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roku. Oprócz tego nasze plany wydawnicze zawierają epkę z DVD z Woodstocku
i trzema nowymi, hipisowskimi numerami. A jeżeli chodzi o nowy album to
marzy mi się w przyszłym roku. Planów
wydawniczych jest dużo, tylko nie zawsze da się wszystko zrealizować.

ANIA RUSOWICZ ODDAŁA HOŁD MAMIE, A POTEM WRÓCIŁA DO POCZĄTKÓW
WSZECHRZECZY I ZAJRZAŁA W GŁĄB SIEBIE.
TEKST

JAKUB MILSZEWSKI FOT

PAWEŁ BĄBAŁ A

ZAPEWNE SŁYSZYSZ TO PYTANIE 10 RAZY
DZIENNIE, ALE MUSZĘ JE ZADAĆ. KIEDY BĘDZIE
TRZECIA PŁYTA?
Miała być wydana teraz na zimę, bo
miała być to płyta okolicznościowa
związana z pastorałkami. Może nie
jestem jakąś bardzo wierzącą osobą, ale
jeśli chodzi o święta to ta tradycja polska
jest mi bliska. A w muzyce zwracam

się ku tradycji. W tym roku chciałam
nagrać zupełnie nowe kolędy. Nie chciałam robić tego odtwórczo, że „Cicha noc”
i tak dalej, jak wielu innych wykonawców. Skomponowałam zupełnie nowe
pastorałki, z nowymi tekstami i nowymi
melodiami. Chciałam wzbogacić naszą
tradycję. Ze względów biznesowych
jednak nie uda się tego wydać w tym
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A JA DOKONAŁEM SKOMPLIKOWANYCH
OBLICZEŃ, Z KTÓRYCH WYNIKA, ŻE PRZYSZŁY ROK TO ODPOWIEDNI CZAS NA TWOJĄ
NOWĄ PŁYTĘ. ZOBACZ: 21 PAŹDZIERNIKA 2011
TO PREMIERA ALBUMU „MÓJ BIG-BIT”,
8 PAŹDZIERNIKA 2013 TO PREMIERA „GENESIS”.
CZYLI TRZECI ALBUM TO PAŹDZIERNIK 2015.
Październik 2015. Myślę, że jakoś sobie
upodobałam wydawanie płyt w takim
odstępie czasowym. Nie mam zamiaru
wydawać gniotów tylko po to, żeby się
utrzymać na rynku. Jak już wydać płytę to niech ma jakiś sens i będzie dobrze
zrobiona. A nagranie albumu to nie jest
taka prosta sprawa, zwłaszcza jak się
cały czas uczestniczy w muzyce, jeździ
na koncerty... Trudno w tym czasie na-
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go utworzyłam. Na rynku były tylko
big-bitowe płyty w wersji odgrzewanych
kotletów, czyli śpiewało się te piosenki,
ale nie szło się dalej. To był monument,
skamielina, jakby gatunek wymarł i już
nie można go ruszyć. A ja pomyślałam:
dlaczego nie? Dlaczego takie instrumenty
jak Hammondy, Farfisy mają się przedawniać? Dzisiaj przecież wszyscy grają
na starych gratach. Okazuje się, że stare
jest dobre, nie wszystko co nowe musi być
świetne i lądować na ołtarzach.

W POLSCE ODNIOSŁAŚ SUKCES – DWIE
ŚWIETNE PŁYTY, GARŚCIE NAGRÓD, ROZPOZNAWALNOŚĆ...
W naszym kraju chyba faktycznie jest
to sukces. Choć zastanawiałam się, co
oznacza sukces...

UTRZYMUJESZ SIĘ Z MUZYKI. TO JUŻ CHYBA
OSIĄGNIĘCIE.
Też tak sobie myślę. Utrzymuję się z muzyki nie będąc w Pudelkach, „Rewiach”...
Czyli można.

UTWORZYŁAŚ MODĘ NA VINTAGE, ALE NIKT
ZA TOBĄ NIE POSZEDŁ...
Poszło wiele zespołów. Aż byłam zdziwiona, bo po mojej płycie wszyscy zaczęli wydawać retro. Dorota Miśkiewicz,
Łukasz Zagrobelny, Natalia Przybysz...
Cała fala retro!

WYDAJE MI SIĘ, ŻE ONI BARDZIEJ CHCIELI
WYGLĄDAĆ RETRO NA ZDJĘCIACH I W TELEDYSKACH, A SAMA MUZYKA NIE MIAŁA NIC
DO TEGO.

pisać nowe piosenki, nagrać je w studio.
Tak naprawdę rok to bardzo malutko na
zrobienie płyty.

DWA LATA TO CHYBA DOBRA PRZERWA
MIĘDZY KRĄŻKAMI.
Kiedyś artyści wydawali płytę raz na
pięć lat i to było okej, bo wszyscy jej oczekiwali. Kiedy jakiś lubiany przeze mnie
zespół wydaje płytę to ja na nią czekam
i wcale nie mam ochoty, żeby mnie co pół
roku zalewali nagraniami, bo to powoduje, że ta moja ciekawość gaśnie.

TROCHĘ ODSTAJESZ OD NASZEGO RYNKU
MUZYCZNEGO. TO ZALETA.
Miałam na początku wątpliwości: jak to
zrobić, żeby się przebić, trzeba by grać jak
wszyscy... Każdy artysta się z tym mierzy,
żeby móc się utrzymać z muzyki. W momencie kiedy odpuściłam, stwierdziłam
„trudno, niech się dzieje co ma się dziać,
albo się utrzymam, albo będę robić to
tylko hobbystycznie” to wtedy zaczęło się
wszystko kręcić. Tak samo z gatunkiem
muzycznym – nie wpisuję się w żaden
trend. Nie poszłam za żadnym, a wręcz
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Każdy orze jak może. Ja nie chciałam
z muzyki stworzyć pastiszu, ale nie
każdy się do tego nadaje. Gdyby każdy
tak grał to nie byłoby w tym nic ciekawego. Ja na tle innych wokalistów mam
głos kojarzący się z oldskulem. Każdy
ma odmienną szkołę śpiewania. Dziś
wokaliści inaczej frazują, bo zmieniło
się podejście do muzyki. Mnie to cieszy,
bo przez to mogę sobie pozwolić na
to, żeby działać w swojej bajce. Pomyślałam sobie, że to super, bo być może
byłam dla kogoś inspiracją?

CHCIAŁAŚ WYDAĆ PASTORAŁKI. TO ELEMENT
POLSKIEGO FOLKLORU.
Kocham polski folklor. Czasami ta przaśność jest tak urocza... Akceptuję to, bo
na przykład disco polo też jest rdzennie
polskie, ale to już jest dla mnie obciach.
Natomiast folklor to esencja polskości,
słowiańskości. Te pastorałki będą trochę
tak jak w kuligu, dużo przyjaciół, oldskul,
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winyl. I będą pozbawione tego polskiego
smutku. Kojarzy mi się, że jak ktoś śpiewa kolędy to zawsze na smutno.

MY JESTEŚMY SMUTNYM NARODEM.
Dlatego chciałabym to odczarować. Te
moje kolędy będą w takim big-bitowym
nastroju. Nie będzie to bardzo religijne,
chciałam pokazać radość, świętowanie,
a nie martyrologię i pompatyczną religijność. Z drugiej strony nie będzie to tylko
śnieg, choinka, święty Mikołaj i Tesco.

WYDAJE MI SIĘ, ŻE TO NATURALNY KIERUNEK DLA CIEBIE, JEŚLI SIĘ ZNA TWOJE DWIE
POPRZEDNIE PŁYTY. ODTWARZASZ HISTORIĘ MUZYKI ROZRYWKOWEJ LAT 60-TYCH
– NAJPIERW BIG-BIT, POTEM PSYCHODELIA,
A POTEM CI SAMI WYKONAWCY ZWRÓCILI
SIĘ W STRONĘ FOLKU.
To się dzieje nieświadomie, nie planuję
tego. Melodie tworzą się same. Kocham
eksperymentować, jestem ciekawa świata, dlatego kręcą mnie nowe sytuacje,
kiedy mogę się sprawdzić. Dlatego każda
płyta będzie innym rozdziałem.

WRÓĆMY NA MOMENT DO ALBUMU „GENESIS”. WIEM O CZYM JEST TA PŁYTA, ALE
DZIŚ MI SIĘ RZUCIŁ W OCZY TAKI PARADOKS – TWOJE KORZENIE MUZYCZNE SĄ NA
PIERWSZEJ PŁYCIE, ALE TO DRUGA NAZYWA
SIĘ „GENESIS”.
Ja to widzę w ten sposób, że pierwsza
płyta to rodzaj hołdu dla big-bitu, też
dla mojej mamy. Chciałam to wszystko
ładnie pogodzić i chyba mi się udało,
bo ludzie w sposób naturalny odczytali
moje intencje. Druga płyta to dla mnie
początek wszechrzeczy. Niezależnie od
tego czyimi jesteśmy dziećmi to wracamy do samych siebie. Jesteśmy nowymi
jednostkami. Więc „Genesis” to powrót to
matki wszechrzeczy, boskości, która tworzy nas jednostkami unikatowymi.

DLATEGO SIĘGNĘŁAŚ PO FIZYKĘ NA OKŁADCE?
Nie, to jakoś wszystko się połączyło. Nie
myślę w matematyczny sposób o muzyce.
Działam intuicyjnie, słucham wewnętrznych głosów. W ten sposób to wszystko
się łączy, nie przez chłodną kalkulację.
Nie idę raczej za trendami.

na rynek niemiecki i tam to jest. U nas
jeszcze nie, a myślałam, że to bardziej
odpali niż big-bit. Moi koledzy muzycy
skłaniają się ku vintage. Zobacz, Organek
nagrał taką płytę, Kim Nowak też do tego
nawiązuje. Mam wrażenie, że jakiś czas
temu muzycy zaczęli się nudzić, bo nic się
w muzyce nie działo. Był ten pop, potem
było R&B. A potem kryzys. Nikt nie wiedział co ćwiczyć, co grać, czym się inspirować. Przyszła moda na lata 60-te i 70-te
i bardzo wielu moich kolegów zwróciło się
ku starym brzmieniom.

ROZPOZNAWANIE TYCH WEWNĘTRZNYCH
GŁOSÓW, INTUICJI TO COŚ, CZEGO NAUCZYŁAŚ SIĘ NA STUDIACH?
To, że urodziłam się w ciele kobiety
powoduje, że jestem bardziej empatyczna, nastawiona na sygnały i detale.
Druga sprawa to to, że w moim życiu
było bardzo dużo wyparcia, odrzucenia
emocji. W momencie, kiedy zauważyłam,
że mam taki mechanizm oddalania od
siebie różnych rzeczy stwierdziłam, że to
do niczego nie prowadzi. Wtedy zaczęłam się przyglądać sobie. Dojrzałość też
bardzo pomaga. Dużo ludzi chce być
dzisiaj młodymi, a ja się bardzo cieszę, że
się starzeję. Jest mi tak lepiej. Było mi źle
w ciele nastolatki.

NAGRANIE DWÓCH PŁYT, ZDOBYCIE NAGRÓD,
POJAWIANIE SIĘ NA OKŁADKACH, GALACH,
ROZPOZNAWALNOŚĆ – CZY TO NIE WPŁYNĘŁO NA TĘ INTUICJĘ?
Jeśli ktoś mi mówi, że coś mam zrobić,
to może mieć 100% pewności, że tego nie
zrobię. Jestem totalnie przekorna. Więc
jeśli ktoś mi mówi, że coś zadziała na
mnie tak, to działa inaczej.

CZYLI NASTĘPNA PŁYTA TEŻ BĘDZIE PRZEKORNA? ZNÓW ZASKOCZYSZ CZYMŚ?
Nie wiem. Patrzę na rynek i widzę, że
zaskakuje się poprzez pokazanie cycka.
A jeśli ktoś wymyśla coś nietypowego
w brzmieniu lub tekstach to nikogo to
nie zaskakuje. Wszyscy chcą zaskakiwać i nadskakiwać, żeby skupić czyjąś
uwagę. A mało jest rzeczy, które mają być
naturalne. Może ja właśnie chciałabym
totalnie nie zaskakiwać?

PÓKI CO TO JE TWORZYSZ.

TO BY BYŁO DOPIERO ZASKOCZENIE.

Wiele osób twierdzi, że jestem odtwórczynią, bo sam fakt, że jestem czyjąś córką
skreśla mnie w ich mniemaniu. Tak było
przy pierwszym krążku. Przy drugiej
płycie marzyło mi się, żeby powstał trend
na psychodelię. Patrzę sobie na przykład

Może i tak... Chyba w dobie takich czasów, kiedy nie mogę sprawdzić poczty
bez wyskakujących reklam muszę mieć
coś, co jest bezpieczne, przewidywalne.
Jak dom, rodzina. Jak skała. Bierzesz do
ręki i wiesz, że to jest dobre.

9

Każdy ma
odmienną szkołę
śpiewania.
Dziś wokaliści
inaczej frazują,
bo zmieniło się
podejście do
muzyki. Mnie to
cieszy, bo przez
to mogę sobie
pozwolić na to,
żeby działać
w swojej bajce.
STĄD POWRÓT DO PASTORAŁEK? TRADYCJA
JEST BEZPIECZNA?
Być może to właśnie efekt mojej wewnętrznej potrzeby znalezienia czegoś
stałego w tym świecie. Może to mój bunt
przeciwko tej nieustannej nowości?

STAŁYM MUZYCZNYM LĄDEM DLA CIEBIE
BĘDZIE BIG-BIT ALBO PSYCHODELIA?
Patrzę w przyszłość, nie przeszłość.
Te płyty, które nagrałam są ważne, ale
myślę o tym co przede mną. Jest jeszcze
mnóstwo fajnych dźwięków do zagrania.
Nagrałam fajne płyty, ale jeszcze bardziej
kręcące mnie rzeczy są przede mną.
IN ENGLISH

Intuition
Ania Rusowicz first paid a tribute to her
mother and after that she returned to the
very beginning of all things and she looked
deep into herself.
MOST PROBABLY YOU HEAR THIS QUESTION
10 TIMES A DAY BUT I HAVE TO ASK THIS
QUESTION. WHEN WILL THE THIRD RECORD
BE READY?
It was supposed to come in the winter
because we were to make Christmas material related to Christmas songs. Maybe
I am not the most devoted believer but as
regards Polish Christmas tradition, it is
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very close to my heart. And in my music
I turn a lot to tradition. This year I wanted
to record completely new carols. I didn’t
want to do it in a repetitive way, doing
“Silent Night” and so on, like other singers
do. I composed new carols with new lyrics
and new melodies. I wanted to enrich our
tradition. But due to business reasons
we will not be able to release the album
this year. Apart from that, our publishing
plans for this year include also an EP with
the DVD from Woodstock with three new
hippie songs. I hope that the new album
will be released next year. I have a lot of
plans concerning releasing new records
but not everything can be done at once.

I MADE A NUMBER OF COMPLICATED MATHEMATICAL CALCULATION THAT PROVE 2015
TO BE A VERY GOOD TIME FOR YOUR NEW
RECORD. LOOK: ON THE 21ST OCTOBER 2011
THE PREMIERE OF „MÓJ BIG-BIT” (MY BIGBEAT) TOOK PLACE, 8TH OCTOBER 2013 PREMIERE OF „GENESIS”. SO THE THIRD ALBUM
SHOULD COME IN OCTOBER 2015.
October 2015. I think I really like releasing albums in such intervals. I don’t
want to publish things that are of low
quality just for the purpose of staying
in the market. If you really publish
a record then let it have some deep
reason and let it be well-made. Recording an album is not an easy thing to do
especially if you spend most of the time
playing concerts... It is hard to write
new songs in such a rush and to record
them in a studio. In fact one year is
a very short time to make a record.

TWO YEARS SEEMS TO BE A GOOD BREAK
BETWEEN TWO ALBUMS.
In the past, artists used to release their
records once in five years and that was
a good deal, cause everyone was waiting
for the album to come. If I know that
a band I like is preparing a new album,
I really wait for it to appear, and I really
don’t want them to flood me with new
recordings every half a year because it
kills my curiosity.

YOU STAND OUT IN OUR MUSIC MARKET. IT’S
AN ADVANTAGE.
At the beginning I had some trouble with
the question: how do I break through
without playing like everyone... Each artist
has to confront this problem in order to
be able to live from playing music. The
moment I let go, I said to myself „well,
come what may, I will either stay on the
surface or I will just make music as a hob-

by”. And that was the moment all started
to run fast. You can say the same thing
about music genres – I don’t fit into any of
current music trends. I didn’t follow any
trend but you can say I created one. In the
market there were only big-beat records
in the form of nothing new but singing old
songs in a slightly new way but that didn’t
lead anywhere further. That was a monument, an ancient rock, as if the genre died
out and cannot be touched again. And
I thought: why not? Why such instruments like Hammonds, Farfises should
be forgotten? Today everyone plays on old
instruments. It turns out that what is old is
good, not everything that is new has to be
elevated onto altars.

YOU REALLY MADE A HUGE SUCCESS IN
POLAND – TWO GREAT RECORDS, A LOT OF
PRIZES, VISIBILITY...
In our country this really seems to be
a success. Although I am still not sure
what success means...

YOU CAN MAKE A LIVING OF PLAYING MUSIC.
THIS IS SOMETHING, ISN’T IT.
I think so too. I can make a living by
playing music without appearing in
tabloids and gossip portals like Pudelek,
„Rewia”... So it’s possible.

YOU CREATED A TREND FOR GOING VINTAGE
BUT NOBODY FOLLOWED...
Many bands followed. I was very
surprised to see that because after my
record everyone started releasing retro
records. Dorota Miśkiewicz, Łukasz
Zagrobelny, Natalia Przybysz... A whole
wave of retro music!

I THINK THAT THEY MOSTLY WANTED TO
LOOK RETRO IN THE PHOTOS AND VIDEO-CLIPS BUT THEIR MUSIC HAD LITTLE TO
DO WITH RETRO.
We all make the most of what we have.
I didn’t want to ridicule my music but not
everyone understands that. If every band
in Poland played the way I play, then the
market would be very boring. In comparison with other singers I have a rather
old-school kind of voice. Every singer has
a different vocal training. Today singers
make vocal phrases in a slightly different
way because the approach to music has
changed. I am happy about it because
I can work in my own field. I thought that
maybe I inspired these people?

YOU WANTED TO RELEASE AN ALBUM WITH
CAROLS. IT’S PART OF POLISH FOLKLORE.
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I love Polish folklore. Sometimes this
folksy character is so sweet... I accept it
because for example disco polo is also
autochtonic, but that’s a real cock-up.
But folklore is the essence of Polish-nature, of the Slavic roots. These carols will
sound like songs sung during a sleighride, when you are with a lot of friends,
old-school, like on the vinyl records.
I will also sing them without the typically Polish sadness. I have this feeling
that singing carols in Poland is always
associated with sadness.

WE ARE A SAD NATION.
And I want to disenchant this feature.
My carols will be sung in a big-beat
mood. It will not be very religious, I want
to show happiness, celebration and not
martyrdom and religious pathos. On
the other hand the songs will not only
be about the snow, Christmas tree, St.
Nicholas and Tesco.

