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Nawet jeśli wydaje się wam, że znacie 
Janusza Panasewicza, lidera Lady 
Pank, to tak naprawdę prawdopodobnie 
go nie znacie. Ale dzięki albumowi 
„Fotografie” będziecie mieli okazję to 
naprawić. Z Panasewiczem, o jego nowej, 
zaskakującej płycie rozmawia Piotr Metz.

Tekst: Piotr Metz

TARANTINO, 
CASH, PETTY, 
PANASEWICZ

Fot.: Jacek Poremba/Universal Music Polska
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Czy to jest tak naprawdę twoja pierw-
sza solowa płyta? Była oczywiście 
poprzednia, ale dopiero ta wydaje się 
być naprawdę twoja. 
No tak, wtedy chciałem po tylu latach 
w Lady Pank zrobić coś innego, a Bodek 
Kowalewski i reszta kolegów mieli tak 
naprawdę gotowy materiał – ja tylko napi-
sałem teksty i zaśpiewałem. A teraz, przed 
mniej więcej rokiem, dostałem od szefa 
wytwórni Universal propozycję nagrania 
czegoś nowego. Poprosiłem o czas, żeby się 
zastanowić, jakie to miałyby być dźwięki. 
Powoli rozpuszczałem wici, pomagał mi 
w tym Jarek Szlagowski, i zaczęły spływać 
różne propozycje, ale głównie bardzo po-
powe, nie pozwalające mi w żaden sposób 
wyjść poza standardowy wokal.

I wtedy zadzwoniłeś do Johna Portera?
Znamy się dobrze, kombinowaliśmy nawet 
już pewien mocno pojechany projekt nagra-
nia poezji Charlesa Bukowskiego, ale były 
problemy z wydobyciem praw do tekstów 
od jego mieszkającej w Szwajcarii córki. 
Chcemy to kiedyś dokończyć. Dzwonię 
więc do Johna czy czegoś nie ma i wy-
obraź sobie, dzień przed Wigilią dostaję 
7 czy 8 piosenek z notatką, jak to u niego: 
„OTWOZIŁEM PUSZKA PANDORA 
I MI SIĘ TROCHĘ WISIPAŁO”. To były 
oczywiście takie Porterowe prymki w jego 
tonacji – wokal, gitara, jakiś klaskany rytm. 
Zacząłem kombinować, kto by mógł to 
zagrać i wyprodukować i trafiłem na Kubę 
Galińskiego, młodego człowieka z Kielc, 
który zaimponował mi wiedzą i osłucha-
niem we współczesnym rockowym graniu, 
większości którego nawet nie znałem.

I zaczęło się „remiksowanie” Johna…
Tak, zmieniliśmy najpierw tonację na wyż-
szą, moją, no i Kuba zaproponował, żeby 
te kowbojskie samby Johna zrobić trochę 
na muzykę filmową Tarantino, trochę na 
Casha, ja dorzuciłem Toma Petty i poszło. 
Zaczęliśmy od próby zrobienia z tego 
materiału całych piosenek, bo John dał mi 
w paru przypadkach tylko po zwrotce.

I całkiem wolną rękę?
Tak, to były, jak mówił, „prezenty”. Mo-
głem sobie z nimi dowolnie kombinować, 
zaoferował tylko swoją gitarę, gdyby taka 
była potrzebna. Chcieliśmy osiągnąć 
takie trochę vintage’owe brzmienie, żeby 
zachować charakter Porterowych orygi-
nałów. I, co najważniejsze, żeby dało się 

to wszystko bez problemów zagrać jeden 
do jednego na żywo.

Pierwszy numer na płycie, o dziwo Joh-
na, bo jak wiem Kuba dopisał potem 
jeszcze trochę numerów, najbardziej 
przypomina Lady Pank… Mieliście 
z Kubą z tyłu głowy „oby nie brzmiało 
to zbyt podobnie”?
Wyobraź sobie, że w tym przypadku John 
przysłał mi tylko refren na klawiszu. Po 30 
latach śpiewania nie jest łatwo podejść do 
wokalu na nowo i inaczej, szczególnie przy 
polskich tekstach. Gdzieś podświadomie 
na pewno uważaliśmy na to – pamię-
tam, że w jednym numerze wywaliliśmy 
nawet partie gitary, bo za bardzo „leciała 
Jankiem”.

A kiedy zacząłeś pisać teksty?
Kiedy tylko szkice Johna zaczęły nabierać 
formy w studio. Mam taki sposób pisania, 
że myślę sobie o numerach, tworze poje-
dyncze zdanie, które pasuje, które mi się 
kojarzy z konkretna muzą. Parę miesięcy 
robiłem takie notatki, a potem przysiadłem 
i może w 2 tygodnie napisałem całość.

