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ILE TY JUŻ LAT Z TYM AKORDEONEM 
POD PACHĄ...?
Będzie już 27 lat. Pierwszy występ mia-
łem w zerówce. To był pierwszy koncert 
poza domem. Potem przyszła szkoła 
muzyczna, sporo koncertów w różnych 
miejscach – jakieś domy kultury, domy 
starców, ośrodki wczasowe. Wszystko się 
odbywało w Jeleniej Górze, gdzie się uro-
dziłem i wychowałem. To bardzo ładne 
miasto, turystyczne. Zawsze było zatem 
dużo koncertów. I tak już od 27 lat.

JAKO PRZEDSZKOLAK DŹWIGAŁEŚ TAKIE 
15-KILOGRAMOWE URZĄDZENIE?
Nie, coś ty. Miałem czterech pomocników, 
którzy mi trzymali akordeon (śmiech). 
Tak serio, to miałem taki dziecięcy akor-
deonik, taki malutki, który ważył może 
z półtora kilo. Mój obecny waży z 15 kilo, 
więc dziecku byłoby ciężko to podnieść. 
Ale są na szczęście dostępne instrumenty 
dostosowane do wagi, wzrostu, krzepy 
jaką się ma. Dla kobiet są tzw. „damki”, 
które są lżejsze.

KIEDY WYGRAŁEŚ „MAM TALENT” WSZĘ-
DZIE POWTARZAŁO SIĘ TO, ŻE TO JEST 
WIELKA SZANSA DLA AKORDEONU, ŻEBY 
WYDŹWIGNĄŁ SIĘ Z PODZIEMIA, ŻEBY STAŁ 
SIĘ ZNÓW POPULARNY. 5 LAT PÓŹNIEJ 
MOŻESZ STWIERDZIĆ, ŻE UDAŁO CI SIĘ 
SPOPULARYZOWAĆ TEN INSTRUMENT?
Nie mogę powiedzieć, że dzięki mnie 
wydarzył się jakiś akordeonowy przełom 
w Polsce, ale też coś się na pewno ruszyło. 
Wiele osób kojarzy mój występ w „Mam 
Talent”. Wielu, którzy nie mieli styczności 
z tym instrumentem, nie miało pojęcia 
co można z niego wycisnąć dosłownie 
i w przenośni. Ja na dodatek gram trochę 
niekonwencjonalnie, nie tak po szkol-
nemu, więc tworzę inny wizerunek tego 
instrumentu. Od tego czasu spotykam się 
raczej z pozytywnymi opiniami. Postrze-
ganie akordeonu się zatem zmienia. Znam 
w Polsce też kilku innych akordeonistów, 
którzy działają w tym kierunku. Miałem 
także taką fajną informację od kolegów, 

NIE MUSIAŁ SIĘ PODPALAĆ NA SCENIE, ŻEBY UDOWODNIĆ, ŻE 
AKORDEON TO NIE WIOCHA. WYSTARCZY, ŻE POTRAFIŁ NA NIM 
GRAĆ JAK NIKT. MARCIN WYROSTEK.

TEKST    JAKUB MILSZEWSKI  FOT    MAGDALENA CZAJKA  

BOHATER    HERO

Indiana Jones 
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA 
HOTELU RADISSON BLU W GDAŃSKU
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ NA POTRZE-
BY SESJI ZDJĘCIOWEJ
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którzy uczą w szkołach muzycznych, że 
po moim występie nabór na akordeon był 
dużo większy niż zazwyczaj. Z reguły było 
tak, że dzieciaki chciały grać na skrzyp-
cach, gitarze, fortepianie. Kiedy egzaminy 
się odbyły, dla kilku zdolnych muzycznie 
dzieciaków zabrakło miejsca w klasach 
innych instrumentów, wtedy się je zachę-
cało: „słuchaj, może jednak chciałbyś grać 
na akordeonie?”. A teraz, po programie 
nabór wzrósł.

PODOBNO PO PREMIERZE PIERWSZE-
GO FILMU Z INDIANĄ JONESEM MŁODZI 
LUDZIE ZACZĘLI WALIĆ NA ARCHEOLOGIĘ. 
JESTEŚ INDIANĄ JONESEM AKORDEONU?
Fajne porównanie, bo bardzo lubię ten 
film. Ale nie przesadzajmy. Mam po 
prostu nadzieję, że ten wizerunek się 
będzie zmieniał, również dzięki mnie. 
Pamiętam jakiś występ z czasów szkoły 
muzycznej w Jeleniej Górze. To było na 
rynku w mieście. Grałem tam wtedy 
jakieś szkolne, dydaktyczne rzeczy, które 
nie były tak atrakcyjne, żeby je grać na 
zewnątrz, na dodatek instrumenty nie 
były nagłośnione, nie było całej oprawy. 
Brzmiało to słabo – tak jakby wyjść na 
rynek z gitarą elektryczną i zagrać na 
małym piecyku. Nie będzie efektu. Czu-
łem się wtedy troszeczkę skrępowany. 
Mam nadzieję, że skoro ja i kilka innych 
osób pokazujemy, że ten instrument jest 
atrakcyjny, pasuje do naszych czasów ale 
też temperamentu, jest współczesny, to 
dzieciaki nie będą się wstydzić. Udowod-
nimy, że można na nim robić fajne rzeczy. 
Próbowałem na akordeon przerabiać 
utwory rockowe, Metallikę... Brzmiało 
inaczej, ale wymuszało wymyślanie 
nowych metod grania. To też krok do 
przodu dla tego instrumentu.

A ZDARZAŁO SIĘ, ŻE CHCIAŁEŚ ZAGRAĆ 
JAKIŚ KONCERT GDZIEŚ, A KTOŚ MÓWIŁ CI: 
„AKORDEON TO WIOCHA, NIE POKAZUJ MI 
SIĘ Z TYM”?
Pamiętam, że była taka sytuacja kiedyś: 
razem z koleżankami skrzypaczką 
i wiolonczelistką założyliśmy trio. Poszli-
śmy do pewnego klubu w Katowicach na 
takie wstępne przesłuchanie, zagraliśmy 
parę utworów, po czym usłyszeliśmy od 
właściciela: „panie mogą zostać, akorde-
oniście dziękujemy”.

JA BYM SIĘ WKURZYŁ.
Ktoś sobie nie życzy to trudno. Będą inne 
okazje. W życiu grywałem w różnych 
miejscach. Jeździłem po Niemczech, 
Szwajcarii, grałem na ulicach, żeby 

odkuć się po roku studiów, bo przecież 
trzeba było opłacać czesne i tak dalej. 
A instrument też do tanich nie należy. 
Pamiętam, że pojechałem do znajomego 
do Niemczech, u którego pomieszkiwa-
łem. Miałem taki taniutki instrument, 
prawie że z plastiku, mocno już sfaty-
gowany. Przed wyjazdem go jeszcze 
przygotowywałem, bo w końcu jecha-
łem na dwa tygodnie, więc musiałem 
mieć na czym grać. Kleiłem go jakimś 
klejem błyskawicznym. Dojechałem 
na miejsce, otwieram futerał, a tam 
wszystkie guziki – a właśnie je kleiłem 
– się dosłownie rozsypały. Dramat. 
A celem mojego wyjazdu było właśnie 
uzbieranie na nowy akordeon. Kiedyś 
podszedł do mnie taki pan w Niemczech. 
Przedstawił się, powiedział, że fajnie, że 
gram na akordeonie. Pokazał mi jakieś 
zdjęcie, mówił, że jest na emeryturze, 
że ma kilka instrumentów w domu, bo 
kiedyś chciał grać, ale chyba jednak nie 
będzie. A miał takie akordeony, o któ-
rych ja mogłem tylko marzyć. Dobiło 
mnie to. Ale słałem oferty, jeździłem na 
wyjazdy. Grałem mnóstwo koncertów, 
audycje szkolne, zastępstwa w zespo-
łach, potem własne składy. Cały czas 
brnąłem w kierunku grania. Jak ktoś mi 
mówił, że akordeon to wiocha to przeko-
nywałem się, że trzeba iść dalej. Grałem 
w teatrach w Gliwicach, w Chorzowie. 
Miałem epizod nauczania w szkole na 
zastępstwo. Dorywczo grywałem w ze-
społach, miałem też występy solowe, do 
tego uczelnia. Było dużo do zrobienia. 
Jeśli ktoś mnie pytał czy zagram to nie 
zadawałem pytań tylko jechałem. Często 
grałem za zwrot kosztów, za podzięko-
wanie. Liczyłem na to, że może kiedyś 
coś się wydarzy fajnego, może kogoś 
poznam, może jakieś drzwi się otworzą.

I W KOŃCU SIĘ ZMIENIŁO.
Udział w „Mam Talent” też był jednym 
z moich eksperymentów. Pamiętam, że 
skądś jechałem nocą. Nie spałem parę 
nocy, cudem się udało, że nie zaspa-
łem i przyjechałem na casting. To była 
też próba poszukiwania tego punktu 
zwrotnego w życiu. Starałem się nie 
przegapić swojej szansy, więc szukałem 
jej wszędzie.

PO PROGRAMIE, DWÓCH PŁYTACH, SET-
KACH KONCERTÓW, PO TYM, JAK ZA-
CZĄŁEŚ SIĘ POJAWIAĆ W MEDIACH, NA 
PLAKATACH TWOJE NAZWISKO STAŁO SIĘ 
NAJWIĘKSZE – ZAUWAŻYŁEŚ W SWOJEJ 
OSOBOWOŚCI JAKIEŚ ZMIANY?

Ciężko mi powiedzieć, bo przebywam 
ze sobą non-stop (śmiech). Mam nadzie-
ję, że nie, ale musiałbyś zapytać kogoś 
z mojego otoczenia. Myślę, że zmieniły 
się narzędzia, są większe sale koncerto-
we, czcionka na plakatach jest większa, 
pojawiły się płyty, ale ja się nie zmieni-
łem. Jedyną diametralną zmianą jest to, 
że częściej się wysypiam – kiedyś sam 
wszędzie jeździłem, więc same dojazdy 
i koncerty zabierały mi czas, nie było kie-
dy spać. Teraz przede wszystkim mogę 
się realizować muzycznie. Są media, 
koncerty, festiwale. Są fajne przedsię-
wzięcia, bo robiłem na przykład oprawę 
muzyczną Gali Mistrzów Sportu, ostatnio 
aranżacyjnie cały koncert kolędowy dla 
Dwójki. Jestem też producentem kolejnej 
swojej płyty. Lada moment wyjdzie al-

Wielu, którzy nie 
mieli styczności 

z tym instrumen-
tem, nie miało 

pojęcia co moż-
na z niego wyci-
snąć dosłownie 

i w przenośni. Ja 
na dodatek gram 

trochę niekon-
wencjonalnie, nie 
tak po szkolnemu, 
więc tworzę inny 

wizerunek tego 
instrumentu. Od 

tego czasu spo-
tykam się raczej 
z pozytywnymi 

opiniami. Postrze-
ganie akordeonu 

się zatem zmienia.
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bum nagrywany z orkiestrą Aukso, gdzie 
jestem też głównym aranżerem. Mamy 
premierę płyty w Katowickim Spodku, 
będzie to duże wydarzenie. Kiedyś 
mogłem o Aukso tylko słuchać legend, 
a teraz nagrywamy razem. Tak samo 
z Marylą Rodowicz, Ireną Santor, Kayah, 
Rysiem Rynkowskim, Adamem Sztabą – 
kiedyś marzenia, dziś rzeczywistość. Na-
wet boję się wymieniać tych wszystkich 
fajnych ludzi, żebym kogoś nie pominął... 
Kluczową zmianą jest zatem możliwość 
współpracy z nimi wszystkimi.

GWIAZDORSTWA PO TOBIE NIE WIDAĆ.
Mam za sobą długą drogę. Mam też 
świadomość własnych niedoskonałości. 
Robię wszystko na 1000%, daję z siebie 
zawsze wszystko. Nie ma tu miejsca na 
gwiazdorstwo. Cieszę się, że mogę się 
realizować w tym co robię. To dla mnie 
najważniejsze.

