
POBIERZ  
NA LOTNISKU

AIRPORT-FREE-WIFI

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ    "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE

12  2014(22) 

ZUCH 
KAZIK











8  
BOHATER:  Zuch Kazik – Socjalizm 
śmieszny, imprezowo-zabawny 
HERO: Zuch Kazik – Funny, 
light and banqueting socialism
 

16  
PODRÓŻE: Alhambra skąpana w słońcu
TRAVEL: Alhambra bathed in sun    

22 
BIZNES: Więcej niż apartament
BUSINESS: More than apartament 

28  
GUST: Nirwana nie może przyjść zbyt szybko
TASTE: Nirvana shouldn't come to fast

36  
MODA: Femme Fatale 
FASHION: Femme Fatale 

 

43 
BIZNES: Strategia zakupów
BUSINESS: Shopping strategy 

WYDAWCA:

ASZ-Reklama
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25 / fax: 58 719 39 20
www.anywhere.pl

NA ZLECENIE:
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów  
im. NSZZ Solidarność, 72-100 Goleniów
www.airport.com.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Jakub Milszewski 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:
Michał Witucki

GRAFIK:
Katarzyna Gnacińska

TŁUMACZENIE:
Paulina Chojnowska,  
Katarzyna Pastuszak

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Mateusz Kołos, Kajetan Kusina,  
Katarzyna Szewczyk, Agnieszka Mróz,
Łukasz Tamkun  

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Marcin Kędryna, Piotr Metz,  
Iwona Zasuwa

WYDAWCA:
Marcin Ranuszkiewicz
biuro@anywhere.pl

DZIAŁ REKLAMY:
Magdalena Słomka–Stażewska (dyrektor)
(magdaslomka@anywhere.pl)
Tomasz Klim (tomaszklim@anywhere.pl) 
Dagmara Zielińska 
(dagmarazielinska@anywhere.pl)

DRUK: Artdruk  
Zakład Poligraficzny w Kobyłce
 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść nadesłanych ogłoszeń reklamowych 
oraz nie zwraca niezamówionych tekstów 
i  materiałów. Redakcja zastrzega sobie pra-
wo do redagowania i  skracania tekstów.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
SP Records

PARTNERZY    Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów

69  
LOTNISKO: First minute. Na wypoczynek zawsze jest dobry czas, cz. II

AIRPORT: First minute. For relaxation te time is always right part II

 

 6 

SPIS TREŚCI    CONTENTS





 8 

SOCJALIZM  
ŚMIESZNY, 
imprezowo-biesiadny

BOHATER    HERO

 Socjalizm upadł 
słusznie, do 

tego systemu 
sentymentu 

nie mamy. 
W piosenkach, 

które nagraliśmy 
jest jednak 

smak naszego 
dzieciństwa, bo 

dorastaliśmy, 
chcąc nie 

chcąc, w ich 
rytmie, otoczeni 

propagandą 
komunistyczną.
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SOCJALIZM  
ŚMIESZNY, 
imprezowo-biesiadny

ZUCH KAZIK TO NOWY PROJEKT MUZYCZNY, KTÓREMU PRZEWODZĄ MIROSŁAW 
„ZACIER” JĘDRAS I KAZIK STASZEWSKI. ALBUM „ZAKAŻONE PIOSENKI” TO ZBIÓR PIEŚNI 
WYCHWALAJĄCYCH USTRÓJ SŁUSZNIE MINIONY. ALE CZY SŁOWO „WYCHWALAJĄCYCH” 
JEST W TYM PRZYPADKU ODPOWIEDNIE? SPYTALIŚMY O TO ZACIERA.

TEKST    JAKUB MILSZEWSKI  FOT    SP RECORDS  
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POSTANOWILIŚCIE PRZYWRÓCIĆ DO ŻYCIA 
PIOSENKI WYCHWALAJĄCE USTRÓJ, O KTÓRYM 
WIELU MÓWI, ŻE JEST MINIONY SŁUSZNIE. TO 
SENTYMENT CZY ŻART?
Mirosław „Zacier” Jędras: To przede 
wszystkim żart, swoisty kabaret mu-
zyczny. To nasza refleksja na temat 
totalitaryzmu na przykładzie własnego 
podwórka, 25 lat po uwolnieniu się ze 
śmiertelnego uścisku naszego wielkie-
go brata ze wschodu. Socjalizm upadł 
słusznie, do tego systemu sentymentu 
nie mamy. W piosenkach, które nagrali-
śmy jest jednak smak naszego dzieciń-
stwa, bo dorastaliśmy, chcąc nie chcąc, 
w ich rytmie, otoczeni propagandą 
komunistyczną. Jeszcze w przedszkolu 
rysowaliśmy dobrego wujka Lenina, 
maszerowaliśmy z makami z krepiny 
wokół szkoły, uroczyście obchodziliśmy 
Barbórkę, recytowaliśmy podstępnie 
parszywe wiersze piewców socjalizmu, 
uczyliśmy się rosyjskiego i zakłamanej 
historii. Nie sposób się z tego jarzma 
wspomnień uwolnić, ale dużo łatwiej 
z ich perspektywy docenić wolność sło-
wa i inne swobody, które mamy obecnie.

NIE BOICIE SIĘ, ŻE NIEKTÓRZY MOGĄ NIE 
ZROZUMIEĆ ZUCHA I POSTAWIĆ WAS PO 
JAKIEJŚ STRONIE SPOŁECZNO-POLITYCZ-
NEJ BARYKADY?
Nie uważam, żeby ktokolwiek myślący 
mógł odebrać nasze parodie jako po-
chwałę socjalizmu. Nikt z nas nie był ko-
munistą, w domach mówiliśmy o praw-
dziwym Katyniu, o ruskiej niewoli, 
każdy marzył o upadku ZSRR, niektórzy 
prowadzili niebezpieczną „działalność 
wywrotową”. Ta płyta jest właściwie 
apolityczna, a pieśni na niej zawarte są 
już ideologicznie martwe, zwyczajnie 
śmieszne, więc najtrafniej demaskują ab-
surd tamtych czasów. Trudno uwierzyć, 
jak wielu ludzi pióra dało się uwieść tej 
ideologii, jedni tylko oportunistycznie, 
by utrzymać się na wodzie, ale część 
z niezachwianą wiarą w nauki Lenina 
i zasadność „nowego ładu”. 

MOIM ZDANIEM POWSTANIE ZUCHA KAZIKA 
WPISUJE SIĘ W SZERSZY TREND DOŚĆ SEN-
TYMENTALNEGO POWROTU DO TAMTYCH 
CZASÓW, KIEDY WSZYSTKO BYŁO PONOĆ 
ŁATWIEJSZE. MAMY PŁYTY POD SZYLDEM 
„YUGOTON”, LOKALE Z LORNETĄ I MEDUZĄ, 
KOCHAMY BAREJĘ I STARE SERIALE, NAWET 
W DESIGNIE POWRACA MODA NA TAMTE 
CZASY. TERAZ MAMY ZUCHA KAZIKA Z PIO-
SENKAMI Z TAMTYCH CZASÓW. CO TAKIEGO 
CIĄGNIE WAS TE 20-30 LAT WSTECZ?

Owszem, jest nostalgia za latami mło-
dości. Nawet jeśli ktoś wychował się 
na śmietniku dziejów to zawsze będzie 
miał sentyment do swego dzieciństwa, 
będzie z uśmiechem lub przez łzy 
wspominał atmosferę i zapach minio-
nych czasów, przebrzmiałe akordy, któ-
rych nie da się już ponownie odegrać. 
Jednak płyta nasza nie powstała na 
zamówienie, jako produkt komercyj-
nie przemyślany, ani aby dołączyć do 
jakiegoś modnego trendu. Film „Miś” 
jest ponadczasowy i z jednej strony 
ośmiesza minioną epokę, z drugiej 
zaś jest karykaturalnym, ale jednak 
dokumentem tamtych czasów i mental-
ności, ukazuje też dlaczego taki ustrój 
nie mógł się dłużej utrzymać. A wtedy 
wcale nie było łatwiej. Nie zapominamy 
o indoktrynacji jakiej zostaliśmy pod-
dani, o zmarnowanych po raz kolejny 
szansach Polaków, o żałosnej biedzie, 
siermiężnej modzie, walce o telewizor 
i mydło, wódce i poniżeniu na kartki, 
o więzieniu za przekonania, o festiwalu 
w Kołobrzegu, gdzie bezwstydnie śpie-
wano o przyjaźni polsko-radzieckiej 
i obronie przed potencjalnym wrogiem 
zza muru. Ten wątek paramilitarny 
jest na płycie mocno zaakcentowany. 
Karykaturą jest też okładka płyty, na 
której zespół pozuje w strojach z epoki: 
rybaka, hutnika, żołnierza, murarza 
i chłopa. Nietrudno zauważyć, że brak 
tam tak zwanej inteligencji. 

ZESPÓŁ POWSTAŁ W POŁOWIE LAT 80-TYCH 
JAKO ZUCH KOZIOŁ Z KUBĄ SIENKIEWICZEM. 
TERAZ, PO REAKTYWACJI NA POKŁADZIE 
JEST KAZIK STASZEWSKI. KTÓRY Z NICH BAR-
DZIEJ PASUJE DO WASZEGO REPERTUARU?
Zuch Kozioł powstał w 1984 roku, kiedy 
to poznałem bliżej Kubę Sienkiewi-
cza. Kuba, podobnie jak ja, studiował 
medycynę, a wraz z Piotrem Łojkiem 
współtworzył grupę SPIARDL. Przez 
kilka miesięcy graliśmy próby w moim 
domu i raz wystąpiliśmy na przeglądzie 
młodzieżowym – Kuba dostał wtedy 
wyróżnienie za teksty. Repertuar sta-
nowiły przede wszystkim jego piosenki, 
w tym kilka z tych, które potem trafiły 
na płyty Elektrycznych Gitar, jak cho-
ciażby „Człowiek z liściem na głowie”. 
Graliśmy też „O(d)pad Atomowy”, który 
w tym czasie napisałem, gdyż równole-
gle narodził się mój projekt solowy – ZA-
CIER (Zrzeszenie Artystów Cierpiących 
i Entuzjastycznie Rżnących). Nazwa 
Zuch Kozioł była zapożyczona z ksią-
żeczki o przygodach Koziołka Matołka. 

Formacja została reaktywowana w celu 
występów na Festiwalu Twórczości 
Żenującej ZACIERALIA w 2009 i 2010 
roku i przywołała tamten repertuar, 
na koncertach wspomagał nas mój syn 
Michał (DJ Mrufka). Kiedy Kuba wycofał 
się i założył alternatywny projekt GKS, 
z którym od tej pory gra co roku na Za-
cieraliach, zaproponowałem rolę front-
mana Kazikowi, z którym przyjaźnię się 
od lat, miłośnikowi Zacieru, aktywnie 
wspierającemu ideę Zacieraliów od sa-
mego zarania. Kazik zgodził się chętnie, 
i tak, począwszy od roku 2011, grupa 
konsekwentnie przemianowana na Zuch 
Kazik grała na Zacieraliach czterokrot-
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nie. Jako repertuar wybraliśmy piosenki 
zaangażowane w ideologię walki klas 
i związane, choćby luźno, z epoką PRL 
„produkcyjniaki”. Zatem grupa Zuch Ka-
zik jest tylko spadkobierczynią tradycji 
Zucha Kozła, a repertuar jest odmienny. 
Trudno więc na tym polu porównywać 
geniusze Kazika i Kuby. Obok Kazika 
i Piotra Łojka (bas), w zespole grają 
Andrzej „Izi” Izdebski (gitara, realizacja 
nagrań), mój syn (perkusja) i ja (klawi-
sze, wokal). Jesteśmy wszyscy niejako 
rodziną i to jest najważniejszy powód, 
dla którego doszło w ogóle do współpra-
cy, w tym nagrania płyty. 

MIMO WSZYSTKO NIEKTÓRZY MOGĄ DOŁĄ-
CZENIE DO SKŁADU KAZIKA ODEBRAĆ JAKO 
ZAGRANIE MARKETINGOWE WYKORZYSTUJĄ-
CE JEGO POZYCJĘ NA SCENIE.
Może to tak wyglądać i nie zaprzeczam, 
że jego udział zwiększa zainteresowanie 
projektem, jednak geneza i zamierzenia 
zespołu były inne i do ubiegłego roku 
nawet do głowy nam nie przyszło żeby 
nagrywać płytę. Kiedy jednak Kazik za-
proponował jej realizację, z chęcią przy-
staliśmy. Nie ma tu żadnego wyracho-
wania, a jedynie chęć zarejestrowania 
pamiątki z kilku lat wspólnej przygody. 

DO KOGO JEST KIEROWANA TA PŁYTA? 
MŁODZI SŁUCHACZE MOGĄ NIE ZROZUMIEĆ 
O CO TAK NAPRAWDĘ ZUCHOWI CHODZI.
Właściwie o nic nam nie chodzi. Płyta 
powstała spontanicznie, nie dorabia-
my do tego żadnej teorii. Jest dziec-
kiem przypadku, Zacieraliów i naszej 
przyjaźni. Są na niej pieśni rewolucyjne, 
najstarsza z okresu powstania listopa-
dowego, są piosenki zagrzewające do 
pracy i budowy Polski socjalistycznej, 
są też teksty z „Misia” wzięte, a więc 
już z założenia będące parodią. Co by 
jednak nie powiedzieć o treści, to forma 
jest muzycznie urozmaicona i na swój 
sposób atrakcyjna. Melodie są piękne, 
aranżacje ciekawe, interpretacje raczej 
rockowe. Jeśli przyjmiemy zawartość 
płyty z przymrużeniem oka, to powinna 
się nam spodobać jako muzyka impre-
zowo-biesiadna. 

KAZIK KIEDYŚ DOŚĆ OBSZERNIE OPOWIEDZIAŁ 
MI O TYM, DLACZEGO JEGO ZDANIEM W WIE-
LU ASPEKTACH ZA KOMUNY BYŁO LEPIEJ. 
TOBIE TEŻ WTEDY BYŁO LEPIEJ NIŻ TERAZ?
Nie. Chyba nikt by nie chciał powrotu 
komuny. Były oczywiście „zdobycze” so-
cjalne takie, jak niskie bezrobocie, było 
zbijanie bąków w pracy („czy się stoi czy 

się leży tysiąc złotych się należy”), była 
bezpłatna służba zdrowia, bezpłatna 
edukacja na dowolnym poziomie, były 
tanie wczasy, orkiestry przyzakładowe, 
łatwe do zdobycia renty inwalidzkie, 
było swobodne dysponowanie mieniem 
wspólnym (co państwowe to niczyje – 
można brać), ale mieliśmy terror, ucisk, 
niewolę słowa i wyznania, a od świata 
dzieliły nas ekonomiczne i techniczne 
lata świetlne oraz bariera fizycznie nie 
do przebycia – brak paszportów. 

„ZAKAŻONE PIOSENKI” TO JEST TEŻ SWO-
JEGO RODZAJU LEKCJA HISTORII MUZYKI – 
POJAWIAJĄ SIĘ TU NA PRZYKŁAD KOMPOZY-
CJE MOZARTA, SZPILMANA, CZĘŚĆ TEKSTÓW 
POPEŁNIŁ STANISŁAW TYM, NIEKTÓRE 
PIOSENKI SĄ ZAŚ WASZYMI ARANŻACJAMI 
TRADYCYJNYCH UTWORÓW. NIE BALIŚCIE SIĘ 
SIĘGAĆ PO TE RZECZY? NIE BYŁO OBAW, ŻE 
KTOŚ ZAKRZYKNIE, ŻE TO PROFANACJA?
Kompozycje muzyczne stanowią o war-
tości i urodzie płyty, teksty zaś są lekcją 
historii i prowokują do myślenia. Jeżeli 
już pada słowo profanacja, to właśnie 
przekaz tych pieśni, skalanych kłam-
stwem, fanatycznym bolszewizmem 
lub żenująco wychwalających zgrzebną 
PRL-owską rzeczywistość był gwałtem 
zadanym człowiekowi. 

CAŁY SKŁAD ZUCHA KAZIKA TO LUDZIE DOŚĆ 
ZAJĘCI. JAK UDAŁO WAM SIĘ ZNALEŹĆ CZAS NA 
ZAARANŻOWANIE I NAGRANIE 18 PIOSENEK?
O Kaziku i mnogości jego projektów wie-
dzą wszyscy. Piotr Łojek jest z wykształ-
cenia geologiem, na co dzień klawi-
szowcem Elektrycznych Gitar, na basie 
grywał przed laty. Andrzej „Izi” Izdebski 
studiował muzykologię, jest cenionym 
realizatorem nagrań (w jego studiu 
powstała ostatnia, chyba najlepsza płyta 
Zacieru „Skazany na Garnek”), jest też 
biegłym i oryginalnym gitarzystą. DJ 
Mrufka ma 19 lat, studiuje informatykę, 
jest też perkusistą Zacieru, jako jedyny 
z nas nie poznał smaku tamtej epoki. Ja 
jestem lekarzem nefrologiem, dokto-
rem nauk medycznych, nauczycielem 
akademickim, ordynatorem jednego 
z oddziałów Kliniki Nefrologii War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Muzykowanie jest moim hobby. Część 
pracy nad płytą odbyła się w naszych 
domach, część w studiu Iziego. Przyjęli-
śmy zasady umiarkowanej staranności, 
nielicznych podejść podczas nagrywa-
nia ścieżek, unikania misternego cyze-
lowania detali. Chcemy żeby muzyka 
nie była sztucznym tworem studyjnym, 

dopuszczamy niedoskonałości, a oblicze 
grupy jest przez to bardziej szorstkie 
i autentyczne, niczym policzek zadany 
otwartą dłonią murarza. 

CZY ZUCHA BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ NA 
ŻYWO? DO KLUBÓW POWRÓCĄ ZA WASZĄ 
SPRAWĄ CZASY SOCJALIZMU? 
Piłka jest po stronie Kazika – jeśli on 
będzie miał moc przerobową i ocho-
tę koncertować więcej – każdy z nas 
z przyjemnością się zgodzi, bo mamy 
wielki szacunek do niego jako człowieka 
i muzyka. Na pewno szykuje się występ 
na Zacieraliach, których ósma edycja 
odbędzie się w warszawskiej Progresji 
9 i 10 stycznia 2015 roku. Jest to festiwal 
niezależny, niekomercyjny, bez sponso-
rów, bilety są tanie, zespoły raczej awan-
gardowe i nietuzinkowe, a publiczność 
równie zwariowana jak my. Na głowach 
pojawiają się garnki i nietypowe nakry-
cia głowy zgodnie z zapoczątkowaną 
przeze mnie przed laty tradycją, co 
umacnia nasze więzi i pomaga zdystan-
sować się od szarej codzienności. 

 IN ENGLISH

Funny, light and 
banqueting socialism  
Zuch Kazik is a new music project led 
by Mirosław “Zacier” Jędras and Kazik 
Staszewski. Their album Zakażone pio-
senki is a collection of songs praising the 
political system rightly gone by. But is the 
word “praising” right in this case? We asked 
Zacier about it.

YOU DECIDED TO BRING SONGS PRAISING 
THE POLITICAL SYSTEM MANY POLES CALL 
“DAYS RIGHTLY GONE BY” BACK TO LIFE. 
IS IT A SIGN OF A SENTIMENTAL ATTACH-
MENT OR A JOKE?
Mirosław “Zacier” Jędras: It’s most 
of all a joke, a kind of a music cabaret. 
It’s our reflection on the topic of totali-
tarianism with the use of the example 
of our own backyard, 25 years after we 
managed to escape the deadly oppression 
of our big Eastern brother. It was right 
that socialism collapsed – we don’t have 
a sentimental attachment to this system. 
But there is the taste of our childhood in 
the songs we recorded because – like it or 
not – we were growing up in their rhythm 
and surrounded by the communist prop-
aganda. When we were still in kindergar-
ten, we used to draw “good uncle Lenin”, 



march with crepe poppy flowers around 
the school, solemnly celebrate the Min-
er’s Day, insidiously recite lousy poems 
by the eulogists of socialism and learn 
the Russian language and distorted his-
tory. It’s impossible to liberate ourselves 
from the yoke of these memories, but it’s 
much easier to appreciate the freedom of 
speech and other liberties we have now 
from their perspective.

AREN’T YOU AFRAID THAT SOME MIGHT NOT 
UNDERSTAND ZUCH KAZIK AND PLACE YOU 
ON ONE OR THE OTHER SIDE OF THE SOCIAL 
AND POLITICAL SCENE?
I don’t think that any thinking man could 
construe our parodies as praise for so-
cialism. None of us was a communist, we 
spoke about the real Katyn and Russian 
captivity at home, all of us dreamt about 
the collapse of the USSR, and some were 
even involved in dangerous “subversive 
activities”. This album is actually apolit-
ical, and its songs are ideologically dead. 
They’re simply funny so they perfectly 
expose the absurdity of those times. It’s 
hard to believe how many men of letters 
succumbed to this ideology. Some of 
them were just opportunists who did it to 
stay afloat, but there were also those that 
deeply believed in Lenin’s lessons and the 
legitimacy of his new order.

