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Alicja Węgorzewska, jeden 
z najlepszych polskich głosów 
operowych, postanowiła uzupełnić 
swoją dyskografię. Ale nie kolejnymi 
ariami, a czymś w stu procentach 
swoim. Jak odnajduje się śpiewaczka 
operowa w muzyce środka?

Nie dotykać  
FORTEPIANU

Zdjęcia: Rafał Masłow
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Dlaczego Pani, śpiewaczka operowa 
postanowiła nagrać album popowo-
-klasyczny? 
Kiedy już zaśpiewałam siedem produkcji 
„Carmen” Bizeta, trzy razy „Orfeusza 
i Eurydykę” Glucka, „Gwałt na Lukre-
cji” Brittena, pomyślałam, że mijają lata, 
a ja nie mam płyty dokumentującej mój 
artystyczny dorobek. Jeździłam od przed-
stawienia do przedstawienia, śpiewałam 
mniejsze, większe gale i niewiele pozosta-
nie –  bo raptem dotychczas trzy płyty – 
poza wspomnieniem i dokumentacją.

Jaka jest idea Pani albumu „I colori 
dell’amore”?
Idea tej płyty narodziła się trzynaście lat 
temu. Miałam ją nagrać z Grzegorzem 
Ciechowskim, z którym spotkałam się 
w 1999 roku przy realizacji soundtrac-
ku do „Wiedźmina”. Nie mieszkałam 
wtedy w Polsce, ale przy każdej wizycie 
przywoziłam pomysły, które bardzo mu 
się podobały. Wiadomość o jego śmierci 
wstrząsnęła mną. Później Zbyszek Krzy-
wański z zespołu Republika proponował, 
żebyśmy razem coś zrobili, ale to nigdy 
się nie ziściło. Pomysł przeleżał kilkana-
ście lat.

Pani pomysły ewoluowały przez ten 
czas?
Trzynaście lat temu poddałabym się 
Grzegorzowi całkowicie. Powiedziałabym 
mu: „Grzegorz, rób co chcesz, tak mi się 
podoba wszystko, co robisz. Czy to będzie 
mroczne, gotyckie, radosne, czy nastrojo-
we, zaśpiewam, jak mi każesz”. Oglądając 
koncerty Shirley Bassey, Barbry Stre-
isand, Lary Fabian, myślałam, że przecież 
one mają operowe głosy, a jednak wybrały 
muzykę środka. Tego najbardziej fascy-
nującego w warstwie muzycznej i słownej 
– poetyckiej. Urzekają mnie eleganckie 
produkcje Davida Fostera. To jeden 
z najlepszych producentów, jego nagrania 
mają klasę najlepszych big-bandów, jak 
i klasycznych orkiestracji. Nie powsty-
dziłby się ich żaden kompozytor muzyki 
poważnej. To właśnie są moje inspiracje.

Rzeczywiście, na Pani stronie inter-
netowej widnieją tylko trzy albu-
my: „Wiedźmin” i „Chopin Songs” 
wydane przez Hungaroton oraz płyta 

piętnaście razy. Dopiero Wagner zgasił 
światło na sali i zrobił z opery świątynię 
sztuki. Po latach Trzej Tenorzy zrobili 
z opery muzykę popularną. Zaczęli od 
koncertu w rzymskich Termach Carakal-
li, potem było otwarcie olimpiady w Bar-
celonie i nagle okazało się, że opera trafia 
do wszystkich z ogromną siłą. Dlatego 
słuchacze płaczą na koncertach Bocel-
lego. Takich emocji bardzo nam dzisiaj 
potrzeba. Jest taki rosyjski „David Foster” 
Igor Krutoj, który komponuje muzykę 
trafiającą do serc wszystkich. Widziałam, 
jak w programach telewizyjnych przy jego 
muzyce publiczność płacze ze wzruszenia. 
Jego utwory wykonuje rosyjski śpiewak 
operowy, baryton Dmitrij Hvorostowski 
i wcale się tego nie wstydzi.

Na czym polega siła opery?
W operze jest teatr, kostium, scenografia, 
balet, orkiestra i śpiew. Ale najważniejsze 
są emocje, które sobą niesie. Wyjaśnię 
to na własnym przykładzie. Na studiach 
słuchałam w kółko arii „Casta Diva” 
z opery „Norma” Belliniego w wykonaniu 
Marii Callas. Ona miała niesamowity 
ból w głosie i potrafiła go wyśpiewać. 
Siedziałam całą noc i słuchając, płakałam. 
Słuchałam każdą komórką mojego ciała, 
czułam, jak jej śpiew wpływa mi w każdą 
żyłę. Takich emocji szukam w życiu.

Opera kojarzy się ze świętem, może 
takiej atmosfery także ludzie pragną?
Z pewnością tak. Tego czerwonego dywa-
nu, pięknych sukni, naszyjnika, elegancji, 
to wszystko tworzy szczególny nastrój 
i kreuje wydarzenie. Nie uciekajmy od 
tego, to nie może być powszedniość. 
Zróbmy sobie przyjemność od święta.

Czy łatwy dostęp do muzyki, słucha-
nie jej z telefonów komórkowych, 
chodzenie ze słuchawkami w uszach, 
nie zniszczyło muzyki jako wyższej 
kultury?
Absolutnie tak. Marzę, żeby moja płyta 
trafiła do tych, którzy docenią ładnie 
wydany album, który stanie się prezentem 
dla bliskiej osoby albo sami sobie kupili. 
Ja sobie robię takie prezenty, kupuję dobrą 
płytę, film, książkę czy album z archi-
tekturą. Potem zagłębiam się w niego 
z przyjemnością.

z kolędami. Właśnie, dlaczego Pani 
płytę wydał węgierski Hungaroton?
W 2010 roku śpiewałam na festiwalu 
Wiosna Budapesztańska. Przyszedł do 
mnie pianista Alex Szilasi, pół Węgier, 
pół Włoch, i powiedział, że z okazji Roku 
Chopinowskiego nagrywa wszystkie 
dzieła Chopina dla Hungarotonu. Zapro-
ponował mi nagranie pieśni po polsku, bo 
on nie widzi żadnej Węgierki, która by 
temu podołała, zażartował. Alex znalazł 
stary, ręcznie malowany fortepian, złotego 
Pleyela. Są tylko trzy takie egzemplarze 
na świecie. Jeden jest w firmie Pleyel, 
drugi w Pałacu Buckingham, a trzeci 
znalazł w piwnicy muzeum. Fortepian 
został odnowiony dzięki jego staraniom. 
Kiedy już tam poszliśmy i podniósł klapę 
fortepianu, ukazał się na napis „Comte de 
Jean Zamoysky” napisany grubym ołów-
kiem. Zapewne hrabia Zamojski sprzedał 
go którejś księżniczce węgierskiej, a po 
wojnie wstawili go do piwnicy i doczekał 
naszych czasów. Kiedy robiliśmy dogryw-
ki w muzeum, to stał przy nas ochro-
niarz. Kiedy się oparłam o instrument, 
to powiedział mi, że nie wolno. „Jak to 
nie wolno dotykać, a pianista może?” – 
spytałam. „Pianiście wolno, ma pozwo-
lenie” – odpowiedział. Żeby wywieźć 
fortepian na koncert zamykający Rok 
Chopinowski w Muzeum Sztuk Pięknych 
w Budapeszcie, sprawa musiała się oprzeć 
o ministerstwo Kultury i Instytut Polski 
w Budapeszcie. Śpiewałam wśród obra-
zów Tycjana, Michała Anioła, Tintoretto, 
czy Boticcellego. Była też nasza „Dama 
z łasiczką”.

Opera jest tylko dla znawców?
Opera jest dla wszystkich, tylko wielu 
słuchaczy boi się opery, bo jej nie zna. 
Otrzymując propozycje recitali słyszałam 
często prośby: „Pani Alicjo, czy mogła-
by Pani coś opowiedzieć o operze, żeby 
ludzie się jej nie bali”. To mi podsunęło 
pomysł na specjalny program. Wtedy 
Jerzy Snakowski napisał mi teksty i sce-
nariusz recitalu „Diva for Rent”. Opowia-
dam o historii oper, o kompozytorach, 
librettach. Pamiętajmy, że do czasów 
Mozarta opera była muzyką rozrywko-
wą. Panowie wychodzili zagrać w karty, 
pili szampana i po partyjce wracali na 
salę. Dlatego arie da capo powtarzały się 
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Dlaczego na płycie „I colori dell’amo-
re” brak klasycznych arii operowych?
Kocham operę, ale ten album jest moim 
autorskim dziełem dopracowanym 
w studio w najdrobniejszych szczegółach. 
Miałam przyjemność tworzenia czegoś 
własnego od początku.

To album dla miłośników opery czy 
dla wszystkich?
Na płycie są kompozycje w klasycznym 
stylu, oprócz „Primo Giugno”, w której 
są elementy electro-rocka i nieco inaczej 
traktuję swój głos. Reszta jest bardzo ro-
mantyczna. Np. „Mi Manchi” G. Fasano 
do słów F. Berlincioniego jest jak aria 
operowa. 

Napisała pani teksty do większości 
kompozycji na płycie. Ale dlaczego 
po włosku?
Bo to niezwykle śpiewny język, wszyscy 
chcą śpiewać po włosku. Josh Groban 
śpiewa po włosku, Bocelli chce śpiewać 
piosenki Franka Sinatry po włosku. 
Kocham włoski, dobrze znam ten język 
i świetnie mi się pisało te teksty. To było 

EN

 
DO NOT TOUCH THE PIANO

 
Alicja Węgorzewska, one of 
the best Polish opera voices, 
decided to supplement her 
discography. But not with 

another arias – with something 
which is in one hundred 

percent her own. How does she 
find herself as an opera singer 

in the pop standard?

moje marzenie i spełniło mi się. Ta płyta 
zaczęła się od piosenki Bogdana „Dentro 
di me”, która powstała najpierw w języku 
francuskim, ale ja miałam inną wizję.

Podczas monodramu „Diva For Rent” 
poleciła pani publiczności włączenie 
nagrywania w telefonach komórko-
wych, żeby nagrali sobie „dzwonki”, 
które pani wyśpiewała. Czy taki 
„dzwonek” znajdziemy na tej płycie?
Tak, to refren do piosenki „Venezia”, jest 
jak muzyka Czajkowskiego. [śpiewa] ■

Opera jest dla 
wszystkich, tylko 

wielu słuchaczy boi 
się opery, bo jej nie 

zna. Otrzymując 
propozycje 

recitali słyszałam 
często prośby: 

„Pani Alicjo, czy 
mogłaby Pani 

coś opowiedzieć 
o operze, żeby 

ludzie się jej nie 
bali”
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Why did you, an opera Singer decide 
to record a pop-classic album?
When I finally sang seven productions 
of Bizet’s Carmen, three times Gluck’s 
Orfeo ed Euridice, Britten’s The Rape of 
Lucrece, I thought that time is passing 
and I don’t have any album to testify my 
musical oeuvre. I was going from one per-
formance to another, I sang smaller and 
bigger galas and a little would remain, 
since only three albums so far, apart from 
the memory and records.

What is your idea of the album I colori 
dell’amore?
The idea of this album emerged thirteen 
years ago. I was supposed to record it with 
Grzegorz Ciechowski who I met in 1999 
while the soundtrack to Wiedźmin was pro-
duced. I didn’t live in Poland at that time, 
but with every visit I brought ideas which 
he liked very much. News about his death 
shocked me. Then, Zbyszek Krzywański 
from Republika band offered me to do 

something together, but it never came true. 
The idea rested for a dozen or so years. 

Did your ideas 
evolve during the whole time?
I would have succumbed to Grzegorz’s in-
f luence totally thirteen years old. I would 
have told him: “Grzegorz, do whatever 
you want, I would like it whatever you do. 
No matter if it was gloomy, gothic, joyful 
or romantic, I would sing as you tell me.” 
When watching the concerts of Shirley 
Bassey, Barbra Streisand, Lary Fabian, 
I thought that they have opera voices, 
but still they choose the music of the pop 
standards. The standard which is the 
most fascinating in both musical and lyric 
– poetic layer. I am bewitched with the 
elegant productions of David Foster. He is 
one of the best producers, his recordings 
have class of the best big bands as well as 
classical orchestra. Any classical music 
composer would not be ashamed of them. 
These are my inspirations. 

Opera is for 
everyone, but much 

of the audience 
is afraid of the 
opera, because 

people don’t know 
it. When I received 
some offers to sing 
recitals, I often was 
asked: “Alicja, could 
you say something 

about opera so 
people are not 

afraid of it?”
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That is true that on your web-
site, there are only three albums: 
Wiedźmin and Chopin Songs re-
leased by Hungaraton and a CD with 
Christmas carols. Actually, why your 
album was published by Hungarian 
Hungaraton?
In 2010, I sang on the Budapest Spring 
Festival. The pianist, Alex Szilasi, half 
Hungarian and half Italian, came to me 
and said that he is going to record all the 
works of Chopin for Hungaraton because 
of the Chopin Year. He offered me to 
sing and record the songs in Polish, since 
he hadn’t found any Hungarian singer 
who would do this better, he joked. He 
found an old, hand-painted grand piano, 
gold Pleyel. There are only three such 
pianos in the world. One is in the Pleyel 
Company, the second in the Buckingham 
Palace and the third one ended in the 
cellar of the museum. The piano was ren-
ovated thanks to his effort. When we fi-
nally went there, he opened the keyboard 
and a sign saying Comte de Jean Zam-
oysky written in a bold pencil showed up. 
Supposedly, the count Zamoysky sold 
it to some Hungarian duchess and after 
the war, they put it into the cellar and it 
waited until this time. When we did the 
recordings in the museum, only a security 
guard stood next to us. When I rested 
myself against the piano, he told me that 
I was not allowed to do it. “Why I cannot 
touch the piano, what about the pianist?” 
I asked. “The pianist is allowed to touch 
the piano, he has got a permission,” he 
said. In order to take the piano for the 
concert closing the Chopin Year in the 
Fine Arts Museum in Budapest, the case 
was brought to the Ministry of Culture 
and Polish institute in Budapest. I sand 
among the paintings of Tiziano Vecelli, 
Michelangelo, Tintoretto and Botticelli. 
There was also our Lady with an Ermine. 

Is opera only for the connoisseurs?
Opera is for everyone, but much of the 
audience is afraid of the opera, because 
people don’t know it. When I received 
some offers to sing recitals, I often was 
asked: “Alicja, could you say some-
thing about opera so people are not 
afraid of it?” This made me to have an 
idea for a special program. Then, Jerzy 

Do the easy access to music, listen-
ing to it on the mobile phones and 
going with the earphones destroyed 
music as high culture, don’t they?
Indeed. I dream about it that my album 
would go to people who would value the 
nice publication of the album which can 
become a present for a close ones or they 
buy it on their own. I do such presents to 
myself, I buy a good album, movie, book 
and architecture book. Then, I immerse 
in it with pleasure. 

Why are there no classical opera ari-
as on the album, I colori dell’amore?
I love opera, but this album is my own 
work prepared in the studio with every 
tiny details. I had a chance and pleasure 
to create something of my own from the 
very beginning. 

Is the album for the opera lovers or 
for everyone?
On the album, there are compositions 
in the classical style apart from Primo 
Giugno which includes the elements of 
electro-rock and I treat my voice in a dif-
ferent way. The rest of it is very romantic. 
For example, Mi Manchi of G. Fasano 
with the lyrics by F. Berlincioni is almost 
like opera aria. 

You wrote your own lyrics to most of 
the compositions from the album. 
But why are they in Italian?
Because it is an extraordinarily melodious 
language, everyone wants to sing in Ital-
ian. Josh Groban sings in Italian, Bocelli 
wants to sing Frank Sinatra’s songs in 
Italian. I love Italian, I speak Italian 
very good and I found it pleasurable to 
write the lyrics in the language. It was 
my dream and it came true. The album 
started with the Bogdan’s song Dentro di 
me which was first created in French, but 
I had a different vision. 

During the monodrama, Diva for Rent 
you asked the audience to record 
with their mobile phone the ring-
tones that you sang. Do we find such 
a ringtone on the album?
Yes, it is a chorus for the song, Venezia, it 
is like Czajkowski’s music. [sings] ■ 

Snakowski wrote the lyrics and the script 
for Diva for Rent recital. I tell about 
the opera history, about composers and 
librettos. We should remember that opera 
was considered to be light music until 
Mozart’s times. Men went out to play 
cards, drunk champagne and got back to 
the hall after a round. This is why aria 
da capo is repeated for fifteen times. It 
was Wagner who turn off the light in the 
hall and made opera the sanctuary of art.  
After a couple of years, the Three Tenors 
changed opera to popular music. They 
started with a concert in Roman ther-
maes, Carakalli, then, there was an open-
ing of the Olympic Games in Barcelona 
and suddenly, it turned out that opera can 
convince everyone with a great strength. 
That is why the audience cries during 
Bocelli’s concerts. We need this kind of 
emotions today. There is a Russian David 
Foster, Igor Krutoj who composes music 
which goes to the hearts of all people. 
I saw in TV programs people crying 
when listening to his music. His works 
are performed by Russian opera singer, 
baritone, Dmitrij Hvorostowski and he is 
not ashamed of it.

What is the power of opera?
In opera, there are theater, costumes, sce-
nography, ballet, orchestra and singing. 
But emotions re the most important of 
it. I can explain it on my own example. 
When I was studying, I listened Casta 
Diva aria from Bellini’s Norma opera 
performed by Maria Callas all the time. 
She had a remarkable pain in her voice 
and she was able to sing it. I was sitting 
all night long and listening and crying. 
I listened to it with every cell of my body, 
I felt how singing f lows in my every vein. 
I search for this kind of emotions in my 
life. 

Opera is associated with a cele-
bration, maybe, this is what people 
long for?
Surely it is. The red carpet, beautiful 
dresses, necklaces, elegance, all of it 
creates the unique atmosphere and 
makes the event. We should not escape 
from it, it should not be ordinary na-
ture. Let us do it for pleasure occasion-
ally. 
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Zagłębie 
RELAKSU

Województwo zachodniopomorskie kojarzy 
się w Polsce głównie z plażą, festiwalem 
w Międzyzdrojach i podwyższoną stopą bezrobocia. 
Od kilku lat ten niedoceniany fragment Polski 
przechodzi diametralną metamorfozę, stając się 
zagłębiem ośrodków SPA.

Tekst: Agata Braun

Okolice
Vic in i ty

Okolice
Vic in i ty

fot.: Beboy/fotolia.com
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Okolice
Vic in i ty

Okolice
Vic in i ty

S tarożytni Rzymianie wie-
dzieli jak istotna jest w życiu 
pielęgnacja, a także dbanie 
o ciało. Nie bez powodu 
chętnie spędzali wolny czas 

w termach, będących nie tylko miej-
scem kosmetycznych radości, ale także 
polem intelektualnej potyczki. Niestety 
niewiele odziedziczyliśmy po dawnych 
cywilizacjach. Na nasze nieszczęście 
wypoczynek jest w dzisiejszych cza-
sach towarem deficytowym. Na urlopy 
wybieramy się rzadko, odpoczynek dla 
wielu jest nieznanym pojęciem, a roz-
pieszczanie ciała i ducha postrzega 
się jako fanaberię. Zamiast rozpiesz-
czać się masażami biegamy do utraty 
tchu na bieżni – może czas najwyższy 
zwolnić? Mamy obecnie nowy trend 
wypoczynkowy: mimo nieprzychylnych 
czynników coraz więcej zapracowanych 
osób decyduje się na weekendowy relaks 
w SPA. W zasadzie każdy zakątek Polski 
posiada swój własny, jedyny w swoim 
rodzaju ośrodek oferujący zabiegi upięk-
szająco-kojące. Na południu popularne 
są baseny termalne, na wschodzie kraju 
króluje folklor, północ to morskie inspi-
racje, a zachód... Tutaj dopiero robi się 
ciekawie.

Gdyby zapytać uczniów na lekcji geo-
grafii za czym kojarzy im się Kołobrzeg 
i okolice, zapewne odpowiedź dotyczy-
łaby charakterystycznych falochronów, 
parkowej architektury, czy też cech nad-
morskiego uzdrowiska. Niewiele osób 
jednak wie, że od kilku lat to portowe 
miasto może poszczycić się tytułem 
barona SPA. W Kołobrzegu i okolicach 
znajduje się kilkanaście luksusowych 
ośrodków wypoczynkowo-pielęgnacy-
cjnych, z czego przynajmniej trzy od lat 
zajmują wysokie miejsca w rankingach 
na najlepsze SPA w kraju. Skąd bierze się 
tak wysoki poziom usług? Odpowiedzi 
jest kilka, choć niebagatelną rolę odgry-
wają tu klimat, bliskość morza i różno-
rodność masaży i zabiegów.

Decydując się na wypoczynek w za-
chodniopomorskim warto kierować się 
w stronę Kołobrzegu, gdzie niemal co 
kilka kilometrów drogowskazy zachę-

cają do odwiedzenia jednego z licznych 
ośrodków Wellness&SPA.

Osoby pragnące weekendowej porcji 
zasłużonego luksusu powinny wybrać się 
do hotelu Leda, którego cztery gwiazdki 
oznaczają nie tylko wysoki poziom kom-
fortu, ale który zapewnia także niezwy-
kłe doznania dla ciała i ducha w strefie 
SPA. Znakiem rozpoznawczym tamtej-
szego menu zabiegów jest orient. Goście 
mogą się skusić na Ayurveda Udvartha-
nam, czyli hinduski peeling całego ciała, 
zabieg o intrygującej nazwie Pocałunek 
Kleopatry (masaż, rytuał mleczny oraz 
zabieg z użyciem pasty cukrowej), 
a zmęczeni powinni poddać się masażo-
wi Chi Yang, którego konstrukcja opiera 
się na zasadach akupresury i właści-
wościach olejków jojoba oraz łzawicy 
chińskiej. Obok szerokiego wachlarza 
kosmetycznych usług, Leda Hotel&SPA 
proponuje swoim gościom także oczysz-
czający wypoczynek w grocie solnej, 
solarium w razie niepogody oraz basen 
i jacuzzi o stałej temperaturze 30 stopni. 
Ponadto tutejsze SPA kusi bogatą ofertą 
pakietową, są weekendy rodzinne, ferie, 
tydzień z wellness, a także holistyczne 

pobyty trzydniowe, które mają pozytyw-
nie wpływać na kondycję ciała i umysłu.

Innym, choć równie docenianym SPA 
w Kołobrzegu, jest Magnat Resor-
t&SPA. Od opisanej powyżej Ledy róż-
ni go przede wszystkim położenie, tuż 
przy morzu, lecz w Grzybowie – nie-
wielkiej osadzie tuż pod miastem. Czym 
wyróżnia się ten ośrodek? Przyjemną 
i kameralną atmosferą, która pozwala 
naprawdę odciąć się od zgiełku miasta, 
turystów oraz codziennego życia. Jeśli 
chodzi o rodzaje oferowanych zabiegów, 
to są one skierowane do osób lubujących 
się w tradycji lub dopiero rozpoczynają-
cych swoją przygodę z wizytami w SPA. 
W ofercie Magnata odnaleźć można 
masaże całego ciała, diamentowe zabiegi 
na twarz, a także terapie podczerwie-
nią, laserowe naświetlania zdrowotne 
oraz terapie antyreumatyczne z użyciem 
gorącej borowiny. Dodatkowym atutem 
tutejszej oferty są pakiety pobytowe 
o zróżnicowanej strukturze, skierowane 
do różnych grup wiekowych. Można by 
powiedzieć, że Magnat Resort&SPA jest 
miejscem odpowiednim zarówno dla 
osób młodszych, jak i emerytów, którzy 

fot. Andrey Kiselev/fotolia.com
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coraz chętniej wybierają wypoczynek 
w zachodniopomorskim.