WIELU ZWYCIĘZCÓW TALENT SHOW MU-
SIAŁO PRZEZ JAKĄŚ CHWILĘ FUNKCJO-
NOWAĆ TAK, JAK IM KAZALI REŻYSERZY 
I PRODUCENCI. DOPIERO JAK KONTRAKT 
SIĘ SKOŃCZYŁ MOGLI NAGRYWAĆ TO CO 
CHCĄ. CIEBIE TEŻ PRÓBOWANO POUKŁA-
DAĆ ODGÓRNIE?
Akurat miałem takie szczęście, że roz-
mowy na temat mojej pierwszej płyty 
„Tango Corazon” rozpoczęły się dużo 
wcześniej. Pamiętam, że w Walentynki 
grałem koncert dla Radia Katowice. 
Mieliśmy umowę, że gram koncert, 
a w zamian mam możliwość nagrania 
w ich studio płyty. A dopiero w kwietniu 
czy maju był casting do „Mam Talent”. 
W sierpniu weszliśmy do studia, we 
wrześniu jeszcze jakaś sesja zdjęcio-
wa i tego typu sprawy, w listopadzie 
premiera płyty. Równolegle próbowałem 
tysiąca rzeczy i wziąłem udział w ca-
stingu. Najpierw wydałem płytę, potem 
wygrałem „Mam Talent”. Umowa po 
zwycięstwie z wytwórnią była cza-
sowa, a ja miałem dopiero co wydaną 
płytę, więc nie musiałem się sprężać 
i robić czegoś na siłę. Z samym TVN-em 
miałem układ bardzo partnerski i do 
dziś tak jest. Kolejną płytę „Coloriage” 
wydałem w Kayaksie, bo zagrałem 
z Kasią i pomyślałem, że w sumie gdzie, 
jak nie u niej. Bardzo fajnie się współ-
pracuje. Chwilę przedtem wydałem sam 
koncertową płytę „Tango Corazon Live” 
i nadchodzącą „For Alice” też wydam 
sam. Jestem teraz Marcin Wyrostek 
Company (śmiech), sam piszę, nagry-
wam, produkuję, wydaję.

GDZIE SĄ GRANICE TEGO, CO CHCIAŁBYŚ 
ZAGRAĆ NA AKORDEONIE? NA EUROWIZJĘ 
BYŚ POJECHAŁ JAKBY CI KTOŚ DAŁ GOTO-
WĄ PIOSENKĘ I POWIEDZIAŁ: ZAGRAJ TO, 
ZATAŃCZ, WYGRANA W KIESZENI?
Zależy co by to było, jak by było napisane, 
zaaranżowane... Na Eurowizji była Edyta 
Górniak i było czadowo.

ALE EUROWIZJA SIĘ TROCHĘ ZMIENIŁA .
To prawda. Ale to trochę tak jak z „Mam 
Talent”. To w końcu program komercyjny, 
ktoś mógłby powiedzieć, że tam trzeba 
robić show, podpalić się z akordeonem czy 
coś. Eurowizji bym nie skreślał. Tam też 
wciąż mogą się pojawiać ciekawe rzeczy.

CZEGO BYŚ NIE ZAGRAŁ?
Myślę, że każdą muzykę mógłbym zagrać 
pod warunkiem, że wcześniej bym to 
zaakceptował. Znamy wiele produkcji 
komercyjnych, które są świetnie zrobio-
ne. Nie odróżniam muzyki po gatunkach 
– ta super, ta do bani. Wszystko może 
być super, jeśli jest odpowiednio podane. 
Muzykę można dobrze zagrać i wtedy jest 
okej, ale można też napisać ją i zagrać źle 
– wtedy bym się nie dotykał. Disco polo 
też można ambitnie zrobić, ze smaczka-
mi i tak dalej. Może będzie się wtedy co 
najwyżej gorzej sprzedawać.

PRZESTANIE BYĆ DISCO POLO.
Może i tak. Tak czy inaczej to, w jakich 
produkcjach nie wziąłbym udziału, 
nie zależy od gatunku muzyki, ale od 
jej jakości, estetyki. Chciałbym w tym 
kierunku iść – łamać konwenanse. Nie 
chcę się zamykać, że gram tylko klasykę 
albo tylko jazz, bo reszta jest be. To by 
była ignorancja. 

 IN ENGLISH

Indiana Jones  
He did not have to burn himself onstage to 
prove that playing accordion is cool. All he 
had to do was to play it, since he does it 
like no one else. Marcin Wyrostek.

SO HOW MANY YEARS HAS IT BEEN SINCE 
YOU STARTED CARRYING THE ACCORDION 
UNDER YOUR ARM...?
It's been 27 years. I played my first gig 
when I was one year before the primary 
school. That was the first concert I played 
out of home. After that I did music school 
and played a lot of concerts in different 
places – cultural centres, old people's 
home, holiday resorts. All that took place 

in Jelenia Góra where I come from and 
where I grew up. It is a very pretty city, 
with a lot of tourism, so there have always 
been a lot of concerts there. And that's 
how I have spent the last 27 years.

AND SO AS A KID YOU CARRIED THAT 
HEAVY 15 KILOGRAM DEVICE?
Of course not. I had four assistants that 
held the accordion while I was playing 
(laughter). Ut speaking seriously, at that 
time I had a small accordion devised for 
children, it was really tiny and weighted 
no more than 1,5 kilo. The instrument 
I have today weights around 15 kilograms 
and a kid would not really be able to lift it. 
But luckily, you can get accordions adapt-
ed to your weight, height and your overall 
strength. Women for example usually play 
on the so called „dames” that are lighter.

WHEN YOU WON „MAM TALENT” EVERY-
ONE WERE SAYING THAT THIS MIGHT HAVE 
OPENED A HUGE CHANCE FOR ACCORDION 
TO BE LIFTED FROM THE NICHE AND TO 
BECOME POPULAR AGAIN. NOW, 5 YEARS 
LATER LAT, CAN YOU OPENLY SAY THAT 
YOU MANAGED TO MAKE ACCORDION 
MORE POPULAR?
I cannot say that I was the one who made 
an accordion breakthrough in Poland 
come about. But I am sure that something 
changed in that matter. A lot of people 
remember my show in „Mam Talent” and 
a lot of them had never had any contact with 
this instrument before watching my gig. 
They were totally unaware of accordion's 
potential, of what you can squeeze out of it – 
speaking literally and metaphorically. And 
on top of that – I play accordion in a slightly 
unconventional way, not the school-way, 
so I create a new image of this instrument. 
After “Mam Talent” I have encountered 
mainly positive opinions about my music. 
So the way accordion is seen is gradually 
changing. I know a couple of other accordi-
onists from Poland that also work towards 
promoting this instrument. I also received 
positive feedback from my friends who 
learn at music schools that after my show in 
“Mam Talent” the number of applications to 
accordion classes was higher than usually. 
Generally kids wanted to play violin, guitar 
or piano. So after the exams, when it turned 
out that there are no places for a number 
of kids in violin, guitar or piano classes, an 
encouraging question appeared: „listen, 
maybe you'd actually like to play accordi-
on?”. And now no such thing takes place 
because due to “Mam Talent” far more kids 
want to play accordion than ever. 



THEY SAY THAT AFTER THE PREMIERE OF 
THE FIRST INDIANA JONES FILM YOUNG 
PEOPLE BEGAN CROWDING TO STUDY AR-
CHEOLOGY. ARE YOU THE INDIANA JONES 
OF ACCORDION?
That's a nice comparison because I real-
ly like that film. But let's not exaggerate. 
I simply hope that the way people see 
accordion will be gradually changing 
also thanks to my input. I remember one 
concert in Jelenia Góra that took place in 
the times when I was still studying at the 
music school. The concert took place at 
the city square. I remember that I played 
some didactic compositions from my 
school material. They were not attractive 
enough to be played outside the school 
room and what's more, the instruments 
were not well amplified, we didn't have 
the right technical and organisational 
background. It sounded really bad – as if 
you took an electric guitar and start-
ed playing with a small amplifier. No 
effect. I felt a bit ashamed and intimi-
dated. But I hope that if I and a couple 
of other people try to prove today that 
this instrument is attractive and that it 
fits our times and our temperament and 
that it is contemporary, then the kids 
will not be ashamed to play it. We will 
prove that you can do cool things with 
accordion. I tried to adapt rock songs 
to accordion, Metallica for example... It 
sounded differently than the original 
but it forced me to find new ways of 
playing. This is also a new step for the 
instrument itself.

HAS IT EVER HAPPENED TO YOU THAT 
YOU WANTED TO PLAY A CONCERT 
SOMEWHERE BUT THE ORGANISER SAID: 
„ACCORDION IS A LOUSY INSTRUMENT, 
GET THE HELL OUT”?
I remember one situation like that: togeth-
er with my friends – a violinist and a cello 
player we created a trio. We went to one 
club in Katowice to take part in a pre-
liminary audition, we played a couple of 
compositions and after that we heard the 
owner say something like: „the ladies can 
stay and you Mr Accordion may leave”.

I 'D GET REALLY UPSET.
If someone doesn't like accordion that's his 
problem. There will be other occasions. 
I played in various places in my life. I trav-
elled to Germany, Switzerland, I played 
on the streets to earn some money and 
balance what I'd spent during university 
term and to be able to pay the next one. And 
accordion itself is not a cheap instrument. 
I remember that I went to visit my friend 
in Germany, I used to live at his place from 
time to time. I had a very cheap instrument 
at that time, it was almost all plastic and 
pretty old. I remember preparing it for the 
journey – I knew that I was going for two 
weeks and I needed an instrument to play 
on. I used some kind of super-glue to fix it. 
And as I arrived to Germany and opened 
the case, I realised that all the keys that 
I had diligently glued were in debris. That 
was a real drama. And the goal of that visit 
to Germany was to earn money for a new 
instrument. One day, in Germany, an older 

man came up to me. He introduced himself 
and said that he likes the way I play the 
accordion. He showed me some photo 
and said that he is retired and that he has 
a number of accordions at home because 
earlier he'd thought he might once use 
them. His accordions were awesome, at 
that time all I could do was to dream about 
them. I got really depressed. But I kept 
on sending out numerous concert offers, 
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Mam za sobą 
długą drogę. Mam 

też świadomość 
własnych 

niedoskonałości. 
Robię wszystko na 

1000%, daję z siebie 
zawsze wszystko. 
Nie ma tu miejsca 
na gwiazdorstwo. 

Cieszę się, że mogę 
się realizować 

w tym co robię.
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I kept travelling abroad. I played a lot of 
concerts, school auditions, I replaced other 
musicians in different bands, then I started 
creating my own bands. All the time my 
focus was to play. If someone said to me 
– accordion is a lousy instrument it only 
convinced me to go on playing it. I played in 
theatres in Gliwice, Chorzów. I also worked 
as music school teacher – replacing anoth-
er teacher. In free time I played in different 
music bands, I also had some solo concerts 
and on top of that do were the studies at 
the music academy. I had a lot to do. When 
I got an offer to play somewhere I didn't ask 
too many questions, I just packed myself 
and went there. At many occasions I played 
only for the travel cost refund and a thank 
you. I thought that perhaps something cre-
ative will happen, that I will meet someone 
or some door will open.

AND FINALLY SOMETHING CHANGED.
My participation in “Mam Talent” was 
also one of my experiments. I remember 
that I was travelling in a night-train from 
somewhere. I had a couple of sleepless 
nights and it was a real miracle that I did 
not oversleep and actually appeared at the 
casting. It was also my attempt to find the 
turning point in my life. I tried not to miss 
my life chance, so I searched everywhere.