I THINK THAT FORMING ZUCH KAZIK FOLLOWS 
A LARGER TREND OF QUITE SENTIMEN-
TAL COMEBACKS TO THOSE DAYS, WHEN 
EVERYTHING WAS ALLEGEDLY EASIER. WE HAVE 
ALBUMS UNDER THE NAME OF “YUGOTON” 
AND RESTAURANTS RESEMBLING BISTROS 
FROM THE COMMUNIST ERA, WE LOVE 
COMEDIES BY BAREJA AND OLD SERIES. THE 
FASHION FOR THOSE DAYS RETURNS EVEN 
IN DESIGN. NOW WE HAVE ZUCH KAZIK WITH 
SONGS FROM THOSE TIMES. WHY DO YOU GO 
BACK THESE 20-30 YEARS?
You’re right, there is nostalgia for the times 
of youth. Even if someone was raised in the 
mists of time, they will always feel a senti-
mental attachment to their childhood and 
– either with a smile or through tears – 
recall the atmosphere and smell of the days 
gone by and chords that have already faded 
away and cannot be replayed once again. 
But our album was not made to order or 
as a commercially thought-out product or 
one to follow some kind of a trend. Bareja’s 
movie Teddy Bear is timeless. On the one 
hand it ridicules the past era, and on the 
other it’s a caricatural yet documentary 
account of those times and mentality. It 
also shows why such a system couldn’t 

survive any longer. And it wasn’t easier 
then. We don’t forget about the indoctrina-
tion we were subjected to, about all of the 
chances Poles lost once again, about the 
pathetic poverty, coarse fashion, fighting 
over the television and soap, about vodka 
and the humiliating rationing, about prison 
terms for one’s convictions and about the 
festival in Kołobrzeg, where they were 
shamelessly singing about the Polish-So-
viet friendship and defence against the 
potential enemy from behind the wall. This 
paramilitary point is specifically high-
lighted on the album. Its cover is a carica-
ture too. It shows the band wearing clothes 
from the era – we’re dressed as a fisher-
man, a steelworker, a soldier, a mason and 
a farmer. It’s not difficult to notice that it 
lacks the so-called intelligence.

THE BAND WAS STARTED IN THE MIDDLE 
OF THE 80S AS ZUCH KOZIOŁ WITH KUBA 
SIENKIEWICZ. NOW, AFTER YOUR REACTIVA-
TION, THERE IS KAZIK STASZEWSKI ON BOARD. 
WHICH OF THEM IS A BETTER MATCH FOR 
YOUR REPERTOIRE?
Zuch Kozioł was formed in 1984, when 
I got to know Kuba Sienkiewicz better. 
Kuba studied medicine, just as I did. 
He was in the band SPIARDL together 
with Piotr Łojek. We were rehearsing 
for several months at my place and once 
took part in a contest for young musi-
cians. Kuba was awarded an honourable 
mention for lyrics then. Our repertoire 
consisted mainly of his songs, includ-
ing some of those that later appeared on 
albums by Elektryczne Gitary, like for 
example “Człowiek z liściem na głow-
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ie”. We also played “O(d)pad Atomowy”, 
which I wrote at that time because 
I simultaneously came up with my solo 
project – ZACIER. The name “Zuch Kozi-
oł” was borrowed from the Adventures of 
Koziołek Matołek. The group was reac-
tivated to perform during the Festival of 
Embarrassing Creation ZACIERALIA in 
2009 and 2010. It brought that old reper-
toire back. We were supported by my son 
Michał (DJ Mrufka) at the concerts. When 
Kuba resigned and formed his alterna-
tive project GKS, with which he has been 
performing at Zacieralia every year since 
then on, I offered the frontman’s role to 
Kazik. We’ve been friends for years. He’s 
also a great fan of Zacier and has been 
actively supporting the idea of Zacieralia 
from its very beginning. He willingly 
agreed. And starting in 2011, the group 
– consistently renamed “Zuch Kazik” – 
played at Zacieralia four times already. 
We chose songs promoting the ideology 
of class struggle and propagandist works 
that are at least loosely related to the 
times of the Polish People's Republic. So 
Zuch Kazik is only an heir to the tradition 
established by Zuch Kozioł. Its repertoire 
is different. That’s why it’s difficult to 
compare the geniuses of Kazik and Kuba 
in this field. Apart from Kazik and Piotr 
Łojek (bass), the band consists of Andrzej 
“Izi” Izdebski (guitar, recordings), my son 
(drums) and me (keyboard, vocal). We’re 
all like a family, and this is the main rea-
son why our cooperation started and why 
we recorded the album.

STILL, MANY CAN CONSTRUE KAZIK’S PAR-
TICIPATION IN THE GROUP AS A MARKETING 
GIMMICK THAT MAKES USE OF HIS POSITION 
IN THE MUSIC BUSINESS.
It can look like that and there’s no de-
nying the fact that his presence arouses 
interest in our project. But the origins and 
intentions of the band were different; it 
didn’t even cross our minds to record an 
album until last year. But when Kazik 
offered it, we agreed. There’s no calcula-
tion here. It’s just the need for recording 

memories we have from several years of 
our joint adventure.

TO WHOM IS THE RECORD ADDRESSED? 
YOUNG LISTENERS MAY NOT UNDERSTAND 
WHAT IS YOUR POINT.
There was actually no point at all. The 
album was made spontaneously, and we 
don’t want to formulate any theory to that. 
It’s a result of coincidence, Zacieralia and 
our friendship. It includes revolutionary 
songs (the oldest one is from the November 
Uprising), songs spurring listeners to work 
and build a socialist Poland and texts tak-
en from Teddy Bear, which were supposed 
to be a parody from the very beginning. 
But whatever you say about the content, 
the form is musically diversified and 
attractive in its own way. It offers beautiful 
melodies, interesting arrangements and 
rather rock interpretations. If you take it 
with a pinch of salt, it should appeal to you 
as light, banqueting music.

KAZIK ONCE EXPLAINED TO ME IN DETAIL WHY 
HE THOUGHT IT HAD BEEN BETTER IN THE 
COMMUNIST ERA IN MANY RESPECTS. WAS IT 
BETTER FOR YOU TOO?
No, it wasn’t. I think no one wants the 
return of communism. There were of 
course social “benefits” like low unem-
ployment, there was fooling around at 
work (see for example the famous saying 
“down you lie or up you stand – either 
way you’ll earn a grand”), there were 
free health service and free education 
at any level, there were cheap holidays, 
company orchestras, invalidity pensions 
that were easy to get and there was easy 
access to common property (what was 
public was nobody’s – you could take it). 
But there was no freedom of speech, we 
had terror and oppression, and economic 
and technological light years separating 
us from the world. Plus an insurmounta-
ble physical barrier – lack of passports.

ZAKAŻONE PIOSENKI IS ALSO A KIND OF 
A MUSIC HISTORY LESSON – IT INCLUDES FOR 
EXAMPLE COMPOSITIONS BY MOZART AND 
SZPILMAN AND LYRICS BY STANISŁAW TYM. 
SOME OF THE SONGS ARE YOUR ARRANGE-
MENTS OF TRADITIONAL PIECES. WEREN’T YOU 
AFRAID OF REACHING FOR THESE THINGS? 
WAS THERE NO CONCERN THAT SOMEONE 
WOULD SHOUT THAT IT’S PROFANATION?
What decides on the value and beauty 
of this record are musical composi-
tions. Lyrics serve as a history lesson 
and provoke to thinking. And since you 
mention profanation, it was precisely the 

message conveyed by those songs taint-
ed by deceit and fanatical Bolshevism 
or embarrassingly praising the dreary 
communist reality that inflicted harm 
and violence on people.

ZUCH KAZIK IS COMPOSED OF RATHER 
BUSY MEN. HOW DID YOU MANAGE TO FIND 
ENOUGH TIME TO ARRANGE AND RECORD 18 
SONGS?
Everyone knows about Kazik and the 
multiplicity of his projects. Piotr Łojek 
is a geologist by education. He plays the 
keyboard in Elektryczne Gitary on a dai-
ly basis and used to play the bass years 
ago. Andrzej “Izi” Izdebski studied mu-
sicology. He’s a highly regarded record 
producer (Skazany na Garnek, the last 
and probably the best Zacier’s album, 
was recorded in his studio) and a skilful 
and original guitarist. DJ Mrufka is 19 
years old. He studies computer science 
and plays percussion in Zacier. He’s the 
only one of us who didn’t taste that era. 
I’m a nephrologist, a doctor of medicine, 
an academic teacher and head of one of 
the units at the Department of Nephrol-
ogy at the Warsaw Medical University. 
Music is my hobby. A part of our work on 
the album was done in our houses and 
another one in Izi’s studio. We estab-
lished the rule of moderate care, few 
attempts at recording sounds and avoid-
ance of elaborately finalized details. We 
don’t want our music to be an artificial 
studio creation. We allow imperfections. 
As a result, our group becomes more 
rough and authentic in character – like 
a slap given by a mason.

WILL THERE BE A CHANCE TO LISTEN TO 
ZUCH LIVE? WILL THE DAYS OF SOCIALISM 
RETURN TO CLUBS THANKS TO YOU?
The ball is in Kazik’s field now. If he has 
enough production capacity and will-
ingness to give more concerts, we will be 
all more than happy to agree because we 
have deep respect for him as a man and 
musician. We’re certainly going to per-
form at Zacieralia, whose eighth edition 
is taking place in Progresja in Warsaw 
on 9 and 10 January 2015. It’s an inde-
pendent and non-commercial festival 
without sponsors. The tickets are cheap, 
the bands are rather avant-garde and 
original, and the audience is as crazy as 
we are. Following the tradition I started 
years ago, we put pots and weird hats on 
our heads, which strengthens the bonds 
between us and helps us distance our-
selves from the everyday humdrum. 

BOHATER    HERO
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W POSZUKIWANIU NIECO ŁAGODNIEJSZEGO KLIMATU TEJ ZIMY WARTO 
WYBRAĆ SIĘ NA POŁUDNIE HISZPANII. TAM ODWIEDZIĆ ALHAMBRĘ, 
ZAMEK POŁOŻONY NA WZGÓRZACH WSPANIAŁEJ GRANADY.

TEKST    SYLWIA GUTOWSKA  FOT.: SYLWIA GUTOWSKA I PAWEŁ GÓRECKI  
Granada, jedno z piękniejszych 

miast słonecznej Andaluzji, 
choć niepołożona nad morzem, 
jest idealnym miejscem na 
wycieczkę o każdej porze roku. 

Ostatni bastion Maurów, a zarazem miejsce 
triumfu hiszpańskiego katolicyzmu. To tu 
w 1492 roku Ferdynand Aragoński i Izabela 
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Alhambra 
skąpana w słońcu



Kastylijska dokonali rekonkwisty – całko-
witego przejęcia Półwyspu Iberyjskiego spod 
panowania muzułmanów. To historyczne 
miasto jest mozaiką kilku kultur, z których 
każda – muzułmańska, żydowska, katolicka 

– być może pod wpływem andaluzyjskiego 
słońca, pozostawiła po sobie to, co najpięk-
niejsze. I właśnie na wzgórzach Granady 
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wznosi się Alhambra, monumentalny kom-
pleks pałacowy, zbudowany przez panują-
cych tam kiedyś emirów.

Już wspinając się po wzgórzu Sabiki, 
zwanym przez Arabów al-Sabika, wkra-
czamy w odrębny świat. Otoczeni parkami 
i fontannami, chcielibyśmy tam zostać, bo 
nie wiemy, że dopiero po wejściu do Alham-

 To historyczne 
miasto jest mozaiką 

kilku kultur, 
z których każda 

– muzułmańska, 
żydowska, katolicka 

– być może 
pod wpływem 

andaluzyjskiego 
słońca, pozostawiła 

po sobie to, co 
najpiękniejsze.



bry znajdziemy się w prawdziwie magicz-
nym miejscu. Jeśli wasza podróż ma miejsce 
upalnym latem, tym bardziej może wam się 
zdawać, że po wejściu na górę zasłużenie 
trafiliście do raju. Nie będzie to wcale wyni-
kiem udaru słonecznego.

Do twierdzy prowadzą trzy wejścia: Puerta 
de las Granadas (Brama Granatów), Cuesta de 
los Chinos (Zbocze Chińczyków) i Cuesta del 
Realejo (Zbocze Katarynki). Cała Alhambra – 
zamek, pałace i ogrody porastające wzgó-
rze – zbudowane zostały według ścisłych 
zasad arytmetyki, przez co symetria tego 
miejsca sprawia wrażenie idealnej harmonii. 
Zaś wraz z porozrzucanymi pod wzgórzem 
malowniczymi kamieniczkami, tworzącymi 
żydowską dzielnicę Albaicín, mamy do czy-
nienia z prawdziwym miastem w mieście.

W tym arcydziele arabskiej architektury 
jak w zwierciadle odbija się historia całego 
miasta, które przez wieki przechodziło z rąk 
do rąk. Tak naprawdę pierwszymi, którzy 

osiedlili się przy wzgórzu byli hiszpańscy 
Żydzi, którzy wznieśli u jego podnóża pierw-
sze budynki. To ich uważa się za pierwszych 
obywateli miasta Granady. Jako siedziba 
muzułmańskich władców Alhambra skła-
dała się z kilku części, z których każda pełni 
określoną funkcję. Główny zamek, Alcazaba, 
to jedna z najbardziej okazałych tego typu 
mauretańskich budowli, które spotkać 
można wzdłuż całego wybrzeża południo-
wej Hiszpanii. Znajduje się tam też zespół 
pałacowy, zawierający m.in. chrześcijański 
renesansowy Pałac Karola.

Ślady chrześcijańskiej rekonkwisty sta-
nowią także kościoły, wybudowane tam po 
przejęciu władzy przez los Reyes Católicos, 
czyli Królów Katolickich, którym udało się 
włączyć Granadę do Królestwa Hiszpanii. 
Przez kilka wieków Alhambra była przebu-
dowywana według panujących w Europie 
stylów, dlatego możemy zobaczyć tam ele-
menty typowe dla architektury hiszpańskiej, 
głównie renesansu i baroku. Dopiero w XIX 
wieku dzięki staraniom Manuela Góme-
z-Moreno Gonzáleza, lokalnego malarza 
i konserwatora zabytków, Alhambra odzy-
skała swój oryginalny, arabski charakter.

Nie da się ukryć, że na południu Hisz-
panii zima jest o wiele cieplejsza. Średnia 
temperatura wynosi tam ponad 7 stopni. 
Mimo to w Granadzie zdarzają się opady 
śniegu, które przykrywając orientalny zamek 
z palmami białą warstwą dają niespotykany 
efekt. Odwiedzając Alhambrę wiosną i latem 
można za to w pełni delektować się dobra-
mi przylegającego do Alhambry Generalife, 
wielkiego kompleksu ogrodowego. Mnogość 
i intensywność kolorów kwiatów rosnących 
nad wyschniętym od słońca miastem spra-
wia wrażenie rajskiej przystani. I chyba taki 
zamiar mieli mauretańscy architekci, two-
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rząc ten zapierający dech w piersiach ogród, 
w którym swoją letnią rezydencję miał kalif. 
Znaleźć tam można przeróżne rośliny, w tym 
drzewa owocowe, których zapachem może-
my delektować się przy chłodzie fontanny – 
odpoczynek godny największych władców!

W ogrodach znajdują się wieżyczki i al-
tany jak z baśni, z arabskimi ornamentami 
i wersetami z Koranu zdobiącymi ściany. 
Takim elementem jest Patio de los leones 
(Podwórze lwów), z misternie skonstruowa-
nymi fontannami i rzeźbami przedstawiają-
cymi królewskie zwierzęta. Sale znajdujące 
się wewnątrz patia rozmieszczone są syme-
trycznie i wyposażone są w detale o sym-
bolicznym znaczeniu, jak choćby podłoga 
Sali Dwóch Sióstr, w którą wbudowano dwie 
płyty marmurowe – czarną i białą, każdą 
wywodzącą się z innej rzeki regionu.

W latach 80. XX wieku obiekt został wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa kultury 
UNESCO. Na miejscu funkcjonuje muzeum 
z interaktywnymi ekspozycjami i wystawą 
historycznych dzieł sztuki z całego okresu 
istnienia twierdzy. Przez cały rok w prze-
strzeniach Alhambry odbywają się liczne 
wydarzenia kulturalne, takie jak przedsta-
wienia teatralne czy koncerty flamenco. 

 IN ENGLISH

Alhambra bathed in sun   
If you are looking for a more moderate 
climate this winter, then you should definitely 
head for the south of Spain and there visit 
Alhambra - a castle located on the hills of 
astounding Granada  
 
Granada is one of the most beautiful cities 
of the sunny Andalusia despite the fact 
that it is not located by the sea but still it 
remains a perfect place for a trip at any 
time of the year. The last bastion of Moores 
and the site of triumph of the Spanish 
catholic rule. Here in 1492 Ferdinand II of 
Aragon and Isabella of Castile carried out 
the reconquista – and absolute take over of 
the Iberian Peninsula from the rule of the 
Muslims. This historical city is a mosaic 
of a number of cultures – Muslim, Jewish, 
Catholic. Each of these cultures, perhaps 
influenced by the Andalusian sun, left the 
most precious elements of its existence. On 
the hills of Granada you can find Alham-
bra, the monumental palace complex erect-
ed by the Muslim Nasrid dynasty.

Already when climbing the hill of Sabika, 
called by the Arabs “al-Sabika”, we enter 
a different separate world. Surrounded by 
parks and fountains we feel that we would 
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like to stay there forever because we are 
not yet aware that it is only when we access 
Alhambra that we will enter a truly magic 
place. If your trip to Alhambra is in the 
peak of hot summer the definitely, after 
climbing the hill and entering the palace 
complex, you will feel like you entered real 
paradise. And this feeling will not come 
from sunstroke. 

Three entrances lead into the heart of the 
fortress: Puerta de las Granadas (The Gate 
of Grendes), Cuesta de los Chinos (The Chi-
nese Slope) i Cuesta del Realejo (The Barrel 
Organ Hill). The whole Alhambra – castle, 
palaces, gardens that overgrow the hill – 
were built in accordance to strict rules of 
arithmetics, therefore the symmetry of the 
place triggers a sensation of perfect harmo-
ny. Together with the picturesque buildings 
of Granada's Jewish district called Alba-
icín, we get a real city within a city.

This masterpiece of Muslim architecture 
like a mirror reflects the history of the 
whole city that for ages was ruled by differ-
ent rulers from different cultures. The first 
dwellers who set their houses by the hill 
were Spanish Jews that built first buildings 
at the foot of the hill. They are considered 
to be the first citizens of Granada. As a res-
idence of Muslim rulers, Alhambra was 

composed of a number of parts with each 
having a defined function. The main castle, 
Alcazaba, is one of the most prominent ex-
amples of Moorish architecture, which can 
be found along the whole coast of Spain. 
You will also find there a palace complex 
containing, among others, a christian 
renaissance Carl's Palace.

Other traces of the christian reconquis-
ta are among others christian churches 
erected after los Reyes Católicos – i.e. the 
Christian Kings - took over this part of the 
land and managed to integrate Granada 
into the Kingdom of Spain. For a number 
of centuries Alhambra was being rebuilt 
in accordance to European architecture 
styles therefore we can find here elements 
typical for Spanish architecture – especial-
ly renaissance and baroque one. No sooner 
than in the 19th century, thanks to the 
efforts of Manuel Gómez-Moreno González 

– local painter and art restorer - Alhambra 
regained its original Arab character.

It is obvious that in the south of Spain 
the winter is much warmer. The average 
temperature there is around 7 degrees. 
Nevertheless, from time to time you can 
experience snow in Granada which covers 
the oriental castle surrounded by palm 
trees with a cloth of whiteness giving an 
unusual effect. If you visit Alhambra in 
spring or summer, you can fully delve in 
the riches of the huge garden complex - 
Generalife - located near Alhambra. The 
multiplicity and intensity of the colourful 
flowers that grow above the city bathed 
in sun and dried by its strength, gives an 
impression of a heavenly haven. And most 
probably that was the goal of the Moor ar-
chitects when they were creating this over-
whelming garden in which calif had his 
summer residence. The garden abounds 
in different types of greenery such as 
fruit trees whose scent will make you feel 
relaxed while you are sitting next to one of 
the fountains – that's king's rest!

The gardens are equipped with small 
towers and fairy-tale-like arbours with 
Arab ornaments and lines from Koran that 
decorate their walls. You can find these 
elements especially at Patio de los leones 
(The Patio of Lions) with meticulously 
constructed fountains and sculptures of 
royal animals. Halls inside the patio are 
placed symmetrically and equipped with 
ornaments that have a symbolic meaning, 
such as the floor of the Hall of Two Sisters 
into which two marble blocks were put – 
a black one and a white one – each coming 
from a different river in the region.