A skoro o osobach starszych mowa, 
godny polecenia jest ośrodek Baltic Pla-
za, który oprócz wypoczynku, basenów, 
saun i standardowych zabiegów pielę-
gnacyjnych oferuje również rehabilitację 
i fizykoterapię. Goście tego nadmorskie-
go hotelu mogą skusić się na ożywcze 
rytuały odprężąjąco-odmładzające, 
poddać się kąpielom borowinowym 
kojącym stawy dotknięte reumatyzmem, 
a także skorzystać z dobrodziejstw 
czystego tlenu. Ośrodek Baltic Pla-
za jest w pełni prozdrowotny, a jego 
oferta dostosowana do potrzeb osób ze 
schorzeniami kręgosłupa, pacjentów 
onkologicznych. W swoim menu Baltic 
oferuje interesujące pakiety pobytowe, są 
wczasy odchudzające, zajęcia z trenerem 
osobistym, weekendy z zajęciami fitness, 
jak również pobyty pozwalające na po-
wrót do formy i regenerację sił. Niemal 
każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Jak widać okolice Kołobrzegu to nie 
tylko turystyczne osady, hotele pełne 
w sezonie i nastawienie na wdychanie 
jodu. Od kilku lat okolice tego nadmor-
skiego miasta są prawdziwą gratką dla 
wielbicieli wypoczynku w europejskim 
stylu, gdzie liczy się nie tylko morze, 
ale też bogata oferta resortowa. SPA 
tego regionu należą do najciekawszych 
i najlepszych w Polsce o czym świadczą 
wiecznie zapełnione księgi gości. ■

EN

RELAX REGION

Zachodniopomorskie 
Province is associated 
in Poland mainly with 
beaches, Miedzyzdroje 

Festival and high 
unemployment rate. For 

a couple of years, this 
underestimated area of 
Poland has been going 

through a complete 
metamorphosis, becoming 
a region full of spa resorts. 

Ancient Romans knew how important 
body care in human’s life is. It was not 
without a reason that they spent their 
free time in the thermae being not only 
a place of cosmetic joy, but also a spot of 
intellectual skirmish. Unfortunately, we 
inherited not that much from the ancient 
civilizations. It is unfortunately for us 
that leisure is nowadays a product of short 
supply. We go very rarely for holiday, and 
relax is an unknown concept for many 
people and pampering our body and soul 
is considered to be a whim. Instead of 
pampering our body with massages, we 
run on the running track until we are 

ready to drop – maybe it’s high time to 
slow down? Now, we have a new trend 
for holidays: despite unfavorable condi-
tions, more and more busy people decide 
to spend a weekend to relax in spa. In 
principle, every region in Poland has 
its own and unique resort which offers 
beauty and soothing treatments. On 
the South, thermal swimming pools are 
popular, folk customs reign supreme on 
the East of the country, the North is 
connected with sea inspirations, and the 
West… here, it’s going to be interesting. 

If we ask students during the geog-
raphy lesson, what they associate with 
Kołobrzeg and its surroundings, their 
answer would concern the characteristic 
breakwaters, park architecture or the 
features of sea health-resort. However, not 
many people know that the port city can 
be proud of being a baron spa for many 
years. In Kołobrzeg and its vicinity, there 
are a dozen or so luxury spa resorts and 
which has been taking the high places 
in the rankings for the best spas in the 
country for at least three years. Where 
does the high level of service come from? 
There are a few answers for this ques-
tions, but a considerable role is played by 
the climate, closeness to the sea and the 
diversity of massages and treatments. 

When choosing relax in Zachodniopo-
morskie Province, it’s worth heading for 
Kołobrzeg where every several kilometers, 
the road signs encourage to visit one of 
the numerous Wellness&SPA resorts. 

People who long for weekend-long dose 
of well-deserved extravagance should go 
to Leda Hotel which four starts mean not 
only the high standard but which also 
guarantees the unforgettable sensations 
for the body and soul in the spa zone. The 
identification mark of the local treatment 
menu is orient. The guests can tempt 
themselves to Ayurveda Udvarthanam 
which is an Indian peeling of the whole 
body, a treatment with an intriguing name, 
Cleopatra’s Kiss (massage, milk ritual and 
sugar paste depilation), and the tired ones 
would undergo the Chi Yang massage 
which is based on the acupressure rules 
and properties of jojoba oils and Job’s tears. 

Next to the vast array of beauty treat-
ments, Leda Hotel&SPA offers its guests 
also purifying relax in the salt cavern, 
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Tutejsze SPA kusi 
bogatą ofertą 
pakietową, są 

weekzndy rodzinne, 
ferie, tydzień 

z wellness, a także 
holistyczne pobyty 
trzydniowe, które 
mają pozytywnie 

wpływać na kondycję 
ciała i umysłu.
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Otwieramy Świat Usług. Tworzymy Społeczność Wiedzy.

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla 
Sektora Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności 

przedsiębiorstw, którego celem jest wieloaspektowy 
i wielokierunkowy transfer wiedzy pomiędzy nauką i biznesem.

Dla kogo 
jest Service 
Inter-Lab?

   Dla naukowców:
� bazy danych
� badania naukowe
� wsparcie ludzi biznesu
� zaawansowane technologie
� infrastruktura naukowo-dydaktyczna

   Dla przedsiębiorców:
� nowoczesna struktura konferencyjna
� konsultacje z naukowcami
� specjalistyczne bazy danych
� współpraca w ramach projektów badawczych
� współpraca z innymi przedsiębiorcami

   Dla studentów:
� dostęp do praktyki biznesowej
� możliwość uczestniczenia w projektach badawczych
� kontakt z potencjalnymi pracodawcami
� możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia
� laboratoria badawcze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
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service.inter-lab@wzieu.pl | www.serviceinterlab.pl

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług



solarium in case of bad weather and 
swimming pool with Jacuzzi of a constant 
temperature of 30 degrees. Moreover, 
the local SPA attracts people with a rich 
package offer, there are family weekends, 
winter holidays, week with wellness and 
also full service three-day stays which 
are supposed to influence positively 
the condition of the body and soul. 

Another, but equally recognized spa 
in Kołobrzeg is Magnat Resort&SPA. It 
differs from the above mentioned, Leda 
first of all with location, not right to the 
sea, but in Grzybowo, a little town near 
the city. What is a distinctive feature of 
the resort? A nice and cozy atmosphere 
which allows you to cut off the hustle and 
bustle of the city, tourists and everyday life. 
When it comes to the kinds of treatments 
in the offer, they are dedicated to people 
who like tradition or to those who already 
start they adventure with visits in spa. In 

the offer of Magnat, there are massages of 
the entire body, diamond face treatments 
as well as infrared treatment, health laser 
treatment and anti-rheumatic treatment 
with the use of hot therapeutic muds. An 
additional chief asset of the local offer are 
stay package with a diversified structure 
dedicated to people of different age. It 
can be said that Magnat Resort&SPA is 
the place suitable both for young people 
and pensioners who like to choose the 
relaxation in West-Pomerania Province. 

And if we talk about older people, Blatic 
Placa center is worth recommending, 
which apart from relax, swimming pools, 
saunas and standard beauty treatments 
offers also rehabilitation and physiothera-
py. The guests of the seaside hotel can be 
tempted with the refreshing rejuvenation 
rituals, the baths in the therapeutic muds 
which sooth the rheumatic joints as well 
as the benefits of the pure oxygen. Baltic 
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Plaza center is totally health-promot-
ing and its offer is adjusted to the needs 
of people with the spine problems and 
oncological patients. In its menu, Baltic 
offers such stay packages as: slimming 
treatment, classes with a personal coach, 
weekends with the fitness classes as well 
as stays allowing to get back to the form 
and recuperation. Almost every day, 
you can find something for yourself. 

As you can see, the surroundings of 
Kołobrzeg are not only touristic settle-
ments, hotels filled up in the season and 
an expectation to breath in the iodine. For 
a couple of years, the vicinity of the seaside 
city are a real treat for the lovers of the 
European style relaxation where not only 
the sea counts, but also a rich resort offer. 
Spa of this region belong to the most in-
teresting and the best one in Poland which 
is proved by always full guestbook. ■
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Danuta i Marek Polakiewiczowie szukali śladów 
polskości w Kanadzie. Znaleźli ich całkiem dużo. 
Dziś prezentujemy Państwu kolejną część ich 
relacji z podróży po kraju klonowego liścia.

Polskie ślady w Kanadzie, cz. II
Polscy harcerze i Midland

tekst i fot.: Danuta i Marek Polakiewiczowie 

N iedaleko letniego 
kościoła nad jeziorem 
Wadsworth rozciągają 
się wspaniałe tereny 
należące do polskiego 
harcerstwa w Kanadzie.

Moglibyśmy snuć obszerną opowieść 
na ten temat, gdyż nasza przyjaciółka 
była aktywną harcerką, pełniącą ważne 
funkcje w tej organizacji i współtwo-
rzącą historię polskiego harcerstwa na 
terenie Kanady. Skupimy się jednak na 
najciekawszych spostrzeżeniach. Polskie 
harcerstwo odegrało bowiem ogromną 
rolę i miało wpływ na wizerunek Ka-
nadyjskich Kaszub. Jest to temat rzeka, 
który, jak sądzimy, wart jest odrębnego 
reportażu.

Historia polskiego harcerstwa w Ka-
nadzie liczy sobie już ponad 50 lat i jest 
to opowieść świadcząca o głębokim 
patriotyzmie osób zaangażowanych w tę 
działalność. Mieliśmy okazję zwiedzać 
obozy polskich harcerzy i rozmawiać 
z osobami bezpośrednio zaangażowa-
nymi w rozwój polskiego harcerstwa 
w Kanadzie i przyznajemy – byliśmy pod 
wrażeniem.

nów, którzy zostali zamęczeni przez 
indiańskie szczepy Montanesów, 
Huronów i Irokezów. Męczennicy ci 
stali się patronami Kanady, natomiast 
dla Polonii kanadyjskiej świątynia 
w Midland jest tym, czym w ojczyźnie 
Częstochowa i Jasna Góra.

W dorocznej pielgrzymce bierze 
udział wiele tysięcy pielgrzymów, są 
więc polonusi z Kanady, USA i Europy, 
ale można tam także zobaczyć pielgrzy-
mów egzotycznych, np. Hindusów, któ-
rzy pielgrzymkę łączą także z piknikiem 
i zabawą na świeżym powietrzu. Dzień, 
w którym odbywa się główna msza, ma 
charakter wyjątkowo uroczysty. Jednak 
dla nas, uczestniczących w tym wyda-
rzeniu po raz pierwszy, to także okazja, 
aby przekonać się o głębokim sensie 
religijno-patriotycznym pielgrzymki 
i uczestniczących w niej polonusach. 
Takiej ilości biało-czerwonych flag oraz 
transparentów zgromadzonych w jed-
nym miejscu i czasie trudno szukać 
gdzie indziej. Polskie flagi widoczne są 
zresztą prawie przy każdym polskim 
domu, których odwiedziliśmy podczas 
naszego pobytu wiele.

W 1994 roku dla uczczenia pamięci 
poległych harcerzy z „Szarych Szere-
gów” w 50-tą rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, hufiec „Karpaty” 
i hufiec „Warta” wybudowały pomnik im 
właśnie poświęcony, który został usytu-
owany w pobliżu harcerskich stanic.

W trakcie naszego pobytu podziwia-
jąc kolejne rejony i zakątki prowincji 
Ontario nie mogliśmy nie wziąć udziału 
w dorocznej polonijnej pielgrzymce 
(jednej z największych w Ameryce 
Północnej) z Toronto do Midland. Nie 
mieliśmy wprawdzie możliwości przej-
ścia całej tej trasy, która liczy 400 km, 
ale przybyliśmy na jej f inał.

Główna msza, będąca podsumo-
waniem pielgrzymki odbywa się 
w sierpniu każdego roku w Midland 
na olbrzymim terenie przyległym 
do Kanadyjsko-Narodowej Świątyni 
Jezuickich Męczenników „Martyrs’ 
Shrine”. To w tej kanadyjskiej świątyni 
nasz papież Jan Paweł II 15 września 
1984 roku odprawił swą mszę dla wielu 
tysięcy wiernych.

Świątynia „Martyrs’ Shrine” w Mi-
dland powstała ku czci ośmiu kapła-
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Polacy, tak jak zresztą każda inna naro-
dowość w Kanadzie, stara się podkreślać 
swą odrębność i przynależność do okre-
ślonej kultury. Temu służą także doroczne 
pielgrzymki z Toronto do Midland.

Krocząc po licznych śladach pol-
skości podczas naszej dwumiesięcznej 
wędrówki odwiedziliśmy wiele miejsc, 
w których splata się polska historia 
i teraźniejszość bytowania kolejnych 
roczników emigrantów.

Polonia kanadyjska liczy ok. 500 tys. 
osób (łącznie z Kanadyjczykami pol-
skiego pochodzenia). Ta pokaźna liczba 
plasuje ją w pierwszej dziesiątce grup 
etnicznych w tym kraju. Największym 
zbiorowiskiem kanadyjskiej Polonii jest 
Mississauga położona niedaleko Toron-
to. Język polski jest tam wszechobecny. 
Także w Toronto, największym mieście 
prowincji Ontario, język polski można 
usłyszeć w wielu miejscach. 

W Toronto wśród wielu miejsc zwią-
zanych z Polską najbardziej wzruszający 

wydaje się potężny monument – Po-
mnik Katyński, stanowiący w zamyśle 
autora pęknięte i rozdarte polskie serce. 
To miejsce skłania do szczególnych 
ref leksji. 

Na koniec nie możemy nie wspomnieć 
o pewnej niezwykle miłej i zupełnie 
zaskakującej przygodzie, która spotkała 
nas podczas wizyty w jednym ze klepów 
na terenie miejscowości Barrie, ok. 100 
km od Toronto. Odwiedzaliśmy wraz 
z przyjaciółką sklep muzyczny. Po wej-
ściu zainteresował się nami szef sklepu, 
z pochodzenia Hawajczyk. Ogląda-
liśmy płyty, kiedy doszła do naszych 
uszu znajoma melodia. Okazało się, iż 
poznany wcześniej Hawajczyk usiadł 
do pianina i specjalnie dla nas zagrał... 
polski hymn. I to bezbłędnie. Byliśmy 
w szoku. Natomiast na twarzy Hawaj-
czyka zagościła wyraźna satysfakcja 
z niespodzianki, jaką nam zgotował.■

LEGENDA JANUSZA 
ŻURAKOWSKIEGO
Wspominając o polskim osadnictwie 
w Kanadzie nie można zapomnieć 
o głównej miejscowości tego regionu, 
a mianowicie o Barry’s Bay. To miejsco-
wość o typowo turystycznym charakte-
rze, skąd wiodą wszelkie możliwe drogi 
i szlaki turystyczne w najciekawsze 
rejony. Barry’s Bay liczy ok. 20 tys. 
mieszkańców, ale większość stanowią 
potomkowie polskich osadników z róż-
nych lat polskiej emigracji.

Mało kto jednak wie, iż prawdziwie 
centralną postacią tej miejscowości jest 
polski pilot Janusz Żurakowski, który 
osiedlił się tam przed wielu laty. 

Janusz Żurakowski urodził się 12 
września 1914 roku. Był dowódcą 
eskadry Polskiego Dywizjonu 306 i 316 
w bitwie o Anglię. Ukończył prestiżową 
Królewską Szkołę Pilotów Doświad-
czalnych i pracował później przez lata 
w zawodzie. Zasłynął głównie jako pilot 
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doświadczalny dwusilnikowego myśliwca 
Gloster Meteor. Bił rekordy przy szyb-
kości wznoszenia, ale również podczas 
akrobacji.

Janusz Żurakowski osiedlił się w Ka-
nadzie wraz z rodziną 21 kwietnia 1952 
roku. Jako pierwszy pilot w Kanadzie 
testował kanadyjski samolot lecąc z szyb-
kością dźwięku. Wydarzenie to upamięt-
niono wydaniem srebrnej monety 20-do-
larowej z wizerunkiem Żurakowskiego 
i jego samolotu CF-100. Później Żura-
kowski testował nowsze typy samolotów 
i znów osiągał wielkie sukcesy, by w 1960 
roku osiąść na stałe w Barry’s Bay. Tutaj 
zbudował ośrodek turystyczny o swoj-
sko brzmiącej nazwie „Kartuzy Lodge”, 
w którym zmarł 9 lutego 2004 roku.

We wrześniu 2000 roku nadano Ja-
nuszowi Żurakowskiemu, jako jedyne-
mu Polakowi i Kanadyjczykowi, tytuł 
honorowego członka międzynarodowego 
Towarzystwa Pilotów Doświadczalnych 
z siedzibą w Kalifornii. Jego nazwi-
sko znajduje się obok takich sław, jak 
Lindbergh (pierwszy lot przez Atlantyk), 
Sikorski (twórca nowoczesnego helikop-
tera), czy Armstrong (misja księżycowa 
Apollo). Latem 2003 roku mieszkańcy 
miasteczka Barry’s Bay oraz rodzina 
pilota zbudowali tam park i muzeum 

dedykowane Januszowi Żurakowskiemu 
„Żurakowski Park”.

W centrum miasteczka wzniesiono 
także pomnik oraz makietę samolotu 
Janusza Żurakowskiego, przy którym nie 
omieszkaliśmy sobie zrobić pamiątkowe-
go zdjęcia.

KAZIMIERZ GZOWSKI – PATRON 
KANADYJSKIEJ POLONII
Historia Polskiego osadnictwa w Ka-
nadzie sięga XIX wieku, kiedy kilku 
Polaków dotarło do Kanady po upadku 
Powstania Listopadowego. Wśród nich 
był m.in. Kazimierz Gzowski, słynny 
inżynier i budowniczy mostów, a także 
pierwszych linii kolejowych na terenie 
Górnej i Dolnej Kanady.

W trakcie naszych podróży, jak 
wcześniej wspomnieliśmy, odwiedziliśmy 
słynną miejscowość Niagara, która, jak 
powszechnie wiadomo, słynie z wodo-
spadów. Nas jednak bardzo zaciekawiła 
i zaskoczyła piękna tablica informacyjna 
zlokalizowana w centrum Niagary, po-
święcona właśnie inżynierowi Kazimie-
rzowi Gzowskiemu, którego Kanadyjczy-
cy nazywają Casimir Gzowski.

To właśnie Gzowski stał się dla Ka-
nadyjczyków postacią centralną i wręcz 
kultową ze względu na swoje inżynierskie 
dokonania. Tablica upamiętniająca te 
zasługi w Niagarze nie jest przypadkowa. 
To właśnie on był projektantem słynnego 
mostu International Bridge w pobliżu 
wodospadów Niagara, który łączy Kana-
dę ze Stanami Zjednoczonymi, stanowiąc 
naturalne drogowe przejście graniczne.

Kazimierz Gzowski stał się także 
patronem całej kanadyjskiej Polonii 
i cieszy się dużym szacunkiem po dzień 
dzisiejszy.■

EN

POLISH TRACES IN 
CANADA, PART TWO

POLISH SCOUTS AND 
MIDLAND

Danuta and Marek 
Polakiewicz were looking 

for Polish traces in Canada. 
They found quite many of 

them. Today, we present you 
next part of their account 
of their travel across the 

country of the maple leaf.  

Not far from the summer church 
near the Wadsworth Lake, there are 
great lands belonging to the Polish 
scouts in Canada stretching out.

We could spin an extensive tale about 
it since our friend was an active scout 
performed important function in this 
organization and co-created the history 
of the Polish scouts in Canada. Howev-
er, we will focus on the most interesting 
observations. Since Polish scouts played 
a significant role and had a huge influ-
ence on the image of Canadian Kaszuby. 
It is a very broad topic which we think 
is worth having a separate reportage. 

The history of the Polish Scouts of 
Canada has worked for over fifty years 
and it is a story proving the deep patri-
otism of people engaged n this activity. 
We had a chance to visit the camps of 
Polish scouts and to talk with people 
directly connected with the develop-
ment of the Polish scouts in Canada and 
we must say that we were impressed. 

In 1994, the scout troop ‘Karpaty’ 
and the scout troop ‘Warta’ built a mon-
ument situated near scout hostel to 
commemorate the deceased scouts from 
the Gray Ranks in the 50th anniversa-
ry of the Warsaw Uprising outbreak. 

During our stay, when admiring 
consecutive regions and places of Ontario 
Province, there was no other option as 
to take part in the annual pilgrimage of 
the Polish community abroad (one of the 
biggest in the North America) from To-
ronto to Midland. Indeed, we did not have 
a chance to take part in travelling along 
the whole route which was 400 kilometers 
long, but we managed to arrive for its final. 

The main mass being the resume of the 
pilgrimage takes place in August every year 
in Midland on the huge area belonging to 
the Canadian national shrine of Jesuit mar-
tyrs, the Martyr’s Shrine. It was the Ca-
nadian shrine where our Polish Pope, John 
Paul II celebrated a mass for many thou-
sands of people on 15th September 1984. 

The Martyr’s Shrine in Midland was 
founded to honor the eight Jesuits who 
were martyred by the indigenous peoples 
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Polskie flagi 
widoczne są 

zresztą prawie 
przy każdym 

polskim 
domu, których 
odwiedziliśmy 

podczas naszego 
pobytu wiele.
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Janusz Żurakowski 
osiedlił się 

w Kanadzie wraz 
z rodziną 21 

kwietnia 1952 roku. 
Jako pierwszy 

pilot w Kanadzie 
testował 

kanadyjski samolot 
lecąc z szybkością 

dźwięku.

of Hurons, Iroquois and Mohawks. The 
martyrs became the patrons of Canada, 
while the shrine in Midland plays the same 
role to the Polish community in Canada as 
Czestochowa and Jasna Góra to Poland. 

Many thousands of pilgrims take part 
in the annual pilgrimage, therefore, there 
are Polish people from Canada, USA 
and Europe, but you can encounter there 
exotic pilgrims as well, for example Hindus 
who bind the pilgrimage with the picnic 
and entertainment on the open air. The 
day when the main mass takes place is 
an exceptionally solemn. However, for us 
taking part in this event for the first time 
is also a chance to learn the deep sense of 
religion and patriotism of this pilgrimage 
and Polish communities taking part in it. 
It is difficult to find the same amount of 
Polish white-red flags and banners gath-
ered in one place and on one time anywhere 
else. By the way, the Polish flags can be 
seen almost next to each of the many 
Polish houses we visited during our trip. 

The Polish people, as any other nation in 
Canada actually, try to emphasize its iden-
tity and nationality to certain culture. The 
annual pilgrimages from Toronto to Mid-
land serves for this purpose. When march-
ing along the numerous traces of Polish na-
tionality during our two-month travel, we 
visited many places where the Polish his-
tory and the present time of the existence 
of next emigrant generations interweave. 

The Polish community in Canada is 
about 500 thousand people (including 
the Canadians of Polish origin). This 
considerable number place it among the 
first ten ethnic groups in this country. 
The biggest Polish community in Canada 
lives in Mississauga located near Toron-
to. The Polish language is omnipresent 
there. Also in Toronto, the biggest city 
of the Province of Ontario, the Polish 
language can be heard in many places. 

In Toronto, an enormous monument, 
Katyń Massacre Memorial seems to be 
the most touching place among many 
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connected with Poland. The monu-
ment is conceived by the author to be 
the broken, torn Polish heart. The 
place provokes particular ref lection. 