AFTER “MAM TALENT”, TWO ALBUMS, 
HUNDREDS OF CONCERTS AND CONSTANT 
PRESENCE IN THE MEDIA , YOUR NAME ON 
THE POSTERS GOT LARGER IF NOT THE 
LARGEST EVER – HAVE YOU NOTICED ANY 
CHANGES IN YOUR PERSONALITY?
It's hard for me to answer that because I live 
with myself non-stop (laughter). I hope that 
no really huge changes took place but to 
confirm that you'd have to ask someone 
else from my nearest vicinity. I think that 
the promotion and production tools have 
changed – concert halls are larger, the font 
on the posters in bigger, you can buy my 
records, but I haven't changed that much. 
The only fundamental difference is that 
I get more sleep that before – in the past 
I travelled everywhere alone, and the trips 
and concerts took almost all of my time 
so not much was left for sleep. Today I can 
fulfil myself in my art. There is media, con-
certs, festivals. There are also other exciting 
events, like the one did recently – music 
for the Sport Champions Gala. I also did 
the whole music arrange for the Christmas 
Carols Concert for Dwójka (Polish Radio 
2). I am also producing my newest record. 
Furthermore, in a couple of days my album 
recorded with Aukso orchestra will come 

out, where I am also the main arranger. 
The premiere will take place in Spodek 
Hall in Katowice, it will surely be a huge 
event. When I was younger I only listened 
to legends about Aukso and now we are 
recording together. The same goes for Mar-
yla Rodowicz, Irena Santor, Kayah, Rysiu 
Rynkowski, Adam Sztaba – in the past 
I only dreamed about them and now play-
ing with them is my reality. I am a bit afraid 
of naming all of the fantastic people I played 
with so as not to omit anyone by mistake... 
The main change in my life is that I have the 
opportunity to work with all these artists. 

YOU DON'T LOOK LIKE A TYPICAL SHOW-
BIZ STAR.
I have come a long way to get here. I am 
also aware of my shortcomings. I do 
everything to the 1000%, I always give 
all I have. There is no place here for 
being a star. I am happy that I can fulfil 
myself in what I do. This is most impor-
tant for me.

A LOT OF TALENT-SHOW WINNERS FOR 
A WHILE HAD TO FUNCTION IN ACCORD-
ANCE TO ORDERS GIVEN BY THEIR DIREC-
TORS AND PRODUCERS. ONLY WHEN THE 
CONTRACT CAME TO AN END THEY WERE 
ALLOWED TO RECORD WHATEVER THEY 
WANTED. WERE YOU GOING THROUGH 
THE SAME THINGS AFTER “MAM TALENT”?
I was really lucky that the talks about 
my first record entitled „Tango Cora-
zon” started long before “Mam Talent”. 
I remember that on St. Valentine's day 
I played a concert for Katowice Radio. The 
deal was that I play a concert and instead 
for that they allow me to record my album 
in their studio. And the casting for „Mam 
Talent” took place a bit later, in April or 
May. We started recording in August and 
in September we did some photo session 
and things like that. The record premiered 
in November. At the same time I kept on 
trying thousands of things and one of 
them was casting for “Mam Talent”. So 
first I recorded the album and then won 
the „Mam Talent” show. The contract 
I signed with the record company was 
just temporary and I had my new album 
in my hands so I didn't really have to 
stress and push myself to recording a new 
material. As regards TVN, I had a purely 
partner deal with them and it stayed like 
that up until today. I published my second 
album “Coloriage” in Kayax because I had 
already known Kasia (Kayah) and so 
I thought that her studio is the best place 
to do it. Cooperation with her is a great 

pleasure. And just before publishing “Col-
oriage”, I also published my concert album 
„Tango Corazon Live” and the coming 
album called „For Alice” I plan to publish 
and produce myself. I am now Marcin 
Wyrostek Company (laughter), I compose, 
record, produce, publish.

WHERE ARE THE LIMITS OF WHAT YOU'D 
LIKE TO PLAY ON ACCORDION? WOULD 
YOU GO TO PERFORM AT EUROVISION 
CONTEST IF SOMEONE CAME UP TO YOU, 
GAVE YOU A READY SONG AND SAID: “PLAY 
IT, DANCE IT AND THE PRIZE IS YOURS”?
Well, it depends on what kinds of song 
that'd be and on the way it'd be com-
posed, arranged... Even Edyta Górniak 
went to perform at the Eurovision and 
that was so damn good. 

BUT THE EUROVISION CONTEST HAS 
SLIGHTLY CHANGED HASN'T IT?
That's true. But you can say the same thing 
about “Mam Talent”. It is a commercial 
programme so you can say that this is 
a place where you have to make a real show, 
burn yourself while playing the accordion 
or something like that. I wouldn't totally 
dismiss the Eurovision contest. You can still 
see interesting things being presented there. 

IS THERE ANYTHING YOU WOULD NOT PLAY?
I think that I am able and willing to ply any 
kind of music provided that I see the score 
before playing it and accept it. There are 
many commercial productions that are 
very well made. I do not judge music genres 
saying that this genre is super cool and 
the other one is crap. Every kind of music 
can be great as long as it is produced and 
prepared in a proper way. You can play 
any type of music in a great way and that's 
okay, but you can also compose and play 
it badly – in that situation I wouldn't dare 
to touch this particular composition. Even 
disco polo can be played in an ambitious 
way, with clever and tasty details and so 
on. And if you play it that way the only 
thing you might actually loose is the num-
ber of sold records.

IT WILL STOP BEING DISCO POLO IF YOU 
PLAY IT AMBITIOUSLY.
Maybe. Anyway I am not so much into 
that kind of productions – and it is not 
about the genre but about quality and 
aesthetics. I want to head in this direc-
tion – to break convenances. I don't want 
to close myself and say that I play only 
classical or jazz music because the rest is 
crap. That would be ignorance.  
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OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

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

GRUPA OMEGA PILZNO – DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

• Ponad 20 lat doświadczenia
• Kompleksowe usługi logistyczne
• Najwyższe standardy obsługi
• Obsługa na terenie całej Polski i Europy
• Najnowocześniejsze zaplecze transportowo-logistyczne i spedycyjne
• 1000 pracowników



Narty w Austrii cieszą się nie-
przemijającą popularnością 
i światową renomą. Znajdujący 
się w Tyrolu Kitzbühel to naj-
bardziej znany zimowy kurort 

w tym kraju. Historia narciarstwa alpejskie-
go rozpoczyna się właśnie tutaj. Przyjeż-

dżając do tego owianego sławą miasteczka 
możemy mieć pewność, że wszystkie 
atrakcje będą na najwyższym z możliwych 
poziomów. To przede wszystkim ogrom 
możliwości dla miłośników aktywnego wy-
poczynku zimą. Wokół miasta znajduje się 
230 wyciągów. To wielki ośrodek nie tylko 

turystyczno-rekreacyjny, ale też sportowy. 
Co roku odbywają się tu liczne wydarzenia, 
jak chociażby Puchar Świata w narciarstwie 
alpejskim mężczyzn. Miasto ma swój klub 
sportowy, Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.), który 
zaliczany jest to najsłynniejszych na świecie. 
To tutaj narodziła się pierwsza w historii 
supergwiazda narciarstwa – Toni Sailer. 
Jednym słowem ten kurort to legenda.

Dla turystów nastawionych na białe sza-
leństwo Kitzbühel ma bogatą ofertę  

– od początkujących do mistrzów stoku. 
Znajdziemy tu 150 kilometrów tras zjazdo-

W POLSCE POGODA ZACZYNA WSKAZYWAĆ NA PRZEDWIOŚNIE, ALE NA SZCZĘŚCIE 
W ALPACH CIĄGLE JEST BIAŁO I ZIMOWO. KORZYSTAJMY, PÓKI CZAS!

TEKST   SYLWIA GUTOWSKA    FOT.    PAWEŁ GÓRECKI
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Na narty do Austrii
Legendarny Kitzbühel
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Przyjeżdżając 
do tego owiane-

go sławą mia-
steczka możemy 

mieć pewność, że 
wszystkie atrakcje 

będą na najwyż-
szym z możliwych 

poziomów. To 
przede wszystkim 
ogrom możliwości 

dla miłośników 
aktywnego wy-

poczynku zimą. 
Wokół miasta znaj-

duje się 230 wy-
ciągów. To wielki 
ośrodek nie tylko 

turystyczno-re-
kreacyjny, ale też 

sportowy. 



wych o różnym poziomie trudności. Pełne 
atrakcji narciarskie parki rozrywki umoż-
liwiają wdrożenie się dziecomi w sporty 
zimowe, a szkółki narciarskie sprawią, że 
początkujący i powracający do sportu ama-
torzy sprawdzą się pod okiem profesjonal-
nych instruktorów. Zaawansowani mogą za 
to trenować swoje umiejętności na najbar-
dziej wymagających trasach w Europie. Zali-
czyć trzeba do nich przede wszystkim Streif, 
najtrudniejszą trasę alpejską, na której 

mistrzowie osiągają prędkości do 140 kilo-
metrów na godzinę. Jeśli szukacie najbar-
dziej stromego stoku w Alpach, powinniście 
kierować się właśnie tu. Położenie stoków 
zapewnia śnieg w całym sezonie, a nawet 
dłużej – od grudnia aż do kwietnia.

Kitzbühel to nie tylko narciarstwo. Szeroka 
gama sportów zimowych, od snowboardingu 
po łyżwiarstwo, także w krytych pomiesz-
czeniach dostarcza zimowej zabawy nawet 
w sezonie letnim! Skitouring to kolejna atrak-
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cja, polegająca na wspinaczce na wzniesienia 
w puszystym śniegu. Po takiej wyprawie 
możemy podziwiać okolice kurortu od bar-
dziej cichej, wyludnionej strony. Nie musimy 
jednak obawiać się wszechobecnych wyso-
kości. Dla tych wolących podziwiać górskie 
krajobrazy z nieco mniejszych perspektyw 
przygotowane zostały długodystansowe wę-
drówki narciarskie. Wszystko w urozmaico-
nych wersjach, dostosowanych do odpowied-
nich poziomów zaawansowania.

W tak rozsławionym miejscu spodzie-
walibyśmy się najbardziej ekskluzywnych 
hoteli. Jednak największą atrakcją są 
romantyczne chatki górskie, w których 
można poczuć prawdziwy kontakt z natu-
rą. Idealnie nadają się też do zimowych im-
prez w towarzystwie przyjaciół – zupełnie 
jak w teledysku do „Last Christmas”. 

Jakby tych „naj” było mało, Kitzbühel ma 
w swojej ofercie niezwykłą kolejkę trójlinową. 
Łącząca dwa tereny – Kitzbühel/Kirchberg 
i Jochberg/Resterhöhe – kolejka w momencie 
otwarcia w 2005 roku znalazła się na liście 
rekordów Guinnessa jako najwyżej zawie-
szona kolej linowa (400 metrów nad ziemią) 
i posiadająca największą rozpiętość pomię-
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Nie musimy jed-
nak obawiać się 
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tych wolących 

podziwiać górskie 
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towane zostały 
długodystansowe 

wędrówki narciar-
skie. Wszystko 

w urozmaiconych 
wersjach, do-

stosowanych do 
odpowiednich po-

ziomów zaawan-
sowania.



dzy podporami (2507 metrów). Tak naprawdę 
wyrażenie „kolej linowa” to za mało, więc 
nazwano ją tramwajem powietrznym. 3S 
Aerial Tramway. Sprawdźcie to.

Od strony gastronomicznej urlop w tym 
miejscu to także nie lada gratka. Kuchnia 
tyrolska to słynne knedle, kluski, sery czy 
tajemniczo brzmiące „pieczone myszki”, czyli 
słodkie drożdżowe kule z dodatkiem kaszy 
jęczmiennej. Te i inne specjały przygotowują 
znakomici kucharze, bowiem Kitzbühel oferu-
je największą liczbę restauracji wyróżnionych 
znakami jakości w Austrii. Wszystko pyszne, 
pożywne, ekologiczne i, co najważniejsze dla 
nas – narciarzy, wysokoenergetyczne. W sam 
raz na cały dzień zimowych szaleństw. 