In 1980s, the complex entered the UNESCO 
world cultural heritage list. Therefore you 
can find here a museum with interactive 
expositions and an exhibition with historical 
works of art coming from the whole period 
of the fortress's existence. All year round the 
area of Alhambra castle houses numerous 
cultural events such as theatre performanc-
es and flamenco concerts. 

PODRÓŻE    TRAVEL
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AC/DC – Rock or Bust   
WYD. SONY  
O dziwo album, jak na zespół grający w grun-
cie rzeczy dokładnie to samo od kilkudzie-
sięciu lat, brzmi świeżo, mocniej sięgając 
do korzeni bluesa i rocka niż jego często 
popowi poprzednicy. AC/DC wydają się być, 
mimo ostatnich problemów personalnych, 
niezniszczalni, spokojnie przeżyją nawet 
powoli kończących Rolling Stonesów. Krótkie 
spodnie wyraźnie odejmują lat. A koncerty 
w maskach tlenowych rewitalizują jak mało 
co. Pod choinkę dla taty i syna. 

AC/DC – Rock or Bust
RELEASED BY SONY

For a band that has been playing practically 
the same for several dozen years, the album 

– what do you know! – sounds quite fresh. It 
returns to the roots of blues and rock more 
clearly than its often pop predecessors. 
Despite their recent personnel problems, 
AC/DC seem indestructible. They are easily 
going to outlive even the slowly finishing 
Rolling Stones. Short pants clearly shave off 
a few years. And few things can revitalize 
as well as concerts with oxygen masks. 
A Christmas present for son and dad. 

Maciej Maleńczuk & Psy-
chodancing – Tęczowa 
swasta
WYD. SONY 

 
Słynny już „Vladimir” brzmiący niczym 
klasyczna kibolska przyśpiewka jest tu 
tylko jako post scriptum, dodające tekstom 
aktualności. Maleńczuk nie ukrywający 
uzależnienia od mediów postanowił kre-
owanej przez nie rzeczywistości przyło-
żyć. Nie jest to jednak zabawa dla zabawy 
czy skandal jako cel sam w sobie. Pod 
mistrzowską gra słów opisującą łatwo roz-
poznawalne  odniesienia kryje się nie tylko 
kpina ale i komentarz jak na wieczornej 
dyskusji przy alkoholu.  Utwory o bardziej 
uniwersalnym przekazie przypominają 
najlepsze czasy Homo Twist i Pudelsów po-
kazując, że komercyjną zabawą z mediami 
Pan Maleńczuk najnormalniej w świecie się 
znudził. Pod choinkę dla wybranych.  

Maciej Maleńczuk  
& Psychodancing  
– Tęczowa swasta
RELEASED BY WARNER
The already popular Vladimir, which sounds 
like a classic song for soccer yobs, serves only 
as a post scriptum here and makes the album 
more topical. Maleńczuk, who doesn’t hide 
his addiction to the media, decided to come 
down on the reality they create. But his aim is 
not only art for art’s sake or scandal in itself. 
Behind a masterly play on words describing 
easily recognizable references hides not only 
mockery, but also commentary like from an 
evening discussion over alcohol. Songs with 
more universal messages resemble the glory 
days of Homo Twist and Pudelsi and show that 
Maleńczuk has simply grown bored with his 
commercial games with the media. A Christ-
mas present for the chosen ones. 
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Piotr Metz poleca
Recommended by Piotr Metz

TEKST    PIOTR METZ 

The Art of McCartney  
WYD. MYSTIC/XXX

Coverowanie McCartneya to zabieg co 
najmniej ryzykowny, jeśli nie skazany na 
porażkę już na wejściu. Szczególnie jeżeli 
zabieramy się za katalog z okresu czwórki 
z Liverpoolu. No chyba że jest się Bobem 
Dylanem czy Willie Nelsonem. Bo już nawet 
Billy Joel (!) to tylko gorszy cień oryginału. 
Na dwóch płytach 34 utwory wykonuje 
prawdopodobnie najbardziej utytułowany 
i eklektyczny zarazem zestaw artystów tak 
różnych jak Harry Connick Jr., Kiss i Perry 
Farrell. Najbardziej znane kompozycje 
to trudno ulepszalne ikony gatunku, ale 
wystarczy sięgnąć nieco głębiej jak wciąż 
kreatywny Brian Wilson (Wanderlust 
z chórkami z najlepszego okresu Beach 
Boys) i efekty są znakomite. Jest z czego 
wybierać. Pod choinkę dla każdego. 

The Art of McCartney
RELEASED BY MYSTIC/XXX 
Covering McCartney is a risky venture, if not 
doomed to failure from the very beginning. 
Especially when one reaches for a catalogue 
from the times of the Fab Four. Unless they 
are Bob Dylan or Willie Nelson. Because 
even Billy Joel (!) is only a worse shadow of 
the original. 34 songs on two albums are per-
formed by probably the most award-winning 
and at the same time the most eclectic group 
of artists as different as Harry Connick Jr., 
Kiss and Perry Farrell. The most famous 
compositions are icons of this music that are 
hardly improvable, but it is worth reaching 
deeper like for example Brian Wilson, who is 
still fairly creative (Wanderlust with choirs 
from the best times of the Beach Boys), and 
the effects are brilliant. There is a lot to cho-
ose from. A Christmas present for anyone. 
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MONOLIT WARSZAWA-WESOŁA TO FIRMA PODEJMUJĄCA TRUDNE WYZWANIA DEWELOPERSKIE NA 
RYNKU ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ, PROPONUJĄCA ODWAŻNE ROZWIĄZANIA DLA BARDZO 
ŚWIADOMEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. NIE INACZEJ JEST W PRZYPADKU STAROANIŃSKIEJ 
INWESTYCJI MARYSIŃSKA 12.

TEKST:    ŁUKASZ TAMKUN    FOT.:   ARCHIWUM MONOLIT WARSZAWA WESOŁA    

Więcej niż APARTAMENT



BIZNES    BUSINESS

 23 

ej architektura wyróżnia się na 
tle spokojnej, przedmiejskiej 
okolicy. Odważna, ale wyważo-
na bryła reprezentuje to, czego 

spodziewalibyśmy się po apartamen-
towcu klasy premium. Minimalistycz-
ny, skandynawski styl elewacji buduje 
atmosferę chłodnej elegancji, przełama-
ną elementami roślinnymi – bluszczem 
i trawnikami. Kamienne wykończenia 
podkreślają bezkompromisowe podejście 
do jakości – próżno tutaj szukać trady-
cyjnych ozdobników w postaci zimnych 

aluminiowych ram czy taniego forniru. 
Front mówi wyraźnie, wręcz krzyczy: to 
nie jest zwykła mieszkaniówka, jakich 
wiele – tutaj jest coś więcej!

Tyle dla przechodniów – a miesz-
kańcy? Drugą stronę budynku charak-
teryzuje zaledwie lekko zasugerowana 
frontem przytulność, wręcz intymność. 
Zieleń, zamknięte, spokojne przestrze-
nie i naturalne wykończenia pozostają 
spójne z resztą obiektu. To, co na ze-
wnątrz buduje skandynawską elegancję, 
tutaj, dzięki kilku subtelnym zabiegom, 

sugeruje rzymskie ogrody; filary stają 
się kolumnami, chłodna biel staje się 
bielą ciepłą.

Nie inaczej rozegrano wnętrze, gdzie 
również króluje minimalizm, ale przede 
wszystkim – odważne podejście do 
zarządzania przestrzenią. Zamiast 
tradycyjnego rozkładu pomieszczeń i tak 
już przestronne apartamenty zostały 
wyposażone w antresole i galerie, dzięki 
czemu sprawiają wrażenie ogromnych. 
Budzą skojarzenia raczej z amerykań-
skimi nadmorskimi rezydencjami czy 

J
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futurystycznymi włoskimi willami, co 
w wyszukany sposób podkreślono.

Budynek jest oczywiście apartamen-
towcem, posiada jednak udogodnienia 
i atmosferę, którą zapewnić może tylko 
budownictwo jednorodzinne. Każdy 
lokal posiada swój własny taras oraz 
osobne zejście do ogródka, który dzięki 
temu staje się czymś spełniającym 
funkcję przestrzeni wspólnej ale gwa-
rantującej intymność i będącej kawał-
kiem „swojego” we wspólnocie.

Zaskakujące i świadome sięganie 
do różnych stylów przy zachowaniu 
spójności wizualnej, odważne, w na-
szych warunkach wręcz awangardowe 
rozwiązania to cechy charakterystycz-
ne Marysińskiej 12. Dodajmy do tego 
znakomitą lokalizację w Starym Aninie 
i mamy jedną z ciekawszych inwestycji 
mieszkaniowych w kraju nad Wisłą. 

Monolit Warszawa - Wesoła
tel:  +48 668 688 172
www: www.monolitwarszawa.com 
www.marysinska12.pl

 IN ENGLISH

More than apartment
Monolit Warszawa-Wesoła is a company 
taking on difficult property challenges on the 
residential architecture market and offering 
brave solutions for conscious and demanding 
clients. Marysińska 12 in Stary Anin is 
a perfect example of such investments.

Its architecture stands out against the 
peaceful, suburban neighbourhood. The 
brave but balanced body of the building 
represents everything we can expect from 
a premium-quality condo. The Scandi-
navian minimalist style of its elevation cre-
ates an atmosphere of classical elegance 
broken with plant motifs – ivy and lawns. 
Stone trimmings emphasize the uncom-
promising approach to quality; it is no use 
looking here for traditional decorations 
in the form of cold aluminium frames or 
cheep veneer. The front says loudly that it is 
not some ordinary block of flats like many 
others – it offers a lot more!
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This is as far as passers-by are con-
cerned. And what about the occupants? 
The other side of the building is charac-
terised by cosiness and intimacy only 
slightly implied by its front. Greenery, 
closed and quiet yards and natural 
trimmings remain consistent with the 
rest of the building. What creates Scan-
dinavian elegance outside here refers to 
Roman gardens thanks to several subtle 
efforts; pillars become columns and cold 
white turns into warm whiteness.

Arranged according to the same 
rules, the interior is reigned by mini-
malism but most of all by a brave ap-
proach to spatial arrangement. Instead 
of the traditional layout, the already 
spacious apartments were equipped 
with mezzanines and galleries, which 
makes them look even larger. They 
trigger associations with American 
seaside mansions or futuristic Italian 
villas, which is highlighted in a so-
phisticated way.

The building is of course a condo-
minium but has all the conveniences 
and the atmosphere only single-family 
buildings can offer. Each apartment 
has its own terrace and a separate en-
trance to the garden, which as a result 
becomes a kind of common area that 
guarantees privacy and constitutes 
a part of one’s own piece of land within 
the community.

Surprising and conscious references 
to various styles with visual cohe-
sion maintained and brave or event 
avant-garde (in our conditions) solutions 
make Marysińska 12 unique. Add its ex-
cellent location in Stary Anin to the list 
and you get one of the most interesting 
residential investments in Poland. 



IWONA ZASUWA

food designer (blog: Smakotera-
pia.pl), zafascynowana lecze-
niem za pomocą naturalnego 
żywienia, autorka warsztatów 
kulinarnych dotyczących zdro-
wego 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 za-
stosować w swojej kuchni. Przez 
Czytelników nazywana Królo-
wą Kaszy Jaglanej. Pracuje nad 
pierwszą częścią książki.  

Iwona Zasuwa – food designer 
(blog: Smakoterapia.pl), fascinated 
with curing with natural food, the 
author of cooking workshops focu-
sing on the healthy eating, a mum 

of small allergy sufferer, a musi-
cian and a pedagogue. She works 

on the stage on the daily basis, for 
17 years at Kayah’s. She has an 

unusual skill of making up creati-
ve recipes despite of diet limita-

tions she had to use in her cooking. 
Called by her Readers a Queen of 

Millet Groats. She works on the 
first volume of her book. 
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Ś W I Ą T E C Z N A 
dyspensa
TEKST    IWONA ZASUWA

 IN ENGLISH

Christmas dispensation
Wait a minute, can’t I try at least a piece 
of cheese cake at Christmas? I mean 
traditional cake, made by my grand-
ma. Or poppy-seed cake? Or our typical 
yeast-leavened cake? Made of flour, with 
gluten and, indeed, sugar or even icing and 
whipped cream? Of course you can! And 
in some cases you even have to so that you 
can protect your own and others’ mental 
health... Isn’t that right? But it’s getting 
worse when someone’s condition is so poor 
that they actually can’t...

Yet should they wear sackcloth and ash-
es and cry bitter tears silently? Never!

You won’t believe me unless you try... 
Because I offer you brilliant pralines 
made of...?! They are truly chocolate, ar-
omatic and exquisite pralines despite the 
fact that they’re made of... BEANS! So – no 
sugar, eggs, dairy, gluten and – most of 
all – no chemicals.

Prepare them with rum (added to the pra-
lines, not drunk separately!) for yourselves 
and with orange peel for your children. 

Składniki:
fasola adzuki – ugotowana na sypko/półtwardo (2 szklanki)
daktyle bez pestek (1 i 1/2 szklanki daktyli)
kakao surowe/karob
skórka pomarańczowa eko
sezam pełny
wiórki kokosowe

Wykonanie:
Zmiel lub zmiksuj daktyle oraz fasolę na gład-
ko – ilość dowolna – zachowując mniej więcej 
proporcje: 2 szklanki fasoli na 2 szklanki 
daktyli (ilość daktyli zależy od Twojego sma-
ku – pełnią rolę słodzika). Dodaj karob i kakao 

– w sumie 3-4 łyżki (lub również wedle gustu 
– w wersji mniej lub bardziej czekoladowej). 
Dołóż do gładkiej masy trochę posiekanej 
skórki pomarańczowej. Ulep zgrabne pralinki 
i obtocz je w sezamie lub/i wiórkach kokoso-
wych. Podawaj schłodzone. Gotowe!  

Ingredients
2 cups hard-boiled adzuki beans
1 and 1/2 cup deseeded dates
raw cocoa/carob
eco orange peel
full sesame
desiccated coconut

Instructions:
Grind or mix dates and beans until smooth. 
You can use any amount but try to keep more 
or less the following proportions: 2 cups of 
beans for 2 cups of dates (the amount of dates 
depends on your taste – they function as 
a sweetener). Add carob and cocoa – 3-4 spo-
ons in total (or to taste depending on whether 
you want a more or less chocolate version). 
Add a bit of chopped orange peel. Form shapely 
pralines and coat them with sesame and/or 
desiccated coconut. Serve chilled. Ready!  

Zaraz zaraz, droga pani, bo czy 
to w święta nie można kawałka 
sernika? Takiego tradycyj-
nego od babci? A makowca? 

Drożdżowego? Normalnego! Na mące, 
z glutenem, a jakże, i z cukrem, i z lu-
krem nawet, i z bitą śmietaną? Ależ 
można! A w niektórych przypadkach 
nawet trzeba dla zachowania zdrowia 
psychicznego delikwenta konkretnego... 
Czyż nie? Gorzej jeśli stan owego ktosia 
tak ciężki, że jednak nie można…

Ale czy w związku z tym posypiemy 
głowy popiołem i będziemy płakać ci-
chutko w kąciku? Nigdy!

I nie uwierzycie jeśli nie spróbujecie… 
Bowiem mam dla Was genialne praliny 
z…?! Prawdziwie czekoladowe, aromatycz-
ne, wykwintne, choć zrobione z… FASOLI! 
Zatem – bez cukru, nabiału, glutenu oraz, 
co najważniejsze, bez zbędnej chemii.

Przygotujcie je dla siebie w wersji 
z rumem (do pralinek! nie do konsump-
cji łączonej!), zaś dla dzieci – ze skórką 
pomarańczową. 
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Warsaw Whisky Fest 
Aged 1. Prestiżowa 
lokalizacja. New 
City. Najpierw były 
szklane drzwi. 

Potem śliczne panny w żółtych tiszer-
tach zmierzyły mnie nieufnie. Czyżbym 
nie wyglądał na gościa, którego stać 
na zakup wejściówki? Przyznałem im 
w duchu miażdżącą rację i wyciągnąłem 
z kieszeni zaproszenie. 

Wyższa sprawdziła listę. 
– No… jest pan – ulżyło nam obojgu. 
Druga wręczyła mi torbę z katalogiem 

i okolicznościowym kieliszkiem a także 
formularzem zgłoszeniowym do The 
Scotch Malt Whisky Society. Gdybym 
wstąpił, miałbym dostęp do wspania-
łej i ciągle zmieniającej się kolekcji 
jednosłodowej whisky. Postanowiłem na 
razie niczego nie podpisywać. Wystaw-
cy z całego świata, od Szkocji poprzez 

Indie i Tajwan do Wenezueli pokazali 
kilkaset markowych maltów. Zakręciło 
mi się w głowie więc pierwsze okrąże-
nie zrobiłem, żeby choć trochę ogarnąć 
co i jak. Byłem oszołomiony całym 
tym bogactwem i poruszony myślą, że 
mogę spróbować każdej z tych whisky 
o jakich dotąd tylko czytałem, ale nie 
zrobię tego, bo po prostu nie dam rady. 
Wtedy dopadł mnie Zbigniew Zawistow-
ski z agencji Stilnovisti i wyłuszczył 

NIRWANA 
nie może przyjść  

zbyt szybko
PIERWSZY WARSZAWSKI FESTIWAL WHISKY, CZYLI WARSAW WHISKY FEST 
AGED 1 DAJE NADZIEJĘ, ŻE MIMO WSZYSTKO ŚWIAT IDZIE KU DOBREMU.

TEKST    GRZEGORZ KAPLA  FOT.:    WARSAW WHISKY FEST 2014
JULIA POGREBINSKA
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sposób zarobkowania na inwestowa-
niu w dobra kolekcjonerskie. Otóż jeśli 
mam wolne 25 tys. złotych, mogę za nie 
zakupić beczkę trunku, wysezonować 
ją bez wywożenia ze Szkocji i odsprze-
dać z zyskiem albo na przykład wypić 
z kolegami. Tyle, że jeśli wypiję, stracę 
podatek Belki, którego nie musiał-
bym zapłacić, gdybym odsprzedawał 
beczkę z zyskiem. Podatku nie płacę, bo 
inwestowałem w dobra kolekcjonerskie. 
Ponieważ odsprzedaję na giełdzie, nie 
płacę akcyzy i nie boli mnie głowa o nic. 
No, chyba że sam wszystko wypiję, ale to 
przecież niemożliwe.

– To lepszy zarobek niż na obligacjach 
– powiedział pan Zbigniew – whisky 

bowiem z wiekiem zyskuje a obligacje 
niekoniecznie. 

Wypiliśmy 15 letnią Clynelish, bo 
Stilnovisti ma własną markę i poczułem 
się lepiej. Spotkałem pana Przemysła-
wa z magazynu „Hotelarz”. Wyglądał 
bardzo elegancko. Wymieniliśmy kilka 
uwag na temat trunków i zobaczyliśmy 
jak po schodach idzie Justyna Grzelak. 
Wyglądała oszałamiająco, a przecież 
musiała zaliczyć kilka nieprzespanych 
nocy. To właśnie ona razem z panem 
Jarosławem Bussem przygotowali tę 
niebywałą imprezę. Przedstawiłem jej 
pana Przemysława a ona przedstawi-
ła nam osobiście Jarosława Bussa. To 
jeden z najwybitniejszych autorytetów 
w dziedzinie whisky.

– Dlaczego zorganizowaliśmy ten 
festiwal? – uśmiechnął się – Bo spo-
życie single maltów w Polsce wzrosło 
w ostatnim okresie o sto procent. To 
oznacza, że istnieje potrzeba poznawa-
nia tego świata. To pierwszy festiwal 
w Polsce przygotowany z takim rozma-
chem. Debiuty zawsze są trudne, więc 
nie mieliśmy pewności, jak wystawcy 
przyjmą ten pomysł. Niektórzy wątpili, 
żeby w Warszawie w ciągu jednego dnia 

było choćby stu gości, bo na przykład 
w Budapeszcie na całym festiwalu było 
stu dwudziestu. Tymczasem u nas 
było ich tylko pierwszego ponad tysiąc! 
Wiedziałem, że tak będzie, bo bardzo 
starannie pracowaliśmy nad strona 
organizacyjną, nie zadbaliśmy żadnego 
z kanałów promocji, łącznie z Facebo-
okiem i Twitterem. 

Opowiedział nam, że można tu zoba-
czyć i popróbować ponad 300 gatunków. 
Od najdroższej – 30-letniej Port Ellen, za 
którą trzeba zapłacić 5000 zł (w sklepie 
7000, więc cena była okazyjna). Butelka 
poszła od razu. To rarytas, bo wytwór-
nię zamknięto 30 lat temu i od tej pory 
pozostałe w świecie butelki osiągają 
astronomiczne ceny.

– Czy warto płacić tyle za coś, co po 
prostu… wypijamy?