Finally, we cannot omit the story of 
an exceptionally nice and completely 
surprising adventure which met us during 
the visit of the stores in Barrie, about 
100 km far from Toronto. We visited 
the music shop together with our friend. 
The moment we entered the place, the 
manager of the shop, Hawaiian by origin, 
got interested in us. We were watching 
some CDs, when we heard a familiar 
melody. It turned out that already met 
Hawaiian sat to the piano and started to 
play the Polish anthem especially for us. 
He played it correctly. We were totally 
shocked. Whereas, a clear satisfaction 
appeared on the face of the Hawaiian 
due to the surprise he prepared for us. ■

THE LEGEND 
OF JANUSZ 
ŻURAKOWSKI
When mentioning the 
fact of the Polish immi-
gration in Canada, we 
cannot forget about the 
main city of the region 
which is Barry’s Bay. It 
is a place of a typically 
tourist character where all 
possible roads and tourist 
routes to the most inter-
esting regions go from. 
Barry’s Bay’s population 
is about 20 thousand 
residents and most of 
them are the descendants 
of Polish immigrants 
from different periods 
of Polish emigration. 

Not many people 
know that the truly key 
character of the city is 
the Polish pilot, Janusz 
Żurakowski who settled 
there many years ago. 

Janusz Żurakowski was 
born on 12th Septem-
ber 1914. He was the 
commander of No. 306 
and 316 Polish Fighter 
Squadron in the Battle of 
England. He graduated 

from the prestigious Empire Test Pilots’ 
School and then he worked two years in 
his profession. He was mostly famous for 
being the test pilot of double-engine jet 
fighter Gloster Meteor. He set speed re-
cords in ascending as well as in aerobatics. 

Janusz Żurakowski settled down in 
Canada together with his family on 21st 
April 1952. He was the first pilot in 
Canada who tested the Canadian aircraft 
and broke the sound barrier. The event 
was commemorated by issuing of a silver 
$20 coin bearing the effigy of him and his 
aircraft CF-100. Later on, Żurakowski 
tested newer types of aircrafts and again 
he achieved many successes to finally settle 
in Barry’s Bay in 1960 for good. It was the 
place where he built a tourist center with 
a Polish-sounding name, Kartuzy Lodge, 
where he died on 9th February 2004. 

In September 2000, Janusz Żurakowski, 

as the only Polish and Canadian, he 
became an Honorary Fellow of the 
Society of Experimental Test Pilots 
with its seat in California, joining the 
ranks of Charles Lindbergh (the world’s 
first non-stop transatlantic f light), Neil 
Armstrong (the Apollo 11 moon land-
ing), and Igor Sikorsky (creator of the 
modern helicopter), among numerous 
other luminaries. In summer 2003, the 
community of Barry’s Bay and the family 
of the pilot built the Zurakowski Park 
and Museum in his honor. In the center 
of the city, a monument as well as a model 
of Janusz Żurakowski’s plane were raised, 
which we needed to take a photo of. 

KAZIMIERZ GZOWSKI – THE PA-
TRON OF A POLISH COMMUNITY 
IN CANADA
The history of Polish immigration in 
Canada dates back to the 19th cen-
tury, when a number of Polish people 
reached Canada after the fall of Novem-
ber Uprising. Among them, there was 
Kazimierz Gzowski, a famous engineer 
and bridge builder as well as a builder of 
the first railways in the area of Canada. 

During our travel, as we mentioned 
earlier, we visited a famous town of 
Niagara which, as it is commonly known, 
is famous for waterfalls. However, we 
became very interested in and surprised 
by a beautiful plaque located in the center 
of Niagara which was dedicated to the 
engineer, Kazimierz Gzowski who is 
called by Canadians Casimir Gzowski. 

It was Gzowski who became for Cana-
dians a key figure and almost a cult one 
because of his engineer achievements. The 
plaque commemorating the success in 
Niagara is not accidental. He was the de-
signer of the famous International Bridge 
near the Niagara Falls, which connects 
Canada and the United States of America 
being the natural road border crossing. 

Kazimierz Gzowski became a patron 
of the entire Polish community living in 
Canada as well and he has been held in 
high esteem by everyone until today. ■
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Okolice
Vic in i ty

Okolice
Vic in i ty

REKLAMA

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
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Carving  
– sztuka   czy kicz

Gust
Taste

Nazwa carving mówi pewnie 
niewiele przeciętnemu 
przechodniowi, choć gdyby 
pokazać mu fotografię carvingowego 
dzieła, z pewnością wiedziałby o co 
chodzi. Pod tą anglojęzyczną nazwą kryje się 
ponad tysiącletnia sztuka artystycznego rzeźbienia 
w owocach. Dla jednych kicz, dla innych pasja, 
jedno jest pewne – potrafi zachwycić.

Tekst: Agata Braun Fot.: Paweł Sztenderski
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Ileż to razy spędzając urlop na 
egzotycznych wakacjach mie-
liśmy okazję podziwiać soczy-
ste rzeźbione melony i arbuzy, 
które zachwycały kunsztem 
wykonania i skomplikowaniem 
wzorów. Ileż to razy będąc 

na weselu lub bankiecie obserwowaliśmy 
wycięte z rzepy i marchewki róże, które 
nawet z bliska wyglądały jak żywe, tylko 
zapach jakiś taki mało kwiatowy... To 
wszystko zalicza się do sztuki carvingu, 
która zdobywa w Europie coraz większą 
popularność.

Carving pochodzi z Azji, a dokładnie 
z Tajlandii, gdzie od VII wieku znany 
był zwyczaj wycinania rozet i kształtów 
z owoców. Sztukę tą kultywuje się po 
dzień dzisiejszy nauczając jej w szkołach 
jako obowiązkowy przedmiot będący 
elementem dziedzictwa narodowego. 
W przeszłości rzeźbienie w owocach było 
zarezerwowane wyłącznie dla wyższych 
sfer i rodów królewskich, a ozdoby mogły 
wykonywać wyłącznie kobiety.

Z biegiem czasu carving nieco zeszedł 
z arystokratycznego piedestału. Miało to 
miejsce między X a XIII wiekiem. Mniej 
więcej w tym samym czasie zwyczaj roz-
przestrzenił się także w Chinach i reszcie 
kontynentu wschodniego. Podczas gdy 
Azja cięła melony i arbuzy, w Europie 
fantazyjne ozdabianie warzyw i owoców 
spopularyzowało się dopiero pod koniec 
XX wieku. Mimo krótkiego stażu ma się 
całkiem dobrze.

KWIAT ARBUZA
Podobnie jak w każdym innym sporcie, 
także carving podzielić można na kilka 
stylów. Najstarszy jest styl tajski, który 
jednocześnie wymaga najwięcej wprawy 
i kunsztu. W tym rodzaju królują wzory 
kwiatowe składające się z tysięcy rozeto-
wych nacięć i wypustek. Najlepiej prezen-
tują się na arbuzach, gdyż trzy kolory tego 
soczystego owocu potęgują wrażenie głębi, 
a jednocześnie cieszą oko. Melony oczy-
wiście też się nadają, jednak wtedy efekt 
nie jest aż tak spektakularny. Styl tajski 
pozwala na wycinanie wyłącznie wzorów 
roślinnych, gdyż tak nakazuje tradycja.

Chińczycy wzbogacili carving o bar-

dziej wymyślne formy. Owoce i warzywa 
zaczęli rzeźbić na wzór smoków, znaków 
i zwierząt. Ciekawym motywem były też 
sceny historyczne i batalistyczne, które 
powstawały z egzotycznych nowalijek. 
Styl ten jest bardzo popularny na świecie, 
gdzie z rzeźbień wykonuje się prawdziwe 
dzieła – palmy, bukiety, ozdoby weselne, 
a nawet reprodukcje znanych dzieł.

Ostatnim stylem w carvingu jest styl 
europejski, zdecydowanie najbardziej 
eklektyczny i skromny. Stanowi połącze-
nie rzeźby chińskiej i tajskiej, dodając wła-
sny sznyt. Idealnie nadaje się do okolicz-
nościowych napisów. Ważne jest, że dzieła 
z tego nurtu wielką wagę przywiązują do 
skórki owoców i warzyw, za pomocą której 
tworzy się cienie i uwypukla kontury.

Warto wspomnieć także o dyniach, któ-
rych „carvowanie” można uznać za osobną 
dyscyplinę. Swojska pomarańczowa dynia 
bardzo dobrze współgra z tradycyjnymi 
sposobami rzeźbienia. Można zatem 
w niej wykroić i wymodelować portret, 
karykaturę, a nawet postać z obrazu. Dy-
nia jest surowcem bardzo ekspresyjnym, 
pozwalającym oddać emocje twórcy.

PO CO CARVING?
Sztuka jest niezbędna do przeżywania 
doznań estetycznych. Carving, podobnie 
jak zwykłe rzeźby, służy do ozdoby, z tą 
tylko różnicą, że w razie potrzeby można 
to dzieło ze smakiem skonsumować.

Owocowe rzeźby najczęściej zobaczyć 

można w hotelach, restauracjach, kuror-
tach i podczas wesel. Oferta jest bardzo 
zróżnicowana, gdyż w zależności od 
stylu i wymagań klienta z melonów i dyń 
można wykonać absolutnie wszystko. 
Portret pary młodej na arbuzie, data ślubu, 
a może pamiątkowe jabłka z imionami 
małżonków? To chyba najpopularniejsze 
zamówienia, choć zdarzają się także oko-
licznościowe opisy, loga firm i artystyczne 
instalacje z bananowymi delfinkami 
i marchewkowymi tulipanami.

W Polsce z usług profesjonalnych 
carverów korzysta się właśnie przy okazji 
bankietów, wesel i przyjęć. Na zachodzie, 
między innymi w USA, sztuka ta kwitnie 
w hotelach i na statkach wycieczkowych 
pływających po Karaibach i Hawajach.

JAK ZOSTAĆ CARVEREM?
Nie ma jeszcze w Europie profesjonalnej 
szkoły carvingu, jednak jeśli chcemy się 
nauczyć się rzeźbienia w nowalijkach, mo-
żemy zapisać się na specjalny kurs. Lekcje 
trwają od kilku do kilkunastu godzin i po-
zwalają na samodzielne wykonanie kilku 
rzeźb oraz ozdób. Na rynku dostępne są 
również książki, które szczegółowo krok 
po kroku pokazują, jak wyciąć rozetkę, 
różę, a nawet pawi ogon. Eksperci twier-
dzą, że jest to sztuka przyjemna i nie aż 
tak trudna, jak mogłoby się wydawać.

Sztuka czy też kicz, warto pochylić się 
nad carvingiem gdyż rośnie w siłę i cieszy 
oko.■
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CARVING – ART OR 
KITSCH

The name of carving may not 
say anything to an average 

person, but if you show them 
a photo of carving work, 

they will surely know what 
it is. This English name 

means over thousand years 
of artistic carving in fruit. 

Some people consider it to be 
kitsch, but for some people, 

it is a passion, one thing 
is certain – it can delight 

everyone. 

How many times did we have a chance to 
admire juicy carved melons and watermel-
ons during our holidays, which delighted 
us with its craftsmanship and complicated 
design? How many times did we watch 
the roses made of turnip and carrot during 
the wedding party or banquet, which 
looked even from a small distance as if 
they were real instead of the smell which 
was rather not f lower? All of it can be 
recognized as carving art which is becom-
ing more and more popular in Europe.

Carving comes from Asia, from 
Thailand to be precise, where the custom 
of rosette carving cutting out fruit have 
been known since the 7th century. The 
art has been cultivated until today by 
teaching it at school as an obligatory 
course being a part of national her-
itage. In the past, fruit carving was 

reserved exclusively for high societies 
and royal families, and only women 
were allowed to create the decorations. 

In the course of history, carving fell off 
a bit its pedestal. It took place between 
the 10th and 13th century. It was more 
or less the same time when the custom 
spread across China and the rest of the 
eastern continent as well. While Asia 
was cutting melons and watermelons, 
fanciful vegetable and fruit decorations 
became more popular only in the end of 
the 20th century in Europe. Despite the 
its short experience, it’s doing quite well.  

WATERMELON FLOWER
Like in every kind of sport, carving can be 
distinguished into several styles as well. 
The oldest one is Thai which requires the 
most skill and craftsmanship. Flower pat-
terns reign supreme in this category, which 
can consist of thousands of rosette cuts and 
projections. They present themselves best 
on watermelons, since three colors of this 
juicy fruit enhance the depth effect, but 
they gladden the eye at the same time. Of 
course, melons are good as well, but in this 
case the effect is not that spectacular. Ac-
cording to the tradition, only f lower motifs 
are supposed to be carved in Thai method.

The Chinese expanded carving with 
more sophisticated forms. They started 
to carve fruits and vegetables to form 
dragons, signs and animals. Very inter-
esting motives are battle and historic 
scenes which are made of exotic fruits 
and spring vegetables. The style is very 
popular among the world where real 
works of arts are made by carving – palms, 
bouquets, weddings decorations and 
even famous paintings reproductions.

The last style of carving is the Euro-
pean one which is definitely the most 
eclectic and modest. It is a combination 
of Chinese and Thai carving together 
with its own chic. It suits perfectly the 
occasional inscriptions. It is important 
that the works of this style are made 
with exceptional attention to the skin 
of fruit and vegetables, which makes 
the shades and highlight the outlines. 

It is worth mentioning about pumpkins 
which carving can be considered to be 
a separate discipline. A typical orange 
pumpkin harmonizes well with the tra-
ditional ways of carving. Thus, a portrait, 
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caricature or even a figure out of a paint-
ing can be carved and shaped. Pump-
kin is a very expressive material which 
allows to render the author’s emotions. 

WHAT CARVING IS FOR?
The art is necessary to experience the 
aesthetic impressions. Carving, like 
regular sculptures, is meant to be a deco-
ration with the exception that if need be, 
the work of art can be eaten with relish. 
Carved fruit can be most frequently seen 
in the hotels, restaurant, and resorts, and 
during wedding receptions. The offer 
is much diversified since depending on 
the style and customer requirements 
everything can be made of melons and 
pumpkins. The portrait of a young couple 
on the watermelon, date of the wedding 
and maybe commemorative apples with 
newly-wed names? Those are probably 
the most popular orders, but there are 
also occasional inscriptions, compa-
ny logos and artistic installations with 

banana dolphins and carrot tulips. 
In Poland, the services of professional 

carvers are used on banquets, wedding re-
ceptions and parties. In Western countries, 
mainly in the USA, the art is blooming in 
the hotels and on the cruisers operating the 
area of the Caribbean and Hawaii Islands. 

HOW TO BECOME A CARVER?
There is no professional carving school in 
Europe, but if we want to learn fruit carv-
ing, we can attend a special course. The 
lessons lasts from a couple to a dozen or 
so hours and allow you to carve a number 
of works and decorations on your own. 
There are also books available, which 
show you in detail step by step how to cut 
a rosette, rose and even a peacock’s tail. 
The experts say that it is a pleasant art and 
not as difficult as it might seem to be. 

Art or kitsch, it’s worth getting 
interested in t, since it is growing 
strong and delight the eye. ■ 

Podobnie jak każdą 
inną sztukę, także 
carving podzielić 

można na kilka 
stylów. Najstarszy 

jest styl tajski, 
który jednocześnie 
wymaga najwięcej 
wprawy i kunsztu.

REKLAMA
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Your 
Own 

Special 
Way

foto: Koty 2 (www.koty2.com)
modelka: Lena Lewicka @AMQ

styista: Kazik Stolarczyk
makeup & fryzury: Kazik Stolarczyk

asystent makeup & fryzury: Różena Grey 

top SERAFIN ANDRZEJAK
płaszcz MROVCA FASHION DESIGN

naszyjnik LEWANOWICZ
kapelusz VINTAGE 
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Taste

sukienka SERAFIN ANDRZEJAK
dżokejka HATHAT

kolczyk LEWANOWICZ



kurtka SOWIK MATYGA
sukienka NATASHA PAVLUCHENKO

Gust
Taste
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top ANETA SZYDŁO
futro MONIKA BŁOTNICKA
spódnica SERAFIN ANDRZEJAK
pasek ANETA SZYDŁO
naszyjnik, pierścionki LEWANOWICZ

Gust
Taste



płaszcz HANGER
top SOWIK MATYGA
spodnie HANGER
kolczyki LEWANOWICZ
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SAME SUKI – NIEWIERNA  

Polski nowoczesny i eksperymentalny 
folk i muzyka nim inspirowana mają na 
swoim koncie kilka projektów orygi-
nalnych na skalę – tak, tak – światową. 
Trebunie Tutki i Twinkle Brothers, 
Kapela ze Wsi Warszawa, wcześniej 
De Press, to tylko wybrane przykłady. 
Najnowsza propozycja zespołu to na 
pierwszy rzut oka prowokacyjnej nazwie 
i image typu „Siła Sióstr” wpisuje się 
w ten nurt z zaskakującą na debiutantki 
kreatywnością. Suki okazują się grą słów 
– to jeden z ludowych instrumentów wy-
korzystanych w nagraniach, łączących 
korzenne inspiracje m.in. z nowoczesną 
minimalistyczną elektroniką. Świeże 
i ciekawe. ■

SAME SUKI – NIEWIERNA

Polish modern and experimental folk, as 
well as music inspired by this trend have 
to their credit several projects which are 
unique also on a global scale. Trebunie 
Tutki and Twinkle Brothers, Kapela ze 
Wsi Warszawa, and earlier De Press 
are only several examples. Niewierna 
follows this trend with amazing creati-
vity, so rarely found among novices on 
the scene. Although the name of the 
band may seem provocative (it could 
be translated literally from Polish as 
‘Nothing but Bitches’), it is only a play 
on words, as in fact it refers to one of 
the folk instruments used on the album, 
which combines traditional inspirations 
with for example modern, minimalist 
electronics. Fresh and interesting. ■

 MIKE BLOOMFIELD – 
FROM HIS HEAD TO HIS 

HEART TO HIS HANDS 

Czteropłytowy, przekrojowy, od zawsze 
należny hołd dla jednego z najbardziej 
kreatywnych gitarzystów lat 60-tych 
i 70-tych. Grał na „Like a Rolling 
Stone” Dylana, z legendarnym Paul But-
terfield Blues Band, jamował z Electric 
Flag. A jeszcze wcześniej bawił wnuki 
Muddy’ego Watersa. Przerwana dużo 
za wcześnie, trzy dekady temu, kariera 
przyniosła wystarczającą ilość osiągnięć 
do statusu legendy. I jednego z najbar-
dziej wpływowych gitarzystów wszech 
czasów.■

MIKE BLOOMFIELD – 
FROM HIS HEAD TO HIS 

HEART TO HIS HANDS 

A four-CD, cross-sectional and due 
tribute to one of the most creative guitar 
players of the 60s and the 70s. He appe-
ared in Dylan’s “Like a Rolling Stone” 
together with legendary Paul Butterfield 
Blues Band and jammed with Electric 
Flag. Earlier, he had entertained Muddy 
Water’s grandchildren. His career ended 
too early, three decades ago, but even 
during such a short time his achieve-
ments earned him the status of a legend 
and one of the most influential guitarists 
of all time.■
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PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz

BRUCE SPRINGSTEEN – 
HIGH HOPES

To nie jest w 100% nowa płyta Sprin-
gsteena, to raczej zbiór odczytanych 
na nowo, czasem w zaskakujący sposób 
klasyków („The Ghost of Tom Joad”), 
nieoczywistych coverów i utworów 
kiedyś niedokończonych czy ostatecznie 
niedołączonych do różnych albumów. 
Pozycja legendy rocka i głód nowego 
materiału plus mimo wszystko wysoko 
postawiona poprzeczka jakości zapew-
nią z pewnością temu albumowi status 
bestsellera, ale warto poczekać na praw-
dziwą premierę. Springsteen ewidentnie 
jest w formie i najzwyczajniej czai się do 
skoku.■

BRUCE SPRINGSTEEN – 
HIGH HOPES

It is not a 100% new album by Sprin-
gsteen but rather a collection of classics 
re-read in often surprising manners 
(“The Ghost of Tom Joad”), concealed 
covers and songs once unfinished or ulti-
mately not added to various albums. This 
album will certainly become a bestseller 
thanks to the status the legend of rock 
has achieved, his fans’ thirst for new 
songs and high quality standards set by 
the musician. Still, it is worth waiting 
for its true premiere. Springsteen is 
clearly in good shape and is poised for 
the leap.■

Recenzje
Reviews
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Nigdy nie wybaczę Volvo tego, że nie robi 
już modelu 240. No dobra. Może kiedyś 
wybaczę. Dlaczego mam wybaczyć? Bo 
hejtowanie na dłuższą metę staje się nudne. 
A poza tym jak się zachować, kiedy Volvo 
zrobi coś naprawdę w porządku? No więc 
nigdy nie zapomnę Volvo, że już nie produ-
kuje modelu 240.

Wyprodukowane w tym tysiącleciu 
samochody Volvo specjalnie mnie nie prze-
konują. By to zmienić Staszek – zajmujący 
się PR firmy – zaproponował mi V60, z no-
wym czterocylindrowym dieslem, ponoć 
lepszym niż taki w BMW.

Kiedy jechałem po samochód, zaczął 
padać śnieg. Właściwie sypać.

W drodze do centrum nie bardzo było 
jak wcisnąć gaz. Dopiero wieczorem, kiedy 
włączałem się do ruchu przed majesta-
tycznie nadjeżdżającym autobusem trochę 
mocniej przycisnąłem, no i się okazało, że 
V60 przyśpieszenie ma lepsze niż dwuli-
trowy diesel BMW. Do tego zadziwiająco 
dobrą trakcję na śniegu.

I wtedy się zaczęło. Pamiętacie z dzie-
ciństwa widok chłopca zasuwającego na 
motorynce z maksymalnie odkręconym 
gazem? Pamiętacie radość na jego twarzy? 
V60 dostarczało takich emocji.

Następnego dnia zadzwoniłem do 
Staszka, by go zapytać jak zmienić wygląd 
zegarów (są elektroniczne).

Ja: Jeżeli jest wersja EKO, to samochód 
też pracuje oszczędniej? On: Nie, musisz 
wcisnąć ECO PLUS. Ja: Gdzie? On: Na 
panelu. Ja: Nie widzę. On: Przycisk z na-
pisem E C O P L U S (słyszę śmiechy ludzi, 
z którymi siedzi w pokoju) Ja: Nie widzę 
takiego przycisku. On: Co masz na prawo, 
od przycisków z numerkami? Ja: [Czy-
tam] On: A co ty masz za samochód? Ja: 
Ten, co żeście mi dali. On: Czerwony? Ja: 
Niebieski. On: O, nie wiem jak to się stało, 
ale masz trzylitrowy, trzystukonny, sześć 
cylindrów. Ja: A, to dlatego tak jeździ.

Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, czy 
dowód rejestracyjny mam od tego samo-
chodu. Numer się zgadzał. Ale w dowo-
dzie, jak byk stoi, że to diesel o pojemności 
1969 cm3. Dzwonię do Staszka. On: Tak, 

tak, wiem, to jest błąd. Ja: Walicie państwo 
polskie na akcyzie! On: Nie, nie, to w in-
nym momencie się płaci.

Na wszelki wypadek otworzyłem maskę. 
Sześć cylindrów. Ale na diesla nie wygląda. 
Popatrzyłem na klapkę wlewu – zdecydo-
wanie benzyna.

Volvo S60 T6 (to była taka wersja) to 
świetne auto. Wprost idealne na Warszawę, 
gdzie nigdy nie wiadomo, czy drogi będą 
odśnieżone, czy nie.

Czteronapęd działa (we wcześniejszych 
modelach nie działał aż tak bardzo, że 
dziś trudno uwierzyć, że działa – ale dziś 
działa). Systemy bezpieczeństwa, z których 
się wcześniej zawsze nabijałem, też są tak 
dopracowane, że kiedy się wysiądzie z tego 
auta, zaczyna ich brakować. Jest pakowne, 
wygodne. Ale najważniejszy jest efekt 
motorynki. Gaz – i od razu uśmiech.