 IN ENGLISH

Skiing in Austria
The legendary Kitzbühel  
Polish weather br ings signs of the 
coming spr ing but lucki ly the Alps sti l l 
white and winter-cold . We should hur r y 
to use this beauty!  

 
Skiing in Austria has always been popular. 
Austria is characterised by its acknowl-
edged reputation and quality. Kitzbühel, lo-
cated in Tyrol is Austria's best known win-
ter resort. The history of alpine skiing starts 
right here. When you come to this legendary 
town, you can be sure that all of the attrac-
tions will be at their highest possible level. 
Kitzbühel is a synonym of the vast number 
of possibilities for spending the free time for 
all those who love winter sports. The town 
is surrounded by 230 ski-lifts. Kitzbühel is 
not only a huge touristic and recreational 
centre but also a sports centre. Each year 
the town hosts numerous sport events such 
as World Alpine Skiing Championships for 

men. Kitzbühel has its own sport club called 
Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) that belongs to 
the most popular sport clubs in the world. 
This is also the place where the first alpine 
skiing superstar - Toni Sailer - was born. 
Briefly speaking – this resort is legendary.

For tourists who love skiing Kitzbühel 
has a vast offer – it will cater for the needs of 
beginners and masters of the ski-slope. You 
can find 150 km of skiing paths with varying 
level of difficulty. Amusement parks, full 
of various attractions, will help you instil 
skiing craze into your children and the 
skiing schools will make the beginners and 
the skiers that return to skiing after a break 
develop their skills with the help of trained 

PODRÓŻE    TRAVEL
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professional instructors. Advanced skiers 
can train on the Europe's most difficult and 
demanding ski paths. One of them is Streif – 
the most difficult apline skiing path where 
the champions reach the speed of up to 
140 km/h. If you are searching for the most 
steep slope in Alps then you should defi-
nitely come to Kitzbühel. The geographical 
location of the slopes in Kitzbühel provides 
them with good snow conditions during the 
whole winter season and even longer – from 
December till April.

Kitzbühel is not only skiing. The wide 
range of winter sports – staring with snow-
boarding and finishing with ice-skating that 

you can do also under the roofs of special 
ice-rinks – will bring you a lot of joy also in 
the summer! Skitouring is yet another at-
traction – its about climbing the mountains 
in deep fresh snow. After such a trip you can 
admire the Kitzbühel surroundings from a 
more quiet and less crowded place. And you 
shouldn't be afraid of the heights. Those who 
wish to watch the mountains from lower 
peaks can go on long cross-country ski trips. 
The offer is very diverse so each level skiers 
can use different proposals.

You expect to find exclusive hotels in the 
legendary Kitzbühel, but to be honest, little 
romantic mountain cottages remain the 

most popular among tourists. That's where 
you can be in close contact with nature. 
They are also perfect for winter parties with 
a group of friends – just like in the video 
clip for „Last Christmas”. 

Apart from these “best-ever” attractions, 
Kitzbühel also offers the amazing three-rope 
rope-way. This lift links – Kitzbühel/Kirch-
berg and Jochberg/Resterhöhe – and at the 
moment of its opening in 2005 it entered the 
Guinness Record List as the word's highest 
rope-way (400 metres above the sea level) 
and having the world's largest distance 
between the supporting poles (2507 metres). 
In fact, the term „rope-way” is not enough do 
describe this phenomenon, so it was called a 
3S Aerial Tramway. Check this out.

As regards food, holidays in Kitzbühel 
will bering you a lot of joy. Tirol cuisine is 
composed mainly of the famous dumplings, 
noodles, cheeses and the mysterious „baked 
mice” - sweet leavened balls with barley 
groats. These and other cuisine specialities 
are being created by Kitzbühel's profession-
al cooks because Kitzbühel offers the largest 
number of restaurants that have acquired 
the highest quality marks in Austria. All 
that you find here is delicious, high-quality 
and ecological and what's most important 
for us – skiers – it is highly caloric that will 
make you have a lot of strength and power 
for the whole day of skiing. 
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Przedstawiciele pokolenia Y 
z radością odkrywają i pod-
noszą do rangi idei to, co dla 
ich rodziców było codzien-
nością: szycie, naprawianie 

i przerabianie. Założenia koncepcji  
Do It Yourself (zrób to sam) już od kil-
kudziesięciu lat z powodzeniem stoso-
wane są zresztą przez światowe marki. 
Wzrost popularności idei w ostatnich 
kilku latach pozwolił wybić się wielu 
blogerom, rozwinąć nowe biznesy i na 
nowo gromadzić społeczności wokół 
robótek ręcznych i majsterkowania.

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

Nawiązanie do szwedzkiej firmy 
meblarskiej wydaje się oczywiste. 
Angażowanie klientów jest bowiem 
znakiem rozpoznawczym marki. Dzięki 
pakowaniu mebli w płaskie paczki IKEA 
może nie tylko optymalizować logistykę 
i redukować koszty, lecz także daje swoim 
klientom dodatkową wartość: włączyć 
ich w proces powstawania mebli. Czy ten 

mechanizm naprawdę działa? Wystarczy 
przypomnieć sobie uczucie, jaki towarzy-
szy samodzielnemu skręceniu szafki, aby 
potraktować pytanie jako retoryczne.

Reguła ta ma przełożenie na wszystkie 
branże. To, co amerykańscy naukowcy 
udowodnili kilka lat temu, producenci 
ciast w proszku z sukcesem stosowali 

Zrób to    SAM 2.0
CIESZYMY SIĘ MOGĄC NADAĆ ROWEROWI 
UNIKALNY CHARAKTER, CZERPIEMY RADOŚĆ 
DZIERGAJĄC NA DRUTACH NIEPOWTARZALNY 
SZALIK, A MAŁO CO DAJE NAM TAKĄ 
SATYSFAKCJĘ, JAK PRZEROBIENIE EUROPALET NA 
JEDYNE W SWOIM RODZAJU MEBLE OGRODOWE. 
NIC W TYM DZIWNEGO: KREATYWNOŚĆ I CHĘĆ 
SPRAWCZOŚCI LEŻĄ W NASZEJ NATURZE.

TEKST    AGNIESZKA MRÓZ  

FOT.:    HANDIMANIA .COM



GUST    TASTE
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od lat 50-tych. Właśnie wtedy okazało 
się, że gospodynie domowe, aby mieć 
satysfakcję z przygotowania wypieku, 
potrzebowały włożyć więcej wysiłku niż 
na początku od nich wymagano. I tak 
ciasta w proszku podbiły rynek dopiero 
gdy oprócz dolania wody wymagane było 
dodanie jajka bądź mleka.

INSPIRACJE W SIECI
Blogerzy służą pomocą wszystkim tym, 
którzy chcą samodzielnie coś wyko-
nać, lecz nie mają pomysłu co lub nie 
wiedzą jak. Niesłabnącą popularnością 
od kilku lat cieszy się blog Handima-
nia, który na Facebooku ma niemal 
milion fanów. Handimania to, jak piszą 
jej pomysłodawcy, przestrzeń „dziele-
nia się zrobionymi ręcznie przedmio-
tami, aby pomóc innym w znalezieniu 
pasji i zakochaniu się w pracach 
manualnych”. Na stronie czeka na nas 
kilkadziesiąt tysięcy pomysłów: od 
szydełkowania począwszy, poprzez 
inspiracje, jak przerobić stare przed-
mioty, a na kulinarnych wariacjach 
skończywszy. Na portalu znajdziemy 
nietuzinkowe i zaskakujące rozwiąza-
nia. Dowiemy się m.in. jak zrobić z fil-
cu potwory na ścianę w pokoju dziecka, 
świecące kule do ogrodu z metalowej 
siatki, uszyć pluszaka z rękawiczki, 
czy też przerobić męska koszule na 
damska letnią sukienkę.

Niesłabnącą popu-
larnością od kilku 

lat cieszy się blog 
Handimania, któ-
ry na Facebooku 

ma niemal milion 
fanów. Handima-

nia to, jak piszą 
jej pomysłodawcy, 
przestrzeń „dziele-
nia się zrobionymi 
ręcznie przedmio-

tami, aby pomóc 
innym w znale-

zieniu pasji i zako-
chaniu się w pra-

cach manualnych”. 

Zrób to    SAM 2.0
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Inspiracje dla siebie znajdą także miło-
śnicy projektowania wnętrz. Na stronie 
Ikea Hackers znaleźć można setki sposo-
bów na przerobienie popularnych mebli 
i nadanie im wyjątkowego charakteru. 
Dzięki opublikowanym wskazówkom na-
uczymy się m.in. jak z czterech drewnia-
nych segregatorów zrobić stolik kawowy, 
w jaki sposób tablicę z dywanu, czy też 
przerobić regał na domek dla kota. Su-
kienka wykonana z charakterystycznej 
niebieskiej torby jest zaś przedmiotem 
już niemal kultowym. 

Równie fascynujące co same pomysły 
jest fakt, że treści na dwa portale przygo-
towywane są przez pasjonatów tematu, 
którzy po godzinach spędzonych w pracy 
dają upust swojej kreatywności, tworząc 
nowe przedmioty i przerabiając stare.

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

Popularności DIY upatrywać można 
w fakcie, że stanowi przeciwieństwo 
wszystkiego, czego na co dzień się od 
nas wymaga: perfekcjonizmu, szybkości 
i efektywności. Robótki ręczne i maj-

sterkowanie pozwalają pracować we 
własnym rytmie, spojrzeć z dystansem 
na niedoskonałości i zatracić w czasie. 

 IN ENGLISH

Do it yourself 2.0 
We are filled with joy if we can make 
our bike unique, we are happy if we 
knit a totally unrepeatable scarf and 
what's more – nothing brings us more 
satisfaction than transforming euro-
pallets into the one and only set of 
garden furniture. And there is nothing 
surprising about it: creativity and 
willingness to influence the world around 
us is what lies in out nature.

 
Generation Y representatives find a lot 
of joy in discovering and elevating to 
the level of philosophical ideas things 
that their parents used to treat as typical 
everydayness: sewing, fixing, remaking 
and transforming things. Since many 
years numerous popular brands have 
been using the concept of Do It Yourself 
(DIY). The concept's rise of popularity in 
the last couple of years enabled many 
bloggers to find their way to the top and 
other people to develop new businesses 
and gather communities around such 
activities as knitting and  (re)creating 
new things anew.

IKEA EFFECT – A DEMANDING DRY CAKE MIX 
In 2011 three American researchers: 
Michael I. Norton, Daniel Mochon and 
Dan Ariely  published a report presenting 
results of their experiment concerning 
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the impact of customers engagement in 
creating a product onto its reception. The 
results were unambiguous: we value 
much higher the items we co-created. 
This rule works even in a situation where 
we make a certain item with less preci-
sion than a professional producer/creator 
would. This phenomenon was given the 
name „Ikea effect”.

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

The “Ikea effect” is applicable in all 
different branches. What the three 
above mentioned American researchers 
proved to be true a couple of years ago, 
was successfully being used by dry cake 
mixes in the 1950s. It was then that man-
agers realised that for a housewife to 
be satisfied with her cooking she needs 
to put much more work into it than it 
had previously been demanded from 
her. And in that way, dry cake mixes 
conquered the market the moment their 
producers started demanding the house-
wife to put not just water but also milk or 
eggs to make the cake from the mix.

INTERNET INSPIRATIONS 
Bloggers have a lot of good advices for 
those who want to make something 
themselves but who have no idea  what 
they want to make or they don't know how 
to do it. Handimania blog continues to be 
one of the most popular blogs if that kind. 
On Facebook Handimania has almost one 
million fans. Handimania is, as its crea-
tors say, a space for „sharing handmade 
items in order to help the others find their 
passion and to make them fall in love 
with manual activities”. On Handimania 
website you can find more than a dozen 
thousands of ideas: from knitting, through 
inspirations for remaking old items and 
finishing with culinary variations. On 
that creative portal you can find remarka-
ble and astonishing solutions. You can for 
example learn how to make felt beasts and 
monsters that you can hang on the wall 

of your kid's room, how to make glowing 
balls for your garden our of metal net, how 
to sew a teddy-bear out of a glove or how 
to transform a man's shirt into a summer 
dress for women.