Byłem 
oszołomiony 

całym tym 
bogactwem 
i poruszony 

myślą, że mogę 
spróbować każdej 

z tych whisky 
o jakich dotąd 

tylko czytałem, 
ale nie zrobię tego, 

bo po prostu nie 
dam rady. 

WARSAW WHISKY FEST 2014

OD LEWEJ: AUTORYTET W DZIEDZINIE WHISKY – CHARLES MACLEAN  
I JAROSLAW BUSS – WSPOLORGANIZATOR FESTIWALU

JAROSŁAW BUSS, JUSTYNA GRZELAK, BOŻYDAR IWANOW
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– Rynek decyduje o tym czy warto. 
Chętnych na spróbowanie nie brakowa-
ło. Podobnie jak na 25 letnią Yamazaki. 
Whisky to potrafi być pasja. A wtedy nie 
liczy się już cena. 

– Na czym polega ten fenomen?
– Szkotom udał się marketing narra-

cyjny. Dopisali do whisky niesamowicie 
nośną historię o odwadze, sile ducha, 
poczuciu wolności i lojalności. Wypro-
mowali ją jako symbol Szkocji. Przeko-
nali świat jakie ogromne znaczenie ma 
tradycja, wiek, region pochodzenia, w tej 
historii są i anioły i unikalny smak z po-
szczególnych beczek, i wiek, i limitowa-
ne edycje. Ale wszystko zaczyna się od 
technologii, która nie pozbawia trunku 
jego naturalnych aromatów. I przede 
wszystkim od tego, że o smaku decyduje 
człowiek a nie komputer. Whisky jest 
prawdziwa w świecie, w którym coraz 
trudniej o coś naprawdę wyjątkowego. 
Dlatego o wódce nie da się zbyt wiele 
powiedzieć a o whisky można dyskuto-
wać godzinami.

Na pytanie od czego zacząć przygodę 
z whisky pan Jarosław stwierdził, że 
można zacząć nawet od Port  Ellen, ale 
to bardzo intensywna nuta. A nirwana 
nie powinna przychodzić nazbyt szyb-
ko. Lepiej rozpocząć od blendów. Nie 
są tak wyraziste jak single malty, ale 
pozwalają się uczyć, odkrywać to, co 
polubimy najbardziej.

Ja najbardziej lubię Nadurrę. Więc 
ucieszyłem się, kiedy spotkałem pana 

Dariusza Fabrykiewicza, ambasadora 
marki Ballantines. 

– Słyszał pan? Producent wycofuje 
z Polski Nadurrę – westchnął z żalem – 
Nic się nie dało zrobić, choć bardzo ich 
przekonywaliśmy. 

Posmutniałem. 
– Ale to jest niezłe – powiedział – 

Aberlour. 
To był znakomity wybór.  

 IN ENGLISH

Nirvana shouldn’t come 
too fast  
The first Warsaw Whisky Fest raises hopes 
that the world is actually heading in the 
right direction.

 
Warsaw Whisky Fest Aged 1. A prestig-
ious location. New City. First there was 
a glass door. And then beautiful ladies 
wearing yellow T-shirts eyed me up 
and down mistrustfully. Did I look like 
someone who couldn’t afford the pass? 
I bitterly thought they were right and took 
my invitation out of the pocket.

The taller woman checked the list.
“Ok, you’re here,” we both felt relieved.
The second lady gave me a bag with 

a catalogue, an occasional glass and 
an application form to The Scotch Malt 
Whisky Society. If I applied, I would have 
access to an excellent and constant-
ly changing collection of single malt 
whisky. I decided not to sign anything at 
that moment. Exhibitors from the whole 

world, from Scotland through India and 
Taiwan to Venezuela, were presenting 
several hundred fine malts. I felt dizzy so 
I took the first lap to at least grasp what 
was what. I was bewildered at all that 
abundance and moved by the thought 
that I could try each and every one of 
those whiskies I had been only reading 
about so far. But I simply couldn’t do it. 
And then Zbigniew Zawistowski from the 
Stilnovisti agency caught up with me and 
expounded on the way of earning money 
by investing in collector’s goods. He said 
that if I had 25,000 zlotys, I could buy 
myself a barrel of alcohol and season it 
without leaving Scotland. Then I could 
sell it at a profit or drink it with my 
friends. But if I drank it, I would lose the 
capital gains tax I wouldn’t have to pay if 
I sold the barrel at a profit. I wouldn’t pay 
the tax because I invested in collector’s 
goods. And since I’d sell them on the 
stock exchange, I wouldn’t pay the excise 
duty and wouldn’t have to worry about 
anything. Unless I drank it all by myself, 
but that’s actually impossible.

“It’s a better way to earn than invest-
ing in bonds,” said Zbigniew. “Because 
whisky gains with age and bonds not 
necessarily do.”

We drank the 15-year-old Clynel-
ish (because Stilnovisti has its own 
brand), and I felt better. I met Przemys-
ław from the magazine Hotelarz. He 
looked very elegant. We exchanged 
several remarks on the beverages and 
saw Justyna Grzelak going down the 
stairs. She looked stunning. How was 

GUST    TASTE

LOTERIA STILNOVISTI OD LEWEJ: SEBASTIAN CYBULSKI,  
COLIN HAMPDEN WHITE CHARLES MACLEAN

STEVEN MCCONNACHIE DUNCAN TAYLOR
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that possible if she had recently had 
several sleepless nights? Because it was 
she who had prepared this exceptional 
event with Jarosław Buss. I introduced 
Przemysław to her, and she personally 
introduced Jarosław Buss to us. He is 
one of the most respected authorities in 
the whisky business.

“Why have we organized this festi-
val?” he smiled. “Because single malt 
consumption in Poland has recently 
increased by one hundred percent. This 
means there’s a need to get to know this 
world. It is the first festival in Poland 
prepared on such a grand scale. Debuts 
are always difficult so we weren’t sure 
how exhibitors would treat this idea. 
Some doubted whether at least a hun-
dred guests could gather in Warsaw 
within one day because there were for 
example only a hundred and twenty 
guests in Budapest during the whole fes-
tival. And it turned out that there were 
already more than a thousand guests on 
the first day! I knew it would be like that 
because we were working hard on the 
organizational issues and didn’t neglect 
any promotion channel, including Face-
book and Twitter.”

He told us that we could see and try 
more than 300 kinds of whisky there. 
From the oldest one – the 30-year-old 
Port Ellen that cost 5,000 zlotys (it’s 
7,000 zlotys in stores so they offered 
a bargain price at the festival). The bottle 
was sold right away. It’s a rarity because 
the company was closed 30 years ago 
and since then on the remaining bottles 
have been fetching exorbitant prices.

“Is it worth paying so much for some-
thing we just... drink?”

“It’s the market that decides whether 
it’s worth it or not. There were many 
willing to try. The same goes for the 
25-year-old Yamazaki. Whisky can turn 
into a passion. And then its price doesn’t 
matter anymore.”

“What is this phenomenon based on?”
“Scots succeeded with their narrative 

marketing. They added an extremely 
compelling story about courage, will 
power and sense of freedom and loyalty 
to whisky. And they promoted it as 
a symbol of Scotland. They convinced 
the world that tradition, age, and the 
region of origin are of huge significance. 
Their story included both angels, unique 
taste coming from particular barrels, 

age and limited editions. But everything 
begins with technology that doesn’t 
deprive whisky of its natural flavour. 
But the most important thing is that it is 
man, not computer that decides on the 
taste. Whisky remains authentic in the 
world that offers fewer and fewer truly 
unique things. This is why you can’t say 
much about vodka, but you can spend 
hours talking about whisky.”

When he was asked how to begin 
one’s adventure with whisky, Jarosław 
said that we could begin even with Port 
Ellen, but it has a very intensive flavour. 
And nirvana shouldn’t come too fast. 
We’d rather start with blends. They’re 
not as distinctive as single malts but 
help us learn and discover what we are 
really fond of.

Nadurra is the one I like most. So I was 
happy to meet Dariusz Fabrykiewicz, the 
ambassador of Ballantine’s.

“Have you heard? The producer is with-
drawing Nadurra from Poland,” he sighed 
heavily. “There’s nothing we can do. We 
really tried to convince them.”

I felt sad.
“But this one’s good,” he said. “Aberlour.”
It was a perfect choice. 

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

 REKLAMA
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1. SAMSUNG GEAR
Od kiedy wśród producentów elektroni-
ki pojawiła się moda na smart-zegarki 
przeczytałem chyba z pięćdziesiąt tek-
stów o tym, że są bez sensu. A zwłaszcza 
te Samsunga. Zakładałem więc Geara 
z mieszanymi uczuciami. Zmieszanie 
dość szybko ustąpiło. I to wcale nie dlate-
go, że jestem wielbicielem gadżetów. Nie 
rozumiem o co chodzi krytykom. Bo:

– Gear jest zegarkiem – pokazuje czas. 
Co więcej: można mu zmieniać wygląd 

tarczy. I jako zegarek nie jest specjalnie 
drogi. Oczywiście można kupić zegarek 
za 10 złotych w Lidlu w promocji. Zresztą 
można nie kupować zegarka. Tego tekstu 
też można nie czytać. 

– Gear ma wbudowaną kamerę. Można 
nim zrobić zdjęcie, nakręcić krótki film, 
nagrać dźwięk. Dyskretnie. Dyskretniej 
niż telefonem. Że nikt normalny i uczci-
wy nie potrzebuje w dyskretnie fotogra-
fować? Absolutnie. 

– Gear może pełnić rolę zestawu głośno-
mówiącego. Mówiąc do ręki wygląda się co 
prawda jak idiota, ale można na to spojrzeć 
z innej strony: mówiąc do ręki człowiek 
wygląda jak agent Secret Service.

– Gear wyświetla SMS-y, wiadomości 
o nowych mejlach, tweetach, powia-
domieniach z Facebooka i wszystkich 
innych aplikacji, które się odzywają 
w smartfonie. Po co to? Po to, żeby nie 
wyciągać telefonu z kieszeni. 

Gear premierę swoją miał ponad rok 
temu. Czyli, jak na Samsunga, to staroć. 
Teraz jest Gear 2. Lepszy. 

2. SAMSUNG NOTE3
Żeby w pełni wykorzystać Geara, 
trzeba mieć Note3. Używam go już 
chwilę i mam wrażenie, że nie ogar-
nąłem nawet 30% jego możliwości. Ale 
jakoś z tym żyję. Wybitny wyświetlacz. 
Naprawdę niezły wygląd. Rok temu, 
po premierze, nabijano się ze sztucz-
nej skóry, którą pokryty jest z tyłu. Że 
sztuczna. Gdyby była prawdziwa – 
płakali by nad cierpieniami zwierząt, 
z których byłaby zdarta. 

3. AUDI A8 4,2 TDI
Gdyby więcej ludzi miało takie samo-
chody, to PKP Intercity zbankrutowało-
by nawet nie kupując Pendolino. Jazda 
pociągiem byłaby całkowicie pozbawio-
na sensu. A8 jest wygodniejsze, szybsze 
i paliwo do niego jest tańsze niż bilety. 
Wbrew temu, co próbują nam wtłaczać 
w głowy kampanie telewizyjne, istnieją 
samochody, którymi można jeździć szyb-
ko i bezpiecznie. Do takich aut należy A8. 
Do tego przy prędkościach, za które na 

TEKST    MARCIN KĘDRYNA   FOT.    MAT. PRASOWE 
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autostradzie w Polsce można by stracić 
prawo jazdy, pali mniej niż niejeden 
oszczędny małolitrażowy samochodzik. 
Niesamowite auto. 

4. HUSQVARNA 530BT
Nienawidzicie sąsiadów, którzy hałasują 
wam w sobotnie poranki sprzętem ogro-
dowym? Zemścijcie się na nich. Zawsze 
wydawało mi się, że dmuchawa do liści 
to coś pozbawionego sensu. Zawsze, do 
momentu, kiedy odpaliłem husqvarnę 
i okazało się, że coś, co za pomocą grabi 
zajmowało mi godziny, jestem w stanie 
zrobić w kwadrans. Do tego nagle się 
okazało, że dmuchawa świetnie sobie 
radzi z zamiataniem nie tylko liści, ale 
i pyłu czy kurzu. Zastanawialiśmy się 
z sąsiadami nad tym, czy dmuchawa by 
sobie poradziła z napędzeniem łódki. Ja 
nie sprawdzałem. Wszystko przed wami.

5. MERCEDES G550
Nie będę ukrywał, że zdarza mi się jeździć 
drogimi, dobrymi samochodami. Ale jak 
dobre te samochody by nie było to rzadko 
się zdarza, żeby były tak porządne jak 
Gelenda. Koncepcja tego auta jest tak stara 
jak ja. Produkowany jest od 1979 roku. 
Wciąż ma zawiasy na zewnątrz drzwi, 
stalowe zderzaki o zamkniętym profilu 
i dyfry, które blokuje się samemu – nie 
robi tego za nas komputer. Ludzie, którzy 
go stworzyli, zasługują na pomnik. Choć 
właściwie ten pomnik już mają – nawet 
tych pomników tysiące, bo samochody 
są tak zrobione, że 30 lat to dla nich żaden 
wiek. G550 do tego rozpędza się do setki 
w mniej niż 6 sekund. Jeżeli Mercedes kie-
dyś postanowi przestać Gelendę produko-
wać zorganizuję uliczne protesty.

 IN ENGLISH

Five gadgets that made 
my autumn
1. SAMSUNG GEAR
Since the electronics industry was dom-
inated by the fashion for smartwatches, 
I’ve read fifty texts or so saying that 
they’re complete nonsense. Especially 
those made by Samsung. So I was put-
ting the Gear on with mixed feelings. But 
they soon left me. And it was not because 
I’m some kind of a gadget freak. I don’t 
really understand the problem critics 
have. Because:

– The Gear is a watch – it shows time. 
Moreover, you can change the look of its 
dial. And it isn’t particularly expensive 

The A8 is one of them. And what’s more, it 
uses up less fuel than many an econom-
ical subcompact car at speeds one could 
lose their driving licence for on Polish 
highways. An amazing car. 

4. HUSQVARNA 530BT
Do you hate it when your neighbours 
make noise with their garden equipment 
on Saturday mornings? Take revenge on 
them. I’d always thought that leaf blowers 
are absolutely senseless. Until I started 
the Husqvarna and it turned out that what 
had been taking me hours with a rake 
could be done in fifteen minutes. And it 
also turned out that the blower manages to 
tidy up not only leaves, but also dust. I and 
my neighbours were thinking whether 
it could handle driving a boat. I didn’t 
check. But you can still try.

5. MERCEDES G550
I’ll make no effort to conceal the fact that 
I sometimes drive good, expensive cars. 
But however good they are, it rarely hap-
pens that they are as good as the Gelände-
wagen. The concept behind this car is as 
old as I am. It’s been produced since 1979. 
It still has hinges outside its doors, steel 
bumpers of a closed profile and differ-
entials you stop yourselves – there’s no 
computer doing that for you. The people 
that produced it deserve a monument. But 
they actually do have one already, or even 
thousands of such monuments because 
these cars are produced in such a way that 
30 years are no age for them. The G550 
speeds up to hundred in less than 6 sec-
onds. If Mercedes ever stops producing the 
G-Wagen, I’ll organize street protests. 

for a watch. You can obviously buy your-
self a watch on special offer for 3 euros 
in Lidl stores. Well, as a matter of fact, 
you don’t have to buy yourself a watch at 
all. You don’t have to read this text either. 

– The Gear has a built-in camera. 
You can use it to take photos or record 
sounds or a short film. And you can do 
it discreetly. Much more discreetly than 
with a phone. You think that there’s 
nobody normal and honest trying to take 
photographs discreetly? Yeah, sure. 

– The Gear can function as a hands-
free set. Admittedly, one looks like an 
idiot when they talk to their hand. But 
let’s look at it from a different point of 
view: when one talks to their hand, they 
look like a Secret Service agent.

– The Gear displays text messages and 
information about new e-mails, tweets 
and notifications from Facebook and all 
other apps installed in your smartphone. 
Why’s that for? You don’t have to take 
your phone out of your pocket. 

The Gear was premiered more than 
a year ago. So it’s an antique for Sam-
sung. There’s the Gear 2 now. It’s better.  

2. SAMSUNG NOTE3
To make the most of your Gear, you need 
a Note3. I’ve been using it for a while now 
and still have the impression that I haven’t 
understood 30% of its capabilities. But 
I live with it somehow. An outstanding 
screen. It’s really good-looking. They were 
making fun of the artificial leather cover-
ing its back a year ago, after its premiere. 
Their problem was that it was artificial. If 
it was real, they’d cry over the suffering of 
animals being skinned for the cover. 

3. AUDI A8 4.2 TDI
If more people had cars like that, PKP 
Intercity would go bankrupt even if it 
hadn’t bought Pendolino trains. Travel-
ling by train would make no sense. The 
A8 is more comfortable and faster. And 
you pay less for the fuel it needs than for 
train tickets. Contrary to what TV cam-
paigns try to cram our heads with, there 
are cars you can drive fast and safely. 
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UBIEGŁY ROK FIRMA MOŻE ZALICZYĆ DO UDANYCH. POSZERZYŁA SWOJE 
ZAPLECZE MAGAZYNOWE, WYDAŁA DRUGĄ EDYCJĘ FIRMOWEGO MAGAZYNU, 
A TAKŻE WSPIERAŁA OGÓLNOPOLSKIE ORAZ LOKALNE WYDARZENIA. JAK 
ZAWSZE JEDNAK – NAJWAŻNIEJSI DLA NIEJ SĄ KLIENCI.

TEKST    SYLWIA GUTOWSKA   FOT.    ARCHIWUM OMEGA PILZNO

OMEGA PILZNO ITIS GODAWSKI & GODAWSKI SP. Z O.O.
ul. Kraszewskiego 44
39-220 Pilzno
tel.: (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax: (+48 14) 6721994
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
www.omega–pilzno.com.pl

Podkarpacka firma logistycz-
na z powodzeniem funkcjo-
nuje od ponad 20 lat. Posiada 
dwa oddziały w regionie: 
Podkarpacki Park Logi-

styczny w Pilznie i Przedsiębiorstwo 
Przewozowe Podkarpackiej Komunika-
cji Samochodowej w Rzeszowie. Od 2008 
roku działa także na Pomorzu, gdzie 
zajmuje się spedycją morską w ramach 
Agencji Celno-Portowej w Gdyni. Jest 
liderem branży, nie znaczy to jednak, że 
spoczęła na laurach.

W mijającym roku grupa wykonała 
krok naprzód praktycznie na każdej 
płaszczyźnie. Przede wszystkim umoc-
niła swoją pozycję operatora logistycz-
nego, poszerzając powierzchnię Pod-
karpackiego Parku Logistycznego. Nowo 
otwarty, drugi magazyn w Podgrodziu 
to jedna z największych inwestycji w tej 
branży w regionie. Pierwszy, istniejący 

od kilku lat magazyn w Mokrzcu koło 
Dębicy ma powierzchnię liczącą 32 ty-
siące metrów kwadratowych, natomiast 
powierzchnia nowo otwartego to ponad 
17, a docelowo liczyć będzie aż 70 tysięcy. 
Dzięki nowoczesnym na skalę europej-
ską magazynom, Grupa OMEGA Pilzno 
rozszerzyła wachlarz usług, zapewnia-
jąc swoim klientom kompleksową obsłu-
gę na rynku TSL.

Działania firmy docenił Dziennik Ga-
zeta Prawna. W czerwcowym rankingu 
Grupa OMEGA Pilzno zajęła pozycję 
w ścisłej czołówce firm świadczących 
usługi logistyczne. To duże wyróżnienie 
i docenienie starań w celu stworzenia 
nowoczesnej firmy, liczącej się na arenie 
międzynarodowej. Ponieważ wyniki 
sprzedażowe OMEGA Pilzno z roku na 
rok wykazują tendencję wzrostową, 
w przyszłości mogą zaowocować jeszcze 
lepszymi pozycjami w rankingach.

Grupa OMEGA Pilzno 
podsumowuje rok 2014 

Nie zabrakło też wyróżnień w obrę-
bie lokalnej gospodarki. W listopadzie 
firma otrzymała Podkarpacką Nagrodę 
Gospodarczą w kategorii „Najlepsze 
usługi” za Logistykę Magazynową, do-
ceniono też wchodzącą w skład Grupy 
Spółkę PP PKS Sp. z o. o. Podkarpackie 
Nagrody Gospodarcze trafiają do najlep-
szych i najaktywniejszych gospodarczo 
firm regionu, które dzięki osiąganym 
wynikom w prowadzonej działalności 
są lub mogą stać się wzorem dla innych.