Ale tego, że nie robią 240, nigdy im nie 
zapomnę. ■ 

EN

VOLVO S60 T6
I will never forgive Volvo for not producing 
the 240 any more. Okay, perhaps I will for-
give them some day. Why would I? Because 
hating becomes boring in the long run. 
And besides, how should I behave when 
Volvo produces something really nice? 
So I will never forget that Volvo stopped 
producing the 240.

Volvo cars produced in this millennium 
do not necessarily appeal to me. In order 
to change my attitude, Staszek, who deals 
with PR in the company, offered me a V60 
with a new four-cylinder Diesel engine, 
which was reportedly better than a similar 
one in BMW.

The very next day, when I pulled myself 
together, I called him to ask what it was 
supposed to be. I heard he was just register-
ing a V60 with a new four-cylinder Diesel 
engine, which was better than a similar one 
in BMW.

I was going to collect the car, when it 
suddenly started snowing quite heavily.

There wasn’t any particular possibility 
of stepping on the accelerator on my way 
to the centre. Only in the evening, when 
I merged with traffic before a majestically 
approaching bus, could I step on a bit. And 
it turned out that the V60 has better accel-

eration than the two-litre Diesel of BMW. 
In addition, it has remarkably good traction 
on the snow.

And then it began. Do you remember 
from your childhood the view of a boy 
scorching along on a small motorbike with 
gas turned on to the maximum? Do you 
remember his face radiating with delight? 
The V60 was a source of similar excitement.

Next day I called Staszek to ask him how 
to change the look of the clocks (they’re 
digital). I asked: “If there’s the ECO ver-
sion, does the car work more economically, 
too?”

“No, you have to press ECO PLUS.”
“Where?”
“On the panel.” But I still couldn’t see it.
“A button with an inscription saying E 

C O P L U S,” he spelled it out syllable by 
syllable. I couldn’t see it.

“What do you have to the right of the 
buttons with numbers?” he asked and I read 
the things out.

“And below?” I read the things out once 
again. He asked: “What car do you have?”

“The one you gave me.”
“The red one?” he asked. “No, it’s blue.”
“Oh, I don’t know how that happened, 

but you seem to have the three-litre, 
three-hundred hp and six-cylinder one.”

“Ah, so that’s why it drives like that,” I said.
Something prompted me to check 

whether I had the appropriate registration 
document. The number was okay. But the 
registration said in black and white that 
it was a 1969 cc Diesel engine. I called 
Staszek.

“Yeah, I know, it’s a mistake” he said. 
“You swindle the Polish state out of money 
on the excise duty!” I shouted. “No, no, it’s 
paid some other time.”

I opened the bonnet just in case. Six 
cylinders. But it didn’t look like a Diesel. 
I took a look at the intake valve – definitely 
petrol.

Volvo S60 T6 (this was the version I had) 
is a great car. It’s simply ideal for Warsaw, 
where you can be never sure whether or not 
snow would be cleared from the streets.

The four-wheel drive works perfectly 
okay (in previous models it didn’t work that 
well, and I can’t believe even today that it 
works). The systems I used to make fun of 
earlier are so well-made that you start to 
miss them when you get off the car. It is 
capacious and comfortable. But the small 
motorbike effect is the most important. 
Step on it and your face immediately breaks 
into a smile.

But the fact that they don’t produce the 
240 any more I will never forget. ■
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tekst: Iwona Zasuwa

Alergie, nietolerancje, problemy zdro-
wotne… Kiedy dosięgają nasze dzieci, 
my rodzice stajemy na głowie żeby im 
pomóc. Jeden specjalista, drugi, dziesiąty, 
pięć pomysłów na diagnozę, trzysta pięć 
koncepcji na terapię i leki, w końcu – jest! 
I się zaczyna. 

Tak więc dieta, Moje Maleństwo. 
W wyobraźni swojej stajesz przed Sza-
nownym Potomkiem i zwracasz się doń 
tymi słowy: „od dziś Skarbie nie jesz 
czekolady, chipsów, lodów, ciasteczek, 
cukierków, lizaków, ba, nawet chlebka, bo 
to gluten, broń Boże serka i mleka bo ska-
za białkowa, mięsa z produkcji masowej, 
żadnej wędliny ze zwykłego spożywczaka, 
bo trująca (wegetarianie pomijają ten wą-
tek), olej tylko nierafinowany, jajko – jeśli 
już to wiejskie, warzywa tylko od rolnika, 
bo te w sklepie to…” Oddychasz głęboko 
i stopniowo odcinasz „dietetyczne zło”. 
I się zaczyna znów.

„O wszyscy Święci, przecież ty to 
dziecko katujesz!” – słychać z lewej. 
„Biedne maleństwo! Ono nie ma dzieciń-
stwa!” (z prawej). „Całkiem już oszalałaś, 
słyszałaś o ekoświrach?” (matka, brat, 
siostra, MĄŻ – O ZGROZO!). „Przecież 
nie ma dowodów, że to działa!” – grzmią 
miłośnicy redukowania świata li tylko do 
publikacji naukowych.

No tak… Rodzicu Drogi. Zachowaj 
jeszcze spokój święty i uśmiech na twarzy 
stojąc przed sklepową półką, na której 
piętrzą się produkty, z których żaden 
nie nadaje się już do konsumpcji wedle 
Waszych nowych, wyśrubowanych norm. 
Zachowaj stoicki spokój próbując po 

raz kolejny ukręcić ciasto na naleśniki 
„bezbezbez” (dlaczego one się rozpadają?!), 
próbując wcisnąć kilka łyżek tej „świętej 
jaglanki” (dlaczego ona jest taka niedo-
bra?!) w zaciśnięte usta upartego zalergi-
zowanego jegomościa (lat kilka). Znacie to 
Drogie Mamy, Drodzy Tatusiowie? Witaj-
cie w klubie. Mam coś na pocieszenie. 

1. To się udaje! (nie od razu, powolutku, 
stopniowo, zanim wydrepczecie swoje 
nowe ścieżki i po zakupy, i w kuchni…).
2. Dziecię zdrowieje w oczach, a i my 
przy okazji.
3. Warto. Nie poddawajcie się. Już pra-
wie kilkanaście tysięcy „smakoświrów” 
jest z Wami.■

EN

TASTE-THERAPY MOTHER 
PRAYS FOR PEACE AND 
QUIET IN THE KITCHEN

Allergies, intolerances, health problems… 
When they touch our children, we – the 
parents stand on our heads to help them. 
One specialist, second, tenth and five ide-
as for a diagnosis, three hundred and five 
concepts for therapy and medicines, and 
finally – here it is! And it starts. So here 
comes the diet, My Sweety. You stand in 
front of your Dearest Descendant in your 
imagination and you speak to him with 
words: “From now on, you don’t eat choc-
olate, chips, ice-creams, cookies, sweets, 
lollipops, even bread since it is gluten, you 
cannot touch cheese and milk, because of 
milk allergy, meat from mass production, 

any kinds of ham from a typical store, 
since they are poisonous (veggies will 
omit this one), you can eat only refined 
oils, eggs – only from the countryside, 
vegetables only from the farmer, because 
those from the shops are…” You breathe 
deeply and enumerates ‘the diet evil’. And 
it starts again. 

“Oh, all Saints, you really torment this 
little child!” you hear from the left. “Poor 
little thing! It does not have its child-
hood!” comes from the right. “You really 
went mad, did you hear about ecofreaks?” 
thunder the lovers of world reduction only 
for the purpose of science publications. 

Well… Dear Parent. Please, keep 
calm and smiling when standing in front 
of the shop shelve which is filled with 
products none of which is supposed to be 
consumed in accordance with your new, 
bumped norms. Keep totally calm when 
trying once again to prepare ‘free-free-
free pancakes’ (why do they fall apart?!), 
trying to feed your stubborn allergic child 
(several-year-old) having clenched teeth 
with several spoonfuls of this ‘great millet’ 
(why is it so bad?!). Do you, Dear Mums 
and Dads know it? Welcome to the club. 
I have something as a consolation. 

1.It really works! (Not from the begin-
ning, slowly, gradually, until you beat 
your own routes both to the shops and 
in the kitchen…)
2.The child becomes healthier before 
your eyes as well as you do.
3. It is worth it. Do not give up. Almost 
a dozen or so thousands of ‘taste-freaks’ 
are with you. ■

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

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

smakoterapia.pl  ■  www.facebook.com/smakoterapia

Matka Smakoterapia    
W KUCHENNEJ MODLITWIE  
O ŚWIĘTY SPOKÓJ



www.wioskisos.org

DZIECI, KTÓRE WSTYDZĄ SIĘ BIEDY, 
WOLAŁYBY ZNIKNĄĆ.

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

Wioski Dzieciece Prasa 205x280.indd   1 23.08.2013   12:07
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tekst: Wojciech Tremiszewski

Pierwotny on, niech będzie Bum Bum, 
wraca z polowania. Ognisko gotowe. Przed 
jaskinią zamiecione gałązkami. Pierwotna 
ona, niech będzie Ba Ba, gdy widzi, że 
Bum Bum wraca, cieszy się, podskakuje, 
krzyczy kilka razy jego imię i odbiera od 
niego upolowanego zwierza. On, dumny 
i kozacki, łapami brudnymi od kniei i krwi, 
klepie ją w tyłek radośnie. Opowiada jej za 
pomocą sylab „bum” i „ba”, jak polował i się 
skradał i unikał niebezpieczeństw. Trochę 
się upiększa w tej opowieści, a właściwie 
utwardza, bo to mężczyzna. Że bestia 
prawie go zahaczyła kłem, że lawina prawie 
go przywaliła, że grzyb prawie go otruł. Jest 
bohaterem. Obejrzałby sobie ligę mistrzów, 
ale nie ma jeszcze telewizorów. Poza tym 
to on jest mistrzem. Ba Ba w tym czasie 
oporządza mięcho.

Jak już zjedzą, popracują nad przedłu-
żeniem gatunku i wypalą po papierosie, 
to wtedy Bum Bum i Ba Ba kierują się ku 
skórom, które kiedyś okrywały mięcho. On 
podnosi kawałki owych skór i prezentuje jej. 
Ona widzi w nich przyszłe bluzki, rajstopki, 
szpilki i rękawiczki. Jest szczęśliwa. No to 
on też. I najedzony.

Idą przytuleni do jaskini, też ładnie za 
dnia zamiecionej, by się kimnąć. Ale ona 
jeszcze na chwilę się zatrzymuje i pokazuje 
na chmury i drży – że niby zima idzie. A on 
na to trzącha kudłami – że niby upoluje dla 
niej coś z futrem. No to ona znów szczęśli-
wa, lgnie do niego, on ją bierze do jaskini 
i bierze.

Ale w nocy Bum Bum nie może spać. 
Coś go niepokoi. Cały czas widzi kawałki 
skóry, które pokazywał Ba Bie. Nie wytrzy-
muje, wstaje i wychodzi z jaskini. Księżyc 
w pełni oświetla noc, więc on dobrze widzi 
skóry. Jeden kawałek wyjątkowo do niego 
przemawia. Bum Bum widzi go nie jako 
część byłego okrycia mięcha, ale jako część 
przyszłego okrycia Bum Buma. Nagle 
doznaje olśnienia i owija sobie skórę wokół 
szyi. Pędzi do pobliskiego bajorka i patrzy 
w taflę, w której widzi swe odbicie. Patrzy 
na skórę owiniętą wokół szyi i zupełnie 
spontanicznie mówi dwie nowe sylaby: 
„Łał” i „Szal”. Teraz podoba się sobie bar-
dziej. Ale teraz szal mu już nie wystarcza.

Dzidą strzyże włosie. Łapką byłego 
mięska, które gdakało, modeluje włosie. 
Z innego kawałka skóry robi sobie pasek. 
Co prawda pasek nie służy do tego, by 
trzymać spodnie, bo nie ma spodni, ale 
wygląda dobrze. Spodnie! Bum Bum 
szybko zabija dwa podłużne lisy i robi sobie 
dwie rude nogawki. A z kit robi sobie takie 
kity przy barkach. Takie po prostu kity. 
Z kości i kamyków robi biżuterię – do niej 
ma smykałkę – nim wstanie świt, powstają 
pierścienie, pierścionki, kolia, broszka, kol-
czyki, mnóstwo ich, bo Bum Bum kocha 
piercing. Poza biżuterią na siebie, tworzy 
jeszcze kilka świecidełek dla swej odzieży 
i dzidy.

Gdy o świcie patrzy w bajoro, jest onie-
miały. „Dobrze mi”, myśli sobie.

Zanim wstaje Ba Ba, Bum Bum wymyśla 
jeszcze dwie nowe sylaby: „pięk” i „no”. 
A potem jeszcze opalanie się, dziubek 
i okulary w rogowej oprawce. Nagle zaczął 
go wkurzać twardy naskórek na dłoniach 
i piętach, ale poszedł się wykąpać do bajor-
ka i od razu było mu lepiej.

Ile będzie do opowiadania i roz-
mawiania, jak już Ba Ba wstanie…■

EN

MEAT AND SKINS 

A primitive man, let him be Bum Bum, re-
turns home from hunting. The fire is ready. 
The front yard of the cave is swept up with 
the twigs. When a primitive woman, say Ba 
Ba, sees Bum Bum getting back, she is hap-
py, she bounces, shouts his name for several 
times and takes the caught beast from him. 
He is proud and pompous, pats her joyfully 
in the backside with hands dirty of the wild 
and blood. He tells her with syllables ‘bum’ 
and ‘ba’ how he had haunted and crept and 
avoided the dangers. He embellishes his 
person a bit in this story, and actually, he 
makes himself stronger, since he is a man. 
He tells her that the beast had almost 
caught him with a fang, that an avalanche 
almost buried him, and that a mushroom 
almost poisoned him. He is a hero. He 
would like to watch the football champion-

ships, but there are no TV sets yet. Besides, 
he is a champion. Ba Ba prepares meat at 
the same time. 

After they eat the food, they will work 
on continuation of a species and will smoke 
a cigarette, it is the time when Bum Bum 
and Ba Ba head for the skins which once 
covered the meat. He picks up the pieces of 
skin and presents them to her. She sees in 
them future shirts, stockings, heels and glo-
ves. She is happy. So he is. And he’s full up. 

They go the cave, also swept up well 
during the day, in order to have a nap. But 
she stops for a while and shows him the clo-
uds and shivers, since apparently, the winter 
is coming. And he shakes the mop of his 
hair, meaning that he will haunt something 
with fur for her. So she is happy again, she 
is taken to him, he takes her to the cave and 
takes her. 

But Bum Bum cannot sleep at night. 
Something bothers him. He still sees the 
pieces of skin which he showed to Ba Ba. 
He cannot resist, gets up and goes out of the 
cave. The full moon lights the night, so he 
sees the skins very well. One piece appeals 
to him exceptionally. Bum Bum sees it as 
a part of a former meat’s cover, but as a part 
of future Bum Bum’s cover. Suddenly, 
he has an inspiration and wraps the skin 
around his neck, and completely spontaneo-
usly, he speaks to himself with the syllables 
‘wow’ and ‘shawl’. Now he likes himself bet-
ter. But now shawl is not enough for him. 

He cuts his hair with a spear. He styles 
his hair with a foot of the former meat 
which clucked. He makes a belt for himself 
out of another piece of skin. Actually, the 
belt does not serve for holding the trousers, 
since he has none, but it still looks good. 
Trousers! Bum Bum kills quickly two 
oblong foxes and makes two red legs for 
himself. And he puts the bushy tails on his 
shoulders. Simply the bushy tails. He makes 
jewelry out of bones and stones – he has 
a flair for it – rings, necklaces, brooches, 
earrings, lots of them, since Bum Bum loves 
piercing, are made until the dawn. Apart 
from the jewelry for him, he makes some 
trinkets for his clothes and his spear. 

When he looks into the pond at dawn, 
he is speechless. “I like it,” he thinks. 

Before Ba Ba gets up, Bum Bum makes 
up another two syllables: ‘beau’ and ‘ty’. 
And then only sun tanning, duck face, and 
horn-rimmed glasses remained. Suddenly, 
the thickened skin on his palms and feet 
started to bother him, but he went for a bath 
in the pond and it was better immediately. 

How many things to talk will he have 
when Ba Ba is awake… ■
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Niech moc będzie ze złotym
▶▶Złoty oparł się mocniejszej przecenie, ale nadal będzie pokutować za grzechy innych.

▶▶ Inwestorzy jednak coraz wyraźniej dostrzegają krajowe niuanse.

– W dobrych czasach rynki wschodzące są 
oceniane tak jak kredytobiorcy w banku, 
czyli każdy indywidualnie. Ale gdy sytuacja 
się pogarsza, można zapomnieć o różnicach, 
wszystkie rynki wschodzące są traktowane 
jednakowo – tak Lloyd Blankfein ujął nie-
dawno nastawienie inwestorów do rynków 
wschodzących. Tym razem szef Goldman 
Sachsa trochę jednak przesadził, bo na przy-
kładzie ostatniego odwrotu inwestorów wi-
dać, że nie wszystkie kraje cierpią na tym 
tak samo.

Pytani o przyczynę odpływu kapitału 
analitycy wskazują najczęściej na wygasza-
nie przez amerykańską Rezerwę Federalną 
rozpoczętego we wrześniu 2012 roku progra-
mu QE3, w ramach którego skupuje ona za 
wykreowane pieniądze obligacje skarbowe 
i hipoteczne. Popularna narracja jest taka: 
inwestorzy, zniechęceni niskimi rentowno-
ściami tych obliga-
cji, szukali alterna-
tyw m.in. na rynkach 
wschodzących. A te-
raz strumień kapita-
łu zawrócił. Jednak 
takie rozumowanie 
ma słabe strony. – 
Traktowanie QE jako 
klucza do wszystkich 
rynkowych wydarzeń 
jest trochę naciągane. 
Jeśli już, program ten 
miał wpływ na obligacje i waluty z rynków 
wschodzących, więc to w notowania tych in-
strumentów powinno uderzać jego wygasza-
nie – tłumaczy Piotr Kaczmarek, analityk 
z domu maklerskiego BDM. Rentowności 
obligacji państw wschodzących rzeczywi-
ście zaczęły tracić na atrakcyjności wiosną 
ubiegłego roku, kiedy to Fed zasygnalizował 
stopniowe odchodzenie od swojej dotych-
czasowej taktyki. Ale już ich waluty osłabia-
ją się wobec dolara od niemal trzech lat. Wy-
raźnych związków koniunktury na młodych 
rynkach z działaniami Fedu więc nie widać.

Widać za to, że kraj krajowi nierówny. 
Julian Jessop, główny ekonomista ds. glo-
balnych w firmie analitycznej Capital Eco-
nomics, podkreśla, że zaostrzanie polityki 
pieniężnej w USA zagraża krajom moc-
no uzależnionym od napływu zagranicz-
nego kapitału, czyli tych, które mają spore 
deficyty na rachunkach obrotów bieżą-
cych. W tym klubie są m.in. Turcja, RPA, 
Indonezja i Chile. I to ich waluty najmoc-
niej w ostatnich miesiącach traciły. Do tego 
dochodzą np. problemy ze spowalniającym 

wzrostem gospodarczym w Chinach i obec-
ne w wielu krajach – np. w Turcji i Tajlandii 
– zawirowania polityczne.

Co z Polską? W Warszawie nerwowo 
zrobiło się pod koniec stycznia. W ciągu 
dwóch ostatnich sesji miesiąca złoty osłabił 
się wobec dolara o niemal 2 proc. Rok nie-
ciekawie rozpoczął się także na GPW. Nie 
były to wprawdzie zmiany dramatyczne, ale 
wyglądały groźnie w kontekście ostrzeżeń 
części analityków, że na rynkach wscho-
dzących rozpoczyna się nowy kryzys, przy-
pominający ten z końca lat 90.

Ale fakt, że ominęła nas ryn-
kowa rzeź niewiniątek, nie uszedł 
uwagi decydentów. Premier Do-
nald Tusk w pierwszy weekend 
lutego oświadczył, wskazując na 
notowania złotego, że nie widzi 
potrzeby, aby interweniował Na-
rodowy Bank Polski. Kilka dni 
później potwierdził to prezes 
NBP. – Zgodnie z naszymi ocze-
kiwaniami to osłabienie złotego 
ma charakter przejściowy. Mamy 
już tendencję odrabiania strat – 
stwierdził Marek Belka, który 
ironicznie dodał, że przejmuje się 
raczej ewentualnym atakiem no-
sorożca na swoją rodzinę niż stabilnością 
złotego.

Analitycy Capital Economics o nosoroż-
cach nie wspominają, ale potwierdzają, że 
niektóre rynki wschodzące wyjdą z zawiro-
wań obronną ręką. Do tego grona zaliczają 
Polskę, Czechy, Meksyk, Koreę Południową 
i Filipiny. Powód – umacniające się gospo-
darcze fundamenty. W naszym przypad-
ku chodzi m.in. o przyspieszenie wzrostu 
i wyraźną poprawę salda handlowego dzięki 
dobrej koniunkturze w Niemczech. – Rynki 
wschodzące są dziś znacznie bardziej zróż-
nicowane, niż były dekadę temu. W efek-
cie ryzyko, że będą się wzajemnie zarażały 
problemami, zmalało – mówi Neil Shearing, 
główny ekonomista Capital Economics ds. 
rynków wschodzących. 

Równie wiele jest jednak głosów, że dziś 
rynki wschodzące są jeszcze bardziej nara-
żone na efekt domina, niż były w latach 90. 
Jak ujął to Patrick Chovanec, dyrektor za-
rządzający firmy inwestycyjnej Silvercrest, 
rynki bardziej niż kiedykolwiek malują dziś 
„grubym pędzlem”. Jeśli chodzi o rynki ak-
cji, główną przyczyną jest rozpowszechnie-
nie funduszy indeksowych. Gdy inwestorzy 
przestraszeni perspektywami kilku sła-
bych rynków umarzają jednostki uczestnic-

twa w takich funduszach, te wycofują kapi-
tał także z silnych rynków, proporcjonalnie 
do ich udziału w indeksie, w który inwestuje 
fundusz. Z danych EPFR wynika, że to wła-
śnie na fundusze indeksowe przypadły dwie 
trzecie kwoty, która odpłynęła w ostatnich 
tygodniach z podmiotów inwestujących na 
młodych rynkach. Notowania walut silniejsze 
związki niż z rynkiem akcji mają z rynkiem 
obligacji, na którym fundusze indeksowe nie 
są tak powszechne. To jednak nie oznacza, że 
inwestorzy nie wrzucą Polski do jednego wor-

ka ze słabszymi krajami wschodzą-
cymi. Na rynkach często bardziej 
niż fakty liczą się ich interpretacje 
i psychologia. 

Dlatego relatywnie dobre per-
spektywy polskiej gospodarki 
mogą nie wystarczyć, aby ochro-
nić złotego przed emocjonalnymi 
reakcjami inwestorów. – Jeśli ktoś 
koniecznie potrzebuje uzasad-
nienia, że i z Polski kapitał może 
uciekać, nietrudno je znaleźć. Pol-
ska ma np. gorszą sytuację demo-
graficzną niż większość państw 
rozwijających się. Jeśli chodzi 
o tempo wzrostu, to obecnie ono 
przyspiesza, ale przecież pozosta-

nie o połowę niższe niż w Chinach – wska-
zuje Kaczmarek. Zastrzega jednak, że nie 
widzi powodów, aby złoty miał się osłabiać, 
nawet gdyby korekta na GPW miała trwać. 
Nie dostrzega ich też większość analityków 
ankietowanych przez agencję Bloomberga. 
Średnie prognozy mówią, że na koniec roku 
dolar będzie kosztował ok. 3,20 zł, a euro za-
ledwie 4,05 zł.

