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

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

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

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

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

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

reklamę na jej platformie hybrydowej 
wzrosną o 33 proc.

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

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

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

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

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

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

„Z miesiąca na 
miesiąc pojawia 
się coraz więcej 

klientów  
z różnych branż 
zainteresowa-
nych reklamą 

w telewizji 
hybrydowej”.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

pieniędzy z Brukseli nie dostaniemy pod 
pretekstem niedostosowania.

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

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

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

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

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

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

„To prawda, opłaty za 
korzystanie z wody się 

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

Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska

Musimy

Co ma się zmienić

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

 

Analizy mówią,  
że tyle mln  

osób nie płaci  
dziś za korzystanie  

z wody.

 7

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

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

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

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

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

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

 

Tyle gr obciążenia 
w przeliczeniu na  

1 kg ryby może dać 
likwidacja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ten poziom 
światowa liczba 
użytkowników 

Instagrama 
przekroczyła 

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

300
MLN

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

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



Facebook. Niedługo 
potem Instagram zy-

skał negatywny rozgłos 
– wprowadził kontrower-

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

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

pularność. Jesz-
cze w 2013 roku 

Instagram średnio 
tygodniowo miał led-

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

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

Jednak gdy na masową skalę profile 
zaczęły zakładać gwiazdy jak Beyoncé 

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

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

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

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

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

Nic dziwnego, że serwis 
z takim potencjałem do-

 

Tylu użytkowników 
Instagram miał 

w Polsce w listopa- 
dzie 2014 roku (wg 

Megapanel PBI/
Gemius). To oznacza 

10,6–procentowy 
zasięg wśród 
internautów. 

 2,3
MLN

3 grosze
Paulina Przetacka, 
dom mediowy  
Carat Polska

Instagram to dobre narzędzie  
do promocji?  

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

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

Jaki to może być pomysł? 

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

Marka Brandy 
Melville zawdzięcza 

Instagramowi 
popularność wśród 
nastolatków w USA.

 

Mniej więcej  
tyle zdjęć i filmów 
zamieszczanych  

jest dziennie  
na Instagramie. 

70
MLN

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

– Krzysztof 
Majkowski, doradca 
biznesowy 
Gemiusa



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

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

Swoje profile na tym serwisie mają 
już w zasadzie wszystkie marki odzie-
żowe działające w Polsce – zarówno 
młodzieżowe, jak i te z wyższej półki. 
Z reguły jest to masa zdjęć kolekcji, ale 
także materiały pokazujące kulisy ich 
powstawania czy obrazy z zaplecza, np. 
sesji zdjęciowych lub pokazów mody. 
– Na portalu Instagram komunikujemy 
głównie treści związane z tzw. światem 
marki – mówi Grzegorz Chyła, brand 
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strzegli marketerzy. – Świetną kampa-
nię reklamową przeprowadził Kellogg 
w Szwecji. W Sztokholmie powstał spe-
cjalny sklep, Instashop, gdzie można było 
przyjść ze swoim zdjęciem z pudełkiem 
płatków śniadaniowych i wymienić je 
na nowe pudełko. Efektem był ogromny 
wzrost popularności tej marki w Szwecji – 
mówi Marcin Kotlarek, partner i dyrektor 
zarządzający firmy doradczej Boston Con-
sulting Group w Polsce. 

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

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

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

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

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

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

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

A to polski przykład kampanii na Instagramie.

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

– Marcin Kotlarek, BCG 
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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: Z lotniska Łódź Lublinek 
przez Monachium za pośred-
nictwem linii lotniczych Adria 
Airways. Cena biletu wynosi od 
1200 zł za osobę w obie strony. 
Lot trwa ok. 5 i pół godziny

PODRÓŻ
Dojazd z lotniska: Z Lotniska im. 
Ataturka, które znajduje się relatywnie 
blisko centrum, można się bez problemu 
dostać zarówno taksówką jak i z pomocą 
transportu publicznego. Czerwona linia 
metra kursuje z portu lotniczego m.in. 
do Otogar (główny dworzec autobuso-
wy) i dzielnicy Fatih. Koszt przejazdu 
metrem wynosi 2 liry tureckie (1 TL = ok. 
1,5 zł). Taksówka kosztuje ok. 20-25 TL 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
METRO
Funkcjonuje na osi północ południe 
i należy do najszybszych form prze-
mieszczania się po Stambule. Jeden 
bilet będzie nas kosztować ok. 1,5 TL.

TRAMWAJ
Wygodny, ale powolny środek trans-
portu. W Stambule działa kilka 

niezależnych systemów tramwajowych, 
zarówno po stronie azjatyckiej jak 
i europejskiej. Najbardziej użyteczna 
dla turysty jest linia łącząca Zeytinbur-
nu z Eminönü, wiodąca przez centrum 
historycznego półwyspu. Kursy do 
północy, cena za bilet ok. 2 TL.

AUTOBUSY
Najwolniejszy środek transportu, ale 
równocześnie najtańszy. Należy zwracać 
uwagę na kolory pojazdów – czerwone/
zielone są publiczne, niebieskie/poma-
rańczowe – prywatne. Bilety od 1 TL.