Oprócz umacniania pozycji na rynku 
logistycznym, firma konsekwentnie 
wspiera różnego rodzaju wydarzenia. 
W tym roku została sponsorem 6 Wyści-
gu Górskiego w Limanowej – Przełęcz 
pod Ostrą, Festiwalu Motoryzacyjnego. 
Wsparła organizatorów i Ultramaratonu 
Podkarpackiego, w którym wystar-
towało ponad 230 osób. Podobnie jak 
uczestnicy maratonu, firma nie zwalnia 
tempa i z determinacją dąży do celu. 
Aby usprawnić swoje działania, dba 
o sprawną komunikację wewnętrzną 
i rozwój swoich pracowników. Dlatego 
na początku toku ukazało się drugie wy-
danie magazynu OMEGA News. Czytelni-
cy mogą zapoznać się w nim z planami 
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i najnowszymi przedsięwzięciami 
realizowanymi przez firmę.

Dbając o podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności, a także rozwijanie zain-
teresowań pracowników, jesienią roz-
poczęto cykl szkoleń dla kobiet „OMEGA 
z Osobowością”, w ramach których 
wykłady prowadzili m.in. Filip Rusin – 
dyrektor kreatywny i projektant marki 
Filip Rusin; Katarzyna Zielińska – wi-
zażystka, stylistka i coach wizerunku 
czy Kinga Dudzińska, główna dyrektor 
sprzedaży w Mary Kay.

W przyszłym roku działania firmy na-
kierowane będą na rozwój relacji z wielo-
letnimi klientami. Dzięki nowoczesnym 
systemom monitorowania firma jest 
w stanie szybko i sprawnie reagować na 
każdą problematyczną sytuację i rozwią-
zywać problemy u ich zarania. Dlatego 
właśnie proaktywność i zacieśnianie 
współpracy to główne noworoczne po-
stanowienia OMEGI Pilzno. 

 IN ENGLISH

OMEGA Pilzno Group 
sums up the year 2014 
The last year was definitely successful for 
the whole company. It developed its ware-
house facilities, issued the second edition 
of its company magazine and supported 
countrywide and local events. But, as always, 
clients are of the greatest importance.
 
The logistics company from the Podkar-
packie Region has been successfully op-
erating on the market for more than 20 
years already. It has two branches in the 
region: the Podkarpackie Logistics Park 
in Pilzno and Przedsiębiorstwo Prze-
wozowe Podkarpackiej Komunikacji 
Samochodowej in Rzeszow. Since 2008, 
it has been active also in Pomerania, 
where it took up sea forwarding as 
part of the Customs and Port Agency in 
Gdynia. It is definitely a true leader in 
the field, which does not mean that it has 
rested on its laurels at all.

Last year, the group made a step 
forward in practically every sphere. 
First of all, it expanded the surface 
of the Podkarpackie Logistics Park 
and thus strengthened its position as 
a logistics operator. The newly opened 
warehouse in Podgrodzie is one of the 
largest investments in this industry in 
the region. The first one, a warehouse in 
Mokrzec near Dębica built several years 
ago, occupies an area of 32,000 square 

metres, and the new one has currently 
a surface area of 17,000 sq m, but its 
target one is 70,000 sq m. Thanks to its 
modern and unique warehouses, OMEGA 
Pilzno Group has extended its offer and 
provided its clients with comprehensive 
services on the TFL market.

The activities of the company were 
appreciated by Dziennik Gazeta Prawna. 
OMEGA Pilzno Group was classified 
among the leading companies offering 
logistics services in a ranking the news-
paper published in June. It is a great 
distinction and a sign of appreciation of 
all the activities undertaken by the com-
pany to become an innovative and major 
player on the international market. Be-
cause the sales of OMEGA Pilzno display 
a growing tendency over the years, it is 
possible that the group will take even 
higher places in future rankings.

It was also awarded as far as the local 
economy is concerned. In November, the 
company received the Podkarpackie 
Business Award in the category “Best 
services” for Warehouse Logistics. The 
company PP PKS Sp. z o. o., which forms 
a part of the Group, was appreciated as 
well. Podkarpackie Business Awards are 
given to the best and the most active com-
panies in the region that can or will serve 
as a model for others thanks to the results 
they achieve in their field of interest.

Apart from strengthening the position 
on the market, the company supports 
various events. In 2014, it sponsored the 
6th Mountain Race in Limanowa – Pod 
Ostrą Pass and the Automobile Festival. 
It also supported the organizers of the 
Podkarpackie Ultramarathon, attended 
by more than 230 people. Just like the 

marathon runners, the company does 
not slow down and actively pursues its 
goals. In order to improve its activities, 
it cares for efficient internal communi-
cation and development of its employees. 
This is why the beginning of the year 
saw the second edition of the magazine 
OMEGA News. It contains information 
about the plans and recent initiatives 
undertaken by the company.

Out of concern for the improvement of 
its employees’ skills and qualifications 
and development of their interests, it 
started a series of courses for women 
entitled “OMEGA with Personality” in 
autumn. The project included lectures 
given for example by: Filip Rusin, the 
creative director and designer at Filip 
Rusin, Katarzyna Zielińska, a make-up 
artist, stylist and image coach, or Kinga 
Dudzińska, the chief sales director at 
Mary Kay.

In 2015, the company wants to aim its 
activities at developing relations with its 
established clients. Thanks to modern 
monitoring systems, it can quickly and 
effectively respond to any problematic 
situation and nip all problems in the bud. 
This is why the main New Year resolu-
tions of OMEGA Pilzno are proactivity 
and enhanced cooperation. 
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FOTOGRAF/PHOTOGRAPHER:  Dominik Więcek www.dominikwiecek.pl
STYLISTA/STYLIST: Dominik Więcek
MODELKA/MODEL: Weronika (MANGO Models)
WIZAŻYSTKA/MAKE UP ARTIST: Magda Fuss
FRYZURY/HAIR: Czarna Róża Art
PROJEKTANCI/DESIGNER: Paulina Stefania, Michał Wójciak
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PODCZAS OSTATNICH TYGODNI GRUDNIA CZĘŚCIEJ NIŻ W JAKIMKOLWIEK INNYM 
OKRESIE ZAPOMINAMY O LISTACH ZAKUPÓW I PLANOWANIU DOMOWEGO BUDŻETU. 
NIEZWYKLE ŁATWO, WBREW WSZELKIM DEKLARACJOM, DAJEMY SIĘ PONIEŚĆ 
ZAKUPOWEMU SZALEŃSTWU. Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM MOŻEMY 
ZAŁOŻYĆ, ŻE I W TYM ROKU NIE UDA NAM SIĘ OPRZEĆ POKUSIE. WARTO WIĘC 
PRZYNAJMNIEJ ZAPLANOWAĆ STRATEGIĘ DZIAŁANIA.

TEKST:    AGNIESZKA MRÓZ     

Średnio na miesiąc przed świę-
tami zajmują główne place 
większości miast.  Świąteczne 
jarmarki, bo o nich mowa, 
możemy pokochać lub zniena-

widzić. Wszystko zależy od tego, jak do 
nich podejdziemy i jak z nich skorzystamy. 
Jeśli stanowić będą dla nas ostatnią deskę 

ratunku, aby kupić prezenty dla bliższej 
i dalszej rodziny, nasz poziom stresu 
i frustracji może dramatycznie wzrosnąć. 
Bieganie po mieście po zatłoczonym placu 
nie należy bowiem do najmilszych.

W przypadku, gdy zdecydujemy się 
potraktować jarmark jako podstawowe 
źródło prezentów, dajmy sobie odpowied-

nio dużo czasu, wtedy zakupy dostarczą 
nam zdecydowanie więcej radości. Tym 
bardziej, że znajdziemy na nich rzeczy 
wyjątkowe: ręcznie malowane bombki, 
precyzyjnie wykonane ozdoby świąteczne, 
czy też lokalne rękodzieło.

BUDOWANIE NASTROJU
Brakowi świątecznego entuzjazmu, któ-
remu towarzyszy poczucie, że święta to 
wyłącznie dłuższa niż zawsze lista domo-
wych obowiązków, łatwo można zapobiec. 
Wystarczy zabrać rodzinę i i spędzić kil-
ka godzin spokojnie spacerując po pięknie 
przyozdobionych uliczkach, wzdłuż któ-
rych ustawiono stragany. Wszechobecne 
iluminacje, którym towarzyszą kolędy 
i świąteczne przeboje, szybko wprowadzą 
nawet najbardziej zagorzałych przeciwni-

Strategia 
zakupów

 42 



BIZNES    BUSINESS

 43 

ków świąt w wyjątkowy nastrój. Dodajmy 
do tego  grzane wino i tradycyjne sma-
kołyki, w które możemy się zaopatrzyć, 
a ze sceptyków możemy zamienić się 
w największych entuzjastów.

Nie zapominajmy, że jarmarki obfitują 
często w atrakcje dla najmłodszych. 
To właśnie tu nasi milusińscy mogą 
spotkać Świętego Mikołaja, przygotować 
własnoręcznie ozdoby choinkowe czy też 
rozwiązywać tematyczne łamigłówki. 

W POSZUKIWANIU JARMARKU IDEALNEGO
Świąteczne jarmarki w pierwszej ko-
lejności kojarzone są z Niemcami oraz 
Austrią. Są ku temu solidne podstawy. 
U naszych zachodnich sąsiadów wybie-
rać możemy aż spośród 150 targowisk. 
Jeśli chcemy poznać te cieszące się 

największym uznaniem i najdłuższy-
mi tradycjami, powinniśmy wybrać 
się do Norynbergi, Drezna lub Kolonii. 
Niezależnie jednak od regionu Niemiec, 
do którego zdecydujemy się wyruszyć, 
możemy liczyć na przepyszne wypieki 
(w tym tradycyjne strudle) oraz wypeł-
niającą w tym okresie miasta muzykę: 
koncerty chórów oraz orkiestr dętych.

Wiele atrakcji czeka na nas także 
w Austrii. W Salzburgu na ciągnących 
się kilometrami uliczkach ze straga-
nami spotkać możemy liczne grupy 
kolędników. Położony w centrum miasta 
pałac dzięki oświetleniu zamienia się 
zaś  w olbrzymi adwentowy kalendarz. 
W Insbrucku równie duże wrażenie co 
sam jarmark robią otaczające miasto 
szczyty Alp. Na dzieci czeka wesołe 
miasteczko, zoo i teatrzyki kukiełkowe. 
Na dorosłych koncerty góralskich kapel 
i stragany ze świątecznymi ozdobami. 

Nie zawiedziemy się także wyrusza-
jąc do Francji. Do położonego w Alzacji 
miasteczka Colmar warto zabrać dzieci. 
Czekają tam na nie tradycyjne karuzele 
i skrzynia na listy do Świętego Miko-
łaja. Nie brakuje także tradycyjnych 
lokalnych specjałów. Czym pochwalić 
mają się także kraje nadbałtyckie. Coraz 
popularniejszy także w Polsce glogg 
(grzane wino, dostępne także w wersji 
bezalkoholowej) nigdzie nie smakuje tak, 
jak na świątecznym jarmarku w Mal-
mo. Gdy spróbujemy już szwedzkich 
specjałów, dodatkowe kalorie będziemy 
mogli spalić na lodowisku. Na jarmarku 

Wszechobecne 
iluminacje, którym 
towarzyszą kolędy 

i świąteczne 
przeboje, szybko 

wprowadzą 
nawet najbardziej 

zagorzałych 
przeciwników 

świąt w wyjątkowy 
nastrój. Dodajmy 

do tego  grzane 
wino i tradycyjne 

smakołyki, 
w które możemy 

się zaopatrzyć, 
a ze sceptyków 

możemy 
zamienić się 

w największych 
entuzjastów.
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możemy znaleźć wyjątkowe prezenty: 
antyki oraz przedmioty vintage. Równie 
ciekawie czas możemy spędzić w Tal-
linie. W przepięknym i kameralnym 
centrum miasta znajdziemy pięknie 
przyozdobione stragany z tradycyjnym 
estońskim rękodziełem: zwierzątkami 
z trawy morskiej, wiklinowymi koszy-
kami czy też elementami ubioru.

HAND MADE PO POLSKU
Alternatywę dla miejskich jarmarków 
stanowią świąteczne kiermasze hand 
made. Moda na współczesne rękodzieło 
nie traci na sile od kilku lat. Nic więc 
dziwnego, że cykliczne imprezy, w trak-
cie których nie tylko możemy dokonać 
zakupów, ale przede wszystkim spotkać 
się i poznać historię twórców, odbywają 
się we wszystkich większych miastach 
w Polsce. Stanowią one doskonałą oka-
zję do zakupu wyjątkowych świątecz-
nych upominków: od ręcznie robionej 
biżuterii począwszy, a na odrestaurowa-
nych z finezją meblach z lat siedemdzie-
siątych skończywszy.

W Trójmieście warto zajrzeć na Baka-
lie. Na tych odbywających się co miesiąc 
targach w grudniu panuje wyjątkowa 
atmosfera, która nie tylko sprzyja robie-
niu zakupów lecz także nawiązywaniu 
nowych znajomości. W tym okresie 
online wyjątkowo chętnie zamienia się 
w offline. Właściciele wielu sklepów 
internetowych z wyrobami hand made 
decydują się w grudniu organizować 
tradycyjne kiermasze. W Warszawie 

,w Pałacu Kultury i Nauki, odbywają się 
jedne z największych targów hand made 
w Polsce – Mustache Yard Sale. Również 

popularny internetowy sklep Pakamera.
pl dostępne w Internecie produkty prze-
nosi na tradycyjny kiermasz.

TANIO, TANIEJ, SZALEŃSTWO
Na okres poświąteczny z niecierpli-
wością czekają łowcy niskich cen. 
Wszystkie wielkie marki właśnie wtedy 
rozpoczynają posezonowe wyprzedaże. 
Obchodzony w Wielkiej Brytanii, Nowej 
Zelandii, Australii i Kanadzie, Boxing 
Day przypada na 26 grudnia. Tradycje 
tego dnia sięgają średniowiecznego 
zwyczaju obdarowywania, w szczelności 
osób uboższych, zapakowanymi w pu-
dełka podarunkami. Obecnie Boxing Day 
niewiele ma jednak wspólnego ze swoimi 
korzeniami i jest synonimem począt-
ku wielkich wyprzedaży. W sklepach 
większości marek obniżki cen sięgają 
70%. Zdobycie pożądanego przedmiotu 
w atrakcyjnej cenie wiąże się z nie lada 
wyrzeczeniami: przepychaniem, sta-
niem w kolejce, stresie związanym z od-
nalezieniem odpowiedniego rozmiaru.

Jeśli jesteśmy fanami mniej ekstre-
malnego polowania na okazję zarezer-
wujmy sobie czas w styczniu. Nie dość, 
że w tym okresie bilety lotnicze są wy-
jątkowo tanie, to w całej Europie panują 

zimowe wyprzedaże. W większości kra-
jów promocje trwają do końca stycznia. 
Zasada ta obowiązuje w całej Skandy-
nawii, Niemczech, krajach Beneluksu 
i Francji. Najdłużej, bo do końca marca, 
z promocji skorzystamy w Hiszpanii. 

 IN ENGLISH

Shopping strategy 
In the last weeks of December more often 
than ever we completely forget about 
making shopping lists and a detailed plan 
of our home-budget.  It is very easy, in 
spite of many declarations, we fall on the 
wave of shopping madness. And we have 
to assume that also this year we will not 
resist the temptation. Therefore its good to 
plan a good strategy.

Circa one month before Christmas 
they invade large squares of most cities – 
Christmas fairs – because that's what we 
are talking about – you can either love 
them or hate them. Everything depends 
on your attitude and the way you use 
them. If you use them as your last resort 
to buy presents for your family and your 
close ones then your level of frustration 
and stress might grow rapidly. Running 
around the crowded city square is not the 
most pleasant thing to do. 

But of you decide to treat the fair 
as a your main source of Christmas 
presents then you should give yourself 
a lot of time so that your shopping gives 
you a lot of pleasure. Especially that 
you can find a lot of unique stuff there 
such as: hand-made Christmas bulbs, 
beautiful Christmas decorations or 
local hand-craft.

BUILDING THE RIGHT MOOD
You can easily prevent the lack of Christ-
mas enthusiasm and the pervading sense 
that Christmas is nothing but a long 
shopping list which - longer than usual. 
All you need to do build the right mood 
is to take your family for a long walk in 
the streets filled with Christmas lights 
and decorations along which stalls with 
different good as standing. Lights, carols 
and Christmas hits will quickly put even 
the most stubborn opposers of Christmas 
into a special mood. And if you add to 
that a glass of hot wine and traditional 
sweets that you can easily purchase in 
the streets then you will see how easily 
you transform from a cold sceptic into 
a burning enthusiast of Christmas.

BIZNES    BUSINESS
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Let us not forget that the fairs also 
offer a lot to the younger ones. It is in the 
Christmas fair that our beloved kids can 
meet Santa Claus and create hand-made 
Christmas-tree decorations or solve 

CHRISTMAS-RELATED RIDDLES. 
In search for a perfect Christmas fair 
We most often associate Christmas 
fairs with Germany and Austria. No 
wonder. A typical fair organised by our 
neighbours from the West offers over 
150 stalls. If you want to explore these 
highly esteemed fairs then you should 
go to Nuremberg, Dresden or Cologne. 
No matter which region of Germany you 
decide to go to you can count on tasty 
bakings (including traditional strudels) 
and music that fills the cities: choir con-
certs and brass bands.

Austria also offers many attractions. 
When you go to Salzburg you will find 
long streets with thousands of stalls 
and numerous groups of carollers. The 
castle which stand in the centre of the 
city turns into a a huge advent calendar. 
Whereas in Insbrucku, apart from the 
fair you can also see the overwhelming 
panorama of Alp tops surrounding the 
city. Your kids can make us of amuse-
ment park, zoo and puppet theatres, 
while you and your friends can attend 
concerts by highlanders' bands  and 
stalls with Christmas decorations. 

You will have a lot of fun also if you go 
to France. Colmar – located in Alsace 
is a great place to take kids to. They can 
enjoy traditional merry-go-rounds and 
a case for letters to Santa Claus. You can 
also find local specialities. 

Baltic countries also have a lot to offer 
as regards Christmas fairs and traditions. 
Glogg wine (hot wine available also in 
alcohol-free version), which is popular 
also in Poland, tastes best in the Christ-
mas fair in Malmo (Sweden). After tasting 
Swedish cakes and sweets you can burn 
spare calories in the ski-rink. The Christ-
mas fair will help you find unique gifts: 
antiques and vintage objects. 

Short trip to Tallin will also be inter-
esting. In the beautiful cosy city centre 
you will find beautiful fair stalls 
decorated with traditional Estonian 
hand-craft: animals made of sea-grass, 
wicker-baskets or elements of tradi-
tional clothing.

POLISH HAND-MADE 
Christmas hand-made fairs can be 
a good alternative to city fairs. The trend 
for contemporary hand-made objects 
is growing steadily for the last couple of 
years. That's why most of large cities in 
Poland organise cyclical events where 
you can buy hand-craft, talk to hand-
craft artists and get to know their stories. 
Hand-craft fairs are a great occasion 
to buy unique Christmas gifts: starting 
with jewellery and finishing with finely 
restored furniture from 1970s. 

In the Tri-city you should definitely 
visit Bakalie-fair. The fair take place 
every month and in December the 
atmosphere is extraordinary, which 
will help you make great Christmas 
shopping and meet new friends. In that 
period online willingly changes into 
offline. Owners of many internet shops 
with hand-made stuff decide to go off-
line and organise traditional fairs. In 
Warsaw, in the Palace of Culture and 
Science you can participate in Poland's 
largest hand-made fair – Mustache 

Yard Sale. Also the popular internet 
shop Pakamera.pl brings the good 
available online onto the traditional 
fair stalls.

CHEAP, CHEAPER, MADNESS
Sales hunters impatiently wait for the 
Christmas period. All large brands start 
their sales. Boxing Day is celebrated on 
the 26th december in Great Britain, New 
Zealand, Australia and Canada. The 
tradition of this day dates back to Middle 
Ages tradition of giving nicely packed 
gifts to poor people. Nowadays the 
Boxing Day has very little in common 
with its origin and functions as a syno-
nym of sales. Most of large brands sell 
things with a 70% discount. But if you 
want to get your dream item you have to 
sacrifice a lot and be ready for: pushing 
your way through the crowd, waiting in 
long queues, stressing to find your size 
of a given garment.

If you are a fan of less extreme hunt-
ing then you should reserve more time 
for shopping in January. In this period 
flight tickets are extremely cheap and 
what's more – whole Europe is filled 
with winter sales. Most of the countries 
have their sales on until the end of Janu-
ary. This rule functions in Scandinavia, 
Germany, Benelux countries and France. 
You can make use of sales in Spain 
much longer – until the end of March. 

BIZNES    BUSINESS
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Inwestycje  
i Finanse

▶▶Wkrótce akcje zamiast u maklerów częściej będziemy kupować przez bankierów.

▶▶Utrzymywanie oddzielnych biur staje się bowiem zbyt kosztowne.