THE ARTISTIC DIRECTION IN WHICH YOU
ARE HEADING SEEMS TO BE VERY NATURAL FOR YOU, IF SOMEONE KNOWS YOUR
PREVIOUS TWO ALBUMS. YOU RESTORE
THE HISTORY OF MUSIC FROM THE 1960S –
FIRST BIG-BEAT, THEN PSYCHEDELIC MUSIC,
AND AFTER THAT FOLKLORE.
I don’t plan this, it happening unconsciously. Melodies appear by themselves.
I love experimenting, I am curious of the
world around me so I get excited by new
situations in which I can prove myself. So
each record is a new chapter for me.

LET’S GO BACK FOR A MOMENT TO YOUR
OLDER ALBUM „GENESIS”. I KNOW WHAT
THE RECORD IS ABOUT BUT TODAY I PAID
SPECIAL ATTENTION TO ONE PARADOX –
YOUR MUSICAL ROOTS ARE IN YOUR FIRST
ALBUM BUT IT IS THE SECOND ALBUM
THAT BARES THE TITLE „GENESIS”.
I see it that way – the first album is
a kind of tribute to big-beat, and also to
my mother. I wanted everything to come
well together and I think I managed
to do it. People read my intentions in
a very natural way. The second record
is for me the beginning of all things. No
matter whose children we are we have
to come back to ourselves. We become
new individuals. So „Genesis” is a return the mother of all things, to divinity
that makes each of us unique.

SO THAT’S WHY THE COVER OF THE ALBUM
HAS SOME ELEMENTS FROM PHYSICS?
No, it all somehow came naturally.

I don’t think about music in mathematical terms. I act intuitively, I listen to
my inner voices. In that way everything
comes together, not through cold calculation. I don’t follow trends.

SO FAR YOU RATHER CREATE THEM.
Many people think that I am just a follower of my mother’s heritage and that
being a mother of a singer makes me
that way. Such a label was put on me
especially after the first record was
published. When making the second
record I dreamt about creating a trend
for psychedelic music. I look for example at the German market and it is there.
But not here in Poland, so I thought that
it will get more fans than big-beat. My
music friends like vintage more. Look,
Organek recorded such an album, Kim
Nowak also draws from big-beat. I get
a feeling that some time ago musicians got bored because not much was
happening in music. You had the pop
music, then R&B came. And later on
a crisis. Nobody knew what to practice,
what to play, what can be inspiring.
Then a vogue for 1960s and 1970s came
and many of my friends turned towards
older vintage sounds.

LISTENING AND RECOGNISING THE INNER
VOICES OF INTUITION – IS IT SOMETHING

YOU LEARNT DURING YOUR STUDIES?
The very fact that I was born from
a woman’s body makes me more empathic, tuned to signals and details. Secondly,
my life was full of suppressing emotions,
I used to reject emotions. The moment
I realised that I have such a mechanism
of rejecting many things I understood
that it leads nowhere. At that point I started observing myself carefully. Also being
mature helps a lot. Many people want to
stay young but I am very happy that I am
getting older. I feel better that way. I felt
bad in the body of a teenager.

RELEASING TWO ALBUMS, RECEIVING A LOT
PRIZES, BEING ON THE COVERS OF NUMEROUS MAGAZINES, APPEARING IN GALAS AND
BEING RECOGNISABLE – DID THIS INFLUENCE
YOUR INTUITION?
If someone tells me that I should do something, then this person can be 100% sure
that I will not o this. I am totally contrary.
So if someone tells me that something
will influence me in a certain way, it will
have an opposite effect.

SO YOUR NEXT ALBUM WILL ALSO BE
CONTRARY? YOU WILL SURPRISE US WITH
SOMETHING NEW?
I don’t know. I look at the market and
I see that you can surprise someone
by showing your tit. And if someone
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creates something different in sound
or lyrics then no one is surprised. All
people want to astonish and stroke the
others in order to gain their attention.
There are very few things that should be
natural. Maybe I want to be the one who
does not surprise at all?

THAT WOULD COME AS A REAL SURPRISE.
Maybe yes... In these times, when I cannot check my email without having
a mass of commercials popping up,
I have to have something that is certain,
secure, predictable. Such as a home,
a family. Like a rock. You take it and you
know it is good.

IS THAT THE REASON WHY YOU RETURNED
TO CAROLS? TRADITION IS SAFE?
Maybe this is the result of my inner need
to find something stable in this world.
Maybe it’s my revolt against the perpetual
strive for something new?

SO BIG-BEAT OR PSYCHEDELIC MUSIC WILL BE
YOUR TERRA FIRMA?
I look into the future not into the past. The
records I have already made are important but I think about that which is ahead
of me. There are many interesting sounds
to be played. I made nice records but I am
even more excited about the things that
are to come.

W cieniu

Tienszanu

NIEISTNIEJĄCY JUŻ JEDWABNY SZLAK DO TEJ PORY POZOSTAŁ
CHYBA NAJSŁYNNIEJSZĄ DROGĄ HANDLOWĄ NA ŚWIECIE. WEDŁUG
STARODAWNYCH WIERZEŃ TA ŁĄCZĄCA CHINY Z EUROPĄ I BLISKIM
WSCHODEM ARTERIA BYŁA DAREM OD BOGÓW. UZBEKISTAN, PRZEZ
KTÓREGO TERYTORIUM PRZEBIEGAŁ I W KTÓRYM POZOSTAWIŁ SWOJE
ŚLADY, JEST IDEALNYM MIEJSCEM DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ POCZUĆ
DUCHA TAMTYCH CZASÓW. ALE NIE TYLKO.
TEKST

KATARZYNA SZEWCZYK

A

FOT.: KS. ANDRZEJ KULCZYCKI

zja kojarzy nam się zazwyczaj
z takimi państwami, jak Chiny,
Rosja czy Indie. Rzadko przychodzą nam na myśl inne, mniej
znaczące, biedniejsze państwa,

których w tym regionie nie brakuje. O Uzbekistanie słyszymy w mediach w zasadzie od
święta, a jak już się o nim mówi, zaraz o tym
zapominamy. Bardzo możliwe, że większość
z nas nie zna nawet nazwy stolicy tego kraju,
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nie wspominając już o innych miastach.
A jest to duży błąd, bo jest to państwo, które
warto odwiedzić albo chociaż o nim poczytać.
Republika Uzbekistanu jest państwem
nieco rozdwojonym. Naprzeciwko spuścizny
Jedwabnego Szlaku – bogato zdobionych,
efektownych budowli służących niegdyś za
pałace władców okolicznych krain, meczetów i baszt – znajdziemy spuściznę po Uzbec-
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kiej SRR – blokowiska, budynki rządowe
i place, kiedyś poświęcone oczywiście Leninowi. Z jednej strony zobaczymy fascynujące,
pustynne krajobrazy, które, co ciekawe, po
części leżą na obszarze zasypanego Jeziora
Aralskiego, przykładu wywołanej przez
człowieka katastrofy naturalnej. Z drugiej
strony mamy lasy i łąki (a jest ich w Uzbekistanie niewiele), nad którymi wznoszą się
góry Tienszan. Skrajne są też temperatury
– od minusowych zimą, do nawet 50°C latem,
rzecz jasna w zależności od miejsca.

KAMIENNE MIASTO
Od 1991 roku stolicą Uzbekistanu jest Taszkent, jedno z największych miast w całej
Azji Środkowej, którego historia sięga aż
II wieku p.n.e. Przechodził on z rąk do rąk,
by w XIX wieku stać się częścią Imperium
Rosyjskiego, a później jednej z republik radzieckich. Wydawałoby się, że dzięki swojej
wielowieczności i historii miasto to powinno mieć niesamowicie dużo do pokazania.
Niestety, większość zabytkowych budowli
została zniszczona w trzęsieniu ziemi,
jakie nawiedziło Uzbekistan w 1966 roku,
a w Taszkencie miało swoje epicentrum.
W gruzach legła wówczas cała stara część
miasta, w której znajdowały się miejsca
kluczowe dla funkcjonowania państwa na
przestrzeni wieków.
Oprócz mauzoleów, meczetów i medres
z XV-XVI stulecia w stolicy Uzbekistanu znajdziemy pałac Wielkiego Księcia Romanowa
(obecnie siedzibę uzbeckiego MSZ), Operę
i Teatr Baletowy oraz mnóstwo muzeów, a nawet gotycki kościół, co jest rzadko
spotykane w tamtych rejonach. Warto też
udać się na bazar Chorsu, niedaleko Placu
Niepodległości, w centrum dawnego starego
miasta, gdzie tanio można kupić tradycyjne
uzbeckie przyprawy, owoce i warzywa czy
tkaniny, a i na budynek miło jest popatrzeć.
Koniecznie trzeba wejść na wznoszącą się
nad Taszkentem stalową wieżę telewizyjną.
Tam, na wysokości 97 metrów, mieści się
taras widokowy, z którego rozciąga się piękny
widok na miasto. Całkowita wysokość wieży
to 375 metrów, co czyni ją najwyższą budowlą
w Azji Środkowej i jedną z największych na
świecie. W gorące dni przyda się odpoczynek,
wtedy można wybrać się do ogrodu botanicznego lub wielkiego aquaparku.
Obecnie wizytę w Kamiennym Mieście, bo
tak można przetłumaczyć nazwę „Taszkent”,
odradzają turystom podróżnicy, a nawet
mieszkańcy Uzbekistanu. Wszystko dlatego,
że większość jego zabudowy pochodzi już
z XX wieku. Ale konia z rzędem temu, który
wskaże wiekowe, duże miasto, w którym są
tylko i wyłącznie wiekowe budowle. W Tasz-

kencie może nie ma tego zbyt wiele, jednak
nie oznacza to, że nie warto tam zajechać
chociaż na jeden dzień.

„LUSTRO ŚWIATA”
Z Taszkentu w około cztery godziny dojedziemy koleją do Samarkandy – jednego
z najstarszych miast świata, liczącego sobie
ponad 2,5 tys. lat, czyli tyle, ile Ateny czy
Rzym. Niegdyś znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Europę i Indie z Bliskim Wschodem oraz Chinami, przez co zyskała miano „Lustra Świata”.
Pozwoliło to Samarkandzie rozkwitnąć
i urosnąć do rangi jednego z najważniejszych miast dzisiejszego Uzbekistanu.
Zdaniem wielu to właśnie Samarkanda jest
miejscem, które trzeba zobaczyć w pierwszej
kolejności. W sercu miasta znajduje się jego
główna atrakcja – Registon, nazywany też
„Forum Wschodu”. Ten ogromny plac to zespół
architektoniczny z trzech stron otoczony
okazałymi medresami, z których najstarsza
pochodzi z XVI wieku. Najsłynniejsza z nich
– Tillja Kari – pokryta jest czystym złotem
i pełniła niegdyś funkcję meczetu piątkowego.
Dzisiaj, za dodatkową opłatą, możemy wejść
na jeden z jej minaretów i podziwiać panoramę miasta. Ważnym punktem wyprawy są
ruiny obserwatorium Uług Beg'a – pierwszego na świecie obserwatorium astronomicz-
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Niegdyś
znajdowała się
na skrzyżowaniu
szlaków handlowych
łączących Europę
i Indie z Bliskim
Wschodem oraz
Chinami, przez
co zyskała miano
„Lustra Świata”.
Pozwoliło to
Samarkandzie
rozkwitnąć i urosnąć
do rangi jednego
z najważniejszych
miast dzisiejszego
Uzbekistanu.
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nego, wybudowanego w 1428 roku. Warty
odwiedzenia są także cmentarny kompleks
Szah-i Zinda, w którym znajdują się okazałe
mauzolea uzbeckich dostojników.

PERŁA ISLAMU
W dolinie rzeki Zarafszan leży Buchara, której centrum zostało wpisane na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na
starym mieście znajdują się najcenniejsze
i najpiękniejsze obiekty architektoniczne
świata islamu, a jest ich aż 140! Najstarszą
częścią Buchary jest imponująca cytadela
Ark, czyli ruiny murów obronnych. Do 1920
roku, kiedy została ona zbombardowana
przez Rosjan, była twierdzą i rezydencją
uzbeckich dygnitarzy, od tamtej chwili pełni
jedynie funkcję atrakcji turystycznej. A jest
co zwiedzać, bo całkowita powierzchnia cytadeli wynosi prawie 4 hektary. Stosunkowo
niedaleko znajdziemy mauzoleum Samanidów pochodzące z przełomu XI i X wieku,
w którym wrażenie robią rzadko spotykane

dekoracje ścian. Minimum jeden dzień
wypada poświęcić na Po'i Kalon – zespół
medres i meczetów, nad którymi wznosi się
minaret Kalon z XII wieku.
Buchara należy do jednego z miejsc,
w których warto chwilę pobłądzić – wtedy
właśnie można poczuć w pełni jej klimat.
Spacerując po bocznych uliczkach można
obserwować toczące się tam życie, zupełnie
inne od tego, które znamy. Wtedy chyba
najłatwiej trafić na targowisko, gdzie znaleźć
można prawdziwe skarby.

MIASTO W MIEŚCIE
Na zachodzie Uzbekistanu znajduje się Chiwa – dziś niewielkie miasto, kiedyś stolica
chanatu. Około V wieku była ona jednym
z najważniejszych ośrodków handlowych
Azji Środkowej, dzisiaj – jedną z głównych
atrakcji turystycznych Uzbekistanu. Chiwa
składa się w zasadzie z dwóch części: Diszan
Kala to nowe miasto, które powstało w XX
wieku wokół Iczan Kala – starego miasta.
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I właśnie na tym drugim trzeba się skupić
odwiedzając Chiwę, gdyż jest to jeden wielki
zespół budowli, otoczony ceglanym murem,
w którym znajdują się cztery bramy.
Na szczególną uwagę zasługuje kompleks
pałacowy, już nowszy, bo z XIX wieku. Znajduje się on na zachodnim krańcu miasta,
a jego zwieńczeniem jest pałac Tasz Chauli.
W jego skład wchodzi aż dziewięć dziedzińców, na których, kiedy władca chciał
poczuć się trochę jak koczownik, rozbijano
jurty. Większość budowli w Iczan Kala
pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku, są
jednak perełki o wiele, wiele starsze. Koło
jednej z bram stoi XII-wieczna forteca,
niegdyś służąca za rezydencję chanów. Na
początku XI wieku wzniesiono Meczet Letni
z fascynującym, ozdobionym ornamentami
dziedzińcem. Oczywiście, jak we wszystkich opisanych miastach, i tutaj miłośnicy
architektury muzułmańskiej poczują się
wyjątkowo – w Chiwie pełno jest meczetów,
minaretów i mauzoleów.
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To właśnie Uzbekistan jest polecany przez
podróżników na cel pierwszego wypadu do
Azji Środkowej. Coś dla siebie znajdą tu miłośnicy kultury i historii, również tej sięgającej
dwa tysiące lat wstecz. Nawet jeśli nie lubimy
zwiedzać to znajdujące się tam twierdze, meczety i medresy potrafią do siebie przekonać
każdego, kto tylko rzuci na nie okiem. W państwie tym znajdziemy i cywilizację w miastach i trochę „dziczy” w górach. Są zamiecie,
są upały. Jedyne, czego brakuje, to opcja dla
leniuchów – plaża nad ciepłym morzem.
IN ENGLISH

In the shadow
of Tien Shan
The already nonexistent Silk Road remains
world’s most popular commerce route. In
accordance to ancient beliefs this artery,
joining China with Europe and Near East,
was a gift from the gods. Uzbekistan, the
country on whose territory the route used
to run and where its remnants are still
present, is a perfect place for those who
want to experience the spirit of these
ancients times. But not only.
We most often associate Asia with such
countries as China, Russia or India. We
rarely think of other less important, poorer
countries that Asian region abounds in.
We hear about Uzbekistan very rarely
and if there is any news coming from this
country, we immediately forget what it
was about. Most probably many of us don’t
even know the name of the capital of this
country, not to mention names of other
cities. And that is a huge mistake because
Uzbekistan is a country very much worth
visiting or even reading about.

Uzbekistan Republic is a slightly schizophrenic country. Just next to the Silk Road
heritage – richly ornamented effective
buildings that used to serve as palaces for
the rulers of the surrounding territories,
mosques and watchtowers – you can find
elements that are remnants of the Uzbek
Soviet Socialist Republic – blocks of flats,
government headquarters, public city
squares named after Lenin of course. On the
one hand you will see the astounding desert
landscape that has appeared on the seabed
once occupied by the Aral Sea, whose drainage was a natural disaster caused by human
activity. On the other hand you can find
forests and meadows (there are very few of
them in Uzbekistan) and above them - Tien
Shan mountains. Also the temperature in
Uzbekistan reaches extremes – from minus
in the winter, to even 50°C in the summer,
depending of course on the place you visit.

STONE CITY
Since 1991 Tashkent is the capital of Uzbekistan. This is one of the largest cities in
Central Asia and its history goes back to 2nd
century B.C. Tashkent changed hands many
times and in the 19th century it became
part of the Russian Empire and later on, fell
into the territory of Uzbek Soviet Socialist
Republic. At a first glance, it seems that such
a city with long history should have a lot of
things to offer as regards sightseeing. Unfortunately most of the historical buildings
were destroyed in the earthquake that came
to Uzbekistan in 1966 and had its epicentre
in w Tashkent. The earthquake brought the
whole old town down to the ground, together
with all the historic sites and buildings that
served a crucial role for the functioning of
the country throughout centuries. Apart
from mausoleums, mosques and medreses
coming from the 15th and 16th century, in
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the capital of Uzbekistan you can also find
the Palace of Grand Duke Nikolai Konstantinovich Romanov (which currently serves
as the headquarters of the Uzbek Ministry
of Foreign Affairs), Opera and Ballet Theatre
as well as many museums and even a gothic
church, which is very uncommon in this
region. You should also visit the Chorsu
Bazaar which is located near the Independence Square in the centre of what previously
used to be an old town. In the bazaar you
can get cheap traditional Uzbek seasoning,
fruits, vegetables and fabrics and what’s
more, the building is really pleasant to look
at. A must see is also the metal TV tower that
rises high above Tashkent that you have to
mount. There, at the height of 97 meters, you
will see a view terrace that allows you to
see the beautiful panorama of the city. The
total height of the tower is 375 meters, which
makes it the tallest building in Central Asia
and one of the tallest in the world. When
the days are warm you will be able to get
some rest in the botanical garden or in the
huge aqua-park. Currently travellers and
inhabitants of Uzebkistan discourage people
from taking a trip to the Stone City – as that
is the way you could literally translate the
name “Tash Kent”. The reason for that is that
most of the buildings of Tash Kent are young,
they come from the 20th century. But let’s
not forget that it is almost impossible to find
a large city whose buildings would mostly
be coming from old times. So although you
will not find many historical buildings in
Tash Kent, that does not mean it’s not worth
visiting at least for one day.
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„THE MIRROR OF THE WORLD”
It takes 4 hours by train to get from Tash
Kent to Samarkanda – one of the oldest
cities in the world, which is 2.500 thousand
years old, i.e., as much as Athens or Rome.
In the ancient times, the city was located
at the intersection of commerce routes
joining Europe and India with the Near East
and China. Due to that fact, the city gained
a special name - „the Mirror of the World”.
The special location enabled Samarkanda
to flourish and become one of the most
important cities in contemporary Uzbekistan. Many people think that Samarkanda
in one of the places you should visit in the
first place when you come to Uzbekistan.
In the centre of the city you can find the
main attraction – Registan – also called
„the Eastern Square”. This huge square is an
architectural complex surrounded from
three sides by astounding medreses the
oldest of which comes from the 16th century.
The most popular one among them – Tillja
Kari – is decorated with pure gold and used
to function as a Friday mosque. Nowadays,
if you pay an additional fee, you can enter
one of its minarets and admire Samrakanda’s panaroma. The ruins of the Ulugh Beg
Madrasah observatory are your next step
on the must-see sites. This is world’s first
astronomical observatory built in 1428. We
also recommend you to visit the Shah-i-Zinda funerary complex that houses monumental mausoleums of Uzbek officers.