DOLMUSZE
Tanie minibusy jeżdżące po ustalonych 
trasach. Nie posiadają przystanków, wsia-
da się i wysiada na żądanie. Kursują głów-
nie z Beşiktaş do centrów biznesowych 
w Maslak. O ceny można się targować.     

GDZIE SPAĆ?
Najbardziej popularne wśród turystów 
są okolice dzielnicy Sultan Ahmed. 
W szczycie sezonu ceny zaczynają się 
od 50 PLN za noc w hostelu (najczęściej 
łóżko w sali wieloosobowej, łazienka 
na korytarzu) do 150-230 PLN za pokój 
2-osobowy z prywatną łazienką. Alter-
natywą jest okolica północy Złotego 

Rogu na zachód od Eminonu – typowo 
turecka, stąd konieczność znajomości 
podstaw języka, ale z dala od turystycz-
nego zgiełku i przez to nieco tańsza.

PRZYKŁADOWE NOCLEGI:
Hotel Sultanahmet: od 40 euro/noc
Meddusa Hotel: od 30 euro/noc
Cheers Hostel: od 11 euro/noc (pokoje 
wieloosobowe)

GDZIE JEŚĆ:
Jedzenie w Stambule nie jest tanie. Ceny 
są porównywalne z polskimi, a im wię-
cej turystów wokół, tym bardziej wzra-
stają. Na pocieszenie zostaje fakt, że 
śniadania są najczęściej wliczone w cenę 
noclegu. Najczęściej nie są jednak 
zbyt obfite. Klasyczne tureckie kebaby 
(w niczym nie przypominają polskich) 
kosztują od 1,5 TL do 4 TL. W lokalach 
zapłacimy za posiłek znacznie więcej: od 
15 do nawet 40 TL. Warto w tym wy-
padku zawitać do któregoś z lokantasi 

– prostych knajpek, gdzie ciepły posiłek 
dostaniemy już za 7 TL. Półtoralitrowa 
butelka wody w supermarkecie kosztuje 
mniej niż 1 TL, Coca-cola – ok. 3 TL. 
Ważne: chcąc napić się typowej tureckiej 
herbaty najlepiej wyjść poza turystyczne 
enklawy. W herbaciarniach poza Sultan 
Ahmed kosztuje dwukrotnie mniej (od 
0,25 do 1 TL).

CO ZOBACZYĆ?
MECZETY – wizytówki architektoniczne 
miasta i najchętniej odwiedzane przez tu-
rystów miejsca. Błękitny Meczet i Nowy 
Meczet z uwagi na nieustanne turystyczne 
oblężenie mogą okazać się mniej ciekawe 
niż np. Meczet Sulejmana czy Meczet Ru-
stema Paszy. Należy przy okazji pamiętać 
o obyczajnym zachowaniu.
PAŁAC TOKAPI – opcja dla zdeklarowa-
nych zwiedzających. Duży tłok i drogie 
bilety (25 TL za wstęp plus ok. 15 TL za 
wizytę w haremie), ale w środku ciekawe 
widoki i eksponaty (m.in. relikwie 
Mahometa).
HAGIA SOPHIA – bezapelacyjny must-

-see wizyty w Stambule. Uważana za 
najwspanialszy obiekt architektury i bu-
downictwa całego pierwszego tysiąclecia 
naszej ery. Obecnie w świątyni mieści 
się muzeum. Bilety w cenie 25 TL.
REJS PO BOSFORZE – bardzo popularne 
wśród turystów są rejsy tradycyjnymi 
łodziami Şehir Hatlari. Zdecydowani 
na tę ofertę muszą liczyć się jednak ze 
znacznym wydatkiem i zarezerwować 
cały dzień. Podróż z Eminou do Anatolu 

ŹRÓDŁO FOT.: ALL-FREE-DOWNLOAD.COM
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visited places among tourists. Because 
of swarms of tourists gathering around 
them all the time, the Blue Mosque and 
the New Mosque might turn out to be 
less interesting than for example the Sü-
leymaniye Mosque or the Rüstem Pasha 
Mosque. When inside, remember about 
appropriate behaviour.
TOPKAPI PALACE – a place for declared vis-
itors. There are huge crowds and expen-
sive tickets (TL 25 for entrance plus ca 
TL 15 for visiting the harem), but you can 
find interesting views and exhibits inside 
(for example the relics of Muhammad).
HAGIA SOPHIA – an undisputed must-see 
during a visit to Istanbul. It is considered the 
most magnificent piece of architecture and 
construction of the whole first millennium 
of the Christian era. Today the temple hous-
es a museum. Tickets cost TL 25.
CRUISES AROUND THE BOSPHORUS – cruises 
on traditional Şehir Hatlari boats enjoy 
huge popularity among tourists. But those 
who decide on this option have to take 
into account a considerable expense and 
book a whole day for the attraction. A trip 
from Eminou to Anatolu Kavagi and back 
lasts 3 hours. There is a 3-hour stop at the 
last station. Single tickets for the cruise 
cost TL 15 and return tickets – TL 25.
GRAND BAZAAR – the old shopping centre 
today resembles a colourful copy of its 
own self for tourists. More characteristic 
stands offering spices, everyday articles 
and handicraft products are located out 
of the way and off the tourist trails.