Dom maklerski  
wchłonę od zaraz

Zazwyczaj, gdy Komisja Nadzoru Fi-
nansowego publikuje zbiorcze wyniki 
domów maklerskich, wśród brokerów 
słychać ciężkie westchnienia i pomruki 
niezadowolenia. Nie inaczej było i tym 
razem, kiedy nadzór podał 
dane za III kwartał. Wynik? 
Domy maklerskie zarobiły 
łącznie 89 mln zł. Na pierw-
szy rzut oka wszystko wyda-
je się w porządku. Problem 
w tym, że wynik ten jest zasłu-
gą wyłącznie sprawnego obra-
cania powierzonym domom 
kapitałem. Na podstawowym 
biznesie, czyli pośrednictwie 
w handlu, branża bezustannie 
traci: w III kwartale była 2 mln 
zł pod kreską. Cierpliwość wła-
ścicieli domów maklerskich po raz 
kolejny została wystawiona na pró-
bę, bo ujemny wynik zanotowano 
również w II kwartale, a w I, choć 
był dodatni, wyniósł jedynie 0,5 mln zł. 
Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby 
kondycja branży miała się zdecydowa-
nie poprawić, a nie można wiecznie do-
kładać do biznesu. Szukanie oszczędno-
ści w trudnych czasach jest zjawiskiem 
powszechnym. Nie inaczej jest u ma-
klerów. Tym razem jednak sytuacja jest 
o wiele poważniejsza i na dobre może 
ona zmienić krajobraz rynkowy. Oto bo-
wiem rodzi się nowy trend: wcielania do-
mów maklerskich w struktury banków. 

Szlak przeciera DM BZ WBK. Z po-
czątkiem listopada został on włączony 
do macierzystego banku. Od początku 
pomysł ten budził skrajne emocje nie tyl-
ko na rynku, ale również w samej insty-

tucji. Najlepszym dowodem na 
to są zmiany personalne – już 
na początku roku pożegnał się 
z nią wieloletni prezes Mariusz 
Sadłocha, który, jak można usły-
szeć nieoficjalnie, był przeciwny 
integracji z bankiem. Znamien-
ny był fakt, że jego miejsce zajął 
Marcin Groniewski, wcześniej 
kojarzony przede wszystkim 
z pracą w centrali. To on prze-
prowadził zmiany w DM BZ 
WBK i dziś mówi o nich w sa-
mych superlatywach. – Ich ce-

lem jest pełna integracja wszystkich 
produktów i usług w Banku Zachod-
nim WBK. Dzięki temu klienci będą 

mogli w łatwiejszy sposób skorzy-
stać ze znacznie szerszego zakresu usług 
finansowych na najwyższym poziomie. 
To połączenie ułatwia też realizację celu, 
jakim jest ustanowienie Banku Zachod-
niego WBK strategicznym centrum kom-
petencyjnym dla Grupy Santander w re-
gionie Europy Środkowo–Wschodniej. 
Koncentracja usług maklerskich w banku 
pozwoli na lepsze zarządzanie nimi oraz 
wykorzystanie efektów skali i synergii  – 
mówi Groniewski.

Na palcach jednej ręki można jednak 
policzyć maklerów, którzy podzielają jego 
entuzjazm. Z ich ust częściej można usły-
szeć o obawach, że jeden z czołowych 
domów maklerskich niedługo zostanie 
usunięty w cień, a osoby odpowiedzial-
ne za sprzedaż będą koncentrowały się 
przede wszystkim na wysokomarżowych 
produktach bankowych, a nie na usłu-
gach maklerskich. Groniewski odrzuca 
jednak i te argumenty. – Celem integra-
cji jest dalsze wykorzystanie silnych stron 
Domu Maklerskiego i zwiększanie udzia-
łu w rynku przy rosnącej dochodowości. 

Jesteśmy największym na rynku animato-
rem emitentów, posiadamy także najlep-
szy zespół analityków. Nasze usługi będą 
ważnym produktem w ofercie dla ściśle 
dobranych segmentów klientów. Dlatego 
nie może być mowy o marginalizacji pro-
duktów maklerskich w sieci sprzedażo-
wej BZ WBK – przekonuje Groniewski.

Coraz głośniej spekuluje się na temat 
tego, kto pójdzie w ślady instytucji z zie-
lonym szyldem. Dyskusja nasila się rów-
nież dlatego, że giełdowy rynek, zamiast 
wychodzić z marazmu, popada w jesz-
cze większą niełaskę. W listopadzie śred-
nie dzienne obroty na głównym parkie-
cie wyniosły zaledwie 711 mln zł. W tym 
roku gorszy wynik GPW zanotowała 
jedynie w okresie wakacyjnym, w lip-
cu (654 mln zł). Na tak konkurencyjnym 
rynku i przy takich kosztach działalności 
nie sposób wyżywić z tego wszystkich. 
Z rozmów z maklerami wynika, że naj-
poważniejszym kandydatem do wchło-
nięcia własnego biura maklerskiego  jest 
mBank. Przedstawiciele tej instytucji nie 
ukrywają nawet, że prace nad zmianami 
w firmie są poważnie brane pod uwa-
gę. – W banku trwają prace nad określe-
niem nowej struktury szeroko rozumia-
nej bankowości inwestycyjnej. Jednym 
z ich elementów jest dyskusja na temat 
sposobu zorganizowania sprzedaży in-
strumentów finansowych do kwalifiko-
wanych inwestorów instytucjonalnych. 
W tej sprawie nie zostały jeszcze podję-
te decyzje – mówi Cezary Stypułkowski, 

prezes mBanku. 
Nieoficjalnie mówi 
się jednak, że zmia-
ny mogą dotknąć 
nie tylko części in-
stytucjonalnej, ale 
także całego domu 
maklerskiego. Zda-
niem niektórych 
pytanie brzmi nie 
czy, ale kiedy  
to nastąpi.©
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„W banku trwają 
prace nad 
określeniem nowej 
struktury szeroko 
rozumianej 
bankowości 
inwestycyjnej.  
W tej sprawie nie 
zostały jeszcze 
podjęte decyzje”.

– Cezary 
Stypułkowski, 
prezes mBanku

 

To strata maklerów 
na podstawowej 

działalności  
w II kwartale. Manko 
utrzymuje się więc 
od ponad pół roku.
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Tyle mln zł straciły domy maklerskie w III kwartale 
na podstawowej działalności. W strukturze banku 
łatwiej ukryć ten minus.
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Proces zbliżania się domów makler-
skich do banków widać zresztą nie tylko 
po wcielaniu brokerów w struktury ma-
cierzystych instytucji, ale także po tym, 
jakie usługi oni oferują. Ostatnio ING Se-
curities zaprezentowało swój najnowszy 
produkt: zintegrowany rachunek ma-
klerski i bankowy. Przy tej okazji Marek 
Słomski, prezes ING Securities, mówił 
wprost, że dla brokerów pozyskanie no-
wych klientów czy też przyciągnięcie 
ich od konkurencji graniczy z cudem. 
Dlatego sam liczy, że dowodzonej przez 
niego instytucji uda się przekonać do 
produktów inwestycyjnych klientów 
banku ING. Na rynku od razu zaczęły 
się spekulacje, że jest to początek końca 
odrębności ING Securities. Włączenie 
domu maklerskiego w struktury banku 
w tym przypadku byłoby o tyle łatwe, 
że broker od dłuższego czasu nie posia-
da chociażby tradycyjnych punktów ob-
sługi klienta. Słomski jednak zaprzecza 
takim plotkom. – W Grupie ING Banku 
Śląskiego nie ma planów połączenia 
Banku i Domu Maklerskiego – mówi.

Na mBanku i ING plotkarska lista  
się nie kończy. Kolejnym brokerem  
na niej jest DM Citi Handlowy. Mimo że 
od dłuższego czasu jest liderem rynku 
wtórnego akcji GPW, pod względem fi-
nansowym nie błyszczy. W III kwar-
tale zarobił zaledwie 2 mln zł i był to 
najsłabszy kwartał dla tej firmy w tym 
roku. Zdaniem niektórych sytuacja taka 

może skłaniać do 
zmiany obowią-
zującej struktu-
ry. Przedstawicie-
le banku na razie 
rozwiewają wąt-
pliwości. – Na ten 
moment nie mamy 
planów włączenia 
Domu Maklerskie-
go do struktur Citi 
Handlowego. Re-
alizowany model 

sprawdza się bardzo dobrze i jesteśmy 
przekonani, że tak będzie, nawet gdy li-
cencja bankowa zostanie rozszerzona – 
mówi Maciej Kropidłowski, wiceprezes 
Citi Handlowego. 

Jednolita licencja bankowa, o któ-
rej wspomina, to kolejny ważny ele-
ment całej układanki. Jeśli rzeczy-
wiście wejdzie ona w życie, to banki 
będą mogły bezpośrednio handlować 
na rynku regulowanym. Tym samym 
wcale nie będzie trzeba utrzymywać 
domu maklerskiego, aby być obecnym 
na GPW. Maklerzy, kreśląc najczar-
niejsze scenariusze, mówią o począt-
ku ich końca. Jedno jest pewne. Przed 
branżą maklerską wielkie wyzwania. 
Na końcu może się jednak okazać, że 
nie wszyscy im sprostali.

—  Przemysław Tychmanowicz
Jednym słowem: BZ WBK już wcielił swój 
dom maklerski. W jego ślady pójdą kolejni.

To zysk domów  
w III kwartale. 
Udało się tylko 
dzięki pomyślnemu 
inwestowaniu 
aktywów.

 

Tyle mln zł wyniósł 
obrót na GPW  

w lipcu. To najniższy 
wynik w tym roku. 
Listopad był drugi  

z wynikiem  
711 mln zł.
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Firmy  
i Rynki

Pan Karol z Warszawy rozpoczął rok 
temu prowadzenie działalności gospo-
darczej. Pracodawca dał mu wybór – albo 
umowy o dzieło, albo samozatrudnie-
nie. Zdecydował się na to drugie, a chcąc 
zdjąć sobie z głowy formalności, prowa-
dzenie ksiąg i rozliczenia powierzył jed-
nej z sieciowych firm księgowych. Opłata, 
dwa razy wyższa niż w osiedlowym biu-
rze rachunkowym, gwarantowała też do-
radztwo. Rzeczywistość okazała się zgoła 
odmienna. To on sam po pewnym cza-
sie podpowiadał księgowej, co może być 
kosztem podatkowym. Po roku otrzymał 
zaś niespodziewaną przesyłkę – wezwa-
nie do urzędu skarbowego. – Okazało się, 
że firma nie tylko popełniła bardzo wiele 
prostych błędów rachunkowych, ale na-
wet nie zaksięgowała części faktur, które 
im przekazałem – mówi. Inny przedsię-
biorca prowadzący jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, pan Jan, wybrał lo-

kalne biuro rachunkowe. Jego księgowy 
doradził mu zakup w Austrii sprzętu bez 
VAT. Po pół roku zorientował się, że jego 
klient jednak nie jest VAT–owcem i takie 
działanie było niezgodne z przepisami. 
Pan Jan musiał złożyć czynny żal i dopła-
cić VAT wraz z odsetkami. 

Podobne przykłady można mnożyć, 
a wśród przedsiębiorców zewnętrzni 
księgowi nie cieszą się zbyt dobrą reno-
mą. Istnienie złych praktyk na rynku po-
twierdza Elżbieta Woźnicka, prezes Koła 
Branżowego Biur Rachunkowych przy 
warszawskim oddziale Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce (SKwP). Opowia-
da, że do jej biura trafił niedawno rozcza-
rowany przedsiębiorca, który przyniósł 
dokumenty rozliczane przez poprzed-
nią firmę z prośbą o ich sprawdzenie. 
Okazało się, że konieczna była korekta 
wszystkich rozliczeń za ponad rok wstecz, 
a Woźnicka chwilami przecierała oczy ze 

Na rynku działa kilkadziesiąt tysięcy firm księgowych. 

Mimo to przedsiębiorcy skarżą się na jakość ich usług. 

zdumienia. – Do dokumentacji z każdego 
miesiąca dołączona była koszulka z nie-
zaksięgowanymi fakturami. Nigdy wcze-
śniej nie spotkałam się z podobnym nie-
dbalstwem – opowiada.

Organizacje zrzeszające 
mniejsze firmy twierdzą co 
prawda, że skarg na księgo-
wych nie ma zbyt wiele, jed-
nak zaznaczają, że wynika 
to z praktyk samych właści-
cieli. – Przedsiębiorcy, którzy 
mają problemy z podmiotem 
księgowym w drobniejszych 
sprawach, po prostu go zmie-
niają – mówi Dorota Wolicka 
ze Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców. Ale Elżbie-
ta Lutow ze Związku Rzemio-

sła Polskiego zaznacza, że część 
osób nie jest świadoma swoich praw. – Nie 
wiedzą, że jeśli ponieśli straty w wyni-
ku niekompetencji lub zaniechań księgo-
wego, mogą wystąpić na drogę cywilną. 
W większości przypadków chodzi o nie-
wielkie kwoty. Przedsiębiorca woli więc 
znaleźć innego księgowego, niż wdawać 
się w spór z biurem – mówi.

A jest w czym wybierać. Samorząd 
księgowych szacuje, że zawód ten wyko-
nuje kilkaset tysięcy osób. Trudno jed-
nak określić ich dokładną liczbę, gdyż 
w przeciwieństwie do np. doradców po-
datkowych nie jest to zawód regulowany. 
– Z naszych danych wynika, że na rynku 
istnieje ponad 45 tys. biur księgowych. Są 
to zarówno biura, jak i pojedyncze osoby 
prowadzące usługowo księgi rachunkowe 
– mówi Dariusz Graczyk z Fundacji Roz-
woju Biznesu Starter, koordynator przy-
gotowanego przez nią „Raportu usług 
księgowych w Polsce” (ukazał się w 2013 
roku). Wynika z niego, że każde z tych 
biur obsługuje średnio 25 firm.

Największymi graczami, jeśli chodzi 
o obsługę małych przedsiębiorstw, są 
sieciowe firmy, będące częścią więk-
szych grup kapitałowych, zazwyczaj 
bankowych, np. TaxCare (Grupa Idea 
Banku) i ING Księgowość, a także 
TaxCredit i Taxxo. Jednak 95 proc. 
małych i średnich przedsiębiorców, 
prowadzących np. sklep czy warsz-
tat, korzysta z usług lokalnych biur 
rachunkowych. – Małe i średnie firmy 
wybierają zwykle sprawdzone lokalne 
biuro z polecenia. Nie ufają firmom sie-
ciowym. Z kolei przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność na zasadzie samoza-
trudnienia szukają ofert promocyjnych 
– mówi Dariusz Graczyk.

Mimo utyskiwań na jakość usług or-
ganizacje zrzeszające księgowych nie 

„Przedsiębiorcy, 
którzy mają 

problemy  
z podmiotem 
księgowym  

w drobniejszych 
sprawach,  

po prostu go 
zmieniają”.

Księgowy 
skarg  
i zażaleń
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kompetencje wydany przez instytucje pu-
bliczne lub branżowe organizacje.  
– Przedsiębiorcy muszą tu zachować  
czujność, gdyż na rynku zaroiło się od 
firm przyznających różne certyfika-
ty księgowości – przestrzega Małgorza-
ta Szczepańska. Organizacje przedsię-
biorców radzą też ostrożnie podchodzić 
do promocji. – Jeśli ktoś oferuje usługi 
po bardzo niskiej cenie, to ich jakość nie 
może być dobra. Przedsiębiorcy muszą 
zachować zdrowy rozsądek, bo stawką 
jest nawet upadłość firmy – mówi Elżbie-
ta Lutow. – Powinni zapytać, co obejmuje 
dana cena, czy księgowy pobiera dodat-
kowe opłaty za sporządzenie i wysłanie 
np. deklaracji lub wykonanie telefonu do 
klienta – dodaje Woźnicka. Wg Anny So-
chy, członka Komisji Biur Rachunkowych 
przy Zarządzie Głównym SKwP, warto 
też wziąć pod uwagę, jak długo dany pod-
miot istnieje na rynku. – Nie zamierzam 
dyskredytować biur dopiero powstają-
cych, ale to czas weryfikuje, czy dana 
osoba ma kompetencje. Na dobrą opinię 
pracuje się latami – mówi. W praktyce 
okazuje się, że dobre biuro nie potrzebuje 
reklamy ani nawet strony internetowej. 

—  Monika Pogroszewska
Jednym słowem: Przedsiębiorcy wolą zmienić 
księgowego na innego, niż bić się z nim przed 
sądem o pieniądze utracone w wyniku błędów.

Tyle proc. firm decyduje się na zewnętrzną 
obsługę księgową. 95 proc. z nich wybiera 
lokalne biuro.

mogą za dużo zrobić. Po 10 sierpnia, kie-
dy weszła w życie tzw. ustawa deregula-
cyjna, nie ma już obowiązku posiadania 
certyfikatu uprawniającego do usłu-
gowego prowadzenia ksiąg rachunko-
wych. By otworzyć biuro rachunkowe, 
wystarczy być niekaranym i posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cy-
wilnej. – Obecnie każdy może otworzyć 
biuro rachunkowe – mówi Małgorzata 
Szczepańska, rzecznik prasowy Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce. Przestrzega też, by rozważnie 
wybrać księgowego, gdyż konsekwencje 
jego błędów obciążają przedsiębiorcę. 
Jeśli przedsiębiorca poniesie straty z po-
wodu błędu lub zaniedbania księgowe-
go (płacąc np. karne odset-
ki do urzędu skarbowego), 
może ubiegać się o odszko-
dowanie z OC księgowego. 
Zwykle oznacza to jednak 
przewlekłe i kosztowne po-
stępowanie przed sądem go-
spodarczym.

Z orzecznictwa sądów 
administracyjnych wynika, 
że w sporach podatkowych 
błąd księgowego nie jest oko-
licznością łagodzącą. Tylko 
w nielicznych sprawach fir-
my tłumaczyły w ten sposób 
zaległości podatkowe, ale 
sądy nie uwzględniły tych  
argumentów. Przykładem 
jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu (I SA/Wr 
747/07), który orzekł, że pomimo tego, że 
księgowa błędnie zakwalifikowała jeden 
z kosztów firmy, spółka nie uniknie kary 
za niewłaściwe wyliczenie podatku. 

Na wybór zewnętrznego księgo- 
wego decyduje się niemal dwie trzecie  
(62 proc.) firm. 28 proc. rozlicza się samo-
dzielnie, korzystając z programu księgo-
wego, arkusza kalkulacyjnego lub narzędzi 

internetowych. Księgowość on–line wybie-
rają zwykle samozatrudnieni, głównie ze 
względu na to, że część serwisów jest dar-

mowa. Bezpłatne platformy 
(lub za symboliczną opłatę 
miesięczną) oferują firmom 
niemal wszystkie liczące 
się banki, o ile otworzy się 
u nich konto. Minus jest taki, 
że w takim przypadku i tak 
trzeba samemu wprowadzać 
wszystkie faktury. Niektóre 
firmy internetowe propo-
nują dodatkowo doradztwo 
w razie wątpliwości – średnia 
wysokość miesięcznego abo-
namentu wynosi w ich przy-
padku ok. 50 zł. 

Biura rachunkowe za-
zwyczaj naliczają koszty 
od liczby faktur. Wg Elżbie-

ty Woźnickiej koszt prowadzenia księgi 
przychodów i rozchodów wynosi średnio 
ok. 300 zł miesięcznie. Przy kilkudziesię-
ciu fakturach miesięcznie opłaty rosną 
do kilkuset złotych. Dodatkowo płatne 
są duże dokumenty, takie jak rachunek 
zysków i strat czy zamknięcie księgi han-
dlowej na koniec roku.

Jak więc ustrzec przed niekompetent-
nym księgowym? Eksperci doradzają, by 
prosić o certyfikat potwierdzający jego 

64

Ile to kosztuje (miesięcznie)

Firmy sieciowe:

150–200 zł
Orientacyjna wysokość 
abonamentu dla jednoosobowej 
firmy rozliczającej do 30 faktur 
miesięcznie.
Najniższe abonamenty dla 
stosujących kartę podatkową 
zaczynają się od 50 zł.

Biura rachunkowe:

300–400 zł
Średni koszt dla małej firmy 
rozliczającej do 30 faktur 
miesięcznie. Niektóre biura 
stosują różne stawki dla faktur 
sprzedażowych i kosztowych. 
25–35 zł/os.Kosztuje obsługa  
kadrowo–płacowa.
Osobno płatne są duże dokumen-
ty, takie jak prowadzenie księgi 
handlowej czy sporządzenie  
rachunku zysków i strat.

Banki:

0–30 zł
Większość banków oferuje 
mikroprzedsiębiorcom stały lub 
kilkumiesięczny darmowy dostęp 
do narzędzi online do zarządzania 
księgowością.

Internet:

0 zł
Obsługa online jest darmowa. Ser-
wisy ją oferujące zarabiają  
na usługach dodatkowych,  
np. doradztwie.