W jednym z tekstów śpiewasz „naj-
ważniejsze w życiu jest by żyć”. To 
więcej niż tylko fragment piosenki? 
Brzmi wręcz, jak twoja filozofia.
Dokładnie. Przecież wiemy wszyscy jak 
nam skrzeczy wszystko wokół, jak wygląda 
teraz rozmowa publiczna. Szkoda na to 
czasu, szkoda życia. W życiu rzeczywiście 
najważniejsze jest by po prostu żyć. Mieć 
tyle lat, na ile się czujesz, podróżować, 
zmieniać, kombinować. Na przykład solo-
wą płytę. ■

Janusz Panasewicz „Fotografie”

„W życiu najważniejszym jest, by żyć” – tak 
śpiewa Janusz Panasewicz w kluczowym 

tekście z drugiej solowej płyty „Fotografie”.
30 lat na scenie i w studio z Lady Pank, 

z którymi właśnie objeżdża po raz kolejny 
Stany Zjednoczone. Bez niego nie byłoby 
tego zespołu, jak bez Mercurego nie ma 

Queen, a bez Kory Maanamu. Mimo kilku 
indywidualnych wycieczek, w tym pierw-

szej płyty sprzed 5 lat, jego solowa kariera 
tak naprawdę zaczyna się od tej płyty. 

Dlaczego dopiero teraz? Panas tłumaczy 
to pokrętnie lenistwem, niechęcią do prze-
chodzenia przez kolejne niezbędne etapy 

szołbiznesowej machiny, ale tak naprawdę 
najtrudniejsze wydaje się być zakodowane 
w głowach i słuchaczy, i kolegów muzyków, 

i wreszcie samego Janusza „pankowe” 
śpiewanie z gitarą Borysewicza w tle. Po-

mógł „telefon do przyjaciela”. Trochę zmu-
szony towarzyską sugestią byłego kolegi 
z zespołu, Jarka Szlagowskiego, obecnie 

notabla w płytowym gigancie, Panasewicz 
zadzwonił do Johna Portera, z którym kie-

dyś już próbował, na razie bez powodzenia, 
stworzyć wspólny project i poprosił o pio-

senkowe wsparcie. Nadeszło nieoczekiwa-
nie szybko. Potem był Kuba Galiński, młody 

człowiek z Kielc, który udzielił starszemu 
koledze lekcji z najnowszych rockowych 

brzmień z całego świata. Razem stworzyli 
album, który po pierwszym zmyłkowym 
numerze, najbardziej przypominającym 

ducha Lady Pank, pokazuje Panasewicza 
jako niemal singera-songwritera, śpiewa-

jącego własne, autorskie teksty inaczej niż 
kiedykolwiek. Jak sam mówi, nie sztuka 

śpiewać po norwesku czy angielsku, ściana 
zaczyna się, kiedy trzeba zmierzyć się 

z polskimi tekstami, w dodatku wyrażają-
cymi własne przekonania. Słynny notes 

uzupełniony pojemną pamięcią pomogły 
stworzyć z pojedynczych zdań najbardziej 
osobiste teksty jakie Panas napisał. Wraz 

z Kuba Galińskim od początku wiedzieli,że 
ten materiał chcą grać na żywo w wersji jak 
najbardziej zbliżonej do studyjnej. Pod tym 
kątem zrealizowali nagrania, w takiej wersji 
będziemy już wkrótce mogli usłyszeć je na 

koncertach. To będzie wyłącznie Pana-
sewicz. Jeżeli nawet zahaczy o przeboje 

z przeszłości, to wyłącznie w nowych, 
rewolucyjnych wersjach. Rewolucyjnych, 

jak jego nowa płyta. Rewolucyjnych dla nas 
i dla niego.
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TARANTINO, CASH, 

PETTY, PANASEWICZ
 

Even if it seems to you that 
you know Janusz Panase-

wicz, the leader of Lady 
Pank, so actually, you 

probably don’t him at all. 
But thanks to the album, 

Fotografie, you would have 
a chance to change it. Janusz 
Panasewicz grant san inter-
view about his new and sur-
prising album to Piotr Metz. 