——  Grzegorz Siemionczyk
Jednym słowem: Ostatni 
odpływ pieniędzy 
z rynków wschodzących 
uwidocznił różnice 
między krajami. Polska 
na tym zyskała.

„Jeśli ktoś 
koniecznie 
potrzebuje 
uzasadnienia,  
że i z Polski 
kapitał może 
uciekać, 
nietrudno je 
znaleźć. Polska  
ma np. gorszą 
sytuację 
demograficzną niż 
większość państw 
rozwijających się”. 

– Piotr Kaczmarek, 
BDM

  

O tyle droższe było  
euro pod koniec 

ubiegłego tygodnia 
od momentu 

wybuchu 
zawirowań w 

grudniu. Dramatu 
nie ma.

„Rynki wschodzące są 
dziś znacznie bardziej 
zróżnicowane, niż 
były dekadę temu”. 

– Neil Shearing, główny 
ekonomista Capital 
Economics ds. rynków 
wschodzących

Odkrycie!
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Klienci odpływają do 
mniejszych sklepów, 
wielki asortyment nikogo 
już nie kusi.

Zmierzch  
hipermarketów

Jedynie wieczorami i w weekendy hiper-
markety wyglądają tak, jak wciąż kojarzy 
je większość Polaków. Tłum ludzi 
z wielkimi, wypchanymi po brzegi 
koszykami, kolejki do kas. Tym-
czasem w tygodniu w sklepach 
jest tak pusto, że można by po 
nich jeździć na rowerze – przez 
szerokie alejki od czasu do czasu 
przemknie jakiś zabłąkany eme-
ryt. Nastolatki na wagarach wolą 
wałęsać się po centrach handlo-
wych, a zabiegane gospodynie do-
mowe nie chcą tracić czasu na wy-
jazd do wielkiego sklepu i spędzić 
w nim kilku godzin w poszuki-
waniu towarów, zwłaszcza że sieci 
z dziwną satysfakcją regularnie zmie-
niają ich ustawienie. Jeśli klient znaj-
dzie towar za szybko, ma mało okazji, 
aby skorzystać z dodatkowych promocji, 

czyli kupić 
towary, któ-
rych nie-
koniecznie 
potrzebuje. 
– Polacy po 
prostu nie 
lubią jedno-
razowo wy-
dawać dużo  
na zakupy 
spożywcze. 
Mniejsze 
kwoty zo-
stawiane 
w sklepach 
nawet co-

dziennie nie są tak niekorzystnie postrze-
gane. Dlatego Polacy są zwolennikami 
częstych zakupów w różnego typu forma-
tach sklepów – mówi Agnieszka Górnic-
ka, prezes firmy doradczej Inquiry. Szcze-
gólnie widać to po marketach niemieckiej 
sieci Real, która właśnie jest przejmowana 
przez Grupę Auchan. Skumulowana strata 

netto Reala z ostatnich lat (firma nie po-
daje dokładnie od kiedy) przekroczyła 1,3 

mld zł, a jak dowiedział się nie-
oficjalnie „Businessweek”, za 
2013 rok może wynieść nawet 
ponad 200 mln zł, czyli dwa 
razy więcej niż rok wcześniej. 
Jak jest w pozostałych sieciach 
– nie wiadomo. Carrefour po-
daje wyniki dla całej, między-
narodowej grupy, a rok obra-
chunkowy w Tesco skończy się 
dopiero w tym miesiącu.

W ostatnim tygodniu mia-
ła zostać podpisana ostatecz-
na umowa zakupu sklepów tej 

sieci przez Auchan, które w su-
mie płaci Grupie Metro 1,1 mld euro 
za placówki Real w Polsce, Rosji, na 
Ukrainie i w Rumunii.  

O transakcji było wiadomo już 
w grudniu 2012 roku, ale w Polsce jest fi-
nansowana dopiero teraz, m.in. z powo-
du długiej analizy wniosku przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Ostatecznie uznał on, że połączenie 
dwóch sieci hipermarketów może w nie-
których miejscach w Polsce zagrozić kon-
kurencji, dlatego nowy właściciel musi 
pozbyć się ośmiu sklepów. W pozosta-
łych krajach sklepy zmieniły już szyldy, ale 
w Polsce dopiero dopinane są szczegóły 
połączenia obu sieci.

Auchan na razie nie ujawnia żadnych 
informacji na ten temat, jednak z naszych 
informacji wynika, iż na pierwszy ogień 
pójdą pracownicy. Nie są planowane zwol-
nienia, ale część kompetencji może się po-
kryć, gdy zespoły zostaną połączone. Bar-

dziej widowiskowy proces zmiany szyldów 
jest jeszcze wielką niewiadomą. Francu-
zi uzależniają bowiem kolejne inwestycje 
w sklepy – zmianę banerów i wnętrz – od 
rozmów z właścicielami budynków o obni-
żeniu czynszów.

Real działa bowiem na wynajmowa-
nych powierzchniach. Wszystkie nieru-
chomości w Polsce Grupa Metro (należą 
do niej jeszcze sieci Makro, Media Markt 
oraz Saturn) sprzedała kilka lat temu za 
ponad 600 mln euro. – Czynsze są także 
naliczane w euro, a umowy są, delikatnie 
mówiąc, średnio korzystne. Wystarczy lek-
ka zmiana kursu, by Real solidnie na tym 
tracił. Chodzi bowiem o tysiące metrów 
kwadratowych – mówi anonimowy roz-
mówca „Businessweeka” ze spółki.

Drugim wyzwaniem dla nowego wła-
ściciela jest spadek liczby klientów oraz 
malejące obroty. – W przypadku koszy-
ka spożywczego hipermarkety w ciągu 
roku zanotowały spadek sprzedaży o 5,7 
proc., tracąc przy tym 0,7 pkt proc. udzia-
łów w rynku, które zmalały do 11,9 proc. – 
mówi Tomasz Krysiak, analityk z Nielsena. 
Jak dodaje, w przypadku koszyka chemicz-
no–kosmetycznego sprzedaż w hipermar-
ketach spadła z kolei o 8,3 proc. Obecnie 
wielkopowierzchniowe sklepy kontrolują 
19 proc. ogólnej sprzedaży w tej kategorii.

Z kolei firma badawcza Euromonitor 
International podaje, że hipermarkety  
są, obok tradycyjnych sklepów spo- 
żywczych, jedynym segmentem rynku,  
który będzie tracił. W 2013 roku wygene-
rował on 28,7 mld zł, prognozy na ten rok 
zakładają spadek o 1,4 proc. W tym samym 
czasie dyskonty mają zwiększyć obroty 
o niemal 7 proc., do 45,3 mld zł, a handel 
w sieciach osiedlowych przyspieszy o 5,3 
proc., do 25,8 mld. 

– W ostatnich dwóch latach dyskon-
ty uderzają mocno w kanał hipermarketo-
wy, ponieważ ich oferta produktowa jest 
już tak świetnie dostosowana do potrzeb 

Auchan przejmuje Reala

① Z 57 sklepów w Polsce 
przejmie 49, pozostałe  
będzie musiał sprzedać  
– tak zadecydował UOKiK.

② Po transakcji będzie 
kontrolował co czwarty 
hipermarket w Polsce,  
tylko Tesco ma więcej.

③ Transakcja opiewała na 
1,1 mld euro – za tę kwotę 
Auchan przejął też sklepy  
w Rumunii, Rosji i na 
Ukrainie.

„Polacy nie lubią 
jednorazowo 
wydawać dużo na 
zakupy spożywcze. 
Mniejsze kwoty 
zostawiane  
w sklepach nawet 
codziennie nie są 
tak niekorzystnie 
postrzegane”. 

– Agnieszka Górnicka,  
prezes Inquiry

▶▶Przejęcie Reala przez Auchan to dopiero początek zmian.

▶▶Takich problemów jak teraz hipermarkety jeszcze nie miały.



Zmierzch  
hipermarketów

klientów, że mając na półce zaledwie ok. 
1,5 tys. produktów, są w stanie zaspokoić 
zdecydowaną większość potrzeb konsu-
mentów, którzy czują coraz mniejszą chęć 
wybierania spośród kilkunastu tysięcy pro-
duktów na półce hipermarketu – mówi 
Grzegorz Łaptaś z Roland Berger. Jak wy-
jaśnia, zaleta w postaci szerokiego asor-
tymentu w hipermarkecie nie wystarcza 
więc, aby zrekompensować znacznie dłuż-
szy czas potrzebny na dojazd i same zaku-
py w jego ogromnej hali – w zestawieniu 
z szybkością i bliskością zakupów w dys-
kontach, których sieci są coraz większe 
i lepiej zorganizowane. A hipermarketami 
rynek najwidoczniej się nasycił. Jak poda-
je Nielsen, na koniec 2013 roku w Polsce 
działało 320 hipermarketów, a więc skle-
pów o powierzchni sprzedaży większej niż  
2,5 tys. m2, czasami dochodzącej do kil-
kunastu tys. Przybyło ich zaledwie osiem. 
Auchan – aktualnie posiadający 28 placó-
wek – w przypadku przejęcia 49 sklepów 
sieci Real będzie posiadał 24 proc. udzia-
łów w ogólnej liczbie hipermarketów. Tym 
samym stanie się drugim graczem na tym 
rynku – pierwsze jest Tesco. Jak wyni-
ka z najnowszego raportu Nielsen Shop-

per Trends, 75 proc. 
klientów odwiedza-
jących placówki hi-
permarketowe robi 
to raz w tygodniu 
lub rzadziej. Pola-
cy znacznie częściej 
odwiedzają placów-
ki supermarketo-
we i dyskontowe. 
Dlatego sieci, nie 
chcąc tracić rynku, 

przesiadają się na mniejsze formaty – Car-
refour uruchamia mniejsze placówki na 
zasadzie franczyzy pod nazwą Express, 
na rozwój mniejszych sklepów stawia też 
Tesco. Analitycy są jednak przekonani, iż 
na wielkie sklepy miejsce jest. Muszą roz-
wijać ofertę dodatkową – mniejsze punkty 
handlowo–usługowe, dostępne w ramach 
jednej placówki. Mowa choćby o pral-
niach, aptekach, ale również cukierniach 
czy jubilerach. Podobny projekt pod na-
zwą Extra wdraża już Tesco, w przypadku 
innych firm także spodziewane są zmiany 
w ofercie.

——  Piotr Mazurkiewicz

Jednym słowem: Hipermarkety tracą grunt 
pod nogami. Zaczynają więc zmieniać swoją 
formułę i taktykę walki o klientów.

Co najmniej tyle  
mln zł straty netto 
zanotował 
w ubiegłym roku 
Real – wynika 
z informacji 
„Businessweeka”.
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O tyle zwiększyła  
się liczba 

hipermarketów  
w 2013 roku.
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Po roku w kosmosie

Ten obrazek to oczywiście żart. 
Ale stworzonych w Polsce technologii będzie  

w przestrzeni międzyplanetarnej coraz więcej.
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Po roku w kosmosie

Od nieco ponad roku Polska należy do Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Przez 
ten  czas nie wysłaliśmy polskich astronau-
tów na Marsa ani na Księżyc, a hasło „pod-
boju kosmosu” pada czasem jedynie w mało 
realistycznych politycznych wizjach. A jed-
nak przez te kilkanaście miesięcy dla rodzą-
cego się w naszym kraju sektora wysokich 
technologii zmieniło się bardzo wiele. 

Polska umieściła na orbicie swojego dru-
giego satelitę, trzeci czeka na start, a w pla-
nach jest budowa kilku kolejnych, w tym 
rządowego satelity obserwacyjnego, który ma 
służyć m.in. obronności. Polskie rozwiązania 
coraz częściej są testowane w laboratoriach 
Europejskiego Centrum Badań i Technologii 
Kosmicznych (ESTEC). Ale przede wszyst-
kim – do naszego przemysłu wreszcie zaczę-
ły płynąć pieniądze przeznaczone na rozwój 
technologii kosmicznych.

– Możliwość podpisywania kontrak-
tów z ESA nadała napęd badaniom – mówi 
prof. Paweł Wielgosz, kierownik Zespo-
łu Zaawansowanych Metod Pozycjonowa-
nia Satelitarnego z Uniwersytetu Warmiń-
sko–Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. 
Stworzony przez ten zespół projekt mo-
delowania jonosfery na potrzeby satelitów 
nawigacyjnych znalazł się w pierwszej puli 
kontraktów podpisanych przez ESA z pol-
skimi wykonawcami. Uzyskał najwyższą 
ocenę. – Bez funduszy z ESA, w dobie kry-
zysu polskim firmom i ośrodkom nauko-
wym trudno byłoby znaleźć inwestorów 
dla projektów dotyczących technologii ko-
smicznych. A te umowy są dla nas świetną 
rekomendacją w dalszych, już samodziel-
nych działaniach – mówi Wielgosz.

Model zespołu z UWM opisuje zabu-
rzenia w działaniu jonosfery, czyli warstwy 
atmosfery sięgającej od 100 do 1000 km 
ponad powierzchnią Ziemi. Zaburzenia te 
wynikają m.in. z aktywności Słońca, a ich 
odczuwalnym dla nas skutkiem są opóźnie-
nia i zniekształcenia sygnału płynącego do 
nas z satelitów nawigacyjnych. – W efekcie 
uzyskiwane są błędne współrzędne, które 
opóźniają i utrudniają wyznaczenie pozy-
cji, a niekiedy w ogóle to uniemożliwiają – 
mówi prof. Wielgosz. – Prowadzone przez 
nas modelowanie służy temu, by te błędy  
wyeliminować.

Pierwsze kontrakty z polskimi wyko-
nawcami ESA podpisała w październiku 
2013 roku, niemal w rok po akcesji Polski. 
Oprócz UWM znalazły się wśród nich fir-
my Adaptronica, Astronika, ITTI, PikTime 

i Sener oraz Instytut Odlewnictwa w Kra-
kowie. Będą dostarczać ESA m.in. aparatu-
rę pomiarową, wytrzymałe i lekkie materia-
ły do budowy satelitów czy specjalistyczne 
oprogramowanie. 

W sumie spośród zgłoszonych w pierw-
szej fazie 73 projektów na łączną kwotę po-
nad 17 mln euro zaakceptowanych zostało 
aż 35 wniosków. To bardzo dobry wynik, bo 
oznacza, że przyjęty został niemal co drugi 
wniosek. Pierwsza tura umów opiewa na po-
nad 6 mln euro. 

Kolejne kontrakty między ESA a pol-
skimi firmami są przez cały czas sukcesyw-
nie podpisywane. Informacje na ten temat 
już niedługo powinna podać Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która 
pomaga polskim przedsiębiorcom odnaleźć 
się w strukturach i wymaganiach ESA.

Umowy z ESA są zawierane w ramach 
preferencyjnego programu „Polish In-
dustry Incentive Scheme”, który obej-
muje 45 proc. składki wpłacanej przez 
nasz kraj (wynoszącej ok. 30 mln euro) 
i gwarantuje kontrakty w ramach tej kwoty  
wyłącznie polskim podmiotom. To ukłon 
w stronę nowych członków ESA, którzy naj-
pierw przechodzą pięcioletni okres przej-
ściowy, a więc dopiero uczą się, jak tworzyć 
technologie kosmiczne. Pod koniec tego 
okresu czeka nas ocena zdolności do realiza-
cji projektów kosmicznych. A więc od tego, 
co teraz pokażą polskie firmy, wiele zależy 
w przyszłości.

– Pieniądz nie jest tutaj najważniejszy. 
Największą wartością, kilkakrotnie przekra-
czającą polską składkę, są nabyte przez nasze 
firmy umiejętności w zakresie m.in. inte-
gracji satelitów czy kultury projektowania 
zgodnie ze standardami ESA – uważa Kami-
la Matela z Departamentu Programów Pilo-
tażowych PARP. 

– Najważniejszym efektem przystą-
pienia Polski do ESA jest ośmielenie się 
naszych firm do prowadzenia projektów 
kosmicznych – mówi nam także prof. Ma-
rek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Ba-
dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 
(CBK PAN). – W ten sposób został urucho-
miony potencjał technologiczny, który już 

„Mamy szansę  
stworzenia podstaw 
własnego przemysłu 
kosmicznego”.

od dawna tkwił w polskim przemyśle. 
CBK PAN pełni funkcję doradczą wo-

bec wszystkich tych, którzy chcą mieć 
w Polsce coś wspólnego z kosmosem. Cen-
trum od lat współpracuje z ESA i NASA, 
ma także na koncie zbudowanie i wysłanie 
w kosmos ponad 70 różnego rodzaju in-
strumentów kosmicznych, które m.in. ba-
dają glebę Marsa czy lecą wraz z sondą ko-
smiczną Rosetta na spotkanie komety. Jest 
to jedyny ośrodek w naszym kraju, który 
już zdobył szerokie doświadczenie w tech-
nologiach kosmicznych. Specjalizuje się 
m.in. w systemach robotów planetarnych, 
tworzeniu instrumentów naukowych czy 
systemach zasilania. Np. wiadomo, że CBK 
PAN robi najlepsze penetratory planetar-
ne, i z tego powodu wiele agencji kosmicz-
nych zaprasza Polaków do udziału w swo-

ich projektach. 
Zdaniem Kamili Mateli bada-

nia PARP pokazały, że jeśli chodzi 
o współpracę z ESA, największy poten-

cjał kryje się w sektorze ICT, elektronice 
i optoelektronice, awionice, automatyce i ro-
botyce czy przemyśle wytwórczym. Polskim 
firmom trudno jest konkurować z najsilniej-
szymi graczami w europejskiej branży ko-
smicznej, takimi jak koncerny lotniczo–ko-
smiczne EADS Astrium czy Tales–Alenia 
Space. Najlepszym rozwiązaniem jest więc 
obsadzanie technologicznych nisz.

Dobrym tego przykładem są działania 
warszawskiej Astroniki, firmy typu spin– 
–out, powołanej do życia przez inżynierów 
wywodzących się z CBK PAN. Zawarła ona 
aż dwa kontrakty z ESA, warte w sumie ok. 
400 tys. euro. Pierwszy z nich obejmuje zbu-
dowanie innowacyjnych urządzeń blokują-
co–zwalniających, które używane są wtedy, 
kiedy trzeba początkowo (np. podczas startu 
rakiety) unieruchomić, a następnie zwolnić 
na orbicie ruchome elementy satelity, w tym 
panele słoneczne czy anteny. Polacy uspraw-
nili te urządzenia w taki sposób, by były 
bardziej wytrzymałe na zmiany temperatu-
ry i by można było ich używać wielokrotnie, 
wymieniając tylko małą część zamiast cało-
ści. Druga umowa zawarta przez Astronikę 
obejmuje budowę innowacyjnych tzw. anten 
tabularnych z wbudowanym sterownikiem, 
wykorzystujących specyficzny sprężysty ma-
teriał. Oba urządzenia zostaną zaprojekto-
wane i w całości wykonane w Polsce w ciągu 
dwóch lat.

– Partnerem w realizacji pierwszego 
naszego urządzenia jest firma EADS 

▶▶ Już 35 polskich firm zdobyło kontrakty kosmiczne z ESA.

▶▶„Najważniejsze są nabywane przez nie umiejętności”.
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telekomunikacji, energetyce czy  
administracji.  

– Wejście do ESA pomogło 
polskim firmom i ośrodkom na-
ukowym przełamać barierę men-
talną we współpracy z dużymi 
podmiotami z branży kosmicznej 
i to jest nasz największy sukces 
– podsumowuje prof. Banaszkie-
wicz. – Na odzyskanie pienię-
dzy ze składek wpłacanych przez 
Polskę do budżetu Agencji mamy 
jeszcze pięć lat. Przez ten czas da 
się uczynić naprawdę wiele. Moż-
na zbudować podstawy własnego 
przemysłu kosmicznego. 

——  Aleksandra Stanisławska
Jednym słowem: Polski przemysł kosmiczny 
pozostaje niszowy, ale – dzięki przystąpieniu  
do ESA – dostał silny impuls rozwojowy.

Astrium, europejski gigant branży kosmicz-
nej. Tworzymy rozwiązanie, które będzie 
odpowiadać na ich potrzeby – mówi Mar-
cin Dobrowolski, prezes Astroniki. – ESA 
umożliwiła nam wejście na rynek na do-
brych zasadach. Widząc, że współpracuje-
my z tą agencją, europejscy gracze z sek-
tora kosmicznego zaczęli patrzeć na nas 
przychylnym okiem. Równolegle podpisali-
śmy w ubiegłym roku kontrakt z Niemiec-
ką Agencją Kosmiczną na ulepszenie urzą-
dzenia, które w 2016 roku zostanie użyte do 
wbicia zestawu czujników pod powierzchnię 
Marca z pokładu amerykańskiej sondy InSi-
ght – opowiada Dobrowolski. 

– Kontrakt z ESA świetnie uzupełnia 
nasze plany rozwoju związane z systemami 
dostarczającymi precyzyjny i certyfikowa-
ny czas – uważa Paweł Nogaś, wiceprezes 
poznańskiej firmy PikTime. Przedsiębior-
stwo to stworzyło system służący do porów-
nywania wskazań zegarów atomowych i już 
w pierwszej puli podpisało kontrakt z ESA. 
Będzie badać zapotrzebowanie na precy-
zyjny certyfikowany czas, który 
mógłby być dostarczany za po-
średnictwem europejskiego sys-
temu nawigacji satelitarnej Gali-
leo. W tej chwili  każdy z  krajów 
członkowskich UE ma własną 
skalę czasu urzędowego, zazwyczaj 
tworzoną przez narodowy insty-
tut metrologii. – System Galileo 
mógłby stać się w przyszłości za-
lążkiem wspólnej europejskiej ska-
li czasu – dodaje Nogaś. To miało-
by znaczenie m.in. w bankowości, 

Zespół Pawła 
Wielgosza  

z Uniwersytetu 
Warmińsko– 

–Mazurskiego 
pracuje nad 

projektem, który 
ma wyeliminować 

zniekształcenia 
sygnału od 
satelitów 

nawigacyjnych. 
Uzyskał bardzo 
wysoką ocenę 

ekspertów ESA. 

Kosmos się liczy
Polska wpłaca do kasy ESA  
roczną składkę ok. 30 mln euro.  
Z tego, zgodnie z umową, wraca  
do nas co najmniej 45 proc. (czyli 
około 13 mln euro) w postaci 
kontraktów w ramach tzw. 
programów obowiązkowych 
(w których do 2017 roku Polska ma 
preferencyjne warunki). Oprócz 
tego jest możliwość starania się 
o uczestnictwo w programach 
opcjonalnych, których tegoroczny 
budżet wynosi ok. 3 mld euro. Jak 
wynika z obliczeń ESA, każde 1 
euro zainwestowane w tę agencję 
zwraca się przemysłowi danego 
kraju w postaci 0,84–5,5 euro.  
Można więc zakładać, że co roku 
minimum 25 mln euro powinno 
trafiać do polskich wykonawców  
w postaci kontraktów ESA. 