Na co zwrócić uwagę  
przy wyborze księgowego?

• Kwalifikacje
Najprostszym dokumentem je po-
świadczającym jest certyfikat dyplo-
mowanego księgowego,  
a także Ministerstwa Finansów.

• Ubezpieczenie
Posiadanie przez księgowego polisy 
OC jest obowiązkowe przy usługowym 
prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 
Dodatkowe ubezpieczenie  
na sprawy podatkowe – mile widziane. 
Ważna jest wysokość sumy gwarancyj-
nej, na jaką opiewa polisa księgowego.

• Sformułowanie umowy
Powinna określać prawa i obowiązki 
obu stron, tryb postępowania w przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości, 
np. wysokość dodatkowych kar czy 
odsetek. Powinna też gwarantować 
dostęp do ksiąg oraz dostarczonych 
przez klienta dokumentów, a także 
regulować procedurę przekazywania 
dokumentów po zakończeniu  
współpracy.

• Doświadczenie
Warto zapytać, od kiedy biuro  
działa na rynku, a także poprosić  
o referencje od klientów. 

„Do dokumen-
tacji z każdego 

miesiąca  
dołączona była 
koszulka z nie-
zaksięgowany-
mi fakturami. 
Nigdy wcze-
śniej nie spo-

tkałam się  
z podobnym 

niedbalstwem”.



Technologie 

Taniejący i coraz bardziej 
zaawansowany sprzęt 
umożliwi komercyjne 
wdrożenie aeroponiki.

Bez gleby

Bez względu na 
sezon i porę rokuBez pestycydów

Mniejsze zużycie 
wody

Bez herbicydów

Większa wydajność 
upraw

Rośliny z powietrza

Gospodarstwo rolne wydaje się ostat-
nią rzeczą, której można się spodzie-
wać w ciemnym zaułku w centrum 
amerykańskiego miasta Newark, od-
ległego zaledwie o kilka kilometrów 
od Manhattanu. A jednak. W murach 
dawnego klubu nocnego Distinct 89, 
zamkniętego w zeszłym roku, uprawa 
roślin idzie na całego. Tuż za składowi-
skiem stołów oraz rolek z tkaninami 
znajduje się dawny parkiet taneczny – 
obecnie uprzątnięty, by pomieścić 4,5–
metrowy stos tzw. plantatorów, czyli 
pojemników, z których każdy ma dłu-
gość 3 m, szerokość prawie 1 m i ok. 0,5 
m głębokości. Co uderzające – pod zie-
lonymi roślinami wypełniającymi do-
niczki nie widać ani grama ziemi. Jest 
tylko powietrze.

To miejsce to poligon doświadczalny 
start–upu AeroFarms, który zajmuje się 
aeroponiką – systemem uprawy bez pod-
łoża stałego. Wysokoodżywczy roztwór 
zostaje rozpylony w postaci aerozolu, 
dzięki czemu rośliny mogą się rozwijać. 

Taki proces zużywa dużo mniej wody 
i zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne 
uprawy. Do tego – co ważne – nie wymaga 
stosowania pestycydów.

Sama koncepcja aeroponiki jest 
znana od dawna, głównie wśród na-
ukowców badających, w jaki sposób 
systemy korzenne zachowują się w wa-
runkach bezglebowych. Dr Katarzy-
na Kowalczyk, adiunkt w Katedrze 
Roślin Warzywnych i Leczniczych 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, podkreśla, że zu-
życie wody i pożywki w uprawie ae-
roponicznej jest nawet o 40–60 proc. 
niższe, a plony uzyskuje się nawet 
o 30 proc. wyższe w porównaniu np. 
z uprawą w wełnie mineralnej. 

– Oszczędności w zużyciu wody i na-
wozów mineralnych są zaletą tej metody 
– mówi Kowalczyk. Do niedawna jednak 
ograniczenia technologiczne sprawiały, 
że do masowego, komercyjnego stosowa-
nia aeroponika się nie nadawała. 

AeroFarms chce to zmienić. Ed Har-
wood, założyciel firmy, uważa, że co-
raz bardziej zaawansowany i tanieją-
cy sprzęt – od oprogramowania przez 
oświetlenie po tkaniny – umożliwi bizne-
sowe wdrożenie aeroponiki. Jego spółka, 
która pozyskała ponad 36 mln dol. od 
funduszy VC, planuje stworzenie upra-
wy rolnej w samym środku Newark. 
Kilka miesięcy temu wydzierżawiła na 
20 lat teren o powierzchni 6,4 tys. m2, 
należący niegdyś do stalowni, oddalo-
ny o ok. 3 km od wspomnianego klubu 
z doświadczalnymi roślinami. W no-
wej siedzibie AeroFarms planuje po-
większyć grono pracowników z 15 do 70 
i stworzyć miejską uprawę, zdolną do 
wyprodukowania 680 tys. kg produk-
tów rolnych rocznie – co powinno wyży-

Uprawy bez gleby stają się coraz bardziej popularne – m.in. dzięki rozwojowi technologii LED.

„Nie chcieliśmy pracować tak ciężko, jak zwykli rolnicy”.



wić 60 tys. osób bez potrzeby grzebania 
w ziemi czy taplania w nawozie. 

– To wszystko, o czym ludzie na wsi 
wspominają z taką nostalgią, zupełnie 
mnie nie rusza – mówi Harwood. – Zajęli-
śmy się tym, ponieważ nie chcieliśmy pra-
cować tak ciężko, jak zwykli rolnicy.

Szacuje się, że rolnictwo pochłania 
nawet 70 proc. światowych zapasów 
świeżej wody, która w obliczu zmian kli-
matycznych staje się w wielu regionach 
towarem deficytowym. Harwood zapew-
nia, że przy uprawie np. jarmużu lub ru-
koli jego sposób umożliwia szybszy roz-
wój roślin przy wykorzystaniu zaledwie 
10 proc. wody potrzebnej w tradycyjnej 

uprawie. W Ae-
roFarms proces 
rozpoczyna się od 
wysiewu nasion na 
rozpiętej na specjal-
nym modułowym 
pojemniku prze-
puszczalnej tkani-
nie z mikrowłókien 
(czyli zrobionej nie-
co podobnie jak np. 
polar czy mikro-
fibra). W środku 
pojemnika zakoń-
czone dyszą prze-
wody pompują na 
powierzchnię tlen 

oraz aerozol z solami mineralny-
mi, tworząc na niej membranę, na której 
kiełkują nasiona. Następnie rośliny pusz-
czają korzenie, które – aby wchłonąć wię-
cej substancji odżywczych – przebijają 
się przez miękkie podłoże.

W okresie wzrostu roślin dodatkowe 
przewody w „plantatorach” dostarczają 
im dwutlenku węgla, a specjalne czujni-
ki monitorują wilgotność i temperaturę 
powietrza. Następnie przenośnik taśmo-
wy przepuszcza rośliny przez urządzenie 
przycinające – oddziela ono korzenie od 
mikroruna tak, by tkanina mogła zostać 
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„Ze względu na 
wysokie koszty 
i ryzyko aeroponika 
nie jest popularną 
metodą uprawy, 
szczególnie na 
powierzchniach 
wielohektarowych. 
Ale jej zalety można 
wykorzystać do roślin 
o krótkim cyklu 
uprawy, 
prowadzonych  
na mniejszych 
powierzchniach”.

– dr Katarzyna 
Kowalczyk, SGGW 

➊ Przepuszczalna 
dzianina z mikrowłókien 
jest rozpinana na 
specjalnym pojemniku.

➌ Dysze przymocowane 
do pojemnika 
wpompowują na 
powierzchnię dzianiny 
powietrze oraz 
odżywczą mgiełkę, 
tworząc membranę, na 
której nasiona kiełkują.

➋ Nasiona 
zostają wysiane 
na powierzchni 
tkaniny, a pojemnik 
umieszcza się  
pod systemem 
oświetlenia  
LED-owego.

➍ Po pewnym czasie 
korzenie przebijają 
się przez tkaninę 
i wchłaniają wilgotne 
powietrze, przepełnione 
substancjami 
odżywczymi.Uprawa 

w powietrzu

W ciągu ostatnich sześciu lat ceny LED–
owych żarówek spadły o 85 proc., a ich 

wydajność się podwoiła.

AeroFarm twierdzi, że jego system 
wykorzystuje tylko 10 proc. wody, 

która byłaby potrzebna do tradycyjnej 
uprawy.

 

Tyle sklepów 
spożywczych 

i warzywniaków 
w Chicago już 

sprzedaje liściaste 
warzywa 

wyhodowane 
w powietrzu.
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oczyszczona i ponownie wykorzystana. 
Ale prawdopodobnie najistotniejszym 
elementem uprawy jest system oświetle-
nia LED–owego. Panel, skonstruowany 
w amerykańskim Lighting Research Cen-
ter w Rensselaer Polytechnic Institute, 
umożliwia Harwoodowi dostosowanie 
fali świetlnej oraz intensywności promie-
ni, co – jak twierdzi – znacząco wpływa na 
obfitość zbiorów, smak, wygląd oraz war-
tości odżywcze roślin: – Niewielkie zmia-
ny mogą sprawić, że jarmuż będzie miał 
słodki, a rukola ostrzejszy smak – mówi.

To właśnie oświetlenie jest najkosz-
towniejsze w aeroponice. Neil Mattson, 
wykładowca Uniwersytetu Cornella, 
specjalizujący się w tematyce upraw, 
który wspomógł Harwooda przy two-
rzeniu programów świetlnych, twier-
dzi, że wykorzystanie jedynie czerwo-
nych oraz niebieskich diod LED–owych 
zmniejsza koszty energii o 15 proc. 
AeroFarms skorzystało na tym, że ceny 
LED w ciągu ostatnich sześciu lat spa-
dły o 85 proc. – i to mimo że podwoiła 
się wydajność z jednego wata. 

Znaczenie tego spadku cen dla prób 
skomercjalizowania aeroponiki podkre-
śla Richard Stoner – człowiek, który już 
w latach 80. ubiegłego wieku próbował 
wyprowadzić tę metodę na szersze wody 
i zdobył nawet stypendium NASA na ten 
cel. Ale Stoner w swoich projektach wy-
korzystywał dostępne wówczas lampy 

Na polskich forach 
internetowych 

widać, że 
aeroponiczne 
metody upraw  

żywo interesują 
hodowców konopi 

indyjskich.

rtęciowe, które – w przeciwień-
stwie do nieemitujących zbyt 
dużo ciepła diod LED–owych 
– musiały być umiejscowione 
w większej odległości, aby nie 
spalić roślin.

Ed Harwood był wcześniej 
wicedyrektorem komórki na-
ukowej przy Uniwersytecie 

Cornella, która przy badaniach współ-
pracowała z lokalnymi rolnikami. To 
właśnie tam w 2002 roku, po przetesto-
waniu innych materiałów, stworzył pro-
totyp systemu aeroponicznego na bazie 
mikrowłókien. – Zaprzyjaźniłem się ze 
wszystkimi pracownicami w lokalnym 
sklepie z tekstyliami – mówi. Jego pierw-
sza spółka związana z rolnictwem (Gre-
atVeggies) upadła. Ale  w 2009 roku Har-
wood otrzymał 500 tys. dol. z funduszy 
21Ventures oraz Quercus Trust na uru-
chomienie AeroFarms.

Na początku 
firma zamierzała 
po prostu sprzeda-
wać sprzęt do bez-
-glebowej uprawy 
roślin. Widząc jed-
nak spadające ceny 
oświetlenia i in-
nych potrzebnych 
elementów, doszła 
do wniosku, że sa-
modzielna upra-
wa warzyw będzie 
bardziej dochodo-
wym przedsięwzię-

ciem. Prezes spółki David Rosenberg 
podaje, że ceny tak wyhodowanych 
produktów będą zbliżone do tradycyj-
nie uprawianych warzyw. AeroFarms 
skupia się na jednym segmencie rynku, 
który wart jest w USA wiele miliardów 
dolarów – uprawie zielonych, liścia-
stych warzyw wykorzystywanych do 
sałatek, w tym świeżych ziół oraz od-
mian miniaturowych. 



W Polsce do czegoś takiego jesz-
cze daleko. Aeroponika w najlepszym 
razie dopiero kiełkuje. O poważnych ba-
daniach w tym zakresie mówił jeszcze 
w 2012 roku zespół pod przewodnictwem 
prof. Andrzej Komosy z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. – Jesteśmy 
już na etapie upraw prawie przemysło-
wych – opowiadał naukowiec o swych 
uprawach pomidora, ogórka i anturium 
w wywiadzie dla jednego z poznańskich 
portali. Niestety, teraz tej informacji nie 
chciał nam potwierdzić ani podać więcej 
szczegółów. Odmówił w ogóle rozmowy 
na temat swych badań. 

– Pomijając niektóre wyższe uczelnie 
rolnicze, brakuje u nas wiedzy na temat 
tej metody – mówi Karol Szubert, właści-
ciel e–sklepu Aeroponika.com, w któ-
rym sprzedaje urządzenia do upraw 
swojej autorskiej konstrukcji. Oprócz 
osób ze środowisk akademickich z ae-
roponiką eksperymentują nieliczni en-
tuzjaści – drobni, często prywatni ho-
dowcy. W internecie łatwo zauważyć, 
że temat jest modny zwłaszcza wśród 
osób chcących uprawiać konopie indyj-
skie (niestety, żadna z nich nie chciała 
podzielić się swoimi doświadczeniami). 
Inni hobbyści koncentrują się na upra-
wach mniej ryzykownych, o krótszym 
cyklu rozwoju, np. pomidora, ogórka, 
sałaty czy warzyw przyprawowych.

Poważna bariera to cena – aeroponika 
jest po prostu droga. – Koszty początko-
we inwestycji są duże i zależą od rośliny. 

Przygotowanie np. upra-
wy papryczki chili meto-
dą aeroponiczną pochłonie 
2–3 tys. zł – przyznaje Szu-
bert. – A sprzęt dostępny 
w sklepach w Polsce jest 
i kosztowny, i nie najwyż-
szej jakości – dodaje, tłuma-
cząc, dlaczego zdecydował 
się sam wytwarzać i sprze- Z
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dawać urządzenia do aeroponiki. Ale ba-
rier jest więcej. – W porównaniu z inny-
mi metodami uprawy roślin aeroponika 
jest najbardziej ryzykowną i wymagają-
cą – podkreśla dr Katarzyna Kowalczyk 
z SGGW. – Działanie urządzeń wtrysku-
jących pożywkę trzeba dostosować do 
gatunku i fazy rozwojowej roślin. Szcze-
gólnie istotne znaczenie ma jakość sto-
sowanej wody i nawozów. Bardzo waż-
na jest wysoka sprawność urządzeń do 

oczyszczania i dezynfekcji pożywki krą-
żącej w obiegu zamkniętym oraz kontro-
la i prawidłowe uzupełnianie składników 
odżywczych – wylicza Kowalczyk. – Błę-
dy w tego typu uprawie bardzo szybko 
wpływają na obniżenie plonowania czy 
zamieranie roślin – dodaje. A już przerwa 
w dostawie energii elektrycznej, bez któ-
rej nie da się rozpylać mgły z pożywką, 
to dla roślin hodowanych w powietrzu 
prawdziwa i szybka apokalipsa. 

Ekspertka z SGGW uważa jednak, że 
z czasem zawodność metody aeroponicz-
nej będzie się zmniejszać. Karol Szubert 
podobnie: – Na razie przełomu nie ma 
– mówi – ale wystarczy, że jeden rolnik 
w Polsce zacznie używać tej metody i po-
lecać jeden sprawdzony produkt, by ta 
technologia chwyciła. 

W USA koło zamachowe kręci się co-
raz szybciej. AeroFarms to nie-
jedyny gracz w tej branży. Po-
dobną ścieżką idą m.in. spółki 
Living Greens Farm z Minne-
soty oraz FarmedHere z Illi-
nois. Ta ostatnia sprzedaje zie-
lone, liściaste warzywa do 75 

sklepów spożywczych w Chicago, także 
do lokalnych placówek dużej sieci Whole 
Foods. Start–upy toczą już nawet ze sobą 
spory – w zeszłym roku AeroFarms po-
zwało FarmedHere, oskarżając je o kra-
dzież tajemnicy handlowej oraz narusze-
nie praw patentowych (pozwana firma 
zaprzecza oskarżeniom, a spór nie został 
jeszcze rozstrzygnięty). 

– Ochrona patentów jest bardzo kosz-
towna. Te pieniądze można spożytkować 
na badania i dalszy rozwój firmy – twier-
dzi Robert Colangelo, dyrektor zarządza-
jący spółki Green Sense Farms, która zie-
lone warzywa liściaste, uprawiane z kolei 
za pomocą hydroponiki (czyli w środo-
wisku wodnym), sprzedaje do ok. 80 skle-
pów w Stanach.

Problemem w aeroponice jest ogrom-
ne zużycie energii elektrycznej – pomi-
mo postępu związanego z technolo-
gią LED. Louis Albright – wykładowca 
z Uniwersytetu Cornella zajmujący się 
rolnictwem – twierdzi, że jedna głów-
ka sałaty wyhodowana przy sztucznym 
oświetleniu odpowiada za emisję takiej 
ilości dwutlenku węgla, ile trzeba do wy-
pełnienia trzech 200–litrowych beczek. 
Harwood kwestionuje te liczby, choć nie 
podaje własnych danych. – Poświęciłem 
na to 10 lat życia i cieszę się, że się roz-
wijamy. W tym momencie to wszyst-
ko zaczyna się opłacać – uważa. – Dbam 
o środowisko naturalne – dodaje prezes 
Rosenberg. – Ale chcę też zarabiać.

—  Gabe Friedman, Jarosław Marczuk
Jednym słowem: Już kilka amerykańskich 
firm zaczyna rozwijać na skalę komercyjną 
rolnicze uprawy aeroponiczne w miastach. 

Rozpoczęcie 
hodowli 

w powietrzu  
nie jest tanie. 

A tutaj Unia nie 
dopłaci do hektara.
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Szacuje się, że nawet taka część dostaw świeżej 
słodkiej wody na świecie jest zużywana przez 
rolnictwo. Tu aeroponika oferuje ogromne 
oszczędności. 

%

W naszym kraju 
rośliny metodą 
aeroponiczną 

uprawiają 
w zasadzie tylko 

hobbyści 
i naukowcy.

„Wystarczy,  
że jeden  
rolnik w Polsce 
zacznie używać tej 
metody i polecać 
jeden sprawdzony 
produkt, by ta 
technologia 
chwyciła”.

—— Karol Szubert, 
Aeroponika.com
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Ż Y C I E  Z A PA C H Y

cud ZIMOWY

W powietrzu czuć już Boże Narodzenie... Jak zawsze w tym 
czasie towarzyszyć nam będą niebiańskie nuty – zapraszamy 

na świąteczny koncert życzeń! 

LAST CHRISTMAS  
W ostatnie święta 
zakochaliśmy się 
w złotej pigwie 
i upajającej frezji: 
Burberry, 
My Burberry,  
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł, 
nr 820034

RUDOLF,  
CZERWONONOSY  

RENIFER
Czy on też uwielbia zapach 

mandarynki i olejku z kwiatów gorzkiej 
pomarańczy?  