ISLAM’S PEARL
Bukhara is located in the valley of the
Zeravshan River. The historic centre of
Bukhara has been listed by UNESCO as
a World Heritage Site. In the old town you
can find Islam’s most precious and most
beautiful architectural sites, and there are
as many as 140 of them! The oldest part of
Bukhara is formed by the effective Ark-Citadel. The citadel was bombarded in 1920 by
the Russians but until that moment it served
as a fortress and a residence of Uzbek dignitaries. After being bombarded its serves
a purely touristic function. Ant it truly is

a place you should visit – the total area of
the citadel amounts to 4 ha. Fairly close
to the citadel, there is a mausoleum of Samanids that was erected at the turn of 11th
and 10th century. The mausoleum is most
famous for its wall-ornaments. If you come
to Bukhara you should also spend at least
one day at the Po'i Kalon – the architectural
complex of medreses and mosques towered
by the Kalon Minaret from the 12th century.
Bukhara belongs to one of those places
where you should really lose yourself and
wander without a certain goal – at that
moment you can really feel the atmosphere
of the place. When strolling in the narrow
side streets you can really get a taste of
Bukhara’s daily life, which is far remote
from what you call daily life. When strolling in the city without a purpose you can
find a great bazaar with real treasures.

A CITY WITHIN A CITY
If you travel to the western part of Uzbekistan you will reach Khiva – today it is a rather small city but in the old times it used to
be the capital of khanate. In the 5th century
Khiva was one of the most important centres
of commerce in Central Asia; today – it
serves as one of Uzbekistan’s main touristic
attractions. Khiva is composed of two parts:
Dishan Kala which is the new city erected
in the 20th century around the Itchan Kala –
the old town. And we should definitely focus
on the latter part of Khiva since this is a huge
complex of buildings surrounded by a brick
wall with four gates in it.
You should pay special attention to the
palace complex from the 19th century. It is
located on the western fringes of the city and
it is towered by the Tash Chaula Palace. The
palace complex includes nine courtyards
where the country ruler could set up a yurt,
at times he wanted to feel like a nomad. Most
of the buildings in Itchan Kala come from
the turn of the 18th and 19th century, but you

16

can also find architectural pearls that are
much older. There is a fortress, built in the
12th century, located next to one of the gates.
The fortress used to serve as a residence of
khans. At the beginning of the 11th century
the Summer Mosque with a fascinating
ornamented yard. Of course like in other
cities we have presented here, also in Itchan
Kala Muslim architecture lovers will feel
very special – Khiva abounds in mosques,
minarets and mausoleums.
By many travellers Uzbekistan is pointed
out as the best destination for the first visit to
Central Asia. Culture and history - also the
ancient one - lovers can find many interesting
spots here. Even if don’t like sightseeing the
watch-towers, mosques and medreses will
make you fall in love with them even if you
only cast a glance at them. In Uzbekistan you
will find flourishing civilisation in the cities
and a little bit of “wilderness” in the mountains.
You will experience snowstorms and heat. The
only thing that is missing is a tourist option for
the lazy ones – a beach with by a warm sea.

S u b t e l ny u rok 						
OPUSZCZONE BUDYNKI KUSZĄ TAJEMNICĄ I POSMAKIEM PRZYGODY.
SĄ LUDZIE, DLA KTÓRYCH ICH ZWIEDZANIE STAŁO SIĘ PRAWDZIWĄ
PASJĄ. GDY WEJDZIE SIĘ W TEN NIEZWYKŁY ŚWIAT MOŻNA SIĘ ZDZIWIĆ
ILE TAKICH MIEJSC JEST POUKRYWANYCH PO CAŁEJ POLSCE.
TEKST

KA JETAN KUSINA

FOT.: OPUSZCZONE.NET
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iększość ludzi
omija opuszczone
budynki szerokim
łukiem. Powody
są różne – strach
o swoje bezpieczeństwo, niechęć do wysiłku czy po prostu
zwykły brak zainteresowania. W końcu co
może ciekawego kryć się w nieodwiedzanych
przez lat wnętrzach? Są jednak tacy, na których porzucone budowle działają jak magnes.
Pasjonaci, którzy potrafią przejechać kilkaset
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						O P U S Z C Z O N E G O
kilometrów tylko po to, by zbadać nie działającą fabrykę. Zazwyczaj wolą przeszukiwać
opuszczone zakłady fabryczne niż zwiedzać
atrakcje wymieniane w przewodnikach.
Z roku na roku przybywa w Polsce coraz
więcej amatorów tego rodzaju zwiedzania. Co
ich właściwie przyciąga?

MAGIA ZAPOMNIANEGO
Człowiek jest istotą wyjątkowo ciekawską
i nie jest w stanie pominąć żadnej nierozwiązanej tajemnicy. Dlatego co chwilę włazi

w ciemne zakamarki i miejsca, w których
z racjonalnego punktu widzenia nie ma nic
ciekawego. Paradoksalnie jednak często to,
co wydaje się nieprzydatne, ma w sobie najwięcej magii. – Chodzi o to, żeby zobaczyć
coś wyjątkowego, magicznego i niedostępnego dla innych. Racjonalnego wytłumaczenia nie będzie łatwo znaleźć, ponieważ
dla większości ludzi takie budynki są tylko
zwykłą ruderą i nie do końca rozumieją, po
co przemierzać setki kilometrów żeby je zobaczyć na własne oczy i sfotografować. To
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po prostu trzeba czuć – wspomina Grzesiek
z portalu opuszczone.net. – Fantastyczne
jest to, że można znaleźć się w miejscu,
w którym nie było nikogo od kilkunastu lat,
a kiedyś tętniło ono życiem. Przemierzając
puste korytarze i pomieszczenia pełne
przedmiotów pamiętających poprzednią
epokę ma się poczucie prawdziwej podróży
w czasie – dodaje. Jest w tym wszystkim coś
z dziecięcych zabaw w odkrywcę, zwłaszcza jeśli rzeczywiście odnajdzie się miejsca,
do których nikt nie wchodził od paru lat.

Trudno nie poczuć fascynacji, że w świecie,
w którym prawie wszystko zostało odnalezione, są miejsca wciąż czekające, aż ktoś je
ponownie odwiedzi.
Pasją zwiedzania opuszczonych miejsc
zaraża się coraz więcej osób. Jeszcze parę
lat temu dotykała ona tylko garstki zapaleńców, a obecnie coraz łatwiej znaleźć w sieci
strony i blogi poświęcone opuszczonemu.
Na szczęście nie jest to ruch masowy i raczej nie grozi nam utrata poczucia indywidualnej przygody.

RADZIECKIE MIASTECZKO I CMENTARZYSKO
SAMOCHODÓW
Polska obfituje w opuszczone miejsca i trudno jest wybrać te, które wydają się najciekawsze. – To zależy jakiego typu miejsca
lubi się odwiedzać. Jedni są nastawieni tylko
na np. zapomniane kopalnie, pałace, dwory
czy ogromne obiekty pofabryczne, a inni, jak
na przykład ja, uwielbiają zwiedzać miejsca
każdego rodzaju, bo każde miejsce ma swój
urok i niepowtarzalny klimat – opisuje
sprawę Grzesiek. Dodaje jednak, że jest kilka
miejsc, które są odwiedzane właściwie przez
wszystkich poszukiwaczy opuszczonego.
Jednym z nich jest znajdujące się w pobliżu

Bornego Sulinowa opuszczone radzieckie
miasteczko, w którym do początku lat dziewięćdziesiątych zamieszkiwali oficerowie
Armii Czerwonej. Innym popularnym wyborem są opuszczone szpitale, szczególnie
te psychiatryczne. Tego typu obiekty można
znaleźć w wielu miastach w Polsce, chociażby w Gdańsku. Hitem ostatnich lat jest
porzucone wysypisko samochodów znajdujące się pod Warszawą. Czasami warto się
spieszyć, czego przykładem są opuszczone
hale w Gdańskiej Stoczni Remontowej.
Każdy, kto przekładał wyprawę do nich,
musi sobie obecnie pluć w brodę, bo zostały
najzwyczajniej na świecie zburzone.
Jak widać, każdy jest w stanie znaleźć
coś, co go zainteresuje. Trzeba jednak
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pamiętać, że nie jest to najbezpieczniejsze z zajęć. Opuszczone budynki często
znajdują się w nienajlepszym stanie, więc
warto wcześniej dokładnie zbadać sprawę,
bo chyba nikogo nie zachęca wizja bycia
przysypanym gruzem w starej fabryce
gdzieś na kompletnym odludziu. Drugim
istotnym aspektem jest fakt, że czasami
możemy przez przypadek dokonać nieświadomego włamania, co też może mieć
niezbyt przyjemne konsekwencje. Wystarczy jednak trochę rozsądku i zwykłej ludzie ostrożności, a nowy fascynujący świat
może stanąć przed Wami otworem.
Bardzo dużo informacji na temat opuszczonych budynków można uzyskać na
stronie www.opuszczone.net.

TR AVEL

PODRÓŻE

Człowiek jest istotą
wyjątkowo ciekawską i nie jest w stanie pominąć żadnej
nierozwiązanej
tajemnicy. Dlatego co chwilę włazi
w ciemne zakamarki i miejsca, w których z racjonalnego
punktu widzenia
nie ma nic ciekawego. Paradoksalnie
jednak często to, co
wydaje się nieprzydatne, ma w sobie
najwięcej magii.
lack of interest. Anyway, what interesting
can be hidden in the interiors which hadn’t
been visited for years? Bu there are some
people who are attracted by those kinds of
buildings like by magnet? The enthusiast
who can go for several hundred kilometers
only to explore the closed factory. Usually
they prefer going around the abandoned
factories to visiting tourist attractions mentioned in the guides. The number of such

IN ENGLISH

The subtle charm of the
abandoned buildings
The abandoned buildings entice with secret and
whiff of adventure. There are people whose
passion is to visit some of those. When you
enter this world, you can get surprised how
many of such places are hidden all over Poland.
Most of people steer clear of abandoned
buildings. The reasons are different – a fear
of one’s safety, reluctance to effort or simply
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amateurs of this kind of visiting in Poland
has been increasing year by year. What
actually attracts them?

THE MAGIC OF THE FORGOTTEN
A man is an extraordinarily curious creature and is not able to pass over any of the
unsolved secrets. Which is why one goes to
the dark corners and places where, from the
rational point of view, there is nothing interesting. However, paradoxically often what
seems to be useless has the most magic in it.
“It’s all about to see something unique, magical and not available to everyone. It won’t
be easy to find rational explanation for that,
since such buildings are for most of people
a simple ruin of a building and they don’t
really get why you go hundred kilometers
to see it on your own eyes and take picture.
You need to feel it,” said Grzesiek from
opuszczone.net. “The fantastic thing about
it is that you find yourself in a place where
there has been nobody for a couple of years
and which once was vibrant with life. When
pacing empty corridors and rooms full of
objects still remembering the previous era,
you have the sense of a real time travel,” he
added. There is something of the children’s
play at discoverer in it, especially if you
really find places which have been not

entered by anyone for a couple of years. It’s
hard not to feel the fascination that in the
world which almost everything has already
been discovered in, there are places still
waiting for someone to visit them again.
You can pass the passion of visiting abandoned places to more and more people. It
was only a couple of years ago that only
a handful of enthusiast were involved in
it, and now it’s much easier to find websites and blogs dedicated to the abandoned.
Thankfully, it is not a massive move and it’s
not like we are in danger of losing the sense
of the individual adventure.

SOVIET CITY AND CEMETERY OF CARS
Poland is rich in abandoned places and it’s
hard to choose the one which seem to be the
most interesting. “It depends on what kind
of places you like to visit. Some are focused
only on for example forgotten mines, palaces, manors or huge post-factory buildings,
and the others, for example me, love visit
places of every kind, since each place has
its own charm and unique vibe,” described
Grzesiek. It’s good that there are a couple
of places which are visited by almost all
enthusiast of the abandoned. One of them is
a Soviet city located near Borne Sulinowo,
where the officers of the Red Army had
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lived until the beginning of the 1990. Other
popular destination are abandoned hospitals, especially psychiatric wards. You can
find places like these in many Polish cities,
like in Gdańsk, for example. The hit of the
last years is an abandoned a car breaker’s
yard located near Warsaw. Sometimes, you
need to rush, which the abandoned halls of
the Gdańsk Shipyard are the best example.
Everyone who put off the visit there must
kick themselves now, since the buildings
have been simply demolished.
As you can see, everyone is able to find
something special for themselves. But you
need to remember that it is not the safest
activity in the world. The abandoned
buildings are often in bad condition, so it’s
better to check it out earlier, since probably no one is encouraged by a vision of
being buried with rubble in the old factory
in the middle of nowhere. The second significant aspect is the fact that sometimes
you can break in unwittingly, which can
have not very pleasant consequences. It’s
enough to have a bit of reason and simple
caution, and new fascinating world can be
wide open for you.
You can read more about abandoned buildings on the website, www.opuszczone.net.
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pan Tomasz

RĘKA DO GÓRY, KTO CZYTAŁ „PANA SAMOCHODZIKA”? WIĘKSZOŚĆ.
ZBIGNIEW NIENACKI POWINIEN SIĘ SMAŻYĆ W PIEKLE I TO NIE ZA „RAZ
DO ROKU W SKIROŁAWKACH” CZY ZAANGAŻOWANIE WE WSPIERANIE
WŁADZY LUDOWEJ. CHODZI O KRZYWDĘ, JAKĄ ZROBIŁ NAM WSZYSTKIM,
SUGESTYWNIE OPISUJĄC W „PANU SAMOCHODZIKU” JAZDĘ SAMOCHODEM.
TEKST I FOT.

MARCIN KĘDRYNA
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Być jak

Z

moich wieloletnich obserwacji wynika, że znakomita
większość Polaków nigdy
samochodem nie przekroczyła 130 km/h, wiedzę o jeździe
z prędkościami wyższymi czerpie się
właśnie z książek pana Nienackiego. Dlatego tabloidy i rzecznicy Policji i Inspekcji

GUST
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nych 98 koni zrobią 103 – to pojazd pana
Samochodzik miał pewnie ze cztery razy
więcej koni niż statystyczny spotykany
przez niego na drodze samochód. Więc
pan Samochodzik objeżdżał szyderców.
Nie specjalnie, bo nie szukał taniego poklasku. Robił to na ogół w imię
praworządności. A nam, czytelnikom
rosły serca na widok zwycięstwa prawa
i sprawiedliwości.
Dlaczego o tym piszę? Bo jeździłem
Golfem R .
Golf R to Golf. Golf, jak wiadomo, to jeden z nudniejszych samochodów świata.
Nudny nie dlatego, że jakoś specjalnie zły
czy brzydki. Wręcz przeciwnie. Nudny,
bo to jeden z częściej spotykanych samochodów. Golf R wygląda jakby jakiś –
skądinąd utalentowany – tuner coś z nim
zrobił. Obniżył, poszerzył, coś tam zrobił
ze spojlerem. No więc widzi człowiek
Golfa R i myśli: tuningowany Golf, że też
się komuś chce te pieniądze wydawać na
przeróbki. No i chce tego Golfa wyprzedzić swoim BMW, audi, mercedesem,
Insignią, czy innym prestiżowym pojazdem. A tu niespodzianka. Bo Golf R ma
300 koni i 4,9 do setki. Waży półtorej tony
i świetnie się prowadzi.
Można więc się w nim poczuć jak pan
Samochodzik. Tylko lepiej. Bo jadąc
z prędkością 180 km/h, człowiek nie
przepoci koszuli.
P.S. Samochód pana Samochodzika pływał. Golf R nie pływa. Ale i tak
go wolę. Bo większe zaufanie mam do
inżynierów niemieckich niż Włochów
poprawionych przez wuja Gromiłłę.
Transportu Samochodowego mogą sobie
pozwolić na nazywanie kogoś, kto jedzie
z prędkością 180 km/h po autostradzie,
potencjalnym mordercą. Ale nie o tym.
Pan Samochodzik miał samochodzik.
Strasznie brzydki, bo twórca tego wehikułu skupił się jego na właściwościach
użytkowych. Samochód nie był brzydki jak Multipla czy Juke. Był brzydki
w sposób dziś raczej niespotykany. I tak,
jak wtedy ludzie mieli jakiś stosunek do
każdego samochodu, jaki widzieli. Dziś
do większości stosunku nie mają. Dlatego
ambitni ludzie, tuningując za wszelką
cenę, chcą zwrócić uwagę na swoje samochody, co na ogół jest przeciwskuteczne. Bo te tuningowane samochody często
są wyszydzane. Podobnie jak wehikuł
pana Samochodzika.
Z tym że o ile te tuningowane na ogół
ledwo jeżdżą – stożek, wycięcie katalizatora i przelotowy tłumik z fabrycz-
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Like Mr Automobile
Most Poles have read “Pan Samochodzik”
(“Mister Automobile”), a series of novels
by Zbigniew Nienacki. The author should
burn in hell not only for the controversial
Raz w roku w Skirolawkach or his
support for Communism. He is also guilty
of doing harm to all of us, his readers,
as he described driving a car in a very
evocative way.
Many years of observation led me to the
conclusion that a huge majority of Poles
have never driven faster than at 130 kph.
They draw their knowledge of driving
fast precisely from Nienacki’s books.
This is why tabloids and spokespeople
for the police and the Road Transport
Inspection can take the liberty of calling
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someone who drives at 180 kph down the
highway a would-be killer. But that’s not
what I want to focus on.
Mister Automobile had an automobile.
A very ugly one because the creator of
this vehicle focused on its practical properties. The car wasn’t as ugly as the Multipla or the Juke. It was ugly in a way that
today seems rather unusual. People had
a certain attitude to each car they saw
then. Today, they don’t have any attitude
to most vehicles at all. That’s why ambitious people tune up their cars whatever the cost because they want to draw
others’ attention to their vehicles, which
usually produces the very opposite effect.
Because these tuned cars are often jeered
at. Just like Mr Automobile’s vehicle.
But while tuned ones usually barely run
(a cone filter, removed catalytic converter and absorption muffler will make 103
horsepower out of the original 98), Mr
Automobile’s car had probably around four
times more horsepower than the statistical
car he met on the road. So Mr Automobile
drove round jeerers. But he didn’t do that
on purpose; he wasn't seeking plaudits. In
most cases, he did it in the name of lawfulness. And for the readers it was a joy to see
the victory of law and justice.
Why am I writing all that? Because
I was driving a Golf R.
The Golf R is a Golf. And Golfs, as
everyone knows, are one of the most
boring cars in the world. And they’re
not boring because they’re particularly
bad or ugly. Quite the opposite. They’re
boring because they're one of the cars
we see most often. The Golf R looks as
if some – otherwise talented – tuner
did something to it. As if he lowered
and widened it and did something to its
spoiler. So when someone sees a Golf R ,
he thinks: “A tuned Golf! Why do people
want to spend their money on modifications at all?” And so he wants to pass this
Golf with his BMW, Audi, Mercedes, Insignia or any other prestigious car. And...
surprise! Because the Golf R has a 300hp engine and 4.9 to hundred. It weighs
one and a half tonne and runs great.
So you can actually feel like Mr Automobile inside. Or better. Because driving
at 180 kph, you won’t drench your shirt
with sweat.
PS Mr Automobile’s car could float
on water. The Golf R can’t. But I still
prefer the latter. Because I have greater
trust to German engineers than to
Italians corrected by a Polish tuner of
questionable reputation.
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Ile za figurkę?
WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE ZABAWKI PRODUKOWANE SĄ ZAZWYCZAJ DLA
DZIECI. JEDNAK GDY PRZYJRZEĆ SIĘ ILE MOGĄ KOSZTOWAĆ ICH RZADKIE,
KOLEKCJONERSKIE EGZEMPLARZE, SZYBKO MOŻNA DOJŚĆ DO WNIOSKU, ŻE
POZWOLIĆ SOBIE NA NIE MOGĄ TYLKO DOROŚLI. I TO CI BOGACI.
TEKST

KA JETAN KUSINA
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olekcjonowanie figurek
zaczyna się zazwyczaj niewinnie, często
jeszcze w dzieciństwie.
Ot, kilka zabawek,
który ładnie wyglądają na półkach. Jednak, apetyt rośnie
w miarę jedzenia. Przyszły kolekcjoner
stwierdza, że fajnie byłoby mieć całą
serię, do której należy jego figurka. Po
jej zebraniu zaczyna jednak odczuwać
niedosyt, bo bakcyl już się zaczął. Prawdopodobnie w tym momencie nie ma
już odwrotu, a niewinne hobby zacznie
zmieniać się w prawdziwą pasję, która
potrafi pochłonąć małą fortunę.