Otylia Trzaskalska– 
–Stroińska, zastępca 

dyrektora Departamentu 
Innowacji i Przemysłu 

Ministerstwa Gospodarki 

Pierwszy konkurs w ramach 
specjalnego programu wsparcia 
dla polskiego przemysłu  
(tzw. Polish Industry Incentive 
Scheme) okazał się sporym 
sukcesem. Potwierdziły się  
założenia o potencjale naukowo– 
–technologicznym polskiego 
sektora kosmicznego i jego  
dużym zainteresowaniu współpra-
cą z ESA. Prawie połowę  
wniosków eksperci ESA ocenili 
pozytywnie i skierowali do 
wdrożenia, co najlepiej świadczy  
o ich wysokiej jakości. Rozpoczęła 
się już realizacja 17 projektów,  
a negocjacje z kolejnymi wniosko-
dawcami dobiegają końca.  
W marcu planowane jest ogłosze-
nie następnego konkursu,  
na podobnych warunkach.  
Poza programem Polish Industry 
Incentive Scheme firmy i instytu-
cje mogą ubiegać się o kontrakty 
przemysłowe na ogólnych 
zasadach obowiązujących  
w ESA, obejmujących przetargi 
otwarte dla wszystkich.  
Na specjalnym portalu przemysło-
wym ESA, tzw. EMITS, jest już 
zarejestrowanych 148 podmiotów 
z Polski, w tym 96 firm. Startują 
one w ogłaszanych tam przetar-
gach i uzyskały już kilka kontrak-
tów, a kilkadziesiąt kolejnych 
konkursów jest w trakcie oceny 
wniosków przez ESA.

PikTime Systems projektuje  
i produkuje m.in. aparaturę do 

porównywania wskazań zegarów 
atomowych na duże odległości. Na zdjęciu 

Robert Urbaniak i Paweł Nogaś, wiceprezesi 
poznańskiej spółki. „Kontrakt z ESA świetnie 

uzupełnia nasze plany rozwoju”.

Marcin 
Dobrowolski, 

prezes 
warszawskiej 

Astroniki. Firma 
realizuje – obok 

innych kontraktów 
kosmicznych 

– dwie umowy z 
ESA, warte łącznie  

400 tys. euro. 
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YOUR PARTNER IN BEAUT Y

CZERŃ NA PIEDESTALE

Luksusowa reminiscencja szalonych lat 60.  
Wyniesiona na piedestał szlachetna czerń okala oko niczym 
jaskółcze skrzydło. Jak wykonać makijaż, który uwielbiała sama 
Audrey Hepburn?

EKSPERT: MAKIJAŻYSTA  

DOUGLAS 2. Oczy:
 Na całą powiekę nałóż korektor Clarins 

Instant Light nr 00, a następnie opuszką 

palca wklep na całej powierzchni powieki.

 W jednej czwartej zewnętrznego kącika 

dolnej powieki namaluj kreskę kredką 

Rouge Bunny Rouge Eye Khol nr 29, 

przedłużając dolną linię oka ku górze.

 Za pomocą kredki Rouge Bunny Rouge 

Eye Khol nr 29 narysuj cienką kreskę 

wzdłuż linii rzęs na górnej powiece.  

Pamiętaj, aby w zewnętrznym kąciku po-

łączyć kreskę z dolną linią, którą wcześniej 

narysowałaś. Następnie za pomocą kredki 

wypełnij jasne miejsce w środku kreski.

 Weź eye-liner Bobbi Brown Long Wear 

Gel Eyeliner nr 1 Black Ink i powtórz kreskę,

rysując po śladzie (wcześniej narysowanej 

kredką). Powtarzaj to, aż uzyskasz efekt 

grubszej kociej kreski w zewnętrznym 

kąciku oka. 

 Za pomocą tuszu do rzęs Collistar Infinito 

Black wytuszuj tylko górne rzęsy.

 Przy aplikacji podkładu nanieś odrobi-

nę na usta. To baza dla pomadki.

 Za pomocą pędzelka do ust nr 22P 

obrysuj kontur ust, a następnie wypełnij 

usta konturówką Collistar nr 206.

 Zestawem Bobbi Brown Kit Saddle  

Mahogany podkreśl brwi, aby wyglądały na 

bardziej zagęszczone i ciemniejsze. Na koniec 

możesz rozczesać brwi szczoteczką nr 21P.

 Na skórę twarzy nanieś bazę rozświetla-

jącą  Rouge Bunny Rouge.

 Za pomocą pędzla do podkładu  

nr 16P nałóż podkład Giorgio Armani  

Cosmetics Maestro Fusion Foundation nr 3.

 Pędzlem nr 18P nałóż korektor Clarins 

Instant Light nr 00 pod oczy.

 Pędzlem nr 1S nałóż puder SENSAI 

Loose Powder Translucent na twarz.

 Pędzlem nr 4S i różem Giorgio Armani 

Cosmetics nr 2 zaznacz kości policzkowe.

 Za pomocą pędzla do rozświetlacza  

nr 3S nabierz SENSAI Silky Highlighting 

Powder i nałóż na kości policzkowe.



1

1  Rouge Bunny Rouge  
Emulsja rozświetlająca 
Morza Lśnienia nr 8,  
30 ml, nr 279285, 219 zł 
2  Clarins 

Instant Smooth, korektor 
wypełniająco- 
-rozświetlający, 3 g,  
nr 574083, 115 zł 
3  SENSAI  

Silky Highlighting  
Powder, lekki puder ro-
zświetlający, 5 g,  
nr 388369, 189 zł 
4  Bobbi Brown 

Long Wear Gel Eyeliner, 
eyeliner w żelu, 3 g,  
nr 057150, 99 zł

2

3

4



1  Giorgio Armani  
Cosmetics 
Eyes to Kill, tusz do rzęs, 
6,9 ml, nr 456739, 165 zł 
2  Collistar  

Design Lip Pencil  
Rosewood, konturówka do 
ust, 2,1 g, nr 685810, 59 zł 
3  SENSAI  

Loose Powder Translucent, 
puder gwarantujący jed-
wabisty i naturalny efekt, 
20 g, nr 388361, 199 zł 
4  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Maestro Fusion Foundation, 
podkład zbudowany  
z beztłuszczowej bazy  
nasycony pielęgnacyjnymi 
olejkami, 30 ml,  
nr 704458, 299 zł  
5  Barbara Hofmann 

Pędzelek do ust,  
koci języczek 23P,  
nr 720236, 22,90 zł  
6  Rouge Bunny Rouge 

Długotrwała kredka do 
oczu Kocie Spojrzenie, 
0,28 g, nr 642842, 99 zł 
7  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Sheer Blush, róż  
do policzków, 6 g,  
nr 151959, 219 zł  
8  Barbara Hofmann 

Pędzel wachlarzykowy 25, 
nr 720221, 72,90 zł  
9  Bobbi Brown  

Natural Brow  
Shaper & Hair Touch Up, 
mascara do brwi o 
kon-systencji żelu, 4,2 ml,  
nr 672777, 85 zł 
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Nieoczywiste połączenie soczystej limonki i nasyconego granatu  
to idea, która zrodziła się w domu mody Yves Saint Laurent. 
Rockowy look genezą sięga lat 80., ale wykonanie jest osadzone  
w aktualnych trendach. Jak zrobić tak odważny makijaż?  

ELEKTRYZUJĄCY DUET

EKSPERT: MAKIJAŻYSTKA  

DOUGLAS 
Ry

su
ne

k:
 P

aw
eł

 W
ac

ho
w

sk
i; 

Zd
ję

ci
a:

 D
ou

gl
as

YOUR PARTNER IN BE AUT Y

 Zacznij od nałożenia bazy pod cienie 

Collistar na całą powiekę od rzęs do brwi.

 Narysuj kredką do oczu Clarins  

Kohl Eye Pencil 01 kreskę na górnej 

i dolnej powiece. Rozetrzyj ją pędzelkiem 

i nałóż  cielisty cień na górną powiekę. 

 Nałóż grafitowy cień NYX na dolną powie-

kę, następnie korektor pod łuk brwiowy, 

a na korektor limonkowy cień Inglot.

 Rzęsy wytuszuj mascarą wydłużająco-

-pogrubiającą Build Up Extra Volume.

 Brwi intenswynie zaznacz 

cieniami Clarins. 

 Na całą twarz nałóż bazę pod podkład 

SENSAI Brightening Base, a potem   

podkład Clarins Everlasting.

 Nałóż korektor pod oczy w celu 

rozświetlenia spojrzenia. Aby uzyskać 

efekt satynowego wykończenia, sięgnij 

po puder sypki SENSAI. 

 Wymodeluj twarz brązerem, a na kości 

policzkowe nałóż róż marki RBR.

 Usta pomaluj szminką matującą Perfect  

Matte Lipstick. Najlepiej w komplecie  

z konturówką do ust Fuchsia nr 26.



1  Clarins 
Everlasting Foundation 
SPF15, długotrwały pod-
kład do twarzy, 30 ml, 
nr 501530, 159 zł 
2  SENSAI 

Brightening Make-up Base, 
baza pod makijaż, 30 ml, 
nr 261789, 279 zł 
3  Rouge Bunny Rouge 

Niewinny róż Z Miłości  
Do Róż, róż do policzków,  
3,5 g, nr 407654, 115 zł 
4  SENSAI 

Loose Powder Translucent, 
puder o neutralnym  
odcieniu gwarantu- 
jący jedwabisty  
i naturalny efekt,  
20 g, nr 388361,  
199 zł

4

 ROCKOW Y LOOK Z PA ZUREM.  

 ST WORZONY DL A ODWAŻNYCH  

 I  AKT Y WNYCH KOBIET.  

 REKOMENDOWANY  

 PRZEZ MAKIJAŻYSTÓW DOUGL AS .  
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1  Inglot 
Cień do powiek 343 MC, 
nr 664733 
2  Collistar 

Mascara Shock Black, pod-
kręcający tusz do rzęs, 8 
ml, nr 763989, 99 zł 
3  Collistar  

Matita Professionale nr 06,  
konturówka do ust, 1,2 g, 
nr 128777, 55 zł 
4  Collistar  

Eye Primer, baza pod ma-
kijaż oczu,10 ml,  
nr 729387, 79 zł 
5  IsaDora 

Perfect Matte Lipstick,  
pomadka matująca,  
nr 754243, 54 zł 
6  Clarins 

Clarins Kohl Eye Pencil 
nr 1, czarna kredka, 
1,14 g, nr 763066, 60 zł 
7  NYX 

Jumbo Eye Pencil Cobalt, 
rozświetlająca kredka  
do powiek, 5 g, 
nr 759041, 19,90 zł 
8  Clarins 

Paleta do brwi, 5,7 g,  
nr 472947, 175 zł 
9  Barbara Hofmann 

Pędzel do różu skośny 3P, 
nr 720226, 44,90 zł 
10  Barbara Hofmann 
Pędzel do makijażu  
wachlarzykowy 2P,  
nr 720222, 49,90 zł
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Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM
SZCZECIN GOLENIÓW



MALE HERO

Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

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

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

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

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Olivier Janiak

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga
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KOLSKI

MALE HERO

KOLSKI
Jan Jakub

POZA ŚWIATEM

tekst Michał Kukawski
zdjęcia Kuba Dąbrowski

To dla mnie jedno z ważniejszych spotkań, 
ponieważ na wiele pytań 57-letni reżyser ze spokojem odpowiada: 
„Nie wiem”, a to oznacza, że naprawdę istotne zmiany w życiu, 

zrozumienie mogą przyjść w każdej chwili 
– jutro albo za 20 lat.

G
dy mnie pan spyta: „W jakim miejscu swojego ży-
cia jest pan, panie Janie?”, ja panu odpowiem: „Nie 
wiem”. W ogóle w moim przypadku najwięcej naj-
trafniejszych odpowiedzi mieści się w owym „nie 

wiem”. Gdzie jestem? Nie wiem. W jakim miejscu jestem 
z pisaniem? Nie wiem. Jaki będzie następny film? Nie wiem. 
Naprawdę nie wiem – spogląda ze spokojem, ale pewny swe-
go – odważnie patrzy w oczy.
Na przegubach obu dłoni ma szerokie, skórzane bransolety. 
Zawsze je ma. Atrybut wojownika, ale Jan Jakub Kolski nie 
jest ani srogi, ani niedostępny, ani wojowniczy. No, chyba 
że wobec samego siebie. Był czas, kiedy krzyczał zuchwale, 
że jak usiądzie na krześle z napisem „reżyser”, to będzie ozna-
czać, że właśnie skończył robotę w kinie. To będzie ten mo-
ment, w którym przestanie robić filmy. Z biegiem lat zaczął 
jednak zabierać na plan drewniany taboret. Twardy kawał 
drewna z napisem „reżyser”, niski i niewygodny, tak że jak 
siadał, to czuł, że to jak za karę. Teraz...

– Teraz siedzę na krześle z napisem „reżyser” i nie czuję, żeby 
mi to przeszkadzało w robieniu filmów. Biegam, podnoszę 
się, staram się być blisko aktorów i jak najmniej czasu spędzać 
w namiocie z podglądami, ale też podchodzę do wygodnego 
krzesła i usadzam swój wymęczony kręgosłup, pozwalam mu 
odpocząć. Tak się manifestuje moja zgoda na siebie, już nie 
tak mocnego, ale coraz słabszego.
Jan Jakub Kolski urodził się we Wrocławiu. Był najmłodszy 
w pięcioosobowej rodzinie. Imiona dostał po dziadkach – Ja-
nie z Łodzi i Jakubie z Popielaw. Tata był montażystą w Wy-
twórni Filmów Fabularnych, mama nie pracowała. Dom był 
biedny. Któregoś dnia przyjechała babcia i pyta: „No, a kto 
pojedzie ze mną do Popielaw? Może ty, Jasiulek?”.
– Wyciągnąłem rękę, bo przecież jasne było, że Popielawy 
to drzewa, psy, koty, sanki, lepienie bałwana, stawy, łyżwy... 
Tata kupił za 50 zł – pamiętam – takie przykręcane do bu-
tów. Robiło się dziurę w podeszwie, nakręcało się tam blaszkę 
i do niej mocowało tył łyżwy, a przód na żabki do zelówek 
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– Kolski ma zamknięte oczy. Jest gdzieś tam. – Dziś takie 
szczegóły są najważniejsze, to one promieniują całym świa-
tem, w nich zawiera się właściwie wszystko...
Kolski często przymyka oczy, jakby to pomagało mu w wi-
dzeniu. Później powie, że zawsze najlepiej czuł się w jaski-
niach, kiedy gasło światło.
– W tej doskonałej czerni, w tej doskonałej ciszy kilkaset me-
trów pod ziemią, czułem, że się cały kondensuję, zmniejszam 
się do maciupeńkiej drobinki i że w tej drobince zawiera się 
wszystko o mnie – z kiedyś, na teraz i na przyszłość. Wie-
działem, że dzieje się coś niezwykłego... Tylko że nie miałem 
pojęcia, jak to opisać, w jakimś sensie byłem gówniarzem, 
musiałem znaleźć narzędzia, żeby zacząć to porządkować 
– reżyser gestykuluje dłońmi, jakby rozganiał spomiędzy nas 
niewidzialny dym. – Przepraszam, ale ja do wyrażania emo-
cji używam dłoni. I właśnie robienie filmów to jedno z tych 
narzędzi – kończy urwaną myśl.
Byliśmy jednak w drodze do Popielaw. Wyjazd do dziad-
ków 11-letniemu Jaśkowi na początku wydawał się nagrodą. 
Było tam wszystko, czego brakowało starszym bratu i sio-
strze, którzy zostali we Wrocławiu. W mieście miewał proble-
my w szkole, bo nauczyciele jego dociekliwość brali za prze-
mądrzałość. W Popielawach miał szansę być najlepszym 
uczniem w szkole. Był w piątej klasie. Najpierw miał zostać 
u dziadków dwa miesiące, następnie trzy, później cztery... 
– Bardzo wyraźnie artykułowałem potrzebę powrotu, która 
brała się z tęsknoty, normalnej, dziecięcej tęsknoty za matką, 
za domem. Ciągle jednak znajdowały się powody, aby mi go 
odmówić. Byłem tam rok, potem drugi, trzeci. Ta tęskno-
ta i poczucie odrzucenia – dziś, kiedy moja matka nie żyje, 
mogę o tym mówić swobodniej – zrodziły mnie dorosłego, 
one się doczepiły do mnie dorastającego i nie odpuszczały ani 
na chwilę. Te niespełnione tęsknoty krzyczały i w 18-letnim 
dojrzewającym mężczyźnie, i w 23-letnim żołnierzu Ludowe-
go Wojska Polskiego, i w 25-letnim studencie szkoły filmo-
wej, i w 35-letnim mężu Grażyny, i w 40-letnim ojcu paro-
letniej Zuzi, i w 50-letnim... 

– W tym jest pan bardzo podobny do swojego bohatera z naj-
nowszej książki „Dwanaście słów”. Fryderyk też nosi w sobie 
te dziecięce tęsknoty, niespełnienia i zdarza mu się patrzeć 
na świat oczami kilkunastoletniego chłopca. A przecież je-
steście równolatkami.
– Tak, obaj mamy niezałatwione sprawy z dzieciństwa i ja 
ich pewnie już nigdy nie załatwię. Przez całe życie to dziec-
ko we mnie krzyczało: „Zaopiekuj się mną wreszcie! Zabierz 
mnie do Wrocławia, chcę być z tobą, mamo, chcę być z tobą, 
tato”. Tylko że nikt nie był zdolny tego krzyku usłyszeć. A ja 
opiekowałem się swoimi rodzicami coraz bardziej. Im silniej 
ta tęsknota i to niespełnienie we mnie odżywały, ja się tym 
bardziej opiekowałem swoimi rodzicami. Paradoks na para-
doksie. I traciłem z oczu wszystko, co ważne. To zadziwiający 
proces i jak się go zaczyna sobie uświadamiać, to za tym idzie 
odkrywanie wielkiego, a niedostrzeganego wcześniej obsza-
ru wolności. Pamiętam, że równie wielki obszar odkryłem, 
pierwszy raz mówiąc „nie”.
– Pierwsza ważna odmowa.
– To była kobieta. I mimo że moje życie było w innym miej-
scu, ona ciągle chciała w nim uczestniczyć. I ja jej wprost 
powiedziałem, że nie. „Proszę, nie dzwoń więcej do mnie. 
Jestem już gdzieś indziej i w moim świecie już cię nie ma, 
są inni”.
– To było źródłem siły i wolności?
– Tak, bo zaopiekowałem się sobą. To jest najtrudniejsze. 
Bez trudu się zaopiekuję, kim pan tylko zechce, ale z tru-
dem sobą. To odkrywanie umiejętności opiekowania się sobą 
i bycia wyrozumiałym dla samego siebie to zadziwiające do-
świadczenie. Tak naprawdę chwilę przed scynicznieniem od-
kryłem w sobie zgodę na to, żeby nie być Superjankiem. Pan 
zapewne nie wie, że w środowisku filmowym taką właśnie 
otrzymałem ksywę – każdego się tam jakoś opisuje i ja zosta-
łem Superjankiem. Niezłomnym, silnym, gotowym na każde 
wyzwanie, zaciętym Superjankiem bez chwili słabości. Sła-
bości mieli inni, Superjanek ich nie miał. Nie wiedzieli inni, 
Superjanek wiedział. Tylko że Superjanek się starzał i słabł, 
aż na koniec musiał przystać na to, że jest pięćdziesięcioparo-
letnim człowiekiem, który nie podoła wielu wysiłkom.
– Jednak był czas, kiedy pan wierzył i czuł, że jest superbo-
haterem?
– Mnie ta wizja oczywiście na początku pochlebiała. Byłem 
takim kaskaderem wśród filmowców, człowiekiem, który cią-
gnął za sobą na plany filmowe tabuny młodzieży, studentów, 
wyposażał ich w niezwykłą determinację w dążeniu do za-
wodu. Oni te nadzieje, że kiedyś spełnią się ich marzenia 
o filmie, opierali na obserwowaniu mnie, więc ja musiałem 
być niezwyciężony. Jak czułem na sobie ich spojrzenia, to na-
tychmiast się prostowałem i już mnie nie bolał kręgosłup, już 
mi nie pękały żyły ani ścięgna, znów byłem... Oni przecież 
będą ze mnie czerpać przykład i siłę. Myślałem, że mam taki 
obowiązek. Przyjąłem na siebie ten obowiązek, poczułem...
– Potworny ciężar – wtrącam, bo sam zaczynam czuć, jak się 
pod nim uginam.
– Ponad siły. Bo co jest po drugiej stronie? Ano rozma-
ite nieuważności w życiu prywatnym. Nieuważności, któ-
rych ofiarą stała się moja starsza córka. Nieobecności roz-
maite. Zaniechanie obecności nie z premedytacji, tylko 

Te niespełnione tęsknoty 
krzyczały i w 18-letnim 
dojrzewającym mężczyźnie, 
i w 23-letnim żołnierzu 
Ludowego Wojska Polskiego, 
i w 25-letnim studencie 
szkoły filmowej, 
i w 35-letnim mężu 
Grażyny, i w 40-letnim ojcu 
paroletniej Zuzi, i w... 
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z nieuważności, z tych prób sprostania wizerunkowi siłacza, 
mocarza... No tak... Wcale nie tak dawno pozwoliłem sobie 
nie być mocarzem, stałem się dla siebie wyrozumialszy. Chy-
ba nie za późno, chyba w samą porę.
– I jakie to uczucie?
– Nie wiem. Inne. Jednak takie prolongujące nadzieję na to, 
że jeszcze spotkam się z sobą w całkowitej zgodzie na siebie. 
Bo przecież będzie tylko gorzej. Bo przecież będzie tylko sła-
biej, tylko starzej, tylko wolniej, więc coraz trudniej będzie 
o zgodę na siebie.
– Łaskawszy jest pan...
– Wyrozumialszy – poprawia mnie zdecydowanie. – Od łask 
jest świat zewnętrzny.
Jednak to właśnie świat zewnętrzny umożliwił Kolskiemu, 
jego prawdziwemu ja, ukrywać się przez lata w obrazie, który 
został mu narzucony przez środowisko. Wchodził do najgłęb-
szych jaskiń, wspinał się, przechodził kolejne kursy surwiwa-
lowe, ćwiczył mięśnie – przecież musiał pozostać niepoko-
nany. I nagle – przy okazji rutynowego badania w maszynie 
do rezonansu magnetycznego – odkrył, że ma klaustrofobię.
– W tej tubie doznałem ataku paniki, który ledwo powścią-
gnąłem. Będąc przez tyle lat grotołazem, okazało się, że je-
stem też klaustrofobikiem. Ta sprzeczność na poziomie 
– nazwijmy go – medycznym świetnie odpowiedziała na tę 
sprzeczność na poziomie psychologicznym. Jak gdyby to był 
rym, który kazał mi na siebie spojrzeć trochę uważniej. 
No i teraz koniec spełniania zamówień społecznych.

Popielawom jednak nie powiedział „nie”. Wrócił do miejsca, 
w którym wszystkie 365 dni każdego spędzonego tam roku 
nastoletniego życia wypełniała mu tęsknota. To była jego 
główna aktywność w Popielawach – tęsknota. Stawał pod 
kapliczką i wyglądał na drogę, czy czasem nie idzie mama lub 
tata od przystanku PKS pod Bukowem. A teraz znowu tam 
wraca – kupił ziemię, buduje dom z drewna.
– Z ducha jestem z Popielaw, z dziecka jestem z Popielaw. 
To ma coś z uzależnienia. Chciałem wrócić do Popielaw jako 
ten sam mały chłopiec. A wróciłem do nich jako ktoś zupeł-
nie inny. Żeby odkryć, że ten matecznik...
– Matecznik?
– O mój Boże, przecież to w tym przypadku zupełnie nie ma 
umocowania – Kolski dziwi się własnym słowom.
– Tak pan o tym miejscu myśli, choć to raczej dziadecznik. 
Powiedział pan kiedyś, że karmił się naiwną wiarą, że jak już 
pan kupi ten kawałek ziemi i tam wróci, to spojrzy w oczy 
tamtemu małemu Jasiowi i powie: „No dobra, dość tułaczki, 
jesteśmy na miejscu”.
– Nic takiego się jednak nie stało. Wywiozłem z Popielaw 
szczególną wyobraźnię, która mnie powiodła do filmów, 
do rozmaitych zmagań twórczych... A wróciłem jako czło-
wiek z Wrocławia, jako ktoś zupełnie inny. I przyglądając się 
temu światu, zacząłem nagle odkrywać Popielawy na nowo. 
To jest karta do zapisania.
– I jaka to będzie historia? O czym?
– Nie wiem. Tam stoi stary dom. Kiedyś w marzeniach chcia-
łem mu przywrócić kształt z przeszłości. Teraz pozwalam mu 
się starzeć, zarastać krzakami, a z boku buduję zupełnie coś 
innego – nowy świat.