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

As fascinating as the creative ideas is 
the very fact that texts which appear on 
both portals are created by those who live 
the DIY philosophy and love it. After long 
hours at work, they go back home and give 
vent to their creativity by creating new 
items and remaking the old ones.

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

The popularity of DIY philosophy lies 
in the fact that it is on the contrary to 
everything that we are required to live up 
to in our everydayness: perfectionism, rush 
and being effective. Needlework and doing 
things yourself enable you to work at your 
own pace, to look at the world and its short-
comings from a distance and to loose the 
track of time. 
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Kilka minut później był już z powrotem. 
Bez namysłu wskoczył do stawu i brodząc 
po pas w wodzie szukał torby z kijami. Od-
nalazł ją, wyciągnął z niej kluczyki do auta, 
a potem z jeszcze większą złością, skumu-
lowaną przez frustrację, znów wrzucił kije 
golfowe do stawu. Wygramolił się na brzeg 
i bez słowa odszedł.

Wymieniliśmy z innymi graczami 
spojrzenia. Myślę, że nikt z nas nie miał 
już ochoty, by z tym frustratem wchodzić 
w jakiekolwiek relacje biznesowe.

Wokół golfa, szczególnie w Polsce, na-
rosło sporo mitów. Najczęściej słyszę, że to 
nudna i piekielnie droga gra dla zblazowa-
nych milionerów. A przecież ten stereotyp 
jest kompletnie nieprawdziwy. Golf jest 
drogi? Naprawdę? Wystarczy wejść na 
pierwszy lepszy serwis aukcyjny by zoba-
czyć, że komplet kijów dla początkującego 
kosztuje zaledwie kilkaset złotych. To 
tyle, co porządne buty do biegania. Karnet 
uprawniający do wejścia na pole golfowe 
kosztuje majątek? Niewiele więcej, niż na 
siłownię w centrum miasta. To co może 
być rzeczywiście kosztowne, to nasz czas. 
Jedna runda z dojazdem, obiadem i chwilą 
rozmowy z kolegami to nawet siedem go-
dzin. W naszych zabieganych czasach to 
może być problem. Ale golf na pewno nie 
jest nudny. Tu każde uderzenie jest inne, 
jest swego rodzaju niespodzianką. Piłka 
częściej leci w bok, niż do celu. Wystarczy, 
że przy uderzeniu o kilka milimetrów 
za bardzo odchylimy łopatkę kija, albo 
mimowolnie napniemy niewłaściwy 
mięsień. Nawet najlepszym golfistom 
zdarzają się nieudane uderzenia, a droga 
do perfekcji nigdy się nie kończy. 

 IN ENGLISH

A life ring for the  
busy ones  
It was the last, eighteenth hole, the one 
by a small pond. An elegantly dressed 
man was standing over a ball, looking at 
it with a blend of fear and anxiety. It was 
definitely not his day. He was making 
mistakes throughout the whole round. 
The ball had been flying exactly where he 
had sent it – most often into the bushes or 
into a bunker, a hole filled with sand. But 
instead of pulling himself together, he was 

playing more and more nervously. He was 
so filled with negative emotions already 
when he was approaching the ball that 
anger kept twisting his face. And now he 
was standing over the ball praying for the 
humiliating game to stop. I averted my 
eyes. I couldn’t watch the man suffer.

When I looked at him again, he was 
taking the ball out of a hole. But he didn’t 
feel neither satisfaction nor relief. Quite 
the opposite, he looked as if he was going 
to burst with emotions. And indeed. He 
couldn’t stand it. He took the bag with golf 
clubs and hurled it into the water in a fit of 
rage as if he was trying to punish his clubs 
for the lousy game. Then he turned around 
on his heels and marched briskly towards 
the parking lot without the grace to give 
us at least one look. Several minutes later 
he was already back. He jumped into the 
pond off the cuff and, wading through the 
water, kept looking for his bag with the 
clubs. He found it, took his key cars out of 
it and, trembling with even greater anger 
accumulated by frustration, once again 
threw the clubs into the pond. He clam-
bered out and left without saying a word.

I exchanged glances with other players. 
I think nobody felt like developing any 
business relations with this hothead.

Many myths have surrounded golf, 
especially in Poland. I most often hear 
that it’s a boring and hideously expensive 
game for blasé millionaires. But truth 
to be told this stereotype is completely 
untrue. Golf is expensive? Really? You 
just have to visit any auction site to see 
that a set of golf clubs for beginners 
costs only several hundred zlotys. It’s as 
much as decent running shoes. Passes 
to golf courses cost a fortune? Just a bit 
more than gym passes in city centres. 
What can be actually costly is our time. 
One round with transport, a dinner and 
a short conversation with friends takes 
even seven hours. It can be a problem in 
our busy times. But golf is certainly not 
boring. Each hit is different here. Each 
is a kind of surprise. The ball flies to the 
side instead of reaching the target. Tilting 
the club several millimetres too much 
or tensing one’s muscles involuntarily 
while hitting the ball is enough. Poor hits 
happen to even the best golfers, and the 
road to perfection never ends. 
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To był ostatni – osiemna-
sty – dołek, ten, przy 
którym jest mały staw. 
Elegancko ubrany 
facet stał nad piłką 

i patrzył na nią z mieszaniną strachu i zło-
ści. Ewidentnie to nie był jego dzień. Przez 
całą rundę popełniał błędy. Piłka leciała 
dokładnie tam gdzie ją posyłał – czyli naj-
częściej w krzaki, albo lądowała w bunkrze, 
wypełnionym piaskiem dole. Ale zamiast 
wziąć się w garść, grał coraz bardziej 
nerwowo. Już podchodząc do piłki był tak 
naładowany złymi emocjami, tak podmi-
nowany, że twarz wykrzywiał mu grymas 
wściekłości. Teraz stał nad piłką i modlił 
się, by ta upokarzająca gra wreszcie się 
skończyła. Odwróciłem wzrok. Nie mogłem 
patrzeć, jak ten człowiek się męczy.

Gdy znów na niego spojrzałem, wyciągał 
piłkę z dołka. Ale nie czuł ani satysfakcji, 
ani odprężenia. Wręcz przeciwnie, wy-
glądało na to, że emocje go zaraz rozsadzą. 
I rzeczywiście. Nie wytrzymał. Złapał 
torbę z kijami golfowymi i w przypływie 
złości cisnął ją do wody, jakby chciał swoje 
kije symbolicznie ukarać za kiepską grę. 
Potem obrócił się na pięcie i nie zaszczyca-
jąc nas ani jednym spojrzeniem, szybkim 
krokiem pomaszerował w stronę parkingu. 

JACEK ROZENEK 
 
Jest aktorem i prezenterem telewizyj-
nym, czyli na wrażeniu się zna. A jak 
się na czymś zna, to tego uczy – jest 
ekspertem zarządzania wizerunkiem, 
prowadzi szkolenia z zakresu relacji 
biznesowych, technik wpływu i anty-
manipulacyjnych. Doradza wielu ma-
nagerom najwyższego szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to gra w golfa.  

Jacek Rozenek – He is an actor and 
a TV presenter so he knows how to 

impress others. And when he knows 
something, he teaches it: he is an ima-
ge management expert and instructor 

in business relations and influence 
and anti-manipulation techniques. 
He advises many top managers. So 
he cannot be twisted around one’s 

finger. When he does not play on set, 
he plays golf.

FELIETON    COLUMN

Dlaczego biznesmeni 
GRAJĄ W GOLFA?
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Dlaczego biznesmeni 
GRAJĄ W GOLFA?
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CUERVO Y SOBRINOS. CUERVO TO KRUK (ŻEBY NIE BYŁO 
NIEDOMÓWIEŃ). CHOĆ AKURAT W TYM PRZYPADKU, TO NAZWISKO. 
SOBRINOS – KUZYNI, ZAŚ Y TO I.

TEKST:    MARCIN KĘDRYNA   ŹRÓDŁO:   MAT. PRASOWE   

Cuervo y Sobrinos
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Tak się nazywał otwarty 
w 1882 roku W Hawanie 
sklep. Sklep z biżuterią 
i zegarkami. Sprzeda-
wano tam też inne fajne 
rzeczy. Na tyle fajne, że 

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

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

Dziś. Zupełnie jak przed kubańską 
rewolucją zegarki sprzedawane są 
w humidorach – pudełkach do przecho-
wywania cygar, w których utrzymy-

wana jest stała wilgotność. Zegarkom 
to się oczywiście przyda, ale nie tak 
bardzo jak cygarom, które możemy tam 
wsadzić w ich miejsce. A na zegarkach 
można liczyć czas pozostały do tego 
żeby brodacz w zielonym przeniósł 

się na łono Abrahama. I żeby Cuervo 
y Sobrinos wróciło do swojego skle-
pu z sejfami do których można wejść. 
I żeby Kuba znowu była krajem, który 
wysyła w świat inne rzeczy niż tylko 
przemycane cygara. 

GUST    TASTE
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 IN ENGLISH

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

It is the name of a shop opened in 1882 
in Havana. A shop offering watches and 
jewellery. It also sold other great things. 
So great that the safes in the shop were 
so huge that you could walk inside. The 
shop gave rise to a brand. A brand that 
once used to be very popular. A brand 
that opened stores in Europe, whose 

watches were worn by both Heming-
way and Einstein and whose projects 
changed the whole trade.

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

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

houses a second-hand clothing shop.
Today, just like before the Cuban revo-

lution, the watches are sold in humidors, 
boxes which are used to store cigars 
and maintain constant humidity. It is 
obviously of lesser use for watches than 
for cigars, but the latter can still be put 
in their place. And as far as watches are 
concerned, you can use them to calcu-
late the time left for the bearded man in 
green to go to meet his Maker. And for 
Cuervo y Sobrinos to return to its shop 
with its spacious safes. And for Cuba to 
once again become a country that gives 
the whole world other things than just 
smuggled cigars. 

GUST    TASTE
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SAMSUNG GALAXY A5
Normalnie jest tak, że żeby mieć dobry 
telefon to trzeba kupować najdroższy. 
Najdroższe są najlepiej zaprojektowane, 
mają najlepsze wyświetlacze, najszybsze 
procesory, najwięcej pamięci i do tego 
mnóstwo innych plusów. No i podstawo-
wy minus. Są najdroższe.

Większość użytkowników nie jest 
w stanie wykorzystać nawet ćwierci 
możliwości flagowego smartfona. Kupu-
je taki jednak, żeby cieszyć się porząd-
ną obudową, świetnym wyświetlaczem 
etc. Producenci starają się wszystko 
zrobić tak, żeby majętni klienci nie 

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

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

Samsung skomplikował nam życie. 
Teraz nie musimy się decydować na naj-
droższy model. 
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Subiektywny 
przegląd dóbr

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

wiście wybrać jeden z 38 filmów UHD, 
które dostarcza. Ale ile można oglądać 38 
filmów. Cóż więc wam pozostaje? Nakrę-
cić własny. Aparat Samsung NX500 kręci 
filmy w takiej właśnie rozdzielczości. Do 
tego – jak to NX – ma wymienną optykę. 
Bardzo dobrą optykę.

APARAT SAMSUNG NX500
Daliście się namówić na telewizor 
UltraHD? Bardzo dobrze. To przyszłość 
telewizji. Chcielibyście coś obejrzeć 
w – jak to mówią fachowcy – natywnej 
rozdzielczości? Jeżeli wasz telewizor 
wyprodukował Samsung możecie oczy-
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VOLVO XC70
Jeżeli ktoś zapyta was jak wygląda volvo – 
odpowiecie, że to duże kombi. Chyba, że je-
steście jednym z tysięcy posiadaczy XC60. 
Ludzie dobrze pamiętający czasy 240 na 
dźwięk słowa „volvo” – widzą duże kombi. 
Największe kombi Volvo to teraz XC70. 