KLASYCZNE FIGURKI
Legenda głosi, że George Lucas zrzekł
się praw do przychodów z projekcji
„Gwiezdnych Wojen” w zamian za zyski
ze sprzedaży zabawek związanych
z kosmiczną sagą. Chciwi dystrybutorzy
uznali go za wariata, nie spodziewając
się, że młody reżyser przewidział prawdziwą rewolucję. Dzisiaj oryginalne figurki z logiem Star Wars należą do tych
osiągających najwyższe ceny wśród
kolekcjonerów. Najbardziej ceniona jest
wyjątkowo rzadka zabawka przedstawiająca Dartha Vadera wyprodukowana
w 1978 roku. Jej cena rynkowa wynosi
obecnie ponad 6000 dolarów. Jednak
to nic w porównaniu do wartości jaką
osiągnął prototyp pierwszej figurki
z znanej serii G. I . Joe, która warta jest…
200 000 dolarów, czyli sumę, za którą
można kupić dom. Nie tak wielkie, ale
wciąż spore ceny osiągają rzadkie
modele przedstawiające postacie
z komiksów, kreskówek czy gwiazdy
baseballu. Ciekawym przypadkiem są
także lalki Barbie, których ekskluzywne
wersje chętnie projektowane były przez
znanych kreatorów mody i jubilerów.
Ozdobiona w diamentowy naszyjnik wersja stworzona (zajęło to sześć
miesięcy) przez Stefano Canturi została
sprzedana za 302 500 dolarów w czasie
aukcji charytatywnej mającej na celu
wspomożenie Fundacji na rzecz badań
nad rakiem piersi. Natomiast za oryginalną lalkę z 1959 roku kolekcjonerzy są
w stanie zapłacić 27 450 dolarów.

KLOCKI LEGO

FOT.: BARBIE ROMITA GIRL 67 - CREATIVE COMMONS

Produkowane przez duńską firmę klocki to jeden z największych fenomenów
kulturowych XX wieku. Wychowały
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Przyszły kolekcjoner stwierdza,
że fajnie byłoby
mieć całą serię,
do której należy
jego figurka. Po jej
zebraniu zaczyna
jednak odczuwać
niedosyt, bo bakcyl już się zaczął
się na nich niezliczone ilości dzieci,
które w dorosłym wieku nadal darzą
je dużym sentymentem. Nie chodzi już
nawet o same klocki, ale o charakterystyczne ludziki Lego, które wywołują
uśmiech chyba na każdej twarzy. Świadomi tej siły producenci wpadli na
genialny pomysł i zaczęli wypuszczać
figurki oparte na najbardziej znanych
popkulturowych markach takich jak
„Gwiezdne Wojny”, „Batman”, „Indiana Jones” czy „Harry Potter”. Ludziki,
nazywane oficjalnie „Lego Minifigures”,
okazały się prawdziwym hitem i szybko zdobyły uznanie wśród kolekcjonerów. Może nie osiągają one jeszcze
tak zawrotnych sum jak klasyczne
figurki, ale pamiętajmy, że niektóre
z nich dopiero co weszły na rynek i za
jakiś czas ich ceny na pewno poszybują
w górę. Ponownie jedną z najdroższych klockowych figurek okazuje się
ta pochodząca ze świata Gwiezdnych
Wojen. Z okazji 30-lecia powstania
postaci C - 3PO, do losowo wybranych
zestawów zawierających figurkę droida
wrzucone zostały jego specjalne złote
i chromowane wersje. Dzisiaj warte
są około czterystu dolarów. Natomiast
najdroższy klockowy ludzik jest jednocześnie rodzajem żartu ze strony koncernu. W 2011 roku zaprezentował on
złotą i chromowaną figurkę nazwaną
Mr.Gold, która przedstawia dżentelmena w drogim garniturze, z monoklem,
kapeluszem i gustowną laską. Wyprodukowana w pięciu tysiącach egzemplarzy figurka już dzisiaj osiąga ceny
przekraczające tysiąc dolarów.
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FOT.: MATCHBOX MIKE MOZART - CREATIVE COMMONS 2

Wśród nich
znajduje się
wyprodukowany
przez Matchbox
w 1961 brązowożółty dźwig.
Kosztował on
kolekcjonera
13 000 dolarów,
a jego wartość
wynikała z rzadkiej
jak na ten model
kombinacji kolorów.

RESORAKI
Kolejną niepozorną zabawką z dzieciństwa, której rzadkie modele osiągają
zawrotne ceny, są samochodziki popularnie zwane resorakami. Oczywiście
chodzi o oryginalne egzemplarze sygnowane marką Matchbox albo Hot Wheels.
Największą kolekcję tych autek posiada
niejaki Jimm Gallagos. W jego zbiorach
znajduje się 35 000 modeli o łącznej
wartości wynoszącej prawie półtora
miliona dolarów. Wśród nich znajduje
się wyprodukowany przez Matchbox
w 1961 brązowo-żółty dźwig. Kosztował
on kolekcjonera 13 000 dolarów, a jego
wartość wynikała z rzadkiej jak na ten
model kombinacji kolorów. Jednak największe wrażenie robi specjalny model
wyprodukowany z okazji czterdziestolecia Hot Wheels. Samochodzik jest
ozdobiony 18-karatowym złotem, 2 500
diamentami i sześcioma rubinami. Co
ciekawe, sama wartość kamieni wynosiła 140 000 dolarów, ale samo autko zosta-
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ło sprzedane za „tylko” 60 000 dolarów.
Jak widać, nawet największy zapaleńcy
mają swoje granice.
IN ENGLISH

How much for one toy
figure?
It might seem that generally toys are
produced for children. But if you look
at the price of unique collectors' items
you will quickly understand that it is only
grown-ups that can afford such a thing.
Wealthy grown-ups.
Usually the habit of collecting figures
starts as an innocent action, which usually starts in childhood. Nothing special,
just a couple of toys that look nice when
put on the shelves. But the appetite grows
with what it feeds on. The young collector-to-be comes to a conclusion that it
would be nice to have a whole series of
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toys from which the one he already has
comes. But as he gets the whole series,
he begins feel discomfort, because the
will to have them all has already started.
Most probably from that moment there is
no turning back and the innocent hobby
starts to change into a real passion that
can swallow a small fortune.

CLASSIC FIGURES
The legend has it that George Lucas
waived the rights for the income from
the projections of „Star Wars” and took
instead the income from the sale of toy
figures with characters from the cosmic
story. The greedy distributors took him
for a freak not knowing that the young
director actually foresaw a real revolution. Today the original toy figures
with the logo of Star Wars belong to
the group of toys that reach the highest prices among the collectors. Darth
Vader's toy figure produced in 1978 is
among the most highly valued ones in
the toy market. Currently the market
value of this figure reached up to 6.000
dollars. But it is still not that much in
comparison to the market value of the
prototype of the first toy figure from the
G.I. Joe series which reached … 200.000
dollars, and for that money you can actually buy a house. The prices of unique
models of characters from comic books,
animation films or baseball stars also
reach quite high prices, but not as high
as Vader or G.I. Joe toys. Also Barbie
figures are an interesting example. The
exclusive versions of these toy figures
were designed by famous fashion and
jewelery designers. Barbie doll designed
by Stefano Canturi and decorated with
a diamond necklace (it took him six
months to make the doll) was sold for

FOT.: STAR WARS FIGUES SIMO Q CREATIVE COMMONS 2

FOT.: LEGO MR GOLD AUTOR LEAP KYE – CRATIVE COMMONS 2 GENERIC

302.500 dollars during a charity auction
organized in order to support the Foundation which supports medical research
preventing breast cancer. What is more,
collectors are willing to pay 27.450 dollars for an original Barbie doll from 1959.

LEGO
Lego toys produced by the Danish company are one of the world's greatest cultural
phenomena of the 20th century. Huge
numbers of kids were raised with Lego in
their hands, and in their adult years they
are still very fond of them. In fact the love
for Lego is not so much about the building
blocks but about the characteristic Lego
figures that make all of us smile. Lego
producers, totally aware of Lego power,
came up with an ingenious idea and began producing Lego figures based on the
most popular pop-culture brands such
as „Star Wars”, „Batman”, „Indiana Jones”
or „Harry Potter”. These figures, officially
called „Lego Minifigures”, became an
absolute hit and quickly became popular among the figures collectors. Maybe
they do not reach the same exorbitant
prices as the original old-school Lego
figures but let's not forget that some of the
“Minifigures” have entered the market just
recently and their prices will surely grow
higher soon. It seems that one of the most
expensive Lego figures is the one from the
world Star Wars. For the 30th anniversary
of the creation of the
C-3PO character, producers have
placed in randomly chosen boxes with
sets of C-3PO droid figure its golden and
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chrome version. Today these figures
are worth almost four hundred dollars.
Whereas the most expensive Lego
figure is at the same time a joke played
by the producer. In 2011 Lego company advertised a golden and chrome
figure called Mr. Gold which portrays
a gentleman in an expensive suit with
a monocle, a hat and a walking stick.
This figure, produced in 5.000 copies
already now reaches the price of over
one thousand dollars.

MATCHBOX CARS
Here comes another inconspicuous
childhood toy – a matchbox car. Mind
you, some these car toys reach exorbitant
prices. What we are talking about here
are of course the original items baring
the brand Matchbox or Hot Wheels. A guy
named Jimm Gallagos hold the largest
collection of these toy cars. It reaches up
to 35.000 models whose total cost is half
a million dollars. One of the pearls in
this collection is the brown-yellow crane
produced by Matchbox in 1961. Gallagos
had to pay for it 13.000 dollars and its
price was related to the rare combination of colors, unusual for this particular
model. However the most astounding toy
car ever is the special model produced by
Hot Wheels. The car is made of 18-carate
gold, 2.500 diamonds and 6 ruby stones.
What’s interesting, the cost of the noble
stones reached up to 140.000 dollars but
the toy was sold “only” for 60.000 dollars.
As you can see, even the most crazy collectors have their limits.

Rękodzieło
uwikłane w

sieci

POLSCY TWÓRCY HAND MADE PEŁNI ENTUZJAZMU PRZENIEŚLI SIĘ DO WIRTUALNEGO ŚWIATA. CHOĆ
CZĘSTO PROJEKTUJĄ I WYKONUJĄ SWOJE PRACE W DOMOWYM ZACISZU, DZIĘKI POWSTAJĄCYM
CORAZ LICZNIEJ PLATFORMOM MOGĄ POZYSKIWAĆ KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.
TEKST:

AGNIESZKA MRÓZ

FOT.:

MAT.PRASOWE PL.DAWANDA .COM
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Od

kilku lat można
obserwować
znaczący, żeby
nie powiedzieć
lawinowy, wzrost
ilości platform multibrandowych, oferujących produkty hand-made polskich
twórców. Wiele z nich założonych zostało
przez rodzimych przedsiębiorców. Potencjał w niezależnych markach znad Wisły,
dostrzegają jednak także zagraniczne
firmy zajmujące się designem i modą.
Założyciele wszystkich platform jednogłośnie deklarują, że nie są typowymi
sklepami, jak ognia wystrzegając się przy
tym bezosobowego podejścia do klienta.
Nie sprzedają, a jedynie w sprzedaży
pośredniczą, dając twórcom możliwość
założenia własnego sklepu, dzięki czemu
ci nie muszą martwić się ani o kwestie
techniczne ani działania marketingowe.
Jest to szczególnie ważne, biorąc pod
uwagę fakt, że samodzielne budowanie silnej marki wymaga olbrzymich nakładów
finansowych. Samo skłonienie potencjalnego klienta, aby znalazł i wszedł na
naszą stronę może okazać się ponad siły.
Tymczasem istniejące multibrandy dysponują znacznymi nakładami na promocję
w sieci. Już sama liczba fanów na prowadzonych przez nie fanpage'ach, wahająca
się od kilkudziesięciu do blisko dwustu
tysięcy, zachęca do kooperacji. Dodatkowo
część z nich na stałe współpracuje z blogami, stylistami i mediami, którym wypożycza przedmioty ze swojej oferty, rozbudzając tym samym u setek tysięcy czytających
prasę i blogi lifestylowe nieodpartą chęć
posiadania unikalnych przedmiotów.

Podejmując decyzję, czy zakupu designu chcemy dokonać na dedykowanej
platformie, czy też portalu aukcyjnym,
warto wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie specjalistyczne platformy sprzedające modę i design selekcjonują produkty
i dbają o unikatowość swojej oferty.

Podejmując decyzję, czy zakupu
designu chcemy
dokonać na dedykowanej platformie,
czy też portalu
aukcyjnym, warto
wziąć pod uwagę
fakt, że wszystkie
specjalistyczne
platformy sprzedające modę i design selekcjonują
produkty i dbają
o unikatowość
swojej oferty.

MAGAZYN Z TOWARAMI

PEREŁKI SPRZED LAT

Pakamera na rynku zaistniała w 2005
roku czyli, patrząc przez pryzmat
historii Internetu i e-commerce,
w czasach jeśli nie pre- to z pewnością
historycznych. Na początku rozwijana
była po godzinach. Jej twórcy Mateusz
Wojczkowski i Julita Wojczkowska nie
przypuszczali zapewne, że już po dwóch
latach od rozpoczęcia działalności będą
mogli pozwolić sobie na porzucenie etatów i skupienie się na rozwijaniu własnego pomysłu. Co warte podkreślenia,
a co obecnie nie zdarza się często, swój
portal budowali organicznie, nie korzystając ze wsparcia inwestorów. Było to
możliwe między innymi dzięki temu, że
tego typu portale w tamtym okresie były
na tyle niszowe, że marketing szeptany
w zupełności wystarczył.
Pakamera, jak sama nazwa wskazuje, jest magazynem pełnym towarów,
z tym zastrzeżeniem, że są to towary
wyjątkowe. Co można kupić? Akcesoria
i biżuterię, zarówno dla niej, dla niego,
jak i dla dziecka, ubrania i dekoracje do
mieszkania: brzozowe taborety, świetlane girlandy, poszewki z jelonkami, kosze
na rower, bransoletki z zamków błyskawicznych… W sumie znaleźć można
produkty 1620 twórców.

Do grona pionierów zalicza się także DecoBazaar, który powstał z miłości jego twórców do pięknych i unikalnych produktów.
Artyści wystawiający na portalu prace,
które znajdą uznanie w oczach klientów,
mogą spać spokojnie i nie obawiać się, że
za kilka dni na portalu znajdą się ich naśladowcy. Twórcy platformy dają bowiem
gwarancję, że nie dopuszczą imitacji
dostępnych już prac. DecoBazaar daje
możliwość sprzedaży wyszukanych w secondhandach perełek. Wybierać można
zarówno spośród ubrań w stylu vintage,
jak i stylowych mebli sprzed kilku dekad.
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Wybierać
można zarówno
spośród ubrań
w stylu vintage,
jak i stylowych
mebli sprzed kilku
dekad. Za każdym
prezentowanym
produktem kryje
się historia.
Znajdziemy
tam blisko 200
wywiadów
z autorami
prac, niektórzy
prezentują także
zdjęcia swoich
pracowni.

dzięki inwestorom z Insight Venture,
którzy mają nosa do pomysłów, które błyskawicznie rozkochują w sobie miliony.
Dowodem tego jest m.in. fakt, że wcześniej
zainwestowali w Twittera oraz Tumblr.
DaWanda umożliwia twórcom zaprezentowanie swoich produktów ponad
siedmiu milionom odwiedzających ją
rocznie klientom z całej Europy. Platforma próbuje stawić czoła odwiecznemu
problemowi większej części społeczeństwa: co kupić na prezent. Korzystając
ze specjalnego filtra możemy otrzymać
podpowiedź co sprezentować mężowi,
partnerce, żonie, dziadkowi, babci itd. Jeśli łącząca nas relacja to za mało, szukać
można uwzględniając zamiłowania. Znaleźć możemy coś dla miłośników luksusu,
gadżeciarzy, trendseterów, koneserów
wnętrz i zmarzluchów ciepłolubnych.
Nowością na DaWandzie są tutoriale,
pokazujące jak samodzielnie wykonać
piękne przedmioty. Dowiedzieć można
się m.in. jak zrobić torbę ze starych jeansów, poduszkę potworka czy też etui na
iPada. Oczywiście wszystkie niezbędne
materiały dostępne są w sklepie.

ciosekundowy film promujący markę.
W przekonaniu tym utwierdzają także
wywiady z twórcami umieszczone na
kanale Youtube.

POLSKI WĄS
Od jakiegoś czasu na mapie Polski pojawiły się dziesiątki najczęściej weekendowych
targów hand-made. Możliwość spotkania
z autorami prac i bezpośredniego zakupu
produktu spotkała się z ciepłym przyjęciem miłośników unikalnych drobiazgów. Niewielu pomysłodawców targów
decyduje się odbyć drogę od cyklicznych
wydarzeń do platformy e-commerce.
Inaczej było z twórcami Mustache
Yard Sale, wydarzenia organizowanego
od 2008 roku, będącego tym samym jednym z najstarszych targów niezależnej
mody w Europie Środkowo-Wschodniej.
Pod koniec 2013 roku Patrick Deba i Konrad Ozdowy wyruszyli do na podbój serc
miłośników designu do świata online
i założyli portal Mustache.pl. Od tego
czasu swoje produkty wystawiać zaczęło
u nich ponad 440 autorów.