Gdy poszedł do gminy po pozwolenie na wylanie fundamen-
tów pod ten nowy dom, zapytali go, gdzie będzie stał. Kolski 
nie był na to przygotowany, był pewien, że to zwykła formal-
ność, więc wskazał trochę na chybił trafił – o tu. 
– Wybrałem to miejsce instynktownie. Wbiliśmy cztery kołki 
i tyle. Teraz dopiero odkrywam sens tego wyboru – z tarasu 
będę miał dobre miejsce do obserwowania, jak tamten świat 
niegdysiejszy odchodzi w niebyt. Co w tym uwolnionym 
miejscu powstanie? Moja młodsza córka ma teraz niespełna 
dwa i pół roku. Pewnie będzie tam biegać wkoło i wpuszczać 
w ten świat nowe dźwięki, które tam zamieszkają, rozmnożą 
się, wnikną w powietrze i rozwibrują je na nowo. Będzie wy-
powiadać swoje dziecięce zdania i oznaczy... Odczułem ulgę 
w tym momencie, jak to powiedziałem – Kolski uśmiecha 
się lekko i kończy myśl jeszcze łagodniejszym głosem: – Na 
nowo oznaczy parametry tego świata, jego granice, będzie ten 
świat nazywać po swojemu, nie po mojemu. Dla niej te trzy 
wielkie dęby, te olbrzymy, które były świadkami mojego do-
rastania, będą znaczyć coś zupełnie innego. Będzie podnosi-
ła kasztany i żołędzie w swoich sprawach, w zupełnie innych 
sprawach niż moje, i to ona będzie nadawać zupełnie nowy 
sens temu miejscu.
Reżyser milknie na chwilę.
– Zobaczyłem taki obraz: jest część pałacu – myśmy tak 
nazywali ten dworek dziadków – w której była kiedyś pra-
cownia rymarska dziadka Jakuba, a dziś został po niej tylko 
fundament porośnięty zielskiem. Będę na nią mógł patrzeć 
z tarasu i zapewne będę widział, jak moja dorastająca córka 
lata tam z kijkiem i rozgrzebuje te miejsca... I stoi na przykład 
w miejscu, w którym kiedyś stało moje łóżko albo była kuch-
nia. Tam o piątej rano dziadek w zimie podgrzewał mi jedze-
nie. Albo tam, gdzie stała komódka... Ona będzie po tym po 
prostu chodziła i rozgrzebywała. Bardzo mnie taki obraz cie-
szy. To co, może o czymś zabawnym porozmawiajmy?
– To może o muzyce?
– Proszę bardzo, zupełnie się na tym nie znam. Ani trochę.
– To ciekawe. W pana książce jest taki fragment: „To jest 
muzyka. Dzięki niej można przetrwać wojnę, pogodzić się 
ze śmiercią bliskich i samemu nie umrzeć z rozpaczy”.
– Muzyka ma dla mnie wagę tylko wtedy, kiedy mnie poru-
sza, kiedy jest zdolna dotknąć moich emocji. Może być do-
skonała, bezbłędnie zbudowana i zagrana, ale tak długo, jak 
nie potrąci jakiejś nuty emocjonalnej we mnie, jest bez zna-
czenia. Jest jak jajko Fabergé – puste w środku; umiem się 
zachwycić jego pięknem, ale tylko na chwilę. To piękno nie 
ma przeznaczenia. Ani mnie nie ucieszy na dłużej, ani mnie 
ogrzeje, ani mnie zasmuci, bo ważne jest też dać się zasmucić 
muzyce. Można to wtedy przekuć w coś pięknego.
– No i całe szczęście, że nie trzeba się znać na muzyce, żeby 
uratowała nam życie.
– Właśnie. Ja chętnie do takiej konkluzji też bym zmierzał. 
Etniczna muzyka afrykańska ma taką moc, czuję w niej po-
tencjał. Tęsknię wtedy po afrykańsku. To oczywiście jest cią-
gle moja tęsknota, ale tym wywołana. I w tym sensie muzyka 
ma wielkie znaczenie. Ciągle czegoś słucham, ale nie potrafię 
nazwać autorów, nurtów...
– Panu to bardzo przeszkadza, że pan się na tym nie zna tak 
po akademicku.
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– Trochę tak... Gdyby mnie pan spytał, czy jest jakaś dziedzi-
na, na której znam się dobrze, to...
– No właśnie, gdyby miał pan wyjść na scenę i zaprezentować 
swój talent, jakiś numer popisowy, to co by to było? Ja mógł-
bym chyba zmywać naczynia.
– Ja zalewajkę gotować mógłbym. W ogóle coś gotować, bo to 
dość dobrze umiem i z tym potrafiłbym sobie poradzić, cho-
ciaż nie w programie „Masterchef ”, bo to wymaga przede 
wszystkim umiejętności zaprezentowania siebie, wymaga jakie-
goś rodzaju hucpy. Umiałbym jednak dobrze na scenie porąbać 
drewno na opał. Porządna siekierka, dobry pieniek. Odrzu-
cić śnieg bym umiał, zgrabić liście. Pogłaskać psa bym umiał. 
Oj, i kota, kota jeszcze bardziej – zaciera ręce z zadowolenia. 
– W konkursie na wywoływanie kociego mruczenia mógłbym 
iść w zawody z najlepszymi. 
Ostatnio w Bieszczadach miał ochotę ukraść kota o imieniu Fi-
lonka. Kota, który wytwarzał tak cudowne mruczenie, że z Fi-
lonką mógłby pod tym względem konkurować tylko Cezar.
– No, pretensjonalne, ale ja go dostałem już z imieniem. Za-
pisałem sobie mruczenie Cezara w telefonie komórkowym 
i w Namibii, kiedy udawało mi się znaleźć w wioskach koty, 
puszczałem im to nagranie. Patrzyłem, co one na to. I były pod 
wrażeniem. Mruczenie mojego kota... to jest najbardziej uspo-
kajający mnie dźwięk w życiu.
– A kiedy panu zdarza się mruczeć z zadowolenia?
Kolski milczy dłuższą chwilę, ma zamknięte oczy.
– Jesienią, w lesie... na grzybach z ojcem, czyli kiedyś.
Ojciec był szczególnym rodzajem zbieracza, ponieważ potrafił 
przypisać sobie każdy grzyb znaleziony przez każdego człowie-
ka w lesie. Jan musiał się przyzwyczaić, że jakiegokolwiek grzy-
ba by znalazł, to powód, dla którego to się udało, leżał w ojcu. 
– Pamiętam, że pokazywał mi drogę i obszar, którym powinie-
nem się zainteresować, ponieważ wszystko wskazywało na to, 
że o tej porze roku tam właśnie powinny być prawdziwki. 
A to, że znalazłem czerwonego koźlarza, niczego nie zmienia-
ło, bo on pomyślał, ale nie zdążył tego wyartykułować, że czer-
wone koźlarki powinny być tuż obok. Nieodżałowane chwile. 
Teraz czasami mruczę, jak mi dobre ujęcie wyjdzie.
Kolski decyduje się na pokazanie mi fragmentu kręconego wła-
śnie filmu. Dziś siedzimy na Plantach w Krakowie, ale ostatnie 
tygodnie spędził z ekipą w Bieszczadach, a od jutra kręcą dalej 
w Kazimierzu. Nic nie wiem o tym filmie. Reżyser wyjmuje 
z czarnego, sportowego plecaka komputer, chwilę szuka oku-
larów po kieszeniach.
– O są! – wykrzykuje zadowolony.
Scena jest taka: polana, drzewa, może sad, gdzieś w oddali 
drewniany płot, z prawej strony w zaroślach stoją dwa porzu-
cone fiaty – mały i duży.
– Potrzebna nam była scena z budzeniem się. I pomyślałem, 
że bohaterki mogłyby spać w tych samochodach.
Włączyli kamerę i nagle zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. 
– Oto na scenie zdarzeń pojawiają się: najpierw krowa, za-
raz za nią chłop, który usiłował ją dogonić, potem jego żona, 
a na końcu traktor, i to wszystko ułożyło się w ciąg epizodów 
zadziwiających, aczkolwiek spojonych wewnętrzną logiką. Lo-
giką, której w życiu nie udałoby się uzyskać, wcześniej ją projek-
tując. Mówiąc innymi słowy: nigdy nie byłbym zdolny wyreży-
serować takiej sceny. Proszę zobaczyć, jak oni biegną! Ta krowa 

i ten pan są z gatunku niemożliwych. Biegli w przeciwtakcie 
– on w jednym kierunku, krowa w drugim; z punktu kompo-
zycji biegli przez mocne punkty w kadrze i ten pan w ostatniej 
chwili – jakby miał wielką świadomość obiektywu, przed któ-
rym występuje – tuż przed opuszczeniem kadru poprawia sobie 
beret na głowie. Cały czas nie mogę dać temu wiary.
– W takich chwilach zdarza się panu myśleć, że ktoś, coś panu 
sprzyja?
– Fenomenem obydwu porządków – robienia filmów i pisa-
nia książek, takim, który nie poddaje się kontroli – jest NIE-
-O-CZE-KI-WA-NE. Ono zwykle obdarowuje naddatkiem. 
Oczywiście na nieoczekiwane trzeba zasłużyć. Na nieoczeki-
wane trzeba być gotowym, mając pod ręką oczekiwane, gdyby 
to pierwsze jednak nie nadeszło. Tu w tej scenie z krową nie-
oczekiwane objawia się w najczystszej postaci – przyszło i po-
wiedziało: „Proszę, oto jestem”. W literaturze nieoczekiwanego 
jest jeszcze więcej, tylko trzeba mu stworzyć dogodne warunki. 
Nieoczekiwane lubi przyjść na przykład w zimie, kiedy w piecu 
napalone, przygotowane są ciepłe kapcie, herbata... Nieoczeki-
wane sobie patrzy i mówi: „No dobra, zapraszają mnie. Wydaje 
się, że będzie wygodnie, ciepło i przytulnie. Idę”. I wtedy się 
pojawia, a to się manifestuje w odkryciu, że oto się napisało. 
Budzę się z czegoś na granicy snu i jawy, patrzę – są rządki lite-
rek, czytam, jest jakiś porządek, czasem bywa magnetyczny, ale 
nie potrafię tego przypisać sobie, a jeśli już, to nie tylko sobie. 
To jest świat, w którym spełnia się porządek nie całkiem suwe-
renny, to znaczy w obrębie tego świata nie jestem suwerenem. 
Jest coś jeszcze, istnieje jakiś wyższy porządek, którego – jeśli 
zrobię wystarczająco dobrą herbatę – mogę być uczestnikiem. 
Mogę być beneficjentem również.
– Podpis „Jan Jakub Kolski” na okładce książki...
– Nie całkiem uprawniony, tak? Zgoda, może być „Jan Jakub 
Kolski” i trzy kropki. Bo nie odważę się zgadywać, z pomocą 
kogo się pisze. 

Zalewajkę gotować 
mógłbym. W ogóle coś 
gotować, bo to dość dobrze 
umiem i z tym potrafiłbym 
sobie poradzić. Umiałbym 
porąbać drewno na opał. 
Odrzucić śnieg bym umiał, 
zgrabić liście. Pogłaskać psa 
bym umiał. Oj, i kota, kota 
jeszcze bardziej
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JUŻ W SPRZEDAŻY

Szukaj w salonach

prasowych

Nie stoimy 

w miejscu, chodź z nami!

ANDREW BOLTON 
– Krytycy sztuki często nie postrzegają mody jako sztuki, bo myślą głównie o jej funkcjonalności, 

nie widzą w niej niczego wyjątkowego, bo przecież ktoś ma to włożyć i nosić. Absurd – 
– mówi Andrew Bolton, kurator mody z nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

GRANICE, CZYLI TO, CO POMIĘDZY
Mimo usilnych prób usunięcia granic z naszej przestrzeni one wciąż wracają w takiej czy innej postaci. 
Zasieki i mury mogą zniknąć, ale podziały pozostają w naszych głowach. Być może są nam potrzebne 

do tego, byśmy poukładali otaczający nas świat. Nie piszemy o wszystkich granicach, ale piszemy o kilku 
ciekawych: o granicach kulinarnych, o dziedzictwie (zaskakująco trwałym) granic między zaborami, 

o granicach kreślonych ołówkiem na mapie, o granicach, których przekraczać nie wolno.

JACEK KOMAN 
Poszliśmy do kina. Na „Opowieściach” Segała popłynęła z ekranu pieśń rosyjskich błatniaków. 

Jedna z tych, które Jacek Koman śpiewa w zespole VulgarGrad. A potem się okazało, 
że całe jego życie jest jak film. 

www.malemen.pl



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



DANE TELEADRESOWE / AIRPORT TELEADRESS DATA

INTERNET
www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.instagram.com/szczecinairport
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 91 481 74 00
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI  
LOTNISKOWEJ 
/AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 481 74 00
E-mail: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
/TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert  
turystycznych 
/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 7505
Tel.: +48 481 7625
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

ZAGINIONY BAGAŻ 
/LOST & FOUND 
Welcome Airport  Service
Tel.: +48 481 7503

TAXI
Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690 

DOJAZD SAMOCHODEM / BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 i droga 
krajowa E28 / From Szczecin –S6 Ex-
pressway 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 
numerami / Tickets can be booked by 
Telephone: 
512 370 778
502 323 396
+48 94 711 05 10
www.air-transfer.pl

AN-JAN
Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
+ 48 94 35 310 52
501 525 081
www.anjan.pl

SZCZECIN/ KOSZALIN
INTERGLOBUS TOUR
Tel.: +48 91 48 50 422 
Fax.: +48 91 434 02 83
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: 
PLN 25

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT przy al. Wyzwolenia 17 – 90 
minut przed wylotem (od 01.05.2012). 
Bilety do nabycia u kierowcy, rezerwacji 
można dokonać pod numerem telefonu:
504 188 737
Minibus departs from the LOT office in 
Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 90 minutes 
before departure (from 01.05.2012)
Bus Tickets available from bus driver can 
be booked by Telephone: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów 
pociągów 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 / Car Park Green (wielodobowy)

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 following week 20 PLN

*Po opłaceniu w kasie automatycznej – 15 minut na wyjazd.
After paying in an automatic 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 flights
Przykładowe ceny po rabacie / Example fees with discount: 
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN
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CZARTERY 2013 / CHARTERS 2013

SZCZECIN

KRETA / CRETE

SHARM EL SHEIKH 

HURGHADA

KIERUNKI/DESTINATIONS

1) ZŁOTE PIASKI – od 20.06.2014 do 12.09.2014 
(Itaka, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGHADA – cały rok (Alfa Star) 
3) SHARM EL SHEIKH – od 17.06.2014 do 
24.09.2014 (Alfa Star))
4) KRETA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
5) MONASTIR – od 12.06.2014 do 25.09.2014 
(Itaka)
6) ANTALYA – od 18.06.2014 do 24.092014 (Itaka, 
Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

1) GOLDEN SANDS – from 20.06.2014 to 
12.09.2014(Itaka, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGHADA – whole year (Alfa Star) 
3) SHARM EL SHEIKH – from 17.06.2014 to 
24.09.2014 (Alfa Star))
4) CRETE– from 18.06.2014 to 24.09.2014 (Itaka)
5) MONASTIR – from 12.06.2014 to 25.09.2014 
(Itaka)
6) ANTALYA – from 18.06.2014 to 24.092014 (Itaka, 
Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

ANTALYA
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ZŁOTE PIASKI 
/GOLDEN SANDS

MONASTIR



ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2..... 10:15 09:50 FR2466/7 737

...4.6. 10:05 09:40 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED | RYANAIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

..3.... 20:50 20:25 FR5322/3 737

…...7 22:25 22:00 FR5322/3 737

DUBLIN | RYANAIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2..... 12:50 12:25 DY1014/5 737

…..6. 14:40 14:10 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN | NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2...6. 10:05 09:40 W62159/60 A320

OSLO TORP | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...5.. 10:55 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

123456. 09:05 08:40 LO3931/2 Q400

12345.7 20:45 20:15 LO3935/6 Q400

WARSZ AWA | PLL LOT

ilustr: Niky 002 © fotolia.com
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DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...5.. 
(od 31.03.14) 

22:10 21:45 7172 737

LIVERPOOL | RYANAIR



AKTUALNOŚCI / NEWS

CZARTERY 

BUŁGARIA
Na bułgarskim wybrzeżu 
Morza Czarnego, znajdu-
je się jeden z  najchętniej 
wybieranych kierunków 
przez turystów – Złote 
Piask i. Czarnomorska 
per ła kusi nas wielo-
ma atrakcjami. Klimat jest tu niemal śródziemnomorski, słoń-
ce nas nie zawiedzie, a morze jest przyjemnie ciepłe. Plaże należą 
do jednych z najpiękniejszych w Europie. Ciągną się przez 4 km 
wzdłuż wybrzeża, momentami osiągają 100 m szerokości. Pokry-
te są miękkim, białym piaskiem. Każdy z urlopowiczów znajdzie 
na nich kąt dla siebie. Aktywna strona Złotych Piasków to liczne 
obiekty sportowe – korty tenisowe, boiska, tory czy pola do paint-
ballu. Wieczorem możemy wyjść wraz z innymi turystami z ponad 
100 hoteli na główną arterię. Znajdziemy tam wiele pubów, dysko-
tek oraz restauracji. 

Poznać kraj od kuchni czy poznać jego kuchnię? Na stołach kró-
lują: sirene – biały słony ser owczy, krowi lub bawoli, najlepsze na 
świecie kiseło mliako, powstałe z krowiego lub bawolego mleka, 
oraz czubrica, roślina z gatunku przypraw , rosnąca na terenie ca-
łego kraju. Pitka (kołacz) posypana czubricą smakuje strachotno 
(wyśmienicie), jak mówią Bułgarzy. Najlepiej smakuje dobrudżan-
ska pita, rodopskie czewerme (jagnięcina), trackie katmi (rodzaj 
naleśników), małże i zupa rybna oraz rakija podawana często jako 
aperitif, i doskonałe wina czerwone i białe. 

Mimo doskonałego zaplecza hotelowo-rozrywkowego w  Zło-
tych Piaskach warto wybrać się na zwiedzanie. W okolicy znajduje 
się wiele miejsc, które pomogą nam poznać prawdziwą Bułgarię, 
a  nie tylko zaprojektowane na rzecz turystyki masowej kurorty. 
Warna to miasto, które nie utraciło swojej tożsamości mimo napły-
wu wielu turystów. Niegdyś była miastem garnizonowym Impe-
rium Osmańskiego, dzisiaj jest trzecim co do znaczenia ośrodkiem 
gospodarczym Bułgarii. Najbardziej reprezentacyjnym punktem 
miasta jest Płanczad Nezawimost – plac z  fontanną, wokół któ-
rego skupione są butiki, restauracje oraz knajpy serwujące dania 
bułgarskiej kuchni. Jest to również doskonały punkt wyjściowy do 
zwiedzania całego miasta. Elementem wyróżniającym się w kra-
jobrazie miasta jest Katedra Zaśnięcia NMP wybudowana w XIX 
wieku na wzór cerkwi w Sankt Petersburgu. Spod Katedry warto 
udać się do miejscowych muzeów – Archeologicznego i Etnogra-
ficznego. Pierwsze z nich posiada stałą ekspozycję XIX-wiecznych 
ikon, zaś drugie prezentuje bogactwo bułgarskiego rzemiosła. Ko-
lejnym wartym polecenia miejscem jest Ewksinograd. Znajduje się 
tam piękny pałac wybudowany w XV w przez księcia Battenberga. 
W czasach komunizmu było to ulubione miejsce wypoczynku wie-
lu ważnych osobistości. Obiekt otwarty na turystów, po którym 
oprowadza zwiedzających przewodnik znający nazwiska wszyst-
kich osobistości bywających na „dworze”. W  pobliżu kolejnej 

miejscowości Sweti Konstantin i  Elena, znajduje się Kamienny 
Las – formacja skalna licząca ponad 50 mln lat, która przycią-
ga turystów zafascynowanych magią i ukrytą energią. Natomiast 
sama miejscowość jest najbardziej zielonym miejscem na całym 
wybrzeżu. 

Termin: 13.06.2014 – 19.09.2014, w każdy piątek z biurem Po-
dróży Itaka, Bee Free, tui, Rainbow Tours
Miejsce wylotu: Szczecin

GRECJA
Największa z wysp grec-
kich, legendarna Kreta, 
leży na południowym 
krańcu Morza Egej-
skiego. Na jej niezwykłe 
piękno składa się ogrom-
na różnorodność krajo-
brazów, słoneczny kli-
mat, szerokie plaże nad 
szafirowym morzem oraz 
zabytki z  rożnych epok. 
Kreta nazwana królową 
greckich wysp. Jest wy-
spą pełną kontrastów, 
niezw yk le urok l iwą. 
Kreta była centrum Mi-
nojskiej cywilizacji. To 
tutaj spotkały się różne kultury i  dlatego wyspa jest tak bardzo 
interesującym miejscem. Kuchnia oraz przyjaźni mieszkańcy po-
wodują, że jest to najchętniej wybierany kierunek na wakacje. 

Mówiąc o  kuchni… Kuchnia kreteńska, tak samo jak cała 
kuchnia grecka, jest kolorowa i radosna. Bazuje na prostych prze-
pisach i absolutnie świeżych produktach. To jest jej siła. Podstawą 
są oczywiście oliwki, oliwa z oliwek i świeże warzywa oraz owoce. 
Najbardziej znaną jest sałatka horiatiki (warzywa z  serem feta), 
sos tzatziki (oparty na jogurcie ze świeżym ogórkiem) oraz pita 
(rodzaj chleba z mięsem i warzywami). Potraw zdrowych i smacz-
nych jest wiele. Spróbować nie tylko kuchni, ale przekonać się 
o gościnności greckich właścicieli restauracji, możemy na każdym 
rogu tej pięknej wyspy. 

A co do jej uroków wizualnych: warto zobaczyć wiele miejsc nie 
tylko z pozycji leżącej. Chania to miasto, które słynie z pięknych 
widoków na Białe Góry, których szczyty o każdej porze roku po-
kryte są śniegiem. Szczególną uwagę przyciąga dzielnica porto-
wa z wenecką zabudową. Port Wenecki pochodzi z XIV wieku. 
Z promenady rozciąga się widok na zatoczkę wraz z XVI-wieczną 
latarnię morską, a  także na najstarszą turecką budowlę na Kre-
cie, a mianowicie Meczet Janczarów. Można tu wspaniale spędzić 
czas, spacerując pomiędzy ocalałymi fragmentami murów miej-
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skich. Na terenie wykopalisk odkrywane są pozostałości starożyt-
nej Kydonii. Miasto ma mnóstwo do zaoferowania – znajdziemy 
tutaj wiele kościołów (katedra, Agios Nikolaos, San Rocco, Agii 
Anargyri, Agia Ekaterini), meczety (Paszy Hasana, Paszy Hous-
seina), tureckie łaźnie, weneckie domy i doki, liczne muzea (Mu-
zeum Historyczne i Ludowe, Muzeum Marynistyczne, Muzeum 
Archeolgiczne), halę targową. 