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

 IN ENGLISH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Why does one buy a large estate? To 
carry various things inside. And it can be 
done. The trunk in the XC70 is big enough, 
and its seats can be folded easily. Why does 
one buy a large estate? To travel long dis-
tances. And it can be done too. Even when 
the car’s packed up to the ceiling. Why 
does one buy a large estate? To look re-
sponsible. And it works in this case as well. 
But why should I write more? The XC70 is 
the most Volvo-ish Volvo from all the cars 
the company currently produces. 

GUST    TASTE
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Mark Ronson – Uptown 
Special    
WYD. SONY/XXX  
Nagraniem promującym płytę Ronson 
dokonał czegoś niemożliwego – dogo-
nił przebojowość „Get Lucky” Daft Punk. 
Słucha się tej płyty jak świetnego dj-skiego 
setu, w czym zresztą Ronson zawsze był mi-
strzem. Potrafi też znakomicie zagospoda-
rować  zaproszonych gości – Stevie Wonder, 
śpiewający utwór życia Bruno Mars czy 
piszący teksty laureat Pulitzera (!) są tego 
najlepszym przykładem. 

Mark Ronson – Uptown 
Special
RELEASED BY SONY/XXX

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

Włodek Pawlik Trio 
/Randy Brecker – Night  
in Calisia Live 
WYD. STX

Zorganizowany podobno rzutem na taśmę 
występ kompletu laureatów Grammy 
Awards, autorów i wykonawców projektu 

„Night in Calisia”, czyli największego wyrzutu 
sumienia polskiej krytyki muzycznej XXI 
wieku po fryderykowej ceremonii w Sali 
Kongresowej. Wszyscy bohaterowie z Randy 
Breckerem grają jak natchnieni, a cichym 
bohaterem koncertu jest pozostający dotąd 
trochę w cieniu dyrygent kaliskich filharmo-
ników – Adam Klocek. Światowa realizacja 
telewizyjna (12 kamer, HD) z dźwiękiem 
przestrzennym na bonusowym DVD. 

Włodek Pawlik Trio 
/Randy Brecker – Night in 
Calisia Live
RELEASED BY STX

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

TEKST    PIOTR METZ 

Różni Artyści – Another 
day, another time: Celebra-
ting the music of „Inside 
Llewyn Davis”  
WYD. NONESUCH

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

Various Artists – Another 
Day, Another Time: Cele-
brating the Music of „Inside 
Llewyn Davis”
RELEASED BY NONESUCH 
The recording of a concert organized by the 
famous T Bone Burnett, who produced the 
soundtrack for the excellent Coen Brothers 
film, O Brother, Where Art Thou?. The 
album is a summary of his music journey. 
It features both Jack White, famous for his 
passion to the roots of American popular 
music, and Elvis Costello or Marcus 
Mumford. All of the musicians identify 
themselves with the folk of the sixties but 
perform also something from their contem-
porary repertoire to highlight the continuity 
of tradition. If you enjoyed the film, this is 
a very nice postscript. 

 40 

RECENZJE    REVIEWS



www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

 REKLAMA
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FORGOTTEN 
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WORLD



 43 

MODA    FASHION

MODELE/MODELS:  Magdalena Szynkowska & Patryk Wajer (Hysteria Models) 
STYLISTA/STYLIST: Agnieszka Nowicka 
MAKIJAŻ/MAKE-UP:  Paula Chamernik

FRYZURY/HAIR: Olivia Miklasz
FOTOGRAF/PHOTOGRAPHER: Marta Kaczmarek
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Firmy  
i Rynki

Hybrydowa 
TV pędzi 
do miliona

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

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

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

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

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

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

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



„Niestety, nadal 
pokutuje 

przekonanie, 
że inter-

aktywne usługi 
są konkurencją 

dla tego, 
co oferują 
operatorzy 

kablowi”.

9,8

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

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

ści, od połowy stycznia działa 
elektroniczny przewodnik 

po programie telewizyj-
nym (EPG) z podpowiedzią 

przygotowywaną dla konkret-
nych widzów. Oprócz tego publiczna 

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

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

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

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

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

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

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

reklamę na jej platformie hybrydowej 
wzrosną o 33 proc.

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

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

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

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

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

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

„Z miesiąca na 
miesiąc pojawia 
się coraz więcej 

klientów  
z różnych branż 
zainteresowa-
nych reklamą 

w telewizji 
hybrydowej”.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

pieniędzy z Brukseli nie dostaniemy pod 
pretekstem niedostosowania.

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

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

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

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

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

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

„To prawda, opłaty za 
korzystanie z wody się 

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

Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska

Musimy

Co ma się zmienić

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

 

Analizy mówią,  
że tyle mln  

osób nie płaci  
dziś za korzystanie  

z wody.

 7

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

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

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

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

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

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

 

Tyle gr obciążenia 
w przeliczeniu na  

1 kg ryby może dać 
likwidacja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ten poziom 
światowa liczba 
użytkowników 

Instagrama 
przekroczyła 

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

300
MLN

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

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



Facebook. Niedługo 
potem Instagram zy-

skał negatywny rozgłos 
– wprowadził kontrower-

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

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

pularność. Jesz-
cze w 2013 roku 

Instagram średnio 
tygodniowo miał led-

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

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

Jednak gdy na masową skalę profile 
zaczęły zakładać gwiazdy jak Beyoncé 

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

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

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

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

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

Nic dziwnego, że serwis 
z takim potencjałem do-

 

Tylu użytkowników 
Instagram miał 

w Polsce w listopa- 
dzie 2014 roku (wg 

Megapanel PBI/
Gemius). To oznacza 

10,6–procentowy 
zasięg wśród 
internautów. 

 2,3
MLN

3 grosze
Paulina Przetacka, 
dom mediowy  
Carat Polska

Instagram to dobre narzędzie  
do promocji?  

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

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

Jaki to może być pomysł? 

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

Marka Brandy 
Melville zawdzięcza 

Instagramowi 
popularność wśród 
nastolatków w USA.

 

Mniej więcej  
tyle zdjęć i filmów 
zamieszczanych  

jest dziennie  
na Instagramie. 

70
MLN

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

– Krzysztof 
Majkowski, doradca 
biznesowy 
Gemiusa



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A to polski przykład kampanii na Instagramie.

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

– Marcin Kotlarek, BCG 
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Art. Deco
cień magnetyczny  
do powiek nr 96

27,90 ZŁ

Rouge 
Bunny Rouge  
konturówka do ust 
nr 070

92 ZŁ
 Clarins  

Wonder Volume  
Mascara Black

tusz do rzęs

105 ZŁ

dla zielony
ch oczuurgundowy
 makijażB

 Sensai 
Cheek Blush, 

róż do 
polików, 
nr CH02

189 ZŁ

 Collistar
Gloss Design

błyszczyk 
nr 30

85 ZŁ

B E AU T Y  COACH

Makijaż idealnie eksponujący tęczówkę oka? Podkreślający jej 

intensywność? W przypadku oczu zielonych warto sięgnąć po fiolety, 

róże lub odcienie 
burgundu.

 Clarins  
Joli Rouge Brillant N°23 

Perfect Shine sheer lipstick

99 ZŁ

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

230 ZŁ

2

  Clinique 
Beyond Perfecting Foundation  

+ Concealer Alabaster
podkład do makijażu

159 ZŁ

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

PERFUMERIE DOUGLAS
Szczecin: Centrum Galaxy, al. Wyzwolenia 18-20, tel. 91/ 483 90 66;
C.H. Auchan Kołbaskowo, Ustowo 45, tel. 91/ 883 98 30, tel. 91/ 883 98 29;
CH Molo, ul. Mieszka I 73, tel. 91/ 433 06 86, tel. 91/ 433 06 87;
Galeria Kaskada, ul. Niepodległości 36, tel. 91/ 810 21 74, tel. 91/ 810 21 75;

Słupsk: C.H. Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59/ 848 20 75, tel. 59/ 848 20 76;
Gorzów Wlkp. : Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102,  
tel. 95/ 737 26 20, tel. 95/ 737 26 21;
NoVa Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95/ 714 00 64, tel. 95/ 714 00 65;
Koszalin: C.H. Forum, ul. I. Paderewskiego 1, tel. 94/ 341 13 40,  
tel. 94/ 341 13 41

2



MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Anna Szymczak 

Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia 

MODELKA
Małgorzata Łopaciuk

ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

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

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

W kolejnym kroku tworzymy bazę makijażu 
przy pomocy podkładu Clinique Beyond 

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

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

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

Przed makijażem

3
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Ż YC I E  PI E L Ę G N ACJ AŻ YC I E

Wcześniej tylko w gabinecie kosmetycznym  

oferowano profesjonalne 

 zabiegi pielęgnacyjne. Poznaj urządz
enia,  

które zapewnią identyczną perfekcję.

do perf
ekcjiZ miłoś

ci

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

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

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

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

LEKARZ MEDYCYNY 
 ESTETYCZNEJ. CZŁONEK 

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

I ANTI-AGING 

Monika  
Bujanowska

do perf
ekcji

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

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

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

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

Po drugie pożegnaj niedoskonałość
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89 zł
135 zł
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ferta
miesiącaO

Wiosną topnieją nie tylko lody. Poznaj  nowe ceny!  

1

139 zł
239 zł

5

159 zł
195 zł

2

229 zł
299 zł

3

149 zł
219 zł

6

119 zł
185 zł

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

2 115 zł
169 zł

3

29 zł
42,90 zł

169 zł
105 zł

7

99 zł
149 zł

6

29 zł

4
55 zł
79 zł

5

499 zł
719 zł

1. ESTĒE LAUDER, Gentle Eye Makeup Remover, płyn do demakijażu, 100 ml, nr 626713 2. ESTĒE LAUDER, DayWear Advanced 
Multi-Protection Anti-Oxidant Creme, krem na dzień, 30 ml, nr 569584 3. ARTDECO, Camouflage Cream, kryjący podkład, 
nr 514679 4. YONELLE, H20 Infusion, płatki S.O.S. pod oczy, nr 813700 5. FOREO, Luna Woman, urządzenie oczyszczające skórę 
twarzy, nr 796036 6. CLINIQUE, High Impact Mascara, tusz do rzęs, 3,5 g 7. LANCÔME, wybrane rodzaje mascary Hypnôse, 6,5 ml 
8. COLLISTAR, Crio-Gel Anticellulite, antycellulitowy kriożel, 400 ml, nr 133004
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119 zł
219 zł
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 6.03 DO 8.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ywołaj
radośćW

Najpiękniej prezenty dla kobiet 

wręczają  mężczyźni.  Jakie wybrać podarunki? 

Oto sprawdzone sugestie!  

5

249 zł
319 zł

1

99 zł
175 zł

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

3

189 zł
229 zł

4

349 zł
409 zł

2

79 zł
129 zł

6

159 zł
219 zł





Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM
SZCZECIN GOLENIÓW



STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



INTERNET

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

 ADRES  ADDRESS

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

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

  AIR-TRANSFER.PL

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

  AN-JAN

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR

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

BUS LOT

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

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

PKP

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING OUR 2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING DAY 30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU 

WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLO-
WING WEEK

20 PLN

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



ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

ROZKŁAD LOTÓW    FLIGHT SCHEDULE

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORP
OSLO RYGGE

WARSZAWA

STAVANGER

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

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

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

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

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

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

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 11:30 12:00 DY1014/5 737

…..6. 10:10 10:40 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

12345.7 20:30 21:00 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 08:25 08:50 FR8711/2 737

OSLO RYGGE OD 03.04.2015   RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1..4.6. 10:35 11:05 W62152/1 A320

BERGEN OD 20.06.2015    WIZZAIR



SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETETUNEZJA ENDIFHA

TUNISIA ENDIFHA

TURCJA 
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

HURGHADA

KIERUNKI  DESTINATIONS

1  GRECJA KRETA:   
14.06.-27.09.2015 (ITAKA, GRECOS) 
2  EGIPT – (ALFA STAR I RAINBOW TOURS) 
    –  HURGHADA 11.06-29.10.2015

    –  SHARM EL SHEIKH 16.06-25.08.2015
3  TURCJA RIWERA TURECKA  
17.06-30.09.2015 (RAINBOW TOURS I BEE FREE,  
ITAKA I ALFA STAR)
4  TUNEZJA ENDIFHA: 
24.06-02.09.2015 (SUN&FUN, ALFA STAR)  

SHARM EL SHEIKH

CZARTERY 2015    CHARTERS 2015
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SPRING ESSENTIALS   
- rozkwit wiosennych ofert w Aelia

najbliższym osobom i skorzystania 
z promocji 2+1 GRATIS.