GWIAZDY BRANŻY
ZAPROJEKTUJ SWOJE ŻYCIE
Mybaze.com założone zostało w warszawskim Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości przez trzech studentów: Duc Vu Hoanga, Adama Cellary oraz
Tomasza Pasternaka. W połowie 2013
roku firma była na ustach zarówno świata designu, jak i biznesu elektronicznego.
Platformie mybaze.com przyświeca
motto „design your life” (zaprojektuj
swoje życie). Mybaze.com to, jak mówią
jej założyciele, platforma społecznościowo-handlowa. Jest miejscem, w którym
można dyskutować, polecać i wymieniać się opiniami. Założyciele portalu
doskonale zdają sobie sprawę, że klienci
nie kupują przedmiotów, a historie
i emocje z nimi związane. Przekonać
można się o tym oglądając kilkudziesię-

Za każdym prezentowanym produktem kryje się historia. Znajdziemy tam
blisko 200 wywiadów z autorami prac,
niektórzy prezentują także zdjęcia swoich pracowni.

OKNO NA ŚWIAT
Gdy pojawiła się na polskim rynku, inne
multibrandy drżały. Niemiecka DaWanda
do Polski wkroczyła rezolutnym krokiem
w drugiej połowie 2012 roku. Dynamiczny
rozwój firmy możliwy był między innymi
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Szturmem na polski rynek platform
zajmujących się modą i designem
w 2011 roku wszedł Showroom. Wyróżnia się oferując skrupulatnie
wyselekcjonowanym twórcom niezależnej mody aplikację umożliwiającą
sprzedaż za pośrednictwem Facebooka.
Showroom sprawnie łączy świat online
i offline, a mówiąc dokładniej: internetowe zakupy i pop-up shop, który jak
nazwa wskazuje, pojawia się i znika,
a czekają na niego setki zainteresowanych modą. W jego ramach powstała specjalna, rozbudowana sekcja,
poświęcona wyłącznie produktom dla
dzieci. Kupić można na niej akcesoria
dla niemowlaków, zabawki, dekoracje
do pokoju, meble, jak również przydatne gadżety dla mam.

BIZNES
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Handcraft entangled
in the web
Polish artists who work within the handmade branch have very enthusiastically
moved to the virtual world. Although they
design and create most of their work in their
cosy homes, thanks to internet platforms, that
have recently started blossoming, they can
reach customers from all over the world.

BUSINESS

The number of internet multi-brand platforms has been rapidly growing within
last couple of years. These platforms offer
hand-made products created by Polish artists. Many of the platforms were
created by Polish entrepreneurs, however
the potential of the independent Polish
brands is seen also by the foreign companies that deal with design and fashion.
Founders of all internet platforms
unanimously declare that they are not
typical shops and that they absolutely negate impersonal approach to customers.

They don’t sell but they participate in the
selling process as mediators, giving the
authors free hand to open their own shop,
which help them deal with both technical
and marketing issues.
This is especially important due to the
fact that building a strong brand on your
own requires huge financial input. Barely
convincing the potential customer to
find and enter our website can be beyond
the capabilities of an individual creator.
Luckily, the already existing multi-brand
platforms possess large amounts of money that they can use for promotion. Just
a simple look at the number of fan-page
likes, which starts with two or three dozen thousand likes to almost two hundred
thousand likes will make you want to
cooperate with such a platform. Additionally, some of the platforms cooperate
on a stable basis with blogs, stylists and
media that rent chosen items from the
platform’s offer, thus triggering in hundreds thousands of blog fans and lifestyle
magazines readers the irresistible need
to possess the unique items.
If we make a decision to purchase
a given design item on a dedicated platform or on an auction portal, we should
pay attention to the fact that all of the
specialised platforms that sell fashion
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and design items carefully select their
products and make sure that their offer
is unique.

A STOREHOUSE WITH PRODUCTS
Pakamera appeared in the market in 2005.
If we look at it from the perspective of the
internet and e-commerce history - these
were maybe not the pre-historical but
definitely historical times. At the beginning the creators were developing the internet platform in their free time. Mateusz
Wojczkowski and Julita Wojczkowska
most probably did not presume that after
two years of the platform’s existence they
will be able to drop their full-time job and
focus on developing their own ideas. It’s
worth highlighting that they started building their portal “organically”, without outer support from other investors, and that
doesn’t happen often today. It was possible
for them to do so due to the fact that such
kind of portals were very few and nichelike, and the whispering marketing was
enough to build the brand. Pakamera – as
the name suggests – is a storehouse full
of various products. The only exception
is that these are unique products. What
can you buy there? Accessories, jewellery,
for women, men and for children, clothes
and interior design items: stools made of
birch-wood, light-garlands, quilts with
deers, bicycle baskets, wristlets made of
zippers… Generally you can find products
created by 1620 people.

BEADS FROM OLDEN DAYS
DecoBaazar also belongs to the group
of pioneers. The portal was created and
propelled by the love of its creators for
beautiful and unique products. Artists
who present their works in the portal can
sleep tight and they don’t need to worry
that within next couple of days there will
be followers in the portal. The platform
founders guarantee that they will not
allow any form of imitation of the already
displayed works. DecoBaazar gives an
opportunity of selling refined garments
and other items that were found in second-hand shops. You can choose from
vintage style clothes as well as from stylish furniture coming from past decades.
Each items hides a story. You can find
almost 200 interviews with authors of
the works and some of them also show
the interiors of their hand-craft studios.

A WINDOW TO THE WORLD
When this company appeared in the
Polish market, other multi-brands

started quivering with fear. The German
company DaWanda came to Poland with
a steady step in the second half of 2012.
The dynamic development of the company was made possible due to the input of
investors from Insight Venture who have
very good intuition about new ideas and
who immediately make millions of customers fall in love with them. A simple
proof of that is their earlier investment in
Twitter and Tumblr.
DaWanda allows artists to present
their own products to a number of more
than seven million customers from all
over Europe who visit the platform yearly.
The platform also tries to deal with the
everlasting problem that most of us share:
what do we buy for a present. By using
a special filter we can get a hint about
what to buy for our husband, partner, wife,
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grandfather, grandmother, etc. If we find
it difficult to buy something just basing
on our relationship with someone, then
we can try finding something by looking
at common likes and interests. We can
choose something for luxury-lovers, for
those who like gadgets, for trend-setters,
interior connoisseurs and for cold-haters
who love the warm and cosy stuff.
Tutorials are a novelty in DaWanda.
They show you how to make beautiful
objects yourself. You can find out for example how to make a bag out of old pair
of jeans, how to make a pillow-monster
and etui for an iPad. Of course all necessary materials are available in the shop.

DESIGN YOUR LIFE
Mybaze.com was founded in the Academic Incubator of Entrepreneurship in
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creators of hand-made craft bazaars
Warsaw by three students: Duc Vu Hoanga, Adam Cellary and Tomasz Pasternak.
are able to take the route from cyclical events to an e-commerce platform.
In the middle of 2013 the company was on
everyone’s lips both in the world of design
But the situation was different when it
comes to creators of Mustache Yard Sale
and in the world of electronic business.
Mybaze.com platform is motivated by
– event that has been organised since
the following motto „design your life”.
2008 and which remains one of the oldest independent fashion bazaars in the
Mybaze.com is, as its founders claim,
a social and commercial platform. This
Central-Eastern Europe. At the end of
is the place where you can discuss,
2013 Patrick Deba and Konrad Ozdowy
recommend and share opinions. The
embarked on a journey to the virtual
portal’s founders are very much aware
world in order to conquer the hearts
of design-lovers and created a portal
that customers do not buy items but they
buy stories and emotions related to them. called Mustache.pl. Since then the portal
has gathered over 440 authors who presThis could be well seen in the short
video clip promoting the brand. Also the
ent their work there.
interviews with the portal founders that
you can find in Youtube prove that this
THE STARS
Showroom has entered the Polish
is their concept of selling.
market of internet fashion and design
POLISH MOUSTACHE
platforms with a huge force in 2011. Its
Since some time the map of Poland has
distinguishing feature is the fact that
started to abound in dozens of handthe portal offers to a number of very
made bazaars held mostly on weekends.
scrupulously selected creators of indeThe idea of bazaars where you can meet
pendent fashion a special application
the authors of the works and buy the
that enables them to sell their works via
items directly from them has been greetFacebook. Showroom effectively links
ed with very warm response from those
the online and offline world, or speakwho love small unique items. Not many
ing more precisely: it links the internet

shopping with pop-up shop, which as
the name suggests, tends to continuously
appear and disappear, while hundreds
of customers interested in fashion are
waiting. Within the pop-up shop there is
a special well-developed section devoted
only to products for children. You can
buy there accessories for infants, toys
and room decoration items, furniture, as
well as useful gadgets for mothers.
REKLAMA

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.

www.marekkondrat.pl

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

BYŁO,

nie minęło

Można napisać, że w modzie wszystko już było.
Można, ale to też już było. Więc po co pisać?
Można też napisać, że lepsze jest wrogiem dobrego. Ale to też oczywistość. Są na świecie firmy zajmujące się produkcją porządnych ubrań,
które z tych oczywistości wyciągnęły wnioski.
I szyją to samo i tak samo od ponad 160 lat. Tak
samo porządnie.
Czy są to ubrania dla każdego? Niekoniecznie.
Ale czyż rolls royce to samochód dla każdego,
którego na niego stać?
IN ENGLISH

Too little but not too late
You can say that in fashion – we have seen it all,
and there is nothing new. You can say that, but
that is also something we have had before. So
what can we say? We can also say that what's
better claims priority to what's good. But that
is so obvious. There are companies in the
world, that deal with producing clothes, and
these companies have drawn conclusions from
obvious facts. And they create in the same way
and create same kinds of clothes as they used
to do 160 years ago. They do it as neatly as they
used to do in the past. Do they make clothes that
anyone can wear? Not necessarily. But is Rolls
Royce a car that anyone can have, even if he or
she can afford it?
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JESIENNA KOLEKC JA WARSZ AWSKIEGO SKLEPU FASTER DOG
FOT.: Paweł Bąbała
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COLUM N

FELIETON

Matko Karmicielko,

nie daj się zwariować!

TEKST

IWONA Z ASUWA
IWONA Z ASUWA

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Im

ram obserwację. Sprawdzam co ci służy.

bardziej inwestujesz w świadome matczyne

Słucham Cię. Daję wybór. Nie chcesz jeść

działania kulinarne, czyli zgłębiasz wiedzę

mięsa? Nie jedz. Nie chcesz jeść warzyw?

na temat zdrowego odżywiania, tym gorzej!

Ha! Przemycę ci je w zupie kremie… Chcesz

W tym lesie jest coraz ciemniej! Czyż nie

zjeść coś słodkiego? Upiekę ci ciasteczka

lepiej było zostać w błogiej nieświadomości?

raz na jakiś czas. Zaszalejemy też czasem

Tylko spójrzcie… Zboża (kasze, ziar-

z domowymi czipsami i dużą ilością kolo-

na) powinny być podstawą diety. Zboża

rowych lemoniad, zanim mi podrośniesz

powinniśmy usunąć natychmiast z diety!

i dowiesz się, że ta czerwona koloryzowana

Albo przynajmniej ograniczyć! I to nie tylko

jest świeżym burakiem, a zielona pietrusz-

te z glutenem! Oleje, oliwa, tłuszcze, powinny

ką… A potem sam wybierzesz swoją drogę.

gościć na naszym stole, pod warunkiem, że

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

Matko Karmicielko! A co ty wybierzesz?

wiemy które nadają się do obróbki cieplnej,
a które spożywamy jedynie na zimno.
Wszystkie oleje dodane są złe! Powinniśmy jeść jedynie oleiste pestki i nasiona
zamiast tłoczyć z nich oleje! Masło jest
niezbędne w diecie dzieci! Masło szkodzi!
Wszelkie dosładzanie to zło! Miód cię nie
uratuje! Miód jest bardzo zdrowy! Nie praż
ziaren! Namaczaj! Będą lżej strawne.
Nie namaczaj ziarna. Podpraż! Zmienisz
ich termikę i działanie na organizm.
Siemię lniane to trucizna po zmieleniu!
Jedz je w całości lub mielone zalej wrzątkiem! Siemię lniane jest bardzo zdrowe. Nie
zalewaj go wrzątkiem bo zniszczysz część
jego wartości. Zatrucie? Musiałbyś go zjeść
baaardzo dużo! Wypij mleko z miodem przy
pierwszych objawach przeziębienia!
Mleko? Mleko szkodzi! Z mlekiem przeziębienie trwa dłużej! A miód podgrzany
traci właściwości! Cukier szkodzi! Weź
ksylitol! Ksylitol szkodzi! Już lepiej użyj
nierafinowanego cukru! Jedz mięso! Jest
niezbędne! Nie jedz mięsa! Mięso szkodzi!
Kupuj tylko eko warzywa!
Nie przepłacaj za warzywa! To ekościema! Nie bądź jeleniem! Jedz wszystko na
surowo! Nie jedz surowego! Gotuj! Ta lista
nie ma końca. Jak żyć, Drogi Małoletni? Jak
ci gotować i nie zwariować? Wybieram intuicję i zdrowy rozsądek. Wybieram dobrej
jakości produkty, domową kuchnię, zamiast
sklepowych gotowców. Wybieram bezpośrednich producentów. Wybieram jabłko
niepryskane od sąsiada zamiast z dużego
marketu. Wybieram kuchnię naturalną,
złożoną z wszystkich produktów, na które
nie masz alergii lub nietolerancji. Wybie-

IN ENGLISH

Breadwinning Mother,
keep a cool head!
Easier said than done. The more you invest
in conscious culinary activities, that is
the more you improve your knowledge of
healthy eating habits, the worse! It is getting
darker and darker in this forest! Wouldn’t it
be better to remain in blissful ignorance?
Just look... Cereals (groats and grains) should be the basis of one’s diet. We
should eliminate cereals from our diets
immediately! Or at least cut down on
them! And it concerns not only cereals
that contain gluten! Oils, olive oil and fats
should grace our table, provided that we
know which are fit for heat processing and
which can be eaten cold. All oils are bad!
What we should do is eat oleaginous seeds
instead of pressing them.
Butter is essential in children’s diet! Butter is harmful! Any way of sweetening food
is wrong! Honey will not save you! Honey
is very healthy! Do not roast seeds! Soak
them! They will be more easily digestible.
Do not soak seeds! Roast them! You will
change their thermal nature and their
influence on the body.
Ground linseed is poison! Eat linseed as
it is or, when ground, pour boiling water
over it! Linseed is very healthy! Do not put
it in boiling water because you will ruin
a part of its properties. Poisoning? You
would have to eat a lot, really! jnj,nm,bhjfDrink milk with honey when you develop
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the first symptoms of a cold.
Milk? Milk is harmful! If you drink
milk, you’ll suffer from the cold longer.
And when heated, honey loses its properties. Sugar is harmful! Take xylitol! Xylitol is harmful! You’d better use unrefined
sugar. Eat meat! It’s essential! Do not eat
meat! Meat is harmful!
Buy only eco-vegetables! Do not overpay for vegetables! It’s eco-rubbish! Do
not be a dupe! Eat everything raw! Do not
eat raw food! Cook it!
The list is endless. What can I do, Dear
Minor? How to cook for you and stay cool-headed? I choose intuition and common
sense. I choose quality products and home
cooking instead of ready meals offered in
shops. I choose direct producers. I choose
unsprayed apples from my neighbour instead of those from a supermarket. I choose
natural cuisine composed of all products
you are not allergic or intolerant to. I choose observation. I check what is good for
you. I listen to you. I give you the choice.
You don’t want to eat meat? So don’t do it.
You don’t want to eat vegetables? Ha! I will
smuggle them in cream soup... You want to
eat something sweet? I will bake some cookies for you once in a while. We will also
try making our own home-made crisps
with a huge amount of colourful lemonades before you grow up and learn that the
red one was coloured with fresh beetroots
and the green one – with parsley... And
then you will choose your own path.
Breadwinning Mother! And what do
you choose?