WHY IS IT WORTH IT?
Istanbul is the largest conurbation 
in Europe and the only city in the 
world that lies on two continents. It is 
a cultural melting pot, which makes it 
difficult to find a more colourful city. 
Besides, it is the only place in Europe 
where you can end your shopping 
enriched by bargaining skills, which are 
essential for living here.  
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Kavagi i z powrotem trwa 3 godziny. Na 
ostatniej stacji 3-godzinny postój. Ceny 
rejsu: 15 TL w jedną stronę/ 25 TL w obie.
WIELKI BAZAR – dawne centrum han-
dlowe świata dziś przypomina kolorową 
turystyczną kopię samego siebie. Bardziej 
charakterystyczne stoiska, na których znaj-
dziemy przyprawy, artykuły codziennego 
użytku i rękodzieła znajdują się na uboczu, 
poza głównymi szlakami wycieczek..

DLACZEGO WARTO? 
Stambuł to największa aglomeracja EU-
Ropy i jedyne miasto na świecie leżące 
na dwóch kontynentach. Kultury mie-
szają się tutaj jak w tyglu, co powoduje, 
że trudno znaleźć bardziej barwne mia-
sto. To zresztą jedyne miejsce w Europie, 
gdzie z zakupów można wyjść bogat-
szym o umiejętność targowania – które 
jest tu niezbędne do przeżycia.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… ISTANBUL?

FLIGHT: From Lodz-Lublinek 
Airport via Munich aboard Adria 
Airways planes. Return ticket 
prices start from EUR 287 per 
person. The flight takes around 
5 and a half hour. 

TRAVEL
Transport from the airport: You can 
easily reach the city centre, which is quite 
close to Atatürk Airport, both by taxi 
and using public transportation. The 
red metro line runs from the airport for 
example to Otogar (the main railway 
station) and to the Fatih district. One 
metro trip costs 2 Turkish liras (1 TL = ca 
0.4 EUR). A taxi costs ca TL 20-25. 

LOCAL TRANSPORT
METRO
It operates along the North-South axis 
and belongs to the fastest ways of moving 
around Istanbul. One ticket costs ca TL 1.5.

TRAM
A comfortable but slow means of trans-
port. There are several independent tram 
systems in Istanbul, which operate both 
on the Asian and the European side of 
the city. Tourists will find the line con-
necting Zeytinburnu with Eminönü the 
most useful as it runs across the centre of 
the historic peninsula. Trams run until 
midnight. One ticket costs ca 2 TL.

BUSES
The slowest but at the same time the 
cheapest means of transport. You have to 
pay attention to their colours: red/green 
ones are public buses, and blue/orange 
ones are private. Tickets cost from TL 1.

DOLMUŞ
They are cheap minibuses running set 
routes. They do not have their stops; 
passengers get on and off at request. 
Dolmuş vans run mainly from Beşiktaş 
to business centres in Maslak. You can 
bargain over the prices.      

ACCOMODATION?
The Sultan Ahmed district and its sur-
roundings constitute the most popular 
region among tourists. Prices at the 
height of the season start from EUR 12 
for a night at a hostel (most frequently 
a bed in shared room and a bathroom in 
the hall) to EUR 35–55 for a double room 
with an en suite. You can also try accom-
modation in the north of the Golden 
Horn to the west of Eminönü. It is a typ-
ical Turkish region, which is why you 
would need the basics of Turkish, but it 
is also far away from the hurly-burly of 
tourist life and as a result a bit cheaper.

ACCOMMODATION EXAMPLES:
Hotel Sultanahmet: from EUR 10/night
Meddusa Hotel: from EUR 7/night
Cheers Hostel: from EUR 2.5/night 
(shared rooms)

WHERE TO EAT?
Food in Istanbul is not cheap. The prices 
are comparable with those in Poland, but 
the more tourists around, the more they 
increase. As a consolation we can add that 
breakfast is usually included in the price of 
accommodation. But it is rarely substan-
tial. Classic Turkish kebabs (which do not 
resemble Polish ones at all) cost from TL 1.5 
to 4. You will pay much more for a dinner 
in a restaurant: from TL 15 up to even 
TL 40. It is thus worth visiting lokantasi, 
simple eateries offering meals for even TL 
7. A one-and-a-half-litre bottle of water 
in a supermarket costs less than TL 1 and 
Coca-cola costs ca TL 3. What is important 
is that you should better avoid tourist en-
claves if you want to try typical Turkish tea. 
It costs two times less in other teahouses 
than Sultan Ahmed (from TL 0.25 to 1).

WHAT TO SEE?
MOSQUES: the architectural showpieces 
of the city and the most frequently ŹRÓDŁO FOT.: ALL-FREE-DOWNLOAD.COM
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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)

..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
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)

..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
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