Giorgio Armani, Sì Intense,  
woda perfumowana,  

30 ml – 319 zł,  
nr 817969



cud DO THEY KNOW  
IT’S CHRISTMAS? 
Poczuj uwodzicielski zapach 
kwiatów: Jean Paul Gaultier, 
Classique Intense,  
woda perfumowana,  
20 ml – 189 zł, nr 809849

ROCKIN’ AROUND  
THE CHRISTMAS TREE  
Zachłyśnij się świąteczną atmosferą: 
Estēe Lauder, Modern Muse,  
woda perfumowana,  
30 ml – 225 zł, nr 766660

HERE COMES SANTA CLAUS 
Orzeźwiający zapach gardenii i piżma:  
Cartier, La Panthère, woda perfumowana,  
30 ml – 299 zł, nr 789291
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SANTA CLAUS
IS COMING TO TOWN
Towarzyszy mu zapach przesycony 
drewnem cedrowym i frezją: 
Hugo Boss, Boss Ma Vie Pour 
Femme, woda perfumowana,  
30 ml – 215 zł, nr 817529

DRIVING HOME  
FOR CHRISTMAS  

Z prezentem pachnącym pysznym  
karmelem: Prada, Candy Florale,  
woda toaletowa, 30 ml – 229 zł, 

nr 801480

IT’S THE MOST WONDERFUL 
TIME OF THE YEAR  
Zwłaszcza gdy w powietrzu unosi się 
zapach maliny i różowego pieprzu: 
DKNY, My NY, woda perfumowana,  
30 ml – 185 zł, nr 813811

Ż Y C I E  Z A PA C H Y



ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS IS YOU  

Dior Addict Eau Fraîche z frezją  
i konwalią: Dior, woda toaletowa, 

50 ml – 329 zł, nr 803713

LIGHT THE 
NIGHT  

Zamknij oczy  
i delektuj się 

zapachem miodu  
i piwonii:  

Escada, Joyful,  
woda perfumowana,  

50 ml – 299 zł,  
nr 813668

IT’S BEGINNING TO LOOK  
A LOT LIKE CHRISTMAS  
Jak stworzyć świąteczną atmosferę? 
Pomoże w tym zapach wiśni  
otoczonej bukietem zielonych nut: 
Guerlain, La Petite Robe Noire,  
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł, nr 675426

 24/7 – Kupuj także online na www.douglas.pl 
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OFERTA OBOWIĄZUJE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ELIE SAAB
Zestaw Le Parfum 
Intense: woda  
perfumowana,  
50 ml, miniatura 
wody perfumowanej,  
10 ml – 349 zł, 
nr 822005

CARTIER
Zestaw La Panthère: 
woda perfumowana,  
50 ml, perfumowane 
mleczko do ciała,  
50 ml – 399 zł

ESTĒE LAUDER 
Zestaw Modern 
Muse: woda  

perfumowana,  
30 ml, perfumowany 

balsam do ciała,  
75 ml – 225 zł,  

nr 824055

GIORGIO 
ARMANI

Zestaw Sì: woda  
perfumowana,  
50 ml, żel pod  
prysznic, 75 ml,  
balsam do ciała, 
 75 ml – 369 zł,  

nr 819538 

CHLOÉ 
Zestaw Love Story: woda 
perfumowana, 50 ml, 

balsam do ciała, 100 ml  
– 345 zł, nr 838161

THIERRY 
MUGLER 
Zestaw Angel: woda 
perfumowana, 25 ml,  
balsam do ciała,  
100 ml, żel pod 
prysznic, 30 ml,  
krem do ciała, 10 ml 
– 269 zł, nr 839599

Zasugeruj       
 św. Mikołajowi pachnący prezent,   

który powinien znaleźć się  pod c
hoinką

.
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ABSOLUTU
Synteza trzech różnych 
wersji oryginalnego 
zapachu paczuli 
zamknięta w pięknym 
flakonie: Tom Ford,  
Private Blend  
Patchouli Absolu,  
woda perfumowana, 
50 ml – 725 zł*,
nr 829699  

INTENSYWNE NAWILŻENIE
Legendarne kremy zawierające odżywczy składnik The Miracle Broth™,  
który naprawia uszkodzoną strukturę skóry: zestaw La Mer: nawilżający  
krem do twarzy, 60 ml, miniatura nawilżającego kremu do twarzy, 15 ml,  
szpatułka do aplikacji – 1070 zł*, nr 828527  

PIĘKNO ODPORNE NA CZAS
Sensai Ultimate to linia unikatowych kosmety-
ków, które powstały w efekcie poszukiwania 
produktów mających możliwość naprawiania 
komórek na poziomie DNA. Minimalizowanie 
oznak starzenia się skóry jest możliwe dzięki 
połączeniu kompleksu Sakura Eternal  
z ekstraktem Jedwabiu Koishimaru Ex. To ten 
duet aktywnych składników sprawia, że cera 
zyskuje nienaganną gładkość i młodzieńczy 
blask. Zestaw Sensai Ultimate: Sensai 
Ultimate The Cream, 40 ml, miniatura Sensai 
Ultimate The Cream, 15 ml – 3200 zł,  
nr 762102

RYTUAŁ DLA URODY
Intensywnie odżywiający skórę działający 

kompleksowo zestaw produktów  
pielęgnacyjnych: Lancôme, zestaw: 
Visionnaire krem na dzień, 50 ml, 

Visionnaire serum, 7 ml,  
Visionnaire krem pod oczy, 5 ml, Génifique 

serum, 7 ml  
– 349 zł, nr 816636

UPIĘKSZAJĄCE SPA
Wzbogacony miodem  
i innymi aktywnymi skład-
nikami odżywczymi i nawil-
żającymi skórę komplet  
do kąpieli: Laura Mercier, 
zestaw Golden Honey 
Musk: miód do kąpieli  
z drewnianą szpatułką,  
188 g, krem do ciała,  
188 g – 399 zł*

EKSKLUZYWNE  
ODŚWIEŻENIE
Intensywnie regeneru-
jące skórę kosmetyki 
działające z mocą 
serum: Estēe Lauder, 
zestaw Lifting/Firming 
Essentials: krem 
nawilżający Resilience 
Lift Firming, 50 ml, 
Perfectionist [CP+R] 
Wrinkle Lifting, 15 ml, 
Resilience Lift Firming 
Eye Creme, 5 ml, 
Perfectly Clean  
Multi-Action Foam 
Cleanser/Purifying 
Mask, 50 ml – 411 zł, 
nr 827632

  24/7 – Kupuj także online  
na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin 

serwisu dostępne na www.douglas.pl  
 * Produkt dostępny w wybranych 
perfumeriach

Prezenty, które uczynią ciebie i twoich  

najbliższych szczęśliwymi. Gwiaz
dy  

na kosmetycznym firmamencie.







STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport

 ADRES  ADDRESS

Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05
Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR

Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-
rami / Tickets can be booked by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

  AN-JAN

Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

BUS LOT

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/from 
Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

PKP

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pocią-
gów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin 
and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING OUR 2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING DAY 30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU 

WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR 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

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLO-
WING WEEK

20 PLN

DANE TELEADRESOWE    AIRPORT TELEADRESS DATA
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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



ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

ROZKŁAD LOTÓW    FLIGHT SCHEDULE

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

OSLO TORP

WARSZAWA

STAVANGER

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2..... 09:25 09:50 FR2466/7 737

...4... 09:45 10:10 FR2466/7 737

.....6. 16:05 16:30 FR2466/7 737

....5.. 
19.12.2014

   02.01.2015

13:55 14:20 FR2466/7 737

1...... 
22.12.2014

16:00 16:25 FR2466/7 737

....5.. 
26.12.2014

16:25 16:50 FR2466/7 737

...4... 
01.01.2015

11:55 12:20 FR2466/7 737

...4... 
08.01.2015

09:45 10:10 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2...6. 17:35 18:00 FR5322/3 737

...4... 
18.12.2014

   01.01.2015

13:20 13:45 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

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 GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:30 20:00 W62159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 18:55 19:25 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

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

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.3.5.. 16:50 17:20 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR



SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETETUNEZJA ENDIFHA

TUNISIA ENDIFHA

TURCJA 
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

HURGHADA

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)  

SHARM EL SHEIKH

BUŁGARIA  
SŁONECZNY BRZEG 
BULGARIA
SUNNY BEACH

CZARTERY 2015    CHARTERS 2015
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First minute.  
NA WYPOCZYNEK ZAWSZE 
jest dobry czas – część II

AKTUALNOŚCI    NEWS
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Tradycyjnie w pierw-
szych miesiącach roku 
organizatorzy przygoto-
wują szereg promocji na 
wypoczynek w sezonie, 
czyli z wylotem od 1 

maja. Pod ogólną nazwą promocji „first 
minute” kryje się wiele korzyści z za-
kupów. Po pierwsze, zniżki w stosunku 

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

TEKST    ELWIRA POSTROŻNA   

ŹRÓDŁO FOT.    ALL-FREE-DOWNLOAD.COM
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dardy zadowolą nawet wymagających 
turystów. Znana jest bułgarska gościn-
ność, znakomita kuchnia i wprawiające 
w doskonały nastrój wina. Odnaleźć tu 
można wspaniałe pamiątki z bogatej 
historii kraju, niepowtarzalną archi-
tekturę trackich budowli, bizantyjskie 
fortece, skalne cerkiewki, monastyry 
i kompleksy urbanistyczne powstałe 
w czasach bułgarskiego odrodzenia. 
Wnętrze kraju kryje piękne, czasem 
wręcz baśniowe krajobrazy, przełomy 
rzek i górskie masywy. Na czarnomor-
skim wybrzeżu czeka doskonała baza 
turystyczna. Są tu rozległe, nowoczesne 
i doskonale wyposażone komplek-
sy hotelowe, przytulne i starannie 
utrzymane pensjonaty i hoteliki, centra 
odnowy biologicznej, parki wodne, bo-
iska sportowe, centra sportów wodnych, 
nowoczesne restauracje z międzyna-
rodowym menu i tradycyjne mehany 
z doskonałymi bułgarskim potrawami, 
kawiarnie, kluby, puby i dyskoteki. 
Każdy będzie również mile zaskoczony 
niskimi kosztami dodatkowymi – to 
niewątpliwie spory atut tego kierunku.

TURCJA
Pomiędzy Wschodem a Zachodem, 
na granicy Europy i Azji położony 
jest bardzo zróżnicowany kraj, pełen 
ośnieżonych szczytów, bezkresnych 
plaż, ukrytych jaskiń, lasów piniowych 
i niesamowitych wytworów skalnych. 
To kraj, którego linia brzegowa ma dłu-
gość ponad 8,3 tys. km i biegnie wzdłuż 
czterech mórz: Czarnego, Marmara, 
Egejskiego i Śródziemnego. To kraj 
posiadający szczyty górskie przekracza-
jące wysokość 3 tys. m n.p.m. (najwyż-
szy z nich to Ararat, 5,1 m n.p.m.). To 
kraj pięknych jezior, gdzie największe 

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

do cen katalogowych sięgają nawet 
45%, a na zakup wycieczki wystarczy 
kilkaset złotych zaliczki. Pozostałą 
kwotę można dopłacić nawet na mie-
siąc przed wylotem na urlop. Po drugie, 
tylko w czasie promocji „first minute” 
można otrzymać tzw. gratisy, z których 
najpopularniejsze są wycieczki fakul-
tatywne, 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 uczest-
niczyć w pogoni za ofertami last minute. 
Mamy ponadto czas, by spokojnie za-
stanowić się nad konkretnymi ofertami 
i sprawdzić opinie o hotelu.

Jeżeli oczekujemy większego wybo-
ru w określonym terminie, zawsze war-
to 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 FIRST MINUTE 
Z NASZEGO LOTNISKA

KRETA
Wschód wyspy cechuje niewiarygodne 
zróżnicowanie krajobrazów rozcią-
gających się od okolic Agios Nikolaos, 
poprzez płaskowyż Lasithi, skończyw-
szy na przylądku Plakas na wschodnim 
wybrzeżu. Jest to stosunkowo dzika 
część wyspy, nie licząc kilku między-
narodowych kurortów. Wąskie i małe, 
piaszczyste, zatokowe plaże tworzą wy-
jątkową scenerię. Zachodnia część Krety 
to atrakcyjny turystycznie zakątek przy-
ciągający co roku rzesze turystów. 

Region Chanii jest najlepiej zagospo-
darowanym i najpiękniejszym na Kre-
cie. Poza przepięknym miastem Chania 
okolica oferuje także inne atrakcje 

– dzięki śródziemnomorskim krajo-
brazom region ten stwarza wspaniałe 
warunki do aktywnego wypoczynku. 
Wzdłuż wybrzeża, na zachód od Chanii, 
ciągną się znane kurorty turystycz-
ne, jak Platanias czy Agia Marina. Na 
wschód od Chanii najpopularniejszym 
miastem z przepiękną starówką jest 
Rethymnon, który należy koniecznie 
odwiedzić. Oprócz znanych kurortów 
zachodnia Kreta ma do zaoferowania 
najpiękniejsze plaże Balos i Elafonissi.

BUŁGARIA
Kojarzymy ją przede wszystkim z pięk-
nymi, szerokimi, piaszczystymi plaża-
mi oblewanymi przez ciepłe i płytkie 
morze. Dynamiczny rozwój tutejszych 
kurortów sprawił, że oferowane stan-
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z nich - Van, ma wielkość aż 3,7 km2. 
To kraj bogatej fauny i flory. Turcja ze 
swoją różnorodnością krajobrazową 
i historyczną, z doskonale rozwiniętą 
bazą hotelową i gastronomiczną, z gwa-
rantowaną piękną pogodą, z bardzo 
życzliwymi i gościnnymi mieszkań-
cami oraz z konkurencyjnymi cenami 
jest doskonałą propozycją na spędzenie 
niezapomnianych wakacji.

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

 IN ENGLISH

First minute. For 
relaxation the time is 
always right – part 2
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 nu-
merous promotions for holidays that have 
their first departure date on the 1st of 
May. The overall promotional term - „first 
minute” - encompasses numerous bene-
fits. 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 satis-
fy your needs. Furthermore, the „first 
minute” option gives you a lot of mental 
comfort. If  you book you holidays 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 

CRETE
The eastern part of the island is ex-
tremely diverse as regards the land-
scape. It stretches from the area of Agios 
Nikolaos, through the Lasithi plateau, 
finishing at Plakas cape at the eastern 
coast of Crete . This part of the island 
is rather wild despite a couple interna-
tional resorts. Narrow and small sandy 
beaches in the bay create a picturesque 
setting. The Werstern part of Crete 
abounds in tourist attractions. 

Chania region is the most beautiful 
and the best-kept part of Crete. Apart 
from the beautiful city of Crete it also 
offers other attractions - its Mediterra-
nean landscapes provide fabulous con-
ditions for spending free time actively. 
Along the coast, West of Chania, there 
are numerous famous tourist resorts 
such as Platanias or Agia Marina. If you 
travel east of Chania you will find the 
most popular city in this part of Crete – 
Rethymnon – it is an absoulte must-see 
due to its beautiful old town. Apart from 
well known resorts the western part 
of Crete offers also the most beautiful 
beaches of Balos and Elafonissi.

BULGARIA
We most often associate Bulgaria with 
beautiful, wide and sandy beaches 
located by the warm and shallow sea. 
The dynamic development of the local 
resorts caused the standards to reach 
the level that will satisfy even the most 
demanding tourists. Bulgaria is also well 
known for its hospitality, tasty cuisine 
and great wines that will put you in great 
mood. You can find here great histor-
ical sites that bare the memory of the 
country's rich history such as: unique 
architecture of the Thracian buildings, 
Byzantine fortresses, Orthodox church-
es made in the rocks, monasteries and 
urban complexes made in the period 
of Bulgarian Renaissance. The central 
part of the country abounds in beautiful, 
almost fairy-tale-like, landscapes with 
river gorges and mountain ranges. On 
the Black Sea coast you will find a well 
prepared toruist base. There are large, 
modern and well equipped hotel com-
plexes, cosy and well-kept hostels and 

small b&b sites, spa centers, aqua-parks, 
water-sports centers, fancy restaurants, 
with an international menu and tradi-
tional mehanies with fabulous Bulgarian 
cuisine, cafes, clubs, pubs and discos. 
Every visitor will be positively surprised 
to find out that prices are rather cheap in 
Bulgaria, which is definitely an asset of 
this destination.

TURKEY
Between the eastern and the western 
part of Turkey, on the borderline between 
Europe and Asia – there lies a very diver-
sified country with numerous moun-
tain peaks topped with snow, immense 
beaches, hidden caves, stone-pine forests 
and astounding rocky forms. Turkey is 
a country, whose coastline has 8.300 
kilometers and runs along four seas: 
Black Sea, Marmara Sea, Aegean Sea 
and Mediterranean Sea. It has mountain 
peaks that range higher than 3.000  me-
ters above the sea level (the highest peak 
is Ararat which has 5.100 meters above 
the sea level). Turkey has many beautiful 
lakes where the largest one – Van – has 
3.7 km2. Turkey also has a rich fauna 
and flora. The country's attributes are 

- landscape and historical diversity, a per-
fectly developed hotel and catering base, 
a guaranteed sunny weather, hospitable 
and friendly citizens, good prices – all 
this makes Turkey a great place to spend 
unforgettable holidays

VISIT OUR WEBSITE:  
www.airport.com.pl/loty/czartery  
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Nie taka zima zła!

spróbować Świątecznego Orzechowca. 
To wielowarstwowe ciasto piernikowe, 
przełożone kremem na bazie mascarpone 
oraz toffi, posypane jest orzechami wło-
skimi i miodem. Brzmi pysznie, prawda?

Tort czekoladowy to coś, bez czego 
również nie wyobrażamy sobie zimy. Za-
pewniamy – jest bardzo kremowy i aro-
matyczny. Jeden rzut oka i nie będziesz 
mógł sobie go odmówić!

To nie koniec nowości. Mimo, 
iż lody kojarzą się głównie z latem, to 
wierzymy, że istnieją osoby, które nie od-
mówią ich sobie również zimą. Dostępne 
będą w dwóch smakach – snickersa oraz 
gumy balonowej, czyli smaku dzieciń-
stwa niejednego z nas. 

 IN ENGLISH

The winter isn’t so bad!  
SO!COFFEE will make each of 
warm-drinks amateurs feel the 
atmosphere of Christmas. Zou can 
choose a delicate caramel-walnut 
latte or the oriental chai latte with 
the taste of gingerbread cake. This 
combination can be accompanied 

Latte karmelowo-orzechowa 
dostarczy niezapomnianego 
smaku karmelu w połącze-
niu z puszystą bitą śmietaną, 
a posypka z chrupiących 

orzeszków idealne przełamie tę słodycz. 
Jeśli więc jesteś gotowy na dużą dawkę 
cukru, to ta propozycja powinna Cię 
w pełni zadowolić.

Drugą nowością tego sezonu jest Chai 
Latte. To propozycja dla tych, którzy 
lubią smak orientalnych przypraw 
z wyczuwalną nutą piernika, który nie-
podważalnie kojarzy się ze zbliżającymi 
Świętami Bożego Narodzenia.

Na chłodne zimowe wieczory poleca-
my herbatę „zimowe klimaty”, do której 
dodajemy syrop spicy i malinowy, poma-
rańczę, goździki, świeży imbir, cytrynę 
i maliny. Ta dokładnie dopracowana 
receptura idealnie rozgrzeje i dostarczy 
niezapomnianych doznań smakowych.

Ale zimą trzeba też dobrze zjeść! Dlate-
go dla wszystkich łasuchów czekają słod-
kie ciasta, a wśród nich nowość – bezglu-
tenowe ciasto czekoladowe, którego bazę 
stanowią pomarańcze oraz kakao.

Jeśli jednak mąka nie stanowi dla Was 
przeszkody to koniecznie powinniście 

W SO!COFFEE ŚWIĘTA POCZUJE KAŻDY MIŁOŚNIK GORĄCYCH NAPOJÓW. DO WYBORU 
JEST DELIKATNA KARMELOWO- ORZECHOWA LATTE CZY ORIENTALNA CHAI LATTE 
PIERNIKOWA. UZUPEŁNIENIEM TEGO ZESTAWIENIA JEST TEŻ ROZGRZEWAJĄCA 
HERBATA „ZIMOWE KLIMATY” Z POSMAKIEM SPICY I MALINY. ALE TO NIE WSZYSTKO, 
ZOBACZ CO JESZCZE NA CIEBIE CZEKA!

with the „winter moods” tea with 
a taste of spica and raspberry. But 
this is not all, look what else is 
awaiting you!

The caramel-walnut latte will give you the 
unforgettable taste of caramel in combi-
nation with sfluffy whipped cream and 
the  topping made of walnuts will perfectly 
break the sweetness with a definite taste. 
So if you are ready for a large dose of sugar 
then this offer should satisfy you.

Winter season’s second newness is Chai 
Latte. This is the best choice for those who 
like the taste of oriental seasoning with 
a definite taste of gingerbread cake that is 
we immediately associate with the onco-
ming Christmas.

For cold and long winter evenings we 
propose „winter moods” tea, which we 
make with spica and raspberry syrup, 
orange, cloves, fresh ginger, lemon and 
raspberries. It is a meticulously prepared 
recipe that will make you warm and bring 
you unforgettable taste sensations.

But in the winter you also have to eat well! 
Therefore all the sweets-lovers can be sure 
to find new cakes and among them some-
thing new – a gluten-free chocolate cake, 
made of oranges and cocoa.

But if you are ok with the flour then you 
should definitely try the Christmas Walnut 
Cake. It is a gingerbread cake made of a co-
uple of layers and in between them there 
is cream made of mascarpone and toffi, 
the cake is topped with walnuts and honey. 
Sounds tasty, doesn’t it?

Chocolate torte is something that is 
a must in our offer for the winter-time. We 
assure you that it is very creamy and with 
a strong aroma. One look at it and you will 
not have the heart to refuse it!

That’s not all as regards the new things 
in our menu. Although we most often as-
sociate ice-cream with summer-time, we 
also believe that there are people who will 
not refuse to eat ice-cream also in winter. 
We offer two types of ice-cream - snickers 
and chewing-gum, which for many of us is 
the taste of childhood.  
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FOT. DAREK NOWAKOWSKI

FOT. FILIP GRODZIŃSKI

FOT. KORNELIUSZ ZIOŁO

FOT. MAŁGORZATA KOŁEK

FOT. DAREK NOWAKOWSKI

FOT. FILIP GRODZIŃSKI

FOT. MAŁGORZATA KOŁEK

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI
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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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Wesołych Świąt 
i

Szczęśliwego 
Nowego Roku