INWESTOR
investor
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Inwestycje
i Finanse

Frankowa gorączka
złota nad Wisłą
▶▶Szwajcarskie referendum zmroziło polskich frankowiczów.
▶▶Frank po 4 zł? Analitycy mówią, że to bardzo mało prawdopodobne.
Już dawno wydarzenia w małym alpejskim kraju nie wywołały takiego
popłochu nad Wisłą. Ostatniego dnia
listopada w Szwajcarii odbędzie się referendum pod hasłem „Ratujmy nasze
złoto”. – W najczarniejszym scenariuszu frank może umocnić się nawet do 4
zł – stwierdził z tej okazji Marek Rogalski, analityk DM BOŚ, czym wywołał panikę wśród setek tysięcy Polaków zadłużonych w helweckiej walucie.
Sprawa błyskawicznie dotarła na najwyższe szczeble władzy. Premier Ewa
Kopacz zwróciła się nawet do Komisji

Nadzoru Finansowego o sprawdzenie,
czy banki w Polsce są gotowe na scenariusz gwałtownego skoku kursu franka.
Politycy różnych partii prześcigają się
w pomysłach rozwiązań, które miałyby
pomóc przyciśniętym frankowiczom. –
Na najbliższym posiedzeniu rządu przeanalizujemy, co w trybie pilnym w tym
obszarze możemy zrobić – obiecał wicepremier Janusz Piechociński.
Dlaczego szwajcarskie złoto budzi takie emocje w Polsce? Cofnijmy
się do roku 1999. Wtedy to Szwajcaria
zmieniła konstytucję, nadała bankowi

centralnemu (SNB) niezależny mandat
i zerwała związek swojej waluty ze złotem. Oznaczało to, że od tego momentu
bank centralny mógł swobodnie decydować o tym, w jaki sposób handlować szlachetnym kruszcem. W rezultacie od 2000 roku do teraz złote rezerwy
SNB skurczyły się z 2,6 tys. t (43 proc.
całkowitych rezerw) do niewiele ponad
1 tys. t (ok. 8 proc. rezerw). Nie wszystkim podobało się to, że bank centralny
pozbywał się złota, kiedy jeszcze kilka
lat temu jego cena mocno rosła. Dyskusja o utraconych zyskach znalazła

finał w zaplanowanym na 30 listopada
referendum, do którego doprowadziła
prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa
(SVP), ta sama, która chce się pozbyć
z kraju imigrantów.
Czego dokładnie chce SVP? Po pierwsze, żeby SNB już nigdy więcej nie sprzedawał złota, a wręcz odwrotnie – dokupił szlachetnych sztabek i docelowo
zwiększył ich wartość w rezerwach do
20 proc. Po drugie – żeby szwajcarskie
złoto trzymane było w kraju, a nie jak
teraz w Londynie i Ottawie.
– Jeżeli Szwajcarzy zagłosują za tą
„Chrońmy majątek
narodowy”
propozycją, będzie to oznaczało, że SNB
– głoszą plakaty
przy zachowaniu obecnego poziomu
zachęcające
rezerw zostanie zmuszony do zakupu
do udziału
kwot przeznaczałby na zakup
niemal 1,6 tys. t złota, co stanowi ok.
le odrzucą ten pomysł – mówi
w referendum.
złota. Taki nakaz skompliko40 proc. całkowitego popytu na złoto
Fritz Zurbrügg, członek rady
wałby mu skuteczne zarząw 2013 roku. Przy słabnącym popycie
zarządzającej banku.
dzanie rezerwami, ale w żaden sposób
inwestycyjnym na złoto w fizycznej poPomysł nie ma też poparcia w szwajnie wpłynąłby na możliwość utrzymania
staci taka decyzja z pewnością będzie
carskim rządzie (mocny frank osłabiłby
kursu franka powyżej 1,20 za euro. SNB
miała pozytywny wpływ na jego notonastawioną na eksport gospodarkę) i obu
może wyemitować dowolną ilość franwania – tłumaczy Piotr Jelonek, analityk
izbach parlamentu. – To złota klatka dla
ków – wyjaśnia Kwiecień.
Raiffeisen Polbanku.
SNB, który będzie dysponował środkaW razie gdyby Szwajcarzy opowieCi analitycy, którzy sieją
mi ratunkowymi, ale nie będzie
dzieli się za „ocaleniem” złota, ich bank
popłoch wśród polskich fran- „Ewentualne
mógł ich użyć – twierdzi Andrea
centralny ma jeszcze jedno wyjście. –
kowiczów, argumentują, że
Caroni z Demokratycznej Partii
wprowadzenie
Może przesunąć część rezerw w walujeśli frank szwajcarski będzie
Szwajcarii (FDP).
postulatów
referendum
tach obcych do państwowego funduszu
miał większe pokrycie w złoJednak nawet jeśli obywatemajątkowego, kontrolowanego przez
cie, stanie się jeszcze bardziej przyczyni się
le powiedzą „tak”, nie oznacza
przede wszystkim
Ministerstwo Finansów. Dzięki temu te
wiarygodną walutą i jego
to, że z dnia na dzień SNB będo wzrostu cen
środki nie będą uznawane za rezerwy
wartość w relacji do innych
dzie musiał kupić ogromne ilozłota i nie będzie
walutowe – mówi
walut wzrośnie. Jednak nie
ści złota. Najpierw decyzja mumiało istotnego
Jarosław Janecki,
wszyscy się z tym zgadzają.
siałaby
zostać
zaakceptowana
wpływu na kurs
główny ekonomista
– Jako całkowicie absurdalprzez władze większości szwajfranka wobec
Société Générale.
ne i niedorzeczne odbieramy euro i złotego”.
carskich kantonów, a nawet
– Jakub Borowski,
W alpejskiej
stwierdzenia i predykcje, iż
gdyby tak się stało, SNB miałby
gorączce złow przypadku przeforsowania główny ekonomista pięć lat na dostosowanie się do
Taki kurs euro
Crédit Agricole
takiej inicjatywy kurs franka
nowych regulacji.
utrzymuje od trzech ta ekonomiści
lat Szwajcarski
apelują o rozsąmiałby powrócić powyżej 4 zł
Ci, którzy straszą rosnącym
Bank Narodowy.
dek. – Ewentualne
– twierdzi Przemysław Kwiecień, główw siłę frankiem, zapominają o tym,
Nikomu się nie
wprowadzenie pos
ny ekonomista XTB.
że SNB w 2011 roku zobowiązał się do
opłaca, by przestał
tulatów inicjatyRzeczywiście, trudno oprzeć się
trzymania kursu franka w ryzach i nie
to robić.
wy przyczyni się
wrażeniu, że cała sprawa to burza
pozwala mu się wspiąć powyżej graniprzede wszystkim
w szklance wody. Po pierwsze, „Ratujcy 1,20 euro za franka. Dotąd obietnicy
do wzrostu cen złota i nie będzie miało
my szwajcarskie złoto” to inicjatywa
dotrzymał. Dlaczego miałby więc z niej
istotnego wpływu na kurs franka wobec
polityczna, za którą – aby zyskała ona
zrezygnować? Można się spodziewać, że
euro i złotego – uważa Jakub Borowski,
na znaczeniu – musiałaby zagłosować
kontrola kursu franka, czyli w praktygłówny ekonomista Crédit Agricole. –
większość szwajcarskich obywateli.
ce skupowanie z rynku obcych walut,
Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodPartia SVP odnosiła już spektakularne
przy jednoczesnym nakazie zakupu złonie z którą do końca 2015 roku kurs
sukcesy, nie dalej jak w lutym udało jej
ta może nieco ograniczyć elastyczność
franka będzie się kształtował w przesię zyskać poparcie dla ograniczenia
SNB, ale nie jego wydolność finansową.
dziale 3,46–3,50 zł – dodaje. – Nie dziwi
napływu imigrantów. Najnowsze son– SNB, zamiast lokować waluty w bezspore zainteresowanie tym tematem
daże pokazują, że „tak” dla złota może
pieczne instrumenty dłużne, część tych
w Polsce, jednak straszenie krachem na
powiedzieć 44 proc. Helwetów, ale aż
rynku franka jest dzisiaj wyjątkowo nie20 proc. jest niezdecydowanych. Na
Analitycy
mówią,
że
wynik
odpowiedzialne – mówi Janecki.
„nie” jest sam SNB. – Inicjatywa ograreferendum w sprawie
— Agnieszka Kamińska
nicza możliwości działania banku cenrezerw złota w Szwajcarii
tralnego – przyznaje Thomas Jordan,
Jednym słowem: Frank po 4 zł to bzdura –
prezes SNB. – Ucierpi na tym jego wianie wpłynie na kurs franka. mówi przytłaczająca większość ekspertów.
Jego umocnienie nikomu nie jest na rękę.
rygodność. Mam nadzieję, że obywate-
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Firmy
i Rynki

W medialnym imperium pracował od 20 lat. Przez 13 był prezesem Cyfrowego Polsatu.
Historia uczy, że szefowie z takim stażem miewają trudności z ułożeniem sobie życia na nowo.
Dominik Libicki uważany jest za architekta biznesowego sukcesu Cyfrowego
Polsatu – największej w Polsce platformy
satelitarnej, którą stworzył 13 lat temu.
Zanim pod koniec października nieoczekiwanie rozstał się z grupą Zygmunta
Solorza–Żaka, należał do menedżerów
o najdłuższym stażu w jednej firmie.
Jakie ma plany na przyszłość – nie
wiadomo, bo od czasu złożenia rezygnacji milczy „nawet w sprawie pogody”. O pomyśle na życie zawodowe tym bardziej nie chce rozmawiać.
„Wszystko, co miałem do powiedzenia, zostało zawarte w komunikacie” –
odpisał na nasze pytania.
Oficjalnym powodem odejścia był
„brak zgodności co do sposobów realizacji strategii” – tak głosi ów komunikat.
Nieoficjalnie mówi się, że największe różnice zdań Libicki miał z Tobiasem Solorzem, wiceprezesem Cyfrowego Polsatu
i synem Zygmunta, który powoli przekazuje mu władzę w swojej grupie biznesowej. Następca miał podobno naciskać
na zwiększenie zadłużenia Cyfrowego
Polsatu, by z tych pieniędzy finansować
inne przedsięwzięcia medialno–telekomunikacyjne. Na to Libicki ponoć nie
chciał się zgodzić.
Jak mówią osoby z jego otoczenia,
między nim a Solorzem juniorem miało

też dochodzić do spięć w kwestii zarządzania Polkomtelem, operatorem sieci
Plus. Po przejęciu spółki przez Cyfrowy
Polsat to Libicki chciał wyznaczać kierunki jej rozwoju. Jednak Tobias Solorz
jako prezes Polkomtelu miewał podobno inne zdanie w tych kwestiach. Mniejszy rządził większym. Dla właściciela
Polsatu Zygmunta Solorza–Żaka wybór
między wieloletnim, skutecznym i zaufanym menedżerem a przyszłym spadkobiercą imperium – choć niełatwy – był
jednak oczywisty.
Historia Libickiego może budzić skojarzenia z innym przypadkiem odejścia
znanego menedżera. Na początku ubiegłego roku po siedmiu latach kierowania
międzynarodowym holdingiem należącym do Jana Kulczyka ze stanowiska
prezesa zrezygnował Dariusz Mioduski.

Zygmunt Solorz–Żak

Tobias Solorz

Przygotowuje
swojego syna
na przejęcie władzy
w medialno–
–telekomunikacyjnej
grupie.

Wiceprezes
Cyfrowego Polsatu
i prezes Polkomtelu.
To z nim Libicki miał się
poróżnić w sprawie
strategii.

Zerwanie więzów z bogatym i wpływowym właścicielem to niejedyna analogia
do historii Libickiego. W obu przypadkach dymisje zbiegają się w czasie ze
stopniowym przekazywaniem władzy
biznesowej młodszemu pokoleniu miliarderów. U Kulczyków pierwsze skrzypce
gra już nie Jan, lecz jego syn Sebastian.
Jednak w tym przypadku nie było to specjalnym zaskoczeniem. Przygotowania
do zmiany warty w rodzinnym holdingu
trwały od lat. – Od początku było wiadomo, że to nastąpi, choć horyzont czasowy
nie był dokładnie określony – przypomina
Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk
Holding. Większą sensację Dariusz Mioduski wywołał na początku tego roku, gdy
przejął większość udziałów w Legii Warszawa. Dziś na swoim profilu na Twitterze
przedstawia się jako „inwestor, przedsiębiorca, filantrop, mąż i ojciec”.
Osoby znające Libickiego uważają, że
nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy ani w Polsce, ani za granicą.
Nie dość, że ma sukcesy w rozwijaniu
firmy na bardzo konkurencyjnym rynku, to płynnie mówi po angielsku i hiszpańsku. Niewielu spodziewa się jednak,
że zacznie pracę dla konkurencji. – To
guru w obszarze zarządzania telewizją
i kontentem, jest niezwykle kompetentny – mówi Piotr Muszyński, wiceprezes

1mld zł
O tyle zmalała giełdowa wartość Cyfrowego
Polsatu w dniu, w którym ogłoszono odejście
Libickiego. Niewielu się tego spodziewało.

Orange Polska. Do zasług Libickiego zalicza stworzenie modelu płatnej telewizji
z dobrze zdefiniowaną grupą docelową
wsparte znakomitą komunikacją. – Spodziewam się po nim pragmatycznej decyzji co do własnej drogi dalszej kariery
– mówi Muszyński. – I to niekoniecznie
korporacyjnej – zaznacza.
Nie byłby pierwszym, który wybrał
inną drogę. Byli prezesi odnajdują się
bowiem często poza dotychczasowym
nurtem własnej kariery. – Zakładają własne firmy. Inwestują w nieruchomości.
Otwierają galerie sztuki. Przechodzą do
pracy w radach nadzorczych i do działalności doradczej. Pojawia się całe spektrum możliwości, których wcześniej nie
mieli czasu rozważyć – mówi Borysław
Czyżak, szef Sediba Consulting.
W telekomunikacji, gdzie w ostatnich latach nie brakowało rozstań menedżerów z długim stażem w jednej firmie, byli prezesi często parają się potem
consultingiem, oddają się pasjom albo

Dariusz Mioduski

Jan Kulczyk

Odszedł po siedmiu
latach ze stanowiska
prezesa Kulczyk
Holding. Obecnie jest
właścicielem Legii
Warszawa.

Przekazał ster
w biznesie synowi
Sebastianowi. Sukcesję
przygotowywał od lat.
Odejście Mioduskiego
to jej element.

ponownie wchodzą do branży, choć już
jako inwestorzy.
Marek Józefiak, który przez prawie
10 lat związany był z Grupą Telekomunikacji Polskiej (dziś Orange Polska), po
odejściu z firmy trafił na kilka lat pod
skrzydła firmy doradczej EY, a dziś jest
członkiem rady nadzorczej analityczno–
doradczej firmy Algolytics.
Mirosław Godlewski, szef Netii w latach 2007–2014, jeszcze zanim złożył rezygnację, zapowiadał, że będzie w przyszłości inwestorem. Związał się silniej
z funduszem MCI Tomasza Czechowicza,
która to firma jest dziś jednym z większych akcjonariuszy Netii.
Niezależnym inwestorem jest także
Janusz Arciszewski, w latach 2000–2011
prezes i mniejszościowy akcjonariusz
sieci kablowej Aster, kupionej ostatecznie przez UPC Polska. Arciszewski dziś
rozwija własne biznesy telekomunikacyjne i jest m.in. udziałowcem spółki
Barista zarządzającej Hard Rock Cafe.
Z kolei Simon Boyd, prezes UPC Polska
przez 16 lat, dziś rozwija swoją sportową
pasję – gra w golfa.
Jaką drogę wybierze Dominik Libicki? – Dla menedżerów jego skali w Polsce dziś wyzwań nie ma. Jeśli natomiast
sprawdzi się przepowiednia, że TVN
trafi w ręce Time Warner, to byłby on
dla Amerykanów odpowiednią osobą
na odpowiednim miejscu, jako szef takiej telewizyjnej grupy – uważa Grażyna Piotrowska–Oliwa. Jej zdaniem praca
dla grupy specjalizującej się w nadawaniu telewizji nie stanowiłaby bezpośredniej konkurencji dla firmy, którą tworzył
Libicki. Jak dodaje Piotrowska–Oliwa,
każdej branży można się nauczyć. – Ale
w spółkach Skarbu Państwa go nie widzę – zaznacza była członkini zarządu
Orlenu i była szefowa PGNiG. Tajemnicą
są też plany innego znanego menedżera
z branży telekomunikacyjnej, Miroslava
Rakowskiego, który z końcem października przekazał stery w T–Mobile Polska swojemu następcy, a do końca roku
odejdzie z grupy Deutsche Telekom,
w której pracował 12 lat. Jego współpra-

cownicy podejrzewają, że może on z powodzeniem zaangażować się w biznes
szkoleniowy. Ich zdaniem ma umiejętności coacha i zapał, by edukować.
Atrakcyjnych ofert pracy dla byłych
prezesów nie ma zbyt wiele w czasach,
gdy wiele branż przechodzi konsolidację. Zdaniem Borysława Czyżaka, jeśli
ktoś przez lata z powodzeniem kierował
firmą, wielokrotnie udowadniając swoje
strategiczne i przywódcze kompetencje, to rynek powinien szybko je docenić.
Jednak w praktyce osoby rozstające się
z firmą przechodzą często przez trudny
okres poszukiwań nowej roli, co jest wyzwaniem nie tylko zawodowym, ale także osobistym i rodzinnym, szczególnie
dla osób przyzwyczajonych przez lata do
bardzo intensywnej aktywności.
Na niekorzyść Libickiego przemawia
długi staż na stanowisku prezesa. Wbrew
pozorom nie musi to być atut. – Lepiej,
jeśli kandydat na wysokie stanowisko
ma różnorodne doświadczenia z kilku
rynków, różnych kultur organizacyjnych
– ocenia Zbigniew Płaza, partner zarządzający w firmie Boyden specjalizującej się w rekrutacji top menedżerów. Jak
zaznacza, to właśnie dlatego wie„Jeśli sprawdzi się
le czołowych firm
przepowiednia,
w swych prograże TVN trafi
mach kształcenia
w ręce Time
menedżerów tak
mocno stawia na
Warner,
zbieranie doświad[Libicki] byłby
czeń z różnych
odpowiednią
krajów i różnych
osobą na
stanowisk. Wg Zbigniewa Płazy optyodpowiednim
malny staż to 5–10
miejscu jako szef
lat w jednym miejtakiej
telewizyjnej
scu. Jeśli jest dłużgrupy”.
szy, to człowiek tak
mocno przesiąka
kulturą organizacyjną swojej firmy, że traci kontakt z zewnętrznym rynkiem. Jeszcze trudniej
może być tym, którzy – jak Dominik Libicki – sami tę kulturę tworzyli, mając
dużą niezależność. Wtedy konieczność
dopasowania się do innego korporacyjnego stylu zarządzania firmą może być
dużym wyzwaniem.
— Anita Błaszczak, Urszula Zielińska
Jednym słowem: Dominik Libicki podobno
poróżnił się w wizji rozwoju Polsatu
z Tobiasem Solorzem. Teraz zaczyna nowe
biznesowe życie.
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Ile trwa
w internecie

Biznes online to specyficzna branża. „Szybka przemijalność jest wpisana w jego DNA”.

Wyniki, które pokazuje Google Trends, nie są równoznaczne z tym, ile osób korzysta
z danego serwisu – ale pozwalają określić stopień zainteresowania nim w sieci.