Is it actually truly yours first solo album? 
There was of course the previous one, 
but yet this one seems to be truly yours.
Well, yeah, I wanted after so many years in 
Lady Pank to do something different, and 
Bodek Kowalewski and the rest of the guys 
had actually a ready material – I only wrote 
lyrics and sang. And now, about a year 
ago, I got from the boss of the record label, 
Universal a suggestion to record something 
new. I asked for some time to think what 

this, a day before Christmas Eve I have got 
7 or 8 songs with a note, typical for him: 
“I opened Pandora’s box and a bit spilled 
out” (translator’s note: written in broken 
Polish). They were of course such Porterish 
notations in his hey – vocal, guitar and kind 
of clapping rhythm. I started to think about 
who would be able to play it and produce it 
and I came across Kuba Galiński, a young 
man from Kielce who impressed me with 
his knowledge and familiarization with 
modern rock playing which most of I didn’t 
even knew.  

So ‘remixing’ of John started…
Yes, first of all, we changed the key to 
higher-pitched sound, like mine and Kuba 

kind of sounds it should be. I was slowly 
sending out word, Jarek Szlagowski helped 
me with that and different suggestions were 
coming into my direction, but mainly they 
were very pop-like giving me no chance to 
go beyond my standard vocal. 

So it was the time  
you called John Porter?
We know each other well, we even thought 
about a very freaky project of recording 
the poetry of Charles Bukowski, but there 
were some problems with getting the rights 
to the texts from his daughter living in 
Switzerland. We would like to finish it 
someday. So I am calling John and asking 
whether he has got something and, imagine 

“W życiu 
rzeczywiście 

najważniejsze 
jest by po prostu 
żyć. Mieć tyle lat, 
na ile się czujesz, 

podróżować, 
zmieniać, 

kombinować.  
Na przykład 

solową płytę.”



Bohater
Hero

 10 

suggested that we could change those 
cowboy-like sambas of John into something 
a bit like Tarantino film music, a bit like 
Cash, I added Tom Petty and so it was. We 
started from the attempt to do whole songs 
from this material, since John gave me only 
single verses in a couple of cases.

And did he give you a free rein?
Yes, as he said, those verses were ‘gifts’. 
I could do with them whatever I wanted to 
and he offered me only his guitar if it was 
really necessary. We wanted to achieve kind 
of a vintage sound in order to retain Porter’s 
character of the originals. And, what was 
the most important, so that it could be 
played live in one-to-one relation. 

The first piece on the album, wonders 
never cease about John, because as 
I know Kuba added later a couple of 
songs, bears the biggest resemblance 
to Lady Pank… Did you with Kuba 
have something in mind like “let’s 
hope it doesn’t sound too similar”?
So imagine that in this case, John sent me 
only a chorus on the piano. After 30 years of 
singing, it’s not easy to have a new and dif-
ferent approach to singing, especially having 

Polish lyrics. Subconsciously, we were really 
careful about that – I remember that in one 
of the songs, we even chuck out guitar parts, 
because there was too much of Janek. 

So when did you start  
writing your own lyrics?
As soon as John’s drafts started to have 
the right form in the studio. It’s my way of 
writing that I think about the pieces, create 
a single sentence which does fit and which 
I associate with a certain music. I had been 
taking notes for a couple of months and 
then I sat down and wrote the whole of it in 
about two weeks. 

In one of the lyrics, there is a phrase 
saying “the most important thing in 
life is to live”. Is it more than a piece 
of the song? It sounds more like your 
own philosophy.  
Indeed. Since we know it well how 
everything is squawking around us and how 
public talk looks like. It’s a waste of time 
for it, it’s a waste of life. Really, the most 
important in life is simply to live. To be 
that age you feel like, to travel, change and 
do something creative. For example, a solo 
album. ■

Janusz Panasewicz „Fotografie”

“The most important thing in life is to live” – it 
is what Janusz Panasewicz sings in the key 

lyrics from his second solo album, Fotografie. 
Thirty years on the stage and in the studio 
with Lady Pank which he is again on the 
tour around the US at the moment with. 
Without him, there would be no band, 

just like there would be no Queen with-
out Mercury and Maanam without Kora. 

Notwithstanding a couple of individual trips 
including his first album five years ago, 

his solo career really starts with this solo 
album. Why is it just now? Panas justifies it 
partially with a laziness, reluctance to going 

through subsequent essential stages of 
show-business machine, but the thing that 
seems to be most difficult is “pank” singing 

accompanied by Borysewicz’s guitar 
ingrained in the minds of the listeners, of 
fellow musicians and finally, Janusz him-

self. Phone-a-Friend helped. A bit forced by 
the friendly suggestion of the former fellow 
from the band, Jarek Szlagowski, at present 

the notables in the record giant, Panase-
wicz phoned John Porter who he already 
tried, currently without success, to create 

a joint project with and asked for song 
support. It came unexpectedly fast. Then, 

there was Kuba Galiński, a young man from 
Kielce who gave lessons from the latest 