Termin: 18.06.2014 – 24.09.2014, w każdą środę z biurem Po-
dróży Itaka
Miejsce wylotu: Szczecin

TURCJA
Według legendy na jednej 
z plaż, nazwanej jej imie-
niem, przez 300 dni sło-
necznych kąpała się sama 
Kleopatra. Słońce jest tam 
zatem gwarantem pięk-
nej opalenizny i  wypo-
czynku. Miejscowości 
w sezonie tętnią życiem. 
Do dyspozycji turystów 
są setki barów, pubów 
oraz dyskotek. Turcja to 
również raj dla miłośni-
ków zakupów. Tureckie 
bazar y kuszą niez l i-
czoną i lośc ią różnych 
produktów. Sam proces kupowania jest taki sam jak w innych 
krajach arabskich – należy się targować. 

Po maratonie zakupowym warto wyskoczyć coś zjeść. Kraj ten 
bogaty jest w kulinarne specjalności: kebab (danie znane nam bar-
dzo dobrze) w ponad 20 odmianach, pide to turecka pizza, podczas 
kiedy corba to bardzo popularna zupa. Dania są również zależne 
od regionu: w Afyonie warto spróbować gęstej, kwaśnej śmietany, 
w Tekirdag – pikantnych klopsików, w Kahramanmaras – ciągną-
cych się lodów, a w odległym Erzurum – pełnotłustego jogurtu. 
Doskonałe lekkie dania i  przekąski sprzedają uliczni kramarze, 
można je też zjeść w większości kawiarni i barów. 

Turecka łaźnia to obowiązek. Konieczność, która oczyszcza 
nam ciało i umysł. Najpierw jest sauna parowa i sucha, basen, ja-
cuzzi, kapiel błotna, kąpiel w mydlanej pianie na marmurowym 
stole, peeling ciała szorstką rękawicą, a na koniec masaż eterycz-
nymi olejkami. 

Po takim relaksie jesteśmy gotowi na zwiedzanie. Warte zoba-
czenia są Kapadocja i  Pamukkale. Kapadocja znana jest przede 
wszystkim z  charakterystycznych form tufowych, tworzących 
księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tufo-
wych skałach. Księżycowy krajobraz możemy zobaczyć podczas 
wycieczki balonem lub autokarem. W Kapadocji znajdziemy oko-
ło 400 podziemnych miast. Jednym z  najbardziej popularnych 
jest Kaymakli, które wybudowano na ośmiu poziomach. W jego 
pobliżu znajduje się największe podziemne miasto, Derinkuyu. 
Znajdziemy w nim stajnie, kuchnie, studnie, czy nawet wytwórnie 
wina. Natomiast drugie miejsce to osobliwe wapienne formacje, 
które powstały za sprawą wody wypływającej z gorących źródeł. 

Znajdziemy tu piękne stalaktyty, kotły erozyjne oraz baseny wody 
termalnej ukształtowane w  formie tarasów. Pamukkale zostały 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrody, a obecna tam 
woda bogata w wapń słynie ze swoich uzdrowiskowych właściwo-
ści na skórę, schorzenia reumatyczne i astmę.

Termin: 18.09.2014 – 24.09.2014, w każdą środę z biurem po-
dróży Alfa Star, Itaka, Bee Free, Tui, Rainbow Tours
Miejsce wylotu: Szczecin

TUNEZJA
Ten „kraj zachodzącego 
słońca” smagany jest bry-
zą znad Morza Śródziem-
nego i  suchymi wiatrami 
Saha r y,  dośw iadczony 
burzliwą historią – zarów-
no starożytną, jak i współ-
czesną, przepełniony tradycją, ale i  otwarty na świat, pulsujący 
życiem kurortów i  gwarem w  medinach, uśpiony ciszą bezkre-
snych piasków. 

Położenie bardzo różnicuje klimat panujący w Tunezji, co po-
woduje, że  kraj ten przyciąga turystów oraz malarzy, poetów, 
f ilmowców (nakręcone zostały „Gwiezdne Wojny”). Królują 
oczywiście przyjaźnie nastawione wielbłądy. A  takie atrakcje 
jak safari po Saharze, rejs statkiem po Morzu Śródziemnym czy 
kurs nurkowania powinny być wpisane w  nasz pobyt. Tunezja 
kusi miłośników plaż, słońca, sportów wodnych, golfa, rozrywek 
i zabiegów spa. Tutejsze hotele, otoczone wspaniałymi ogrodami, 
nawiązują do lokalnych tradycji architektonicznych, oszałamiają 
stylem, ogromną przestrzenią, oferują wszystko to, czego dusza 
zapragnie: piękne wnętrza, malownicze otoczenie, komfortowe 
warunki, bogate zaplecze sportowe, rekreacyjne i gastronomicz-
ne. Ich gość ma się czuć niczym prawdziwy sułtan... Rzuca się 
to w oczy zwłaszcza w luksusowych obiektach. Przy wielu z nich 
powstały ośrodki talasoterapii (z  gr. thalassa, czyli „morze”), 
w których zregenerujemy siły witalne, wzmocnimy organizm, sta-
niemy się zdrowsi, zrelaksowani, młodsi i piękniejsi. Wszystko to 
za sprawą dobroczynnego działania morza, basenów, hammamów 
(łaźni tureckich), masaży, hydromasaży, okładów, gimnastyki, 
naparów i rozmaitych zabiegów spa. Lista tych ostatnich jest na-
prawdę długa. Wystarczy choćby wymienić peeling w hammamie, 
arabską depilację pastą cukrową czy relaksujący masaż z użyciem 
olejku z jaśminu (narodowego kwiatu Tunezji). Zlokalizowane na 
obrzeżach miast lub sąsiadujące bezpośrednio z nimi hotele nie są 
sztucznymi enklawami. Turyści bezpośrednio z  plaży przenoszą 
się do starej mediny, na brukowane placyki, by kupić pachnidła. 
Wyjątkowej urody Sousse i Monastir mogą pochwalić się wybrze-
żem, urokliwymi medinami, zabytkowymi ribatami (ufortyfiko-
wanymi klasztorami muzułmańskimi), ciekawymi muzeami oraz 
gwarnymi promenadami. Perłę tunezyjskiej turystyki nad Mo-
rzem Śródziemnym stanowi malowniczy Port El Kantaoui (Marsa 
al-Kantawi) z dużą przystanią jachtową, podświetlanymi fontan-
nami, hotelami przy rozległej plaży i dziesiątkami uroczych knaj-
pek. To dobre miejsce dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Są 
tu korty tenisowe, stadniny koni, wypożyczalnie sprzętu wodnego 
(w tym desek windsurfingowych), ośrodek nurkowy, pole golfowe 
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z piękną panoramą morza – El Kantaoui Golf Course – uważa-
ne za jedno z najlepszych w Afryce Północnej. Warto wybrać się 
w rejs wycieczkowy katamaranem, żaglówką, łodzią ze szklanym 
dnem albo repliką statku z komedii przygodowej „Piraci” Romana 
Polańskiego. Oczywiście nie może nam umknąć wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO Kartagina.

Termin: 19.06.2014 – 25.09.2014, w każdy czwartek z biurem 
podróży Itaka 
Miejsce wylotu: Szczecin

EGIPT
Państwo faraonów i wiecz-
nego Słońca. Większość 
miejscowości, które przy-
ciągają do Egiptu niezli-
czoną rzeszę turystów, 
jeszcze do niedawna była 
małymi wioskami rybac-
kimi. Dziś do najbar-
dziej znanych i największych kurortów wypoczynkowych należy 
Hurghada, która łączy w sobie atmosferę „prawdziwego Egiptu” 
z  nowoczesnością życia, oraz Sharm El Sheikh – Perła Egiptu 
położona na półwyspie Synaj, do której w poszukiwaniu zarów-
no wytchnienia, jak i  aktywnego wypoczynku zjeżdżają turyści 
z całego świata. 

Wpływ na potrawy tamtejszej kuchni ma w  dużej mierze 
jego położenie geograficzne. Państwo położone jest w  północ-
no-wschodniej Afryce z  półwyspem Synaj w  zachodniej Azji, 
otoczone przez Morze Śródziemne oraz Morze Czerwone. Swo-
je inspiracje czerpie zarówno z  kuchni arabskiej, jak i  tureckiej, 
a  ponadto ogromny wpływ na nią wywarły potrawy krajów ba-
senu Morza Śródziemnego. Jest ona jednak jedną z  tajemnic dla 
turystów odwiedzających ten kraj. Hotele dbając o swoich klien-
tów serwują całe menu, które obfituje bardziej w potrawy kuchni 
międzynarodowej niż lokalne, tradycyjne potrawy egipskie. Będąc 
w Egipcie, niezależnie od pory roku, warto skusić się na tamtejsze 
owoce. Zimą najlepiej smakują pomarańcze, granaty, daktyle, zaś 
latem pachnące melony, śliwki i brzoskwinie. W przeciwieństwie 
do dostępności kuchni, w Egipcie nie brakuje zabytków. Zaczy-
nając od piramid oraz Sfinksa w Gizie, Luksoru – centrum kul-
turalnego starożytnego Egiptu, Karnaku – skarbnicy dziedzictwa 
przodków, Aleksandrii szerzącej arabską kulturę i  sztukę, Doli-
ny Królów – miejsca, które na wieczny spoczynek wybrało sobie 
wielu faraonów, Świątyni Królowej Hatszepsut, słynącej ze swego 
ogromu i przepychu. Dalej: Teby – miasto boga wiatru i płodno-
ści Amona i  bóstwa słonecznego Re, oraz Góra Mojżesza wraz 
z klasztorem św. Katarzyny.

Termin: Hurghada – przez cały rok, w każdy czwartek, z biu-
rem podróży Alfa Star
Sharm El Sheikh od 17.06.2014 – 30.09.2014 z biurem Podró-
ży Alfa Star
Miejsce wylotu: Szczecin
Zakup wycieczek:
Galeria handlowa Outlet Park
Szczecin, ul. Andrzeja Struga

BP „Around the World”
Godziny otwarcia: 
codziennie 10.00 – 21.00
Kontakt:
tel. 508 459 802
e-mail: biuropodrozy2@airport.com.pl Gadu-Gadu: 20118302

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
Terminal Pasażerski
Biuro podróży „Around the Word”
Godziny otwarcia:
codziennie 09.00 – 19.00
Kontakt:
tel. 91 481 76 25
fax 91 481 76 60
e-mail: biuropodrozy@airport.com.pl 
Gadu-Gadu: 6364857 ■

EN

CHARTER FLIGHTS

BULGARIA
The Bulgarian Black Sea Coast hides one of the most popular di-
rections, Golden Sands. This tourist gem will tempt us with various 
attractions. The climate here is almost Mediterranean, the sun will 
never disappoint us, while the sea is nicely warm. Local beaches 
belong to the most beautiful ones in Europe. They stretch out for 
4 kilometres along the coast and sometimes become even 100 me-
tres wide. Covered with soft, white sand, they offer their beauty to 
every holiday maker. The active side of Golden Sands consists of 
numerous sports facilities – tennis courts, fields, racetracks or paint-
ball fields. On the evening we can leave one of more than 100 hotels 
and join other tourists on the main artery. It is full of various pubs, 
discos and restaurants.

And as far as the national cuisine is concerned, it is dominated by: 
sirene, a type of white brine cheese made of sheep milk, cow milk 
or buffalo milk; the best kiselo mlyako in the world, that is yoghurt 
made of cow milk or buffalo milk; and winter savory, a herb growing 
in the whole country. Pita sprinkled with winter savory tastes deli-
cious, but the best things to try are Dobrujan pita, Rhodopean lamb, 
Thracian katmi (a type of pancakes), mussels, rakia (served often as 
aperitif ) and great red and white wines.

Despite the excellent hotel and entertainment facilities, Golden 
Sands are also worth sightseeing. There are various places around 
which could make us understand true Bulgaria, not only resorts 
built for the needs of mass tourism. Varna is a city which has not 
lost its identity in spite of the inflow of tourists. It was once a gar-
rison city for the Ottoman Empire; today it is the third most im-
portant economic centre in Bulgaria. The most representative place 
in the city is its main square called Nezavisimost with a fountain in 
the centre and boutiques, restaurants and pubs serving tradition-
al Bulgarian food around. The square is also an excellent point of 
departure for visiting the whole city. What stands out against the 
city’s landscape is the Dormition of the Mother of God Cathe-
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Turkish baths, Venetian houses and docks, numerous museums 
(the Historical and Folk Museum, the Nautical Museum, the Ar-
cheological Museum) to its covered market.

Flights: 18 Jun 2014 – 24 Sep 2014, every Wednesday with 
Itaka travel agency
Departure place: Szczecin

TURKEY
Legend has it that for 300 sunny days Cleopatra herself was tak-
ing baths on one of the beaches named later after her. So the 
sun guarantees beautiful tan and the much-needed rest. Bustling 
with life in the season, Turkish towns offer hundreds of pubs, 
restaurants and discos to their visitors. Turkey is also a paradise 
for shopping lovers. Turkish bazaars attract us with countless 
different products. The very purchasing process is exactly the 
same as in other Arabic countries – you have to bargain.

Having completed the shopping marathon, we should f ind 
something to eat. The country is rich in culinary specialties: the 
most famous kebabs are served in 20 variants, pide is a type of 
Turkish pizza, and chorba is a very popular soup. But there are 
many dishes which depend on the region: Afyonkarahisar is fa-
mous for thick, sour cream, Tekirdağ for spicy meat balls, Kahra-
manmaras for thick ice-cream and Erzurum for full-fat yoghurt. 
Both street stallholders and most cafes and restaurants serve de-
licious, light dishes and snacks.

Turkish baths are a must, an absolute necessity that can cleanse 
our bodies and souls. First there is a  steam bath and a  sauna, 
later Jacuzzi, a mud bath, a bath in soap suds on a marble table, 
a whole-body exfoliating treatment with the use of a rough glove 
and finally a massage using essential oils.

After such relaxation we are ready for sightseeing. We should 
definitely see Cappadocia and Pamukkale. Cappadocia is known 
especially for its characteristic tuff formations, which create a lu-
nar landscape, and for houses and churches carved in tuff rocks. 
We can admire the tuff landscape from a  balloon or a  coach. 
There are about 400 underground cities in Cappadocia, one of 
the most popular ones being Kaymakli built at eight levels. The 
largest underground city, Derinkuyu, is situated close to Kay-
makli. We can find stables, kitchens, wells and even wineries 
there. The second thing worth seeing are calcareous formations 
created by water flowing from hot springs. They bewitch with 
beautiful stalactites, cirques and thermal water basins in the form 
of terraces. Pamukkale is included on UNESCO’s World Her-
itage List, and its waters abounding in calcium are famous for 
their healthful properties and positive influence on skin, rheu-
matic conditions and asthma.

Flights: 18 Jun 2014 – 24 Sep 2014, every Wednesday with 
the following travel agencies: Alfa Star, Itaka, Bee Free, Tui 
and Rainbow Tours
Departure place: Szczecin

TUNISIA
Lashed by breezes from the Mediterranean Sea and dry winds 
from Sahara, this ‘land of the setting sun’ has endured a tumul-
tuous history, both the ancient and the contemporary one. Today 
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dral built in the 19th century on the pattern of the temple in the 
Peterhof Palace, Russia. Having seen the Cathedral, it is worth 
visiting two local museums – the Archaeological Museum and 
the Ethnographic Museum. The former has a permanent exhibi-
tion of 19th-century icons, whereas the latter shows the diversity 
of Bulgarian craft. Euxinograd is another place worth recom-
mendation. It is a beautiful palace built in the 15th century by 
Prince Battenberg. It was the VIPs’ favourite resting-place in the 
communist times. Currently the object is open to public. There 
is a guide showing tourists around who knows all the names of 
the former personages appearing at the court. A very interesting 
rock phenomenon called Pobiti Kamani is located near the town 
of Saints Constantine and Helena. More than 50 million years 
old, these rock formations attract tourists fascinated with magic 
and hidden energy. And the town itself is the greenest place on 
the whole coast.

Flights: 13 Jun 2014 – 19 Sep 2014, every Friday with the fol-
lowing travel agencies: Itaka, Bee Free, tui and Rainbow Tours
Departure place: Szczecin

GREECE
Legendary Crete, the biggest Greek island, is located at the 
south end of the Aegean Sea. It owns its exquisite beauty to 
a great diversity of landscapes, sunny climate, wide beaches by 
the sapphire blue sea and monuments from various epochs. Crete 
is called the Queen of Greek islands. It is an extremely charming 
island full of contrasts, which once was the centre of Minoan 
civilisation. This is where various cultures met, which resulted 
in the island being now such an interesting place. Its cuisine and 
friendly inhabitants made the place one of the most popular hol-
iday destinations.

Since we are on the subject of cuisine... Cretan cuisine, just like 
the whole Greek cuisine, is colourful and joyful. It is based on 
simple recipes and absolutely fresh products. This is its greatest 
strength. The most basic ingredients are of course olives, olive oil 
and fresh fruit and vegetables. The most popular dishes include 
a salad called horiatiki (vegetables with feta cheese), the tzatziki 
sauce (made of yoghurt and fresh cucumber) and pita (a type of 
bread with meat and vegetables). There are many more healthy 
and delicious specialties. Apart from trying the Cretan cuisine, 
we can also get to know the hospitality of Greek restaurant own-
ers in every corner of this beautiful city.

And as far as its visual charms are concerned: there are many 
places worth seeing from more than a lying position. The city of 
Chania is famous for its beautiful views over the White Moun-
tains, whose peaks are covered with snow regardless of the season 
of the year. Its docks with Venetian buildings are worth spe-
cial attention. The Venetian harbour comes from the 14th cen-
tury. The promenade gives a wonderful view over the bay with 
a 16th-century lighthouse and over the Mosque of the Janissar-
ies, the oldest Turkish building in Crete. We can spend excel-
lent time here strolling among the fragments of past city walls. 
Current excavations in Chania reveal the remains of ancient 
Kydonia. The city has a  lot to offer: from various churches (the 
cathedral, Agios Nikolaos, San Rocco, Agii Anargiri, Agia Eka-
terini), mosques (Hasan Pasha Mosque, Hussein Pasha Mosque), 
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it is rich in traditions but also open to the world; it pulsates with 
life in medinas and falls asleep in the silence of endless sands.

Its location provides Tunisia with diverse climate, which makes 
the country attractive for both tourists and painters, poets or 
filmmakers (for example, the Star Wars film was directed here). 
The country is of course famous for its friendly camels, but we 
should not deny also such attractions as safari in Sahara, a sailing 
trip around the Mediterranean Sea or diving lessons. Tunisia is 
an excellent destination for lovers of beaches, sun, water sports, 
golf and spa treatments. Surrounded by lovely gardens, Tunisian 
hotels follow local architectonic traditions, bewilder with their 
style and spaciousness, and offer everything one’s heart desires: 
beautiful interior, picturesque surroundings, comfortable condi-
tions and various sports, recreation and gastronomic facilities. 
Their guests should feel like real sultans... This splendour sticks 
out especially in the case of luxury hotels. Many of them border 
thalassotherapy centres (from the Greek word thalassa, mean-
ing ‘sea’), where we can recuperate, strengthen our bodies and 
feel healthier, relaxed, younger and more beautiful. Everything 
thanks to the healthful influence of seas, basins, hammams 
(Turkish baths), massages, hydro massages, compresses, exercis-
es, infusions and various spa treatments. The list of the latter is 
really long, just to mention exfoliating treatments in hammams, 
sugar waxing or relaxing massages with the use of jasmine oil 
(jasmine is the national Tunisian flower). Although located on 
the outskirts or neighbouring on cities, hotels are not artificial 
enclaves. Tourists can walk from the beaches directly to old 
medinas, onto cobbled squares to buy some scents. Sousse and 
Monastir are especially delightful. They can boast their coasts, 
charming medinas, historic ribats (fortified Muslim monaster-
ies), interesting museums and bustling promenades. The scenic 
Port El Kantaoui is a true gem of Tunisian tourism located by 
the Mediterranean Sea. It has a big yacht marina, illuminated 
fountains, hotels by vast beaches and dozens of enchanting, cosy 
restaurants. This is a perfect place for people in search of active 
leisure possibilities. It is home to various tennis courts, studs, 
water equipment rental facilities (including surfboards rental), 
a diving centre and a golf course with a beautiful panorama over 
the sea, El Kantaoui Golf Course, which is considered one of the 
best such facilities in North Africa. Other popular attractions 
include tours on a catamaran, a sailing boat, a glass bottom boat 
or a replica of the boat from Roman Polański’s movie Pirates. We 
should also remember about Carthage included on the UNES-
CO World Heritage List.

Flights: 19 Jun 2014 – 25 Sep 2014, every Thursday with Itaka 
travel agency
Departure place: Szczecin

EGYPT
The country of pharaohs and the Eternal Sun. Most of the cities 
that attract legions of tourists were small fishing villages until 
recently. Today two of the most popular and biggest resorts are 
Hurghada, which combines the atmosphere of ‘real Egypt’ with 
modern life, and Sharm el-Sheikh, the gem of Egypt located on 
the Sinai Peninsula, which attracts tourists from the whole world 
looking for both a moment’s rest and active leisure.
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The Egyptian cuisine is highly influenced by the geographical 
situation of the country: its location in the north-east Africa and 
on the Sinai Peninsula in the east Asia, as well as the immediate 
vicinity of the Mediterranean Sea and the Red Sea. It draws in-
spiration from both the Arabic and the Turkish cuisine, as well 
as from dishes coming from the Mediterranean Basin countries. 
But Egyptian cuisine remains often a mystery to people visiting 
this country. Caring for their clients, hotels serve menus which 
abound in international cuisine rather than traditional Egyptian 
dishes. Regardless of the season of the year, while in Egypt, we 
should try local fruit. The most tasty ones in winter are oranges, 
pomegranates and dates, and in summer – melons, plums and 
peaches. Contrary to the availability of its cuisine, Egyptian 
monuments are easily accessible. These include the pyramids and 
the Sphinx at Giza; Luxor, the cultural centre of ancient Egypt; 
Karnak, a treasury of ancestors’ heritage; Alexandria promoting 
Arabic art and culture; the Valley of the Kings chosen by many 
pharaohs for their graves; and the Mortuary Temple of Queen 
Hatshepsut famous for its enormity and splendour. Egypt is also 
well-known for Thebes, the city of god of the wind and fertility 
Amun and the solar deity Ra, and for Mount Sinai with Saint 
Catherine’s Monastery.

Flights: Hurghada – all year round, every Thursday with Alfa 
Star travel agency
Sharm el-Sheikh – from 17 Jun 2014 to 30 Sep 2014 with Alfa 
Star travel agency
Departure place: Szczecin

Where to buy trips:
Outlet Park Shopping Mall
Szczecin, Andrzeja Struga street
‘Around the World’ travel agency

Opening hours: 
every day 10.00 am – 9.00 pm

Contact:
tel. +48 508 459 802
e-mail: biuropodrozy2@airport.com.pl
Gadu-Gadu instant messenger no.: 20118302
Szczecin-Goleniow Airport
Passenger Terminal
‘Around the World’ travel agency

Opening hours:
every day 09.00 am – 7.00 pm

Contact:
tel. +48 91 481 76 25
fax + 48 91 481 76 60
e-mail: biuropodrozy@airport.com.pl 
Gadu-Gadu instant messenger no.: 6364857 ■
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fot.: Korneliusz Zioło fot.: Sławek Milewicz

fot.: Radosław Madrowski fot.: Sławek Milewicz

fot.: Woytas Gorecki fot.: MIchał Kołomyjski

fot.: Woytas Gorecki fot.: Mateusz Wilk



LUXURY APARTMENTS 
for rent in Sopot & Gdansk

tel .  +48 535 585 055

e-mai l :  sopot@imperia l-apartments .com

www.imperia l-apartments .com