Czas zakończyć zimową chandrę!  

 IN ENGLISH

SPRING ESSENTIALS  
– spring offers of Aelia 
are in bloom  
Looking out of the window you can still see the 
traces of winter but most of us already dream 

Świeże, orzeźwiające zapachy 
pomogą przetrwać ostatnie 
zimne dni i sprawią, że już te-
raz poczujemy nadchodzącą 
wiosnę. Polecamy nasz wybór 

perfum od 89 zł, a także nową promo-
cję - 2 za 211 zł (w tej ofercie znajdzie się 
m.in. woda perfumowana DKNY MYNY 
50 ml czy też woda toaletowa Burberry 
The Beat 50 ml).

Poza słońcem humor mogą poprawić 
także czekoladowe przekąski. Zachę-
camy do sprawienia przyjemności 

about warm sun rays and first signs of the 
oncoming spring. All those who are impatiently 
waiting for the May aura are warmly welcome 
to visit Aelia, where spring mood is full on.

Fresh, refreshing scents will help you 
survive the last cold days and will also 
make you feel the oncoming spring. We 
recommend our perfumes selection for 
the price starting from 89 PLN and also 
the newest promotion 2 for 211 PLN (this 
offer encompasses, among others, per-
fume water DKNY MYNY 50 ml and toilet 
water Burberry The Beat 50 ml).

Not only sun rays but also chocolate 
specialities can brighten your day. You 
should definitely make use of the 2+1 
GRATIS promotion and give some choco-
late pleasure to your relatives.

It's time to brighten up and quit the cold 
winter mood! 

AKTUALNOŚCI    NEWS

ZA OKNEM WIDAĆ JESZCZE OZNAKI ZIMY, A WIĘKSZOŚĆ Z NAS MARZY JUŻ 
O PROMIENIACH SŁOŃCA I PIERWSZYCH SYMPTOMACH NADCHODZĄCEJ 
WIOSNY. WSZYSTKICH WYCZEKUJĄCYCH MAJOWEJ AURY ZAPRASZAMY DO 
AELIA, GDZIE ZAPANOWAŁA JUŻ PRAWDZIWIE WIOSENNA ATMOSFERA.



 70 

wicza, dodatkowo trzeba zrezygnować 
z większych bagaży, jak np. rower. Jeśli 
jednak nigdzie się nie śpieszymy, lubimy 
nawiązywać nowe znajomości i wyzna-
jemy zasadę, że do odważnych świat 
należy, to podróż po Norwegii można 
zaplanować w oparciu o siłę własnych 
nóg i uprzejmość innych. 

Z kolei wybierając się np. na fiordy 
możemy dolecieć do Bergen, skąd już 
okoliczne cuda natury można swobod-
nie zwiedzić rowerem.

NOCLEG
W Norwegii, jak w całej Skandynawii, 
obowiązuje oficjalne prawo zwane Al-
lemannsretten, które mówi, że możemy 
rozbić namiot gdziekolwiek, byle zacho-
wać odległość 150 m od najbliższych za-
budowań. W praktyce można się też roz-

Problem w tym, że ceny w jed-
nym z najdroższych krajów 
Europy potrafią przyprawić 
o zawrót łowy. Mimo wszyst-
ko jest on kierunkiem, do 

którego praktycznie zawsze można do-
stać się w miarę tanio. Wszystko dzięki 
tanim liniom lotniczym, które w bar-
dzo korzystnych cenach oferują bilety 
właśnie w ten rejon Starego Kontynentu. 
Jednak czy można zwiedzić ten kraj za 
niewielkie pieniądze?

PORUSZANIE SIĘ PO NORWEGII
Propozycja dla lubiących przygody, 
odważnych i z nadmiarem wolnego 
czasu, której ogromnym plusem są 
zaoszczędzone pieniądze i niezapo-
mniana przygoda. Musimy jednak trafić 
na kierowcę, który zabierze autostopo-

NORWEGIA, OPRÓCZ PRZEPYSZNEGO ŁOSOSIA I PIĘKNYCH FIORDÓW, 
KOJARZONA JEST RÓWNIEŻ Z WYSOKIMI KOSZTAMI ŻYCIA. WIELU Z NAS 
WYJEŻDŻA TAM TO PRACY, Z KOLEI UJRZENIE ZORZY POLARNEJ JEST 
MARZENIEM WIELU TURYSTÓW.

bić u kogoś pod domem, jednak wypada 
w takich przypadkach zapytać o zgodę. 
Żal jest zamykać się w czterech ścianach 
hotelu, mając wokół takie widoki. Dogod-
nych miejsc pod namiot jest tu tak dużo, 
że ciężko się czasem zdecydować. Taką 
lokalizacją jest chociażby Preikestolen 
czy plaży Sola, położona tuż obok pasa 
startowego lotniska Stavanger. 

WYŻYWIENIE
Najtańszym sposobem zaspokojenia gło-
du jest zaopatrywanie się w supermar-
ketach. W Norwegii działa wiele sieci 
handlowych, a do najtańszych należą 
takie jak: Rema 1000, Kiwi czy Rimi.

W większości sklepów spożywczych 
i supermarketach można kupić zwykłe 
piwo. Wino, napoje wysokoalkoholowe 
i mocne piwo można nabyć wyłącznie 
w sieci licencjonowanych państwowych 
sklepów, tzw. Vinmonopolet.  Alkohol 
w Norwegii kontroluje państwo i jego 
celem nie jest zysk, tak więc w porówna-
niu z innymi krajami wina i alkohole są 
stosunkowo tanie. Norweskie przepisy 

TANIA DROGA 
Norwegia

FOT. MICHAL SVEC - FLICKR.COM



AKTUALNOŚCI    NEWS

dotyczące alkoholu mogą być skom-
plikowane, warto się z nimi zapoznać 
i odpowiednio przygotować.

W miastach warto szukać mniejszych 
azjatyckich restauracji. Najczęściej są one 
tanie, a oferowane tam potrawy są dobrej 
jakości. W Oslo mieszczą się one w okolicy 
Grønland i na ulicy Torggata łączącej cen-
trum miasta z dolną częścią Grünerløkka.

Woda z kranu nadaje się do picia i nie 
trzeba zamawiać wody butelkowanej do 
posiłku. Większość restauracji podaje 
do stołu wodę w dzbanku i szklanki. 
Jeśli tak nie jest śmiało można poprosić 
o podanie wody z kranu.

RABATY
W wielu miejscach obowiązują zniżki dla 
młodzieży, studentów, emerytów i rodzin. 
Zawsze warto sprawdzić, czy nie należy 
się do którejś z uprzywilejowanych grup. 
Studentom zaleca się podróżowanie z Mię-
dzynarodową Kartą Studencką (ISIC).

Od 20 czerwca 2015 roku na trasie 
Szczecin – Bergen tygodniowo odby-
wać się będą trzy rejsy oferowane przez 
węgierskiego przewoźnika niskokoszto-
wego. Ceny biletów wraz ze wszystkimi 
opłatami zaczynają się od 39 zł!

W letniej siatce połączeń nadal znajdzie-
my połączenia z Oslo Torp (2 razy w tygo-
dniu) oraz Stavanger (3 razy w tygodniu). 

Z kolei norweski przewoźnik Norwe-
gian oferuje pasażerom lotniska Szczecin 
Goleniów połączenia z północną częścią 
Europy, latając do Oslo Gardemoen.  

 IN ENGLISH

Cheap yet expensive 
Norway  
Norway, apart from its super-tasty salmon 
and beautiful fiords is associated also with 
high costs of living. Numerous Poles go there 
to work, whereas the sight of aurora borealis 
attracts many tourists dreaming to see it live.

The only problem is that Norway belongs to 
the group of world's most expensive coun-
tries where the prices can really make you 
dizzy. In spite of that, Norway still remains a 
destination which is accessible almost at all 
times for little money thanks to cheap flights 
that offer cheap tickets to a number of Nordic 
cities. The question is – can you really visit 
this country with litl money in your pocket?

TRANSPORT IN NORWAY
Hitch-hiking - this is a proposal for this 
who like adventures, who are brave and 
have a lot of spare time and the added 

value of this proposal is that it will help 
you save money and experience an unfor-
gettable adventure. But we really need to 
come across a good driver willing to take 
us and additionally we have to resign from 
taking large things such as a bike. But if 
we are not in a hurry and we like getting 
new acquaintances plus we live by the 
rule that the world belongs to the brave 
ones – then we can plan our trip around 
Norway basing on the strength of our legs 
and the courtesy of drivers. 

On the other hand, if you want to visit 
fiords you can fly to Bergen which is a 
great base for bikes trips to the sur-
rounding miracles of nature.

ACCOMMODATION
In Norway, just like in all of the Scandinavia, 
the mandatory law regulations are called 
Allemannsretten and in accordance to this 
law you can camp in any place provided that 
you keep a distance of 150 m from the near-
est household. In practice you can also camp 
near someone's house but in that case you 
should first ask the owner for permission. It 
is really unworthy to stay in the hotel room if 
you have such sights around you. And there 
are so many good places for camping that at 
times you might have a problem with choos-
ing the best one. Preikestolen or the Sola 
beach – located near the Stavanger airport 
- are such great locations. 

FOOD 
The cheapest way to make sure that your 
stomach is full is shopping in super-
markets. Norway has a large number of 
supermarket networks and the cheapest 
ones are: Rema 1000, Kiwi or Rimi.

In most of the grocery shops and 
supermarkets you can also buy beer. 
Wine, strong beer and other liquor can 
be purchased only in the special shops 
called Vinmonopolet which belong to 

the licensed network of national alcohol 
shops. Alcohol in Norway is controlled by 
the authorities and the reason for that is 
not their income from sale so the prices of 
wine and other liquor are lower in com-
parison to other countries. Norwegian reg-
ulations concerning the consumption of 
alcohol are quite complicated so you are 
recommended to read them and prepare 
yourself well before you go there.

In the cities you'd better search for 
smaller Asian restaurants. Most often 
these places will offer low prices and 
high quality food. You can find Asian 
restaurants in Oslo near Grønland and 
on Torggata Street which links the centre 
with the Grünerløkka district.

You can drink tap-water and you don't 
have to order bottled water to accompany 
your meal. Most of the restaurants offer 
tap-water in a jar and glasses for free. If they 
don't do that immediately, you can ask the 
waiter to bring the tap-water to your table.

PROMOTIONS 
Many places in Norway have special 
promotions for teenagers, students, 
retired persons and families. You should 
always check if you don't belong to any 
of these privileged groups. Students are 
recommended to travel with the Interna-
tional Student Card (ISIC).

From the 20th of June 2015 on the route 
Szczecin – Bergen three flights will op-
erate weekly within the flight schedule of 
the Hungarian cheap-flights airline. The 
prices of tickets including all additional 
costs start from 39 PLN! 

We can still find flights from Oslo Torp 
(2 times a week) and Stavanger (3 times a 
week) in the summer flight schedule.