Ello.co przypomniał o nietrwałości sławy – czego ofiarą w Polsce jest m.in. Nasza Klasa.
O Ello.co głośno było na przełomie
września i października. Nowy serwis
społecznościowy zapewnia, że „nie
traktuje użytkownika jak produktu”,
a na poparcie tych słów założyciele i inwestorzy Ello podpisali w październiku statut zakazujący sprzedaży danych
o użytkownikach firmom trzecim lub
reklamodawcom. Ello mimo aury elitarności (dostęp tylko na zaproszenia)
szybko zgromadziło ponad 1 mln użytkowników, a media sięgnęły po nagłówki sugerujące, że oto na rynku pojawił
się kiler, który wykończy Facebooka.
Co było dalej? Michał Białek, dyr. operacyjny serwisu Wykop.pl, mówi o „szybkim spadku zainteresowania po pierwszym etapie wow”. Jak wygląda efekt wow
i towarzyszący mu późniejszy zjazd – każdy może z łatwością zobaczyć, wystarczy
spojrzeć na obrazek poniżej.
– W długiej perspektywie czasowej wszystko można uznać za chwilową modę. Generujący do niedawna
rekordowe wyceny Foursquare dziś
bez sukcesów walczy ze spadkami – zauważa Białek. Amerykański Foursquare – czyli oparta na mechanizmach

geolokalizacji aplikacja do „meldowania” światu swej obecności w określonych miejscach (knajpach, hotelach,
lotniskach etc.), z której korzystało
50 mln użytkowników, podzieliła się
w tym roku na dwa odrębne narzędzia. Samo Foursquare bazuje teraz na
spersonalizowanych rekomendacjach
barów, restauracji i innych miejsc
wartych odwiedzenia, a do meldowania się służy nowa aplikacja Swarm.
Użytkownicy nie są z tego zadowoleni
i popularność firmy spada.
Flagowym przykładem tego typu zjawisk był Second Life, wirtualny świat udostępniony przez firmę Linden Lab w 2003
roku. W latach 2006–2007 cieszył się gigantyczną popularnością i był odwiedzany przez miliony internautów – to wtedy
Szwecja jako pierwsza otworzyła w nim
swoją ambasadę, a później dołączyły do

Bez nowego pomysłu
na siebie nawet
największe firmy czeka
nieuchronny zmierzch.

niej kolejne państwa, aby trafiać w ten
sposób do młodych ludzi i dostarczać
im informacji. – Nie będziemy wydawać
paszportów czy wiz, ale z pewnością wyjaśnimy, jak je zdobyć w rzeczywistym
świecie – komentował w 2007 roku Olle
Waestberg, dyrektor Instytutu Szwedzkiego, który odpowiadał za prowadzenie wirtualnej ambasady. Wiele redakcji
otwarło w Second Life wirtualne agencje
prasowe, których zadaniem było informowanie o życiu i przedsięwzięciach biznesowych użytkowników wirtualnego świata. – Ludzie czują się tak, jakby tworzyli
nowy świat, i właśnie to robią – mówił
Philip Rosedale, dyr. generalny Linden
Lab. Sukces Second Life okazał się jednak tymczasowy. Emocje nagle ucichły,
Linden rzadko wprowadzało aktualizacje. Nastała stagnacja i internauci uznali,
że Second Life przestał być interesujący.
– A kiedy tak się dzieje, odpływ użytkowników jest równie szybki jak wcześniej ich
przypływ, gdy firma była na topie – mówi
Michał Paradowski, partner w spółce doradczej 4 Results.
Podobne zjawiska polscy internauci znają dobrze z własnego podwórka.

ello.co
sierpień 2014

wrzesień 2014

…zanosi się

Na początku tego roku w sieci pojawiło
się kilka artykułów na temat zwolnień
w nk.pl, dawnej Naszej Klasie. Pracę
straciło ok. 40 osób z działu reklamy
i badań, bo spółka redukowała koszty. Wprawdzie popularność serwisu
jest wciąż jeszcze wysoka – wg badania Megapanel PBI/Gemius z sierpnia
serwis odwiedza
miesięcznie 5,6
mln internautów –
ale jest to już mniej
niż połowa tego,
co jeszcze pięć lat
temu. Z czasów,
Tyle mln
gdy polskie knajużytkowników
odwiedza
py zalewała fala
miesięcznie serwis
sentymentalnych
nk.pl, dawną Naszą
spotkań klasowych
Klasę. To mniej
umawianych przez
niż połowa tego,
użytkowników serco jeszcze pięć
wisu, nie zostało
lat temu.
nic. Nasza Klasa
oddała tych ostatnich Facebookowi, który odwiedza
miesięcznie już ponad 17 mln Polaków.
A pod koniec października przeszła
audyt i została wystawiona na sprzedaż. Już jako – zdaniem wielu komentatorów – biznes cokolwiek przebrzmiały.
Fotka.pl i Grono.net to kolejne niegdyś
bardzo modne firmy, które już dawno
przestały być cool.
Ta druga już nie istnieje – w pewnym

5,6

„Najgorszym
rozwiązaniem jest
uparte trwanie
przy pierwotnym
pomyśle i modelu
biznesowym.
Należy pamiętać,
aby nieustannie
wchodzić w buty
swoich klientów
– koniec końców
istniejemy dla
nich”.
— Klaudyna
Długozima, prezes
zarządu ConQuest
Consulting

momencie serwis społecznościowy, działający od 2004 roku,
zmienił się w hosting plików,
ale na tym rynku Grono nie odniosło już sukcesu. Także założone w 2000 roku Gadu–Gadu
najlepszy czas ma już za sobą.
Pozostaje największym rdzennie polskim komunikatorem,
ale ze Skype’em nie jest w stanie konkurować. Zagrożeniem
dla GG jest też funkcja czatu Facebooka. Widząc to, firma powoli odcina się od komunikatora, wierzy, że
przyszłość tych narzędzi wyznacza
rynek aplikacji mobilnych, i to na
nim próbuje się skoncentrować.
– Szybka przemijalność jest wpisana w DNA biznesów internetowych – komentuje Marcin Kotlarek,
partner i dyrektor zarządzający firmy
Boston Consulting Group Polska. – Powodów takiego zmierzchu może być
wiele – mówi Michał Białek – ale chyba najważniejszy to utrata kontaktu ze
swoimi użytkownikami, budowanie
różnego rodzaju procedur, spowalnianie organizacji, która wolniej adaptuje
się do zmian otoczenia – mówi menedżer Wykopu. W przypadku polskich
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firm dochodzi jeszcze jedno
bardzo poważne wyzwanie.
– Niestety, na rynku platform
handlowych czy social media
trudno im konkurować z globalnymi graczami, o ile nie
zdominowały rynku przed ich
wejściem do Polski, jak np. Allegro – tłumaczy Bogdan Dobrzeniecki z działu doradztwa
biznesowego Ernst & Young.
Ale można z tym zjawiskiem walczyć. – Są dwie główne
ścieżki: wymyślanie się na nowo,
czyli dobudowywanie nowych
funkcjonalności po to, żeby zyskać
lojalność klientów, albo tzw. aktywna kanibalizacja, której mistrzem
jest np. Apple – tłumaczy Kotlarek.
Firma, chcąc pozostać na topie,
musi więc eksperymentować. Zdaniem
ekspertów uwagę powinna poświęcać też innym aspektom – tworzeniu
zróżnicowanego zespołu specjalistów
i dbałości o obecność w środowisku
start–upowym, czyli na różnego typu
programistycznych maratonach, spotkaniach networkingowych czy szkoleniach akceleracyjnych dla młodych
przedsiębiorców. Na takich imprezach
często można podpatrzyć, co robią inni,
i wpaść na cenne pomysły związane
z rozwojem własnego biznesu.

Technologie
Redakcja

Przedstawiciel Boston Consulting
Group Polska zaleca też budowanie
zespołów możliwie zróżnicowanych.
– Trzeba od razu założyć, że potrzeba
nam wielu różnych pomysłów i wielu
autorów – argumentuje.
„Z ubolewaniem
Utrzymywanie bieżąmuszę stwierdzić,
cego dogłębnego rozeznaże ich czas [Nasza
nia w branży to, wydaKlasa, Fotka.pl
wałoby się, oczywistość.
– red.] już minął,
– Wielokrotnie jednak
i nie wierzę
w możliwość
widziałem projekty, które
powrotu dawnego
przedstawiane były jako
sukcesu. Jedynie
unikatowe, a po chwinowy pomysł
li googlowania okazywana siebie może
ło się, że podobny był już
pomóc”.
wcześniej realizowany
—Michał Białek,
w USA czy na zachodzie
dyrektor operacyjny
Wykop.pl
Europy – mówi Białek.
I wreszcie słowo zaklęcie. Pivot. Oznacza ono znaczącą zmianę pierwotnej strategii
w celu osiągnięcia lepszego dopasowania do oczekiwań rynku
i sprawniejszego modelu biznesowego. To obecnie w świecie biznesu
online bardzo popularne hasło. Kiedyś
pivot doskonale sprawdził się choćby w Facebooku, gdy ten otworzył się
na ludzi spoza rodzimej uczelni Marka
Zuckerberga i zyskał dzięki temu miliony nowych użytkowników.
– W rzadko którym start–upie model biznesowy określony na początku
okazuje się tym najlepszym i dopiero
po kilku pivotach udaje się osiągnąć
sukces – twierdzi Białek.
A kiedy pojawiają się bariery wzrostu albo gdy firma zaczyna tracić udziały w rynku, Bogdan Dobrzeniecki
z Ernst & Young podsuwa jeszcze inne
wyjścia. – Pierwszym jest sprzedaż firmy w momencie, kiedy ma wciąż dobre
wyniki, ale niewielki potencjał dalszego wzrostu. Ponadto należy próbować
zwiększyć koncentrację na podstawowym biznesie, przejmując głównych rywali lub łącząc się z nimi – doradza.
Inaczej mówiąc – przedsiębiorca internetowy musi znacznie aktywniej niż

Żyć i umrzeć wraz z Second Life
W szczycie
popularności
wirtualnego świata firmy
i instytucje (także
z Polski) otwierały
w Second Life
wirtualne sklepy
i salony. W każdym
miesiącu setki tysięcy
przedmiotów i obiektów
było kupowanych
i sprzedawanych
za walutę wprowadzoną
w grze – tzw. dolary
Linden, które można
było później wymieniać
na gotówkę. Niektórzy
dorobili się w ten
sposób pokaźnych
majątków
– najlepsi przedsiębiorcy
generowali ponad
200 tys. dol. rocznie.
A potem… wszystko się
skończyło.

Serwis
ogłoszeniowy
Producent
komputerów

„tradycyjny” korygować kurs. O czym
firmy zapominają częściej, niż się zdaje.
– Kiedy jakiś biznes online się rozrośnie
i staje się wszechobecny, przez dłuży
czas będzie na rynku mocno rozpoznawalny – mówi Michał Paradowski z 4 Results. To zjawisko może bardzo skutecznie uśpić czujność firmy. – Rzecz w tym,
że sama rozpoznawalność nie wystarczy,
by utrzymać się na powierzchni. Trzeba stale wprowadzać uaktualnienia, nie

można za długo bazować na jednym dobrym pomyśle – dodaje Paradowski. – Jeśli spoczniemy na laurach, będzie to błąd
bardzo bolesny w skutkach.
— Grzegorz Kubera
Jednym słowem: Łaska internautów na
pstrym koniu jeździ. Doświadczają tego nie
tylko takie efemerydy jak ostatnio serwis Ello.

My tu Gadu–Gadu, a Skype tymczasem… Czyli kilka danych pokazujących, jak kapryśna bywa popularność:
2006 rok,
marzec

43,79

%

Tyle wynosił wtedy zasięg komunikatora GG
(wg badania gemiusAudience mierzącego
uruchomione aplikacje).

2014 rok,
sierpień

Skype był na
drugiej pozycji
z wynikiem

18,62%

Przez osiem lat sporo się
zmieniło. Skype ma obecnie

45

%

a komunikator GG
tylko

22,91%
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WIĘCEJ

o kosmetykach
w złotej tonacji przeczytasz
w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i smartfon.
douglas magazyn pl

279 zł

GUERLAIN
L'OR Pure Radiance Gold, odmładzająca
baza pod makijaż wzbogacona
24-karatowymi cząsteczkami
złota, 30 ml, nr 329734

Królewski kolor
189 zł

YVES SAINT LAURENT
Touche Éclat nr 1,
rozświetlający
korektor do twarzy,
2,5 ml, nr 659771

269 zł

ESTĒE LAUDER
Revitalizing Supreme Global
Anti-Aging Creme, krem intensywnie
odmładzający o lekkiej konsystencji,
30 ml, nr 656331

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

Zdjęcia: Collistar, Dior, Douglas, Estēe Lauder, Guerlain, Laura Mercier, Shutterstock.com, Thierry Mugler, Yves Saint Laurent

65 zł

COLLISTAR
Double Effect Eye Shadow
Wet & Dry nr 5, cienie do
powiek z możliwością
aplikowania na sucho
i mokro, 2 g, nr 167511

115 zł

LAURA MERCIER
Black Karat,
wypiekany cień
do powiek, 1,7 g,
nr 606657

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

249 zł

THIERRY MUGLER
Alien Eau Extraordinaire, nowa
edycja słynnej wody toaletowej
oferowana we flakonie
z możliwością napełnienia,
60 ml, nr 793192

139 zł

DIOR
Diorshow Mono 653, unikalne
cienie do powiek, które można
aplikować na sucho i mokro,
3 g, nr 726997
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Kosmetyki sygnowane Pana
nazwiskiem cieszą się w Polsce
ogromnym zainteresowaniem.
Bardzo się cieszę, że nasze kosmetyki zostały w Polsce tak dobrze
przyjęte! To znaczy, że klientki mają
do nas zaufanie – a ja lubię myśleć,
że wzbudzam zaufanie. Tylko ktoś,
komu się ufa, może uczynić kobiety piękniejszymi – a tym samym
szczęśliwszymi. Doskonale zdaję
sobie sprawę z tego, że każda
kobieta musi codziennie godzić
różne obowiązki: pracę, dom, spotkania z przyjaciółmi – a przecież
chce się dobrze prezentować.
Dobra prezencja to bardzo
szerokie pojęcie...
Dlatego właśnie powstała kolekcja
zapachów: Sporty, Sexy, Glam.
Zainspirowała mnie wielowymiarowość kobiet. Dla przykładu moja
mama zawsze była bardzo aktywna, lubiła sport. Kochała opaleniznę, a na makijaż nigdy nie poświęcała więcej niż kilka minut.

Tymczasem moja babcia była już
prawdziwą damą w pełni zasługującą na to, aby określić ją
mianem kobiety glamour, otoczonej zapachem perfum.
Jak Pan rozumie określenia:
Sporty, Sexy i Glam?
Gdybym miał podać swoją definicję znaczenia podziału na
Sporty, Sexy i Glam, odwołałbym się do wielkich gwiazd
Hollywoodu. Bardzo „sporty”
jest dla mnie Gwyneth Paltrow,
zwłaszcza gdy pozuje na czerwonym dywanie z włosami spiętymi
w swobodny kucyk, nieprawdopodobnie „sexy” jest Angelina
Jolie, a „glam” Jennifer Lopez.
Moja kolekcja zapachów to
zatem znacznie więcej niż
moda czy wyznaczanie trendów.
To wyraz zrozumienia tego,
że kobieta ma różne oblicza
i nastroje. Są dni, w których przepełnia ją energia, są dni, kiedy chce
się czuć seksowna, i jest też taki

Zdjęcie: dzięki uprzejmości Michaela Korsa by Douglas Friedman/Trunkarchive.com

„JEŚLI BĘDZIESZ PEWNA
SIEBIE, BĘDZIESZ
WYGLĄDAĆ
FANTASTYCZNIE.
TO UNIWERSALNA
ZASADA”
Michael Kors
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Kolekcję makijażu wzbogacił Pan
o linię kosmetyków brązujących.
Dlaczego?
Fundamentem pięknego makijażu
jest perfekcyjna cera. Promienna,
zdrowa skóra, która emanuje energią i radością. Piękny makijaż podkreśla urodę kobiety. Nie może jej
zasłaniać, nie może być maską.
Jego aplikacja powinna też być na
tyle prosta, aby zajmowała dosłownie kilka sekund.

czas, kiedy przede wszystkim pragnie być glamour. Kusi mnie idea
stworzenia całej „szafy” zapachów
dopasowanych do nastrojów.

MICHAEL KORS SEXY
Projektant nie kryje, że praca nad
kolekcjami kosmetyków do makijażu przypomina projektowanie strojów. Cel jest identyczny. Dzięki
stworzonej przez niego kreacji,
kobieta ma się czuć piękniejsza
i tak też wyglądać.

Dopasowywanie do nastroju
kobiet wydaje się ideą łączącą
wszystkie Pana kolekcje, także te
związane z makijażem.
Projektując, zawsze myślę o tym,
aby kreacja była autentyczna.
Wtedy będzie nie tylko luksusowa,
ale także wygodna. Chodzi przecież o to, aby kobieta dzięki kreacji,
zapachowi czy makijażowi stała się
najlepszą wersją samej siebie. Aby
tak się stało, musi to być do niej
dopasowane, prawdziwe. Dlatego
kontynuowałem podział na kolekcję Sporty, Sexy i Glam.

Co prócz makijażu, noszonych
kreacji i zapachu decyduje Pana
zdaniem o atrakcyjności kobiet?
Dużo podróżuję po świecie
i zauważam, że najpiękniejsze są te
kobiety, które doskonale czują się
w swojej skórze. Te, które są pewne
siebie i nie udają kogoś innego.
To uniwersalna rada, zawsze działa.
Monika Muraviova

WIĘCEJ
o Michaelu Korsie i jego
kolekcji przeczytasz
w materiale opublikowanym
w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i smartfon.
douglas magazyn pl

Zdjęcie: dzięki uprzejmości Michaela Korsa by Douglas Friedman/Trunkarchive.com

Najnowszy zapach – wariacja na
temat Sexy Amber – nosi nazwę
Sexy Rio de Janeiro. Czym lub
kim inspirował się Pan podczas
tworzenia tego zapachu?
Nieustannie inspirują mnie kobiety (śmiech). Myślałem o kimś, kto
żyje szybko i wiele podróżuje.
W limitowanej edycji Sexy Rio de
Janeiro chcieliśmy utrzymać serce
zapachu Sexy Amber – dodaliśmy
ciepłe drzewo sandałowe, esencję białych kwiatów i wanilię.
Chciałbym, aby nosząca ten
zapach kobieta czuła się wspaniale i seksownie.

r
o
l
t
r
o
C E xpe
Nigdy wcześniej stworzenie doskonałego

makijażu nie było bardziej proste!

Perfumerie Douglas jako jedyne w Polsce oferują bezpłatnie

profesjonalny

dobór koloru podkładu oparty na komputerowej
analizie odcienia skóry.

Zdjęcia: Douglas

Z AKUPY
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Eksperci od makijażu podczas spotkania udzielają
szczegółowych informacji, związanych z dobieraniem
koloru kosmetyków. Podkreślają jednocześnie,
że karnacja uzależniona jest od pory roku, dlatego
pomiaru barwy cery warto dokonywać regularnie.

Innowacyjny program gwarantuje
perfekcyjne dopasowanie nie tylko
podkładu, ale także pudru, korektora
oraz kremu BB czy CC.
Perfekcyjnie piękna cera nie jest już
jedynie marzeniem. To rzeczywistość
pozostająca w zasięgu ręki. Bezpłatna
analiza Douglas Color Expert
to rewolucyjna metoda bardzo precyzyjnego określania
Jak działa
koloru skóry. Indywidualna
Douglas Color Expert?
analiza kolorystyczna polega
na komputerowym zbadaniu
Badanie koloru skóry trwa zaledwie kilka
barwy skóry za pomocą unisekund. Niewielkich rozmiarów innowakatowego urządzenia, które
cyjne urządzenie Douglas Color Expert
dopasowuje odcień cery do
określa barwę, mierząc ją w trzech miejznanej na całym świecie
scach na twarzy: na czole, policzkach
palety kolorów Pantone
oraz podbródku. Kolor jest mierzony
zawierającej aż 90 kolorów.
przy zastosowaniu najnowszych technoUrządzenie Douglas Color
logii. Rodzaj oświetlenia nie ma zatem
Expert oferuje nie tylko
wpływu na wynik. Efektem analizy jest
określenie kolorystycznego
otrzymanie spersonalizowanego
DNA skóry. Podczas badania
Douglas Color Code i pełnego zestawu
i wybierania odpowiednich
kosmetyków – począwszy od podkładu,
kosmetyków brane są pod
pudru, korektora, a na kremie BB lub CC
uwagę również takie cechy
skończywszy.
cery, jak poziom nawilżenia,
wiek i wynikające z niego
Ale to jeszcze nie wszystkie rewolucyjne
potrzeby oraz oczekiwania
udogodnienia dla kobiet. Niebawem
klientki, związane z poziousługa ta będzie dostępna w każdym
mem krycia wybranego
miejscu na ziemi i o każdej porze.
produktu.
Będzie potrzebny tylko smartfon,
aplikacja Douglas i nowa
Douglas Color Card.
Za pomocą niewielkiej karty będzie
można samodzielnie zeskanować kolor
swojej skóry i określić indywidualny
kod kolorystyczny. Stworzenie pięknego
makijażu nie będzie już zatem zarezerwowane jedynie dla profesjonalistów.
Więcej szczegółów i wykaz perfumerii,
w których jest dostępne badanie, znajduje
się na stronie www.douglas.pl/dce.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
SZCZECIN GOLENIÓW
IM. NSZZ SOLIDARNOSC
AIRPORT MAGA ZINE

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

DANE TELEADRESOWE

INTERNET

AIRPORT TELEADRESS DATA

TA XI

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN

Airport Taxi Group

INTERGLOBUS TOUR

Tel.: +48 914 817 690

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

www.twitter.com/SzczecinAirport

numerami: / Tickets can be booked

www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY C AR

by Telephone:

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

ADRES ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.

Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

Tel.: +48 914 817 400

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

www.airport.com.pl

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

Tel.: +48 481 74 00

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/from

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Email: info@airport.com.pl

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

GG: 23336639

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
TRAVEL SERVICE CENTRE

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

rami / Tickets can be booked by Telephone:

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

stycznych/ Ticket selling point

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

Tel.: +48 481 75 05

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)

Tel.: +48 481 76 25

90 minutes before plane departure. Bus

AN-JAN

E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

by Telephone:

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND

Tel.: +48 943 531 052

PKP

Welcome Airport Service

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin
and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING ZIELONY

C A R PA R K G R E E N
CENNIK C AR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NA STĘPNY T YDZIEŃ E VERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PARKING

C AR PARK RED / 24 H

CENNIK C AR PARK FEES
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY

7 PLN

UP TO 1 HR

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING OUR

2 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING DAY

30 PLN
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU
WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating cash machine
you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN
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ROZKŁ AD LOTÓW

FLIGHT SCHEDULE

OSLO G A RDE RMOE N
OSLO TORP
S TAVA NG E R

DU BLIN

LI V E RP OOL

LON DY N LU TON
LON DY N
S TA NS TE D

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

09:25

09:50

FR2466/7

737

...4...

10:50

10:10

FR2466/7

737

.....6.

09:20

FR2466/7

737

16:30

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

17:35

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

18:00

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR5322/3

737

NORWEGIAN
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

11:30

12:00

DY1014/5

737

…..6.

10:10

10:40

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:30

ODLOT
DEPARTURE

20:00

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

18:55

ODLOT
DEPARTURE

19:25

LONDYN LUTON
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1.3.5..

PRZYLOT
ARRIVAL

16:50

ODLOT
DEPARTURE

17:20

WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62159/60

A320

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

A320

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

2162/3

A320

PLL LOT
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:40

09:05

LO3931/2

Q400

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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CZ ARTERY 2015

CHARTERS 2015

KIERUNKI DESTINATIONS
1 BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG:
19.06.-18.09.2015 (TUI, ALFA STAR)
2 GRECJA KRETA:
14.06.-27.09.2015 (ITAKA, GRECOS)
3 EGIPT – (ALFA STAR I RAINBOW TOURS)
– HURGHADA 12.06.-15.10.2015
– SHARM EL SHEIKH 28.04.-29.09.2015
4 TURCJA RIWERA TURECKA
17.06.-23.09.2015 (RAINBOW TOURS, BEE FREE,
ITAKA, ALFA STAR)
5 TUNEZJA ENDIFHA:
04.06.-24.09.2015 (SUN&FUN, ALFA STAR)

SZCZECIN

BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG
BULGARIA
SUNNY BEACH

TUNEZJA ENDIFHA
TUNISIA ENDIFHA

GRECJA KRETA
CRETE

HURGHADA
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TURCJA
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

SHARM EL SHEIKH

AKTUALNOŚCI

NEWS

First minute.

NA WYPOCZYNEK ZAWSZE

jest dobry czas – część I

POCZĄTEK ROKU SPRZYJA PLANOWANIU, A WIĘC WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ
KIEDY WYKUPIĆ WYMARZONE WAKACJE.
TEKST

T

ELWIRA POSTROŻNA

ŹRÓDŁO FOT.

radycyjnie w pierwszych miesiącach roku
organizatorzy przygotowują szereg promocji na
wypoczynek w sezonie,
czyli z wylotem od 1 maja.
Pod ogólną nazwą promocji „first minute” kryje się wiele korzyści z zakupów.
Po pierwsze, zniżki w stosunku do cen
katalogowych sięgają nawet 45%, a na
zakup wycieczki wystarczy kilkaset
złotych zaliczki. Pozostałą kwotę można
dopłacić nawet na miesiąc przed wylotem na urlop. Po drugie, tylko w czasie

ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

promocji „first minute” można otrzymać
tzw. gratisy, z których najpopularniejsze
są wycieczki fakultatywne, umożliwiające urozmaicenie pobytu na urlopie. Po
trzecie, właśnie teraz jest jeszcze pełna
dostępność ofert hoteli, pokojów i opcji
wylotu z lotnisk lokalnych. Można wybrać ofertę, która na 100% spełni nasze
wymagania. Poza tym, jeśli chodzi
o opcję „first minute”, to z pewnością
wiąże się ona ze sporym komfortem
psychicznym. Rezerwując wakacje
zimą nie musimy latem uczestniczyć
w pogoni za ofertami last minute. Mamy
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ponadto czas, by spokojnie zastanowić
się nad konkretnymi ofertami i sprawdzić opinie o hotelu.
Jeżeli oczekujemy większego wyboru
w określonym terminie, zawsze warto
kupić wcześniej, tak samo wtedy, gdy zależy
nam na wylocie z konkretnego lotniska.
Dlatego też promocje „first minute” polecamy przede wszystkim rodzinom z dziećmi
oraz osobom, które cenią wygodę zakupów.
MOŻLIWOŚCI LAST MINUTE
Z NASZEGO LOTNISKA

TUNEZJA
Kraj o wyjątkowym uroku, najbardziej
europejski wśród krajów arabskich.
Pogodni i uśmiechnięci mieszkańcy są
bardzo przyjaźnie nastawieni w stosunku do licznie przybywających tu

AKTUALNOŚCI

PODSUMOWANIE PROMOC JI
- rabaty do 40 % od cen katalogowych
- gwarancja stałej ceny
- wycieczki fakultatywne gratis
- stałe atrakcyjne ceny dla dzieci
- dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe
- pełen wybór hoteli

turystów z całego świata. Tunezja to
kraj kontrastów i różnorodności krajobrazowych. Są tu piękne gaje oliwne,
dzika i nieokiełznana pustynia, zachwycające bujną roślinnością oazy, piękne
i niepowtarzalne góry Atlas oraz białe,
piaszczyste plaże i krystalicznie czyste
morze. Tu od dawien dawna ścierały
się wpływy Fenicjan, Bizantyjczyków,
Rzymian, Hiszpanów, Turków, Arabów
i Francuzów. Tu budowali mistrzowie
architektury rzymskiej, pozostawiając
imponujące dowody swojego talentu.

EGIPT
To prawdziwy raj dla turystów, gdzie
każdy na pewno znajdzie dla siebie coś
dobrego. Niesamowite wspomnienia
wywiozą stąd zarówno osoby lubiące aktywnie spędzać wypoczynek, jak i ci lubiący poznawać kulturę i zabytki, a także
osoby lubiące leżakowanie na plaży.
Riwiera Morza Czerwonego to prawdziwy cud natury, znajdziemy tam piaszczyste plaże, gorące afrykańskie słońce,
turkusowe morze łączące się z pustynią.
Egipt to kraina żywych i umarłych oraz
wielu tajemnic, gdzie przeszłość styka
się z teraźniejszością, historia faraonów
wciąż owiana jest pustynnym wszechobecnym piaskiem.

NEWS

Hurghada, do niedawna skromna
wioska rybacka, to dzisiaj jeden z najpopularniejszych kurortów. Tajemniczy
świat kolorowych podwodnych ogrodów
rafy koralowej przyciąga amatorów
nurkowania z całego świata, a gwarancja
słońca przez cały rok jest magnesem dla
każdego plażowicza. To właśnie dzięki
swej ogromnej popularności Hurghada
przeżywa dynamiczny rozwój – powstają
nowe, piękne dzielnice z nowoczesnymi, dużymi hotelami. W ciągu dnia
kusi przybyszów plażami, a wieczorami zaprasza do odwiedzenia licznych
restauracji, barów, dyskotek i sklepików
z pamiątkami. Hurghada to również
doskonała baza wypadowa dla turystów
pragnących na własne oczy zobaczyć starożytne cuda świata i podziwiać mityczne
skarby faraonów. To jedno z najlepszych
miejsc na wczasy, gdzie można połączyć
relaksujący wypoczynek z możliwością zwiedzania Egiptu. Kierując się na
południe od Hurghady, można podziwiać
Luksor z wyjątkową świątynią Karnak,
Doliną Królów, czy też rozsławioną przez
polską misję archeologiczną świątynią
Hatszepsut. Amatorzy sportów wodnych
znajdą tu również coś dla siebie. W ostatnich latach, Hurghada zdobywa coraz
większą popularność szczególnie wśród
miłośników kitesurfingu.
Szmaragdowe morze, magia koralowych ogrodów, złoty pustynny piasek,
mistyczny Synaj, afrykańskie słońce,
zabawa i wypoczynek – to Sharm el
Sheikh, najsłynniejszy kurort nad Morzem Czerwonym. Jeszcze do niedawna
egzotyczny i daleki, teraz popularny
i chętnie odwiedzany przez turystów
z Polski, kochających to miejsce za znakomite warunki wypoczynku.
Sharm el Sheikh rozciąga się wzdłuż
niezwykle malowniczego wybrzeża, od
Parku Narodowego Ras Muhammad do
zatoki Nabq. Do najbardziej znanych
dzielnic miasta należą: Old Market –
najstarsza część ze słynnym bazarem,
Naama Bay – centrum rozrywek z mnóstwem lokalnych i kosmopolitycznych
barów, restauracji, dyskotek, sklepów
i oczywiście znakomitych hoteli, Nabq –
najbardziej wysunięta na północ, znana
z luksusowych, nowoczesnych hoteli
zbudowanych nad zatoką o takiej samej
nazwie. Wszystkie dzielnice są znakomicie skomunikowane. Sharm El Sheikh
jest doskonale przygotowany do przyjęcia
turystów XXI wieku: większość hoteli ma
punkty internetowe lub dostęp do wi-fi,
świetnie wyposażone spa i centra fitness
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pozwalają zadbać o kondycję, a dobrą
zabawę zapewniają zespoły profesjonalnych animatorów. Idealne warunki
uczyniły Sharm El Sheikh światowej
sławy ośrodkiem nurkowym – jest tu ok.
250 raf, w czasie podmorskich wycieczek
można podziwiać ponad 1000 gatunków
ryb o przepięknych kolorach. Tajemniczy świat stoi otworem dla każdego
– liczne centra nurkowe oferują próbne
zanurzenia dla początkujących i usługi
ekspertów dla zaawansowanych. Z myślą
o kochających słońce i wodę zbudowano tu wspaniałe kompleksy basenowe
i przygotowano znakomicie wyposażone
złote plaże, z których rozciąga się niezapomniany widok na Morze Czerwone.
Wakacje w Sharm El Sheikh są znakomitą
okazją do poznania fascynujących miejsc
wpisanych w dzieje świata i wspaniałej
przyrody, a także do świetnej zabawy
w egipskim stylu.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ :
www.airport.com.pl/loty/czartery
IN ENGLISH

First minute. For
relaxation the time is
always right – part 1
The beginning of the year is a good time
for planning so it is worthy to think about
purchasing holidays of your dreams.
As usual, the first months of the year
are the time when tour-operators offer
numerous promotions for holidays that
have their first departure date on the 1st of
May. The overall promotional term - „first
minute” - encompasses numerous benefits.
First of all, the discounts on holiday offers
in comparison to the prices present in
the travel catalogues range up to 45% and
you need only a couple hundred PLN in
prepayment to book and purchase the trip.
The rest of the cost can be paid even up to
one month before the trip. Secondly, only
during the „first minute” promotions you
can get so called “freebies” - among which
the most popular ones are faculty excursions that allow you to make your holiday
more interesting and varied. Thirdly, it is
now, that most offers of hotels, rooms, and
flight options from local airports are still
available. You can choose an offer that
will fully satisfy your needs. Furthermore,
the „first minute” option gives you a lot of
mental comfort. If you book you holidays
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in the winter, you will not have to participate in the crazy rush for last minute offers
in the summer. You will also have time
to carefully consider the available offers
and check the opinions that given hotels
have received from customers. If you want
to have a larger choice of offers for a given
period it is always better if you purchase
them in advance, also if you want to fly
from a particular airport. Therefore we
recommend the „first minute” promotions
especially to families with children and to
people who value the comfort of buying.
OUR AIRPORT'S FIRST MINUTE OPTIONS

TUNIS
A country with a unique charm and
beauty and the most European among all
Muslim countries. Its friendly and outgoing
inhabitants are very positively attuned to
all of the numerous tourist from all over
the world who come to visit Tunis. Tunis
is a country whose landscape is full of
contrasts and diversity. Here you can find
beautiful olive groves and the wild and
untamed desert with astoundingly rich
green oasis and unique Atlas Mountains.
Tunis is also a land with white sandy
beaches and a crystal clear sea. Since ages
the country has been a place of struggle
between the influences of Phoenicians,
Byzantium dwellers, Romans, Spaniards
and peoples of Turkey, Arabia and France.
It is a place where masters of Roman
architecture worked, leaving impressive
proofs of their talent.

EGYPT
This is a real paradise for tourists where
everyone will surely find something
interesting. Egypt will provide unique
memories for people who love to spend
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their time in an active way as well as to
for those who like to explore culture and
historical buildings and those who like
sunbathing and resting on the beach.
The Red Sea coast is a miracle of nature,
where you can find sandy beaches, hot
African sun, turquoise sea that joins with
the desert. Egypt is a land of the living and
of the dead and a land of many mysteries
where the past talks with the present and
the history of Pharaohs is enlivened by
the omnipresent desert sand.
Hurghada used to be a small fishermen
village but today it is one of the most popular sea resorts. The mysterious land of
the colorful underwater gardens of coral
reef attracts amateurs of diving from all
over the world, whereas the guarantee of
sunny weather is a real magnet for any
fan of sunbathing. The huge popularity of Hurghada is one of the reasons of
the city's rapid development that brings
beautiful new districts with large modern
hotels. During daytime you will be allured
by beaches and in the night, Hurghada
offers numerous restaurants, bars, discos
and souvenir shops. Hurghada is also
a great location for those who want to see
ancient miracles and who want to explore
the mythical treasures of Pharaohs. It is
one of the best places for holidays where
you can join relaxation with a possibility of exploring the whole Egypt. If you
travel south of Hurghada, you will be able
to explore the wonders of Luxor with its
astounding Karnak temple, the King's
Valley or the famous Mortuary Temple
of Hatshepsut promoted by the Polish archeological mission. Those who like water
sports will also find something interesting here. In the last years Hurghada has
become widely popular especially among
the kite-surfing fans.
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Emerald sea, magic coral reef gardens,
golden desert sand, mystic Sinai, African
sun, fun and relaxation – that is Sharm
el Sheikh - the most popular sea resort
by the Red Sea. Not so long ago it used to
be distant and inapproachable, now it
is very popular and willingly visited by
tourists form Poland who love this place
for its great conditions.
Sharm el Sheikh stretches itself along
the picturesque coast - starting from the
Ras Muhammad National Park down to
the Nabq Bay. Among the most popular districts of the city are: Old Market – the oldest
part of the city with a famous bazaar;
Naama Bay – entertainment centre with
numerous local and cosmopolitan bars,
discos, shops and of course great hotels;
Nabq – the Northern-most part of the city
known for its luxurious modern hotels
built by the Nabq Bay. All the districts
are very well communicated. Sharm El
Sheikh is perfectly prepared for hosting
21st century tourists: most of the hotels
have an internet spot or a wi-fi access, they
offer well equipped spa ad fitness centers
that will help you take care of your health
and keep you fit, the entertainment in the
hotels is provided by professional teams
of animators. Perfect natural conditions
have made Sharm El Sheikh world's most
famous diving resort - it has ca. 250 coral
reefs and when you go on an underwater
trip you can admire over 1.000 species of
fish in most astounding colors. The mysterious world is open to anyone – numerous
diving centers offer trial diving sessions for
beginners and expert services for advances divers. Especially for those who love the
sun and the water, Sharm El Sheikh offers
wonderful swimming-pool complexes and
well-equipped golden beaches from which
you can admire the unforgettable view of
the Red Sea. Holiday in Sharm El Sheikh is
a great opportunity to explore fascinating
places that played an important role in the
world history as well as places with rich
beautiful nature and places where you can
have fun in a special Egyptian style.

VISIT OUR WEBSITE:
www.airport.com.pl/loty/czartery
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Święta bez stresu,
czyli co wybrać w prezencie

CORAZ BLIŻEJ ŚWIETA - CZAS SPOKOJU I RODZINNEJ ATMOSFERY. DOM WYPEŁNIA SIĘ ZAPACHEM CHOINKI
ORAZ WYPIEKÓW, RADOŚNIE KRZĄTAMY SIĘ W PRZYGOTOWANIACH NA NADCHODZĄCY CZAS, A ŚWIAT
POKRYWA SIĘ BIAŁYM PUCHEM.

M

agiczny świat świąt
zaczyna się też w Aelia
Duty Free! Przenieś
się w krainę luksusu
i wybierz prezenty dla
najbliższych. Konsultantki w naszym
sklepie pomogą wybrać odpowiedni
upominek: zabawki dla najmłodszych,
słodycze dla łasuchów czy wytrawne
alkohole dla koneserów.
W tym roku ciekawe propozycje dla
wszystkich – zestawy w cenie pojedynczych perfum: Lancome set zamknięty
w pięknej kosmetyczce z maskarą do
rzęs, Rabanne Invictus z żelem oraz wiele innych!. Wszystko pięknie opakowane
– luksus dla oczu i rozkosz dla duszy.
Zapraszamy!

IN ENGLISH

Christmas without
the stress or on other
words – what to buy for
a present
Christmas time is approaching – the
time of peace and family atmosphere.
Our house will be filled with the smell
of the Christmas tree and all the tasty
dishes. This is the time when we happily
bustle about in preparations for the
oncoming time and the whole world
around us is slowly getting covered
with the white snowy fluff.
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The magic Christmas time begins now
also in Aelia Duty Free! Come and experience the world of luxury and choose
the presents for your beloved ones. The
consulting assistants in our shop will
help you choose the right presents: toys for
the youngest, sweets for gourmands and
refined spirits for connoisseurs.
This year you can find interesting
proposals for all tastes – cosmetic sets
at the price of one perfume: Lancome
set enclosed in a beautiful cosmetic box
with a mascara, Rabanne Invictus with
a gel and much more! All of our products
are packed in the most beautiful way
– it is luxury for your eyes and utmost
pleasure for your soul.
Visit us!

LOTNISKO

AIRPORT

FOT. SEBASTIAN BOWKUN

FOT. MAŁGORZATA KOŁEK

FOT. KORNELIUSZ ZIOŁO

FOT. MICHAŁ
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KOŁOMYJSKI

w

ość

Wesołych Świąt
i
Szczęśliwego

Nowego Roku
Joyeux Noel et Bonne Annee!
Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo
Frohliche Weihnachten und ein gluckliches Neues Jahr!
Prejeme Vam Vesele Vanoce a Stastny novy rok
Boas Festas e um feliz Ano Novo
Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
Merry Christmas & Happy New Year
Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!
Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina
God Jul og Godt Nyttar
Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
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