Norwegian Airlines offers Szczecin 
Goleniow's passengers connection with 
northern part of the continent, flying to 
Oslo Gardemoen.  
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KIERUNEK NR LOTU DZIEŃ ODLOT PRZYLOT

BGO-SZZ W62152 -2-4-6- 11:05 12:55

SZZ-BGO W62151 -2-4-6- 8:50 10:35

FOT. MOYAN BRENN - FLICKR.COM



Podniebne wojaże  
najmłodszych pasażerów, część II 

BAGAŻ GŁÓWNY - REJESTROWANY
Dla pasażerów poniżej 2 lat obowiązują 
inne limity bagażowe. W zależności 
od linii lotniczej wynoszą one zwykle 
5-15 kg, dlatego też warto wcześniej 
sprawdzić takie informacje. Limitem 
nie są objęte wózki – na każdego malu-
cha przypada jedna sztuka. W sytuacji 
dodatkowego sprzętu (np. fotelik samo-
chodowy) będziemy musieli zapłacić 
dodatkowo. Złożone wózki trzyczęścio-
we uważane są za jedną sztukę.

Ze względu na brak limitu bagażowego 
wózki dziecięce nie są ważone czy wli-
czane jako bagaż rejestrowany. Można je 
przewozić na dwa sposoby: wziąć ze sobą 
na pokład lub oddać do przechowania 
personelowi samolotu, ponieważ nie są 
poddawane odprawie bagażowej. Wózek 
oddany stewardessie przy wejściu do 
samolotu umieszczany jest w luku ba-
gażowym i możemy poprosić o niego od 
razu po lądowaniu, nie musząc czekać 
na standardowy odbiór bagażu. Z kolei 
gdy zamierzamy wózek oddać jako 
bagaż zwykły, warto wcześniej dobrze 
go zabezpieczyć, żeby nie uszkodził się 
w trakcie transportu. 

Rodzice i opiekunowie mniejszych 
dzieci mogą pomyśleć o zamontowaniu 
fotelika samochodowego zamiast gondoli 
na stelażu swojego wózka. Gondolę można 
wtedy oddać podczas odprawy bagażowej, 
a fotelik i stelaż wziąć na pokład, co jest 
bardziej poręcznym rozwiązaniem. 

Dzieci do lat 16 mogą już zabierać baga-
że takie same jak osoby dorosłe, czyli 15-
20 kg, zależnie od polityki linii lotniczych.

BAGAŻ PODRĘCZNY, CZYLI CO ZABRAĆ ZE 
SOBĄ NA POKŁAD
Rożne linie, różne wymagania. Oczywi-
ście procedura kontroli bezpieczeństwa 
jest standardowa dla wszystkich prze-
woźników, jednak limity bagażowe już 
nie. Zazwyczaj dla infanta można zabrać 
na pokład torbę do 5 kg. Dzieci powyżej 
2 roku życia maja prawo zabrać bagaż 
podręczny jak dla osoby dorosłej.

Każdy rodzic powinien pamiętać 
o tym, żeby przed rozpoczęciem 
podróży ze swoim dzieckiem zabrać 
wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy, 
takie jak: 

• pieluszki na zapas;
• chusteczki nawilżane, krem nawil-
żający;
• słoiczki z jedzeniem, butelki z mle-
kiem itp.;
• książeczki, kredki, zabawki (mogą 
być nowe, żeby dziecko się szybko nie 
znudziło);
• kocyk 
• ubranka na zmianę.
6 listopada 2006 r. weszły w życie 

zaostrzone przepisy dotyczące bagażu 
podręcznego, w związku z tym nie moż-
na przewozić artykułów mających po-
jemność ponad 100 ml, w tym artykułów 
spożywczych oraz kosmetyków. Na ogół 

restrykcje te nie dotyczą jedzenia i picia 
dla dzieci, ale przed podróżą powinno 
się zasięgnąć informacji na lotnisku lub 
w liniach lotniczych, żeby mieć pewność 
co do obowiązujących zasad.

LECIMY!
Przed wejściem na pokład warto opo-
wiedzieć dziecku jak będzie przebiegał 
lot. W ten sposób nie będzie ono tak 
bardzo przestraszone hałasem silników 
czy ewentualnymi turbulencjami. 

Przy starcie i lądowaniu częstym 
problemem u maluchów są zatykające 
się uszy – o tym również warto je 
poinformować. Dobrze jest, aby w tym 
czasie dziecko piło coś małymi łyczka-
mi, co pozwoli zapobiec temu zjawisku. 
Starsze dzieci mogą pić napoje przez 
słomkę, natomiast niemowlęta powinno 
się karmić piersią lub podawać butelkę. 

 Dziecko musi znajdować się w miej-
scu tylko w przypadku startu i lądowa-
nia, czyli w czasie, w którym włączona 
jest sygnalizacja informująca o ko-
nieczności zapięcia pasów. Gdy dziecko 
podróżuje na kolanach opiekuna lub 
rodzica, wtedy musi być przypięte pa-
sem oddzielnym, który jest do tego celu 
przeznaczony. W trakcie lotu, jeżeli nie 
jest to wymagane przez kapitana, dzieci 
mogą poruszać się po samolocie. Można 
razem wybrać się na wycieczkę i zoba-
czyć różne ciekawe miejsca, ale należy 
pamiętać o tym, żeby nie przeszkadzać 
w tym czasie współpasażerom. 

Dzieci fascynują też widoki rozciąga-
jące się za oknami, jednak nawet wy-
jątkowe podniebne krajobrazy nudzą 
się w trakcie dłuższego rejsu. Właśnie 

PLANUJESZ PODRÓŻ Z DZIECKIEM? WARTO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NIEJ, ABY 
BYŁA KOMFORTOWA DLA CIEBIE I INNYCH PASAŻERÓW. OTO KRÓTKI PORADNIK DLA 
POZYTYWNEGO PASAŻERA.
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LET'S FLY!
Before you go onboard with your kid, 
you should tell him/her what the flight 
is about and what it will look like. In 
that way you will make sure that the kid 
does not get scared and distracted by 
the engines noise or by the potential tur-
bulences. During the start and landing 
kids very often suffer from the pain in 
their ears due to changes in air pressure 

– you should also tell your kids that such 
a thing might happen to them. When it 
actually does happen, it is recommend-
ed that you give your kid something to 
drink in small sips – this will help to 
avoid the pain in the ears. Older kids 
can drink the drinks through the stroll, 
whereas the infants should be breast-fed 
or given a bottle to drink from. 

 The child should be seated only in the 
moment of the aircraft's start and landing, 
when the signalization informing about 
the necessity to have your seat-belt on is 
active. If the child is traveling on the laps of 
its parent or guardian then it should have 
a special seat-belt on. During the flight, if 
the captain does not inform otherwise, the 
kids can move around the aircraft. You can 
take a walk with your kid and see some 
interesting places onboard but you should 
remember not to disturb other passengers. 

Kids are fascinated by the sights they 
can see through the windows but even 
the most extraordinary sky landscapes 
get boring during a long flight.That's why 
you should take with you onboard dif-
ferent types of toys, books and coloring 
books. Sometimes you can getthem from 
the stewardess but it is always better to 
be prepared yourself.

YOUR KID IS TRAVELING ALONE 
In the aircrafts of traditional airlines kids be-
tween 5 and 16 years of age can travel alone 
without the company of their parent, guard-
ian or counsellor. This is possible however 
only if certain requirements are fulfilled. 
You have to prepare a legal written statement 
saying that on the destination's airport to 
which your kid is flying there will be a per-
son waiting to pick him/her up. On the way 
back, at the airport from which your kid is 
flying, the kid's guardian has to remain pres-
ent until the moment the aircraft takes off. 
Very often airlines allow guardians to enter 
together with the kid into the departure hall 
and wait with him/her until the boarding. In 
other cases, additional fees are taken for the 
service which encompasses the stewardess 
taking care of the child and leading him/her 
to the right place of boarding etc. 

dlatego na pokład powinno się zabrać 
różnego rodzaju zabawki, książeczki 
i malowanki. Czasami można otrzymać 
je od stewardess, ale zawsze warto być 
przygotowanym na tę okoliczność.

SAMODZIELNA PODRÓŻ DZIECKA
W liniach lotniczych tradycyjnych 
przewoźników dzieci w wieku od 5 do 
16 lat mogą odbyć podróż samodzielną 
bez opieki swojego rodzica lub opieku-
na, jest to jednak możliwe tylko przy 
spełnieniu określonych wymagań. 
Niezbędne jest przygotowanie pisem-
nego oświadczenia, że na lotnisku 
docelowym na małego pasażera będzie 
czekała osoba dorosła, która będzie 
upoważniona do odbioru. Natomiast 
na lotnisku, z którego dziecko wylatuje 
opiekun musi pozostać do momentu 
odlotu samolotu. Bardzo często niektó-
re lotniska pozwalają wejść z małym 
pasażerem na salę odlotową i poczekać 
tam na odprawę pokładową. Przy takiej 
opcji pobierane są dodatkowe opłaty za 
opiekę stewardess nad dzieckiem, na 
przykład za odprowadzenie go do miej-
sca docelowego na lotnisku. 

 IN ENGLISH

Sky journeys for the 
youngest passengers 
part 2
You are planning a trip with your kid? 
You should prepare well in order to 
make it comfortable for You and for 
other passengers. Here goes a short 
guide for a positive passenger.
 
MAIN LUGGAGE – REGISTERED LUGGAGE 
For the passengers below 2 years of age 
registered luggage limits are different 
than for adults. Depending in which 
airline you travel with, the limit of regis-
tered luggage is between 5-15 kg, there-
fore you should check this information 
before you travel. These luggage limits do 
not include prams – it means that each 
kid can travel with one tram. If you travel 
with additional equipment (such as child 
restraints) you will have to pay for it ad-
ditionally. Folding three-part prams are 
treated as one item.

 Due to the fact that there is no luggage 
limit, prams are not weighted or counted 
as part of registered luggage. There are 
two ways in which you can carry prams: 
you can take them with you onboard 

or give them to the aircraft personnel 
that will take care of it during the flight; 
prams do not go through check-in. If you 
give your pram to the stewardess at the 
entrance to the aircraft, then the pram 
will be placed in the luggage hatch and 
you can ask for it just after landing with-
out having to wait for the typical luggage 
claim. If you plan to check-in the pram 
as ordinary luggage you have to secure 
it properly so that the pram does not get 
distroyed during the transport. 

 Parents and guardians/counsellors 
of smaller children can put the child 
restraints on the metal construction of 
the pram, instead of the gondola that 
is usually there. In that way you can 
dispose of the gondola during the check-
in and take the child restraints and the 
metal construction of the pram onboard, 
which is a much more handy solution for 
travelling with this equipment. 

Children up to 16 years old can take 
same luggage as adults – that is 15-20 kg 
of registered luggage, depending on the 
policy of given airlines.

HAND LUGGAGE – WHAT YOU SHOULD TAKE 
ONBOARD 
Different airlines, different requirements. 
Of course, the standard security control 
procedure is the same for all airlines, 
but the luggage limits are not. Usually an 
infant can travel with a bag of up to 5 kg 
weight. Children over 2 years of age can 
take hand-luggage of the same weight as 
an adult person can.

Each parent should remember to 
take all the necessary things before the 
travel, such as: 

• spare diapers;
• wet-wipes and moisturizing cream;
• jars with food and bottles with milk etc.;
• books, crayons, toys (it's better if they 
are new, so that the kid does not get 
bored with them too quickly);

• a blanket 
• spare clothes.
On the 6th November 2006 new and 

more rigorous regulations concerning 
hand-luggage have entered into life. In 
accordance to these regulations you are 
not allowed to carry onboard items that 
have more than 100 ml including food 
and cosmetics. Most often these restric-
tions do not encompass food and drinks 
for kids, but you need to check this before 
your travel at the information point on 
the airport from which you fly, so that 
you are certain you get  updated informa-
tion concerning the regulations.

LOTNISKO    AIRPORT
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