rock sounds of the whole world to his older 
friend. Together, they created the album 
which after the first ‘trick’ track, bearing 

huge resemblance to Lady Pank spirit, de-
picts Panasewicz as almost a singer-song-
writer singing his own lyrics differently than 
ever. As he says for himself, it’s easy to sing 

in Norwegian or English, the trick begins 
when you need to stand up to the Polish 
lyrics additionally expressing your own 

views. A famous notebook supplemented 
with a capacious memory helped to create 
the most personal texts which Panas has 

ever written from single sentences. Togeth-
er with Kuba Galiński, they knew that they 
want to play the material live in the version 

which would be the closest to the studio 
version. Having this in mind, they finished 
the recording in such a version which we 

could listen to during the concerts. It would 
be pure Panasewicz. Even if he touches his 
hits from the past, they will be only in the 

new, revolutionary versions. As revolution-
ary as his newest album. Revolutionary for 

us and for him. 
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tradycji. Każdy zakątek wygląda i smakuje 
inaczej. Są słodkie tradycje, kwaśne przy-
zwyczajenia, słone zachowania, gorzkie 
wspomnienia i ostre przygody.

SŁODKI
Po dziewięciu godzinach lotu nad Uralem, 
Syberią, mongolskimi stepami i pustynią 
nasze stopy w końcu stanęły na lądzie, 
ziemi tak odległej i innej, że aż trudno 
było w to wszystko uwierzyć. Z samolotu 
trafiłyśmy do lotniskowego metra, które 
w kilka minut przewiozło nas z okienek 
kontroli celnej do taśm bagażowych. 

Pekin leży na pół-
nocno-wschodnim 
krańcu Chin. Jego 
nazwa w języku 
chińskim oznacza 
dosłownie „północną 
stolicę”, bei – pół-
noc, jing – stolica, 

czyli Beijing. Nie jest to metropolia tak 
szalona i kolorowa jak Hongkong, czy też 
nowoczesna i zachodnia niczym Szanghaj, 
jednakże posiada swój niepowtarzalny 
urok miasta, w którym nowoczesność stara 
się wyplenić drobność i kruchość dawnych 

Jak okładka nie świadczy o zawartości książki, tak 
stolica nie oddaje charakteru państwa. Pekin, choć 
odległy i bardzo dalekowschodni, niewiele ma wspólnego 
z tradycyjnymi Chinami. Jest to metropolia kontrastów  
i sprzeczności, idealna dla Europejczyków.

Wyjście z terenu lotniska było lekkim 
szokiem, piękny wschód słońca, rześkie 
powietrze i kształtny czerwono-żółty 
placek wydzierający zza niebotycznie wy-
sokich budynków. Szanghaj? Nie, to Pekin 
o poranku, bez smogu, pośpiechu i mrowia 
ludzi dookoła. Mimo że piękno tej chwili 
minęło za jakiś czas bezpowrotnie, Chiny 
wydały się nam słodkie niczym ryżowe 
ciasteczko z rodzynkami.

Swoje kroki skierowałyśmy w stronę 
metra, które dowiozło nas do parku, 
w którym szczęśliwi i zadowoleni z życia 
Chińczycy ćwiczyli thai-chi. Ustawiają się 

Pekin 
w pięciu smakach

tekst i fot.: Agata Braun

Podróże
Travel
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w mniejsze lub większe grupki, z rowero-
wych koszyków wyciągają radyjka, maleń-
kie wzmacniacze, głośniczki i do bardzo 
zróżnicowanej muzyki ćwiczą poranny 
aerobik. Chwilę później wsiadają na swoje 
rowery, przerobione domowymi sposobami 
motorowery i skutery, by zniknąć w tłumie 
zabieganych mieszczuchów.

Mieszkańcy Pekinu są uroczy w swo-
jej wschodniej mentalności. Skromni, 
zapracowani, nieustannie zestresowani 
obawą przed „utratą twarzy” w czyichś 
oczach. Nerwowo prowadzą samochody, 
wykrzykują na taksówki, a gdy już dotrą do 
pracy stają się jakby spokojniejsi. Chętnie 
korzystają z uroków świecącego słońca, 
wsłuchują się w dźwięki wielkomiejskich 
ogrodów i niczym ciekawe świata dzieci 
rozglądają się we wszystkie strony. Nawet 
podczas zanoszenia modłów w świątyniach 
nieustannie się uśmiechają, nie bacząc na 
jakiekolwiek niedogodności czy konwe-
nanse. Co jest w nich najzabawniejsze? 
Fascynacja białym człowiekiem, którego 
obserwują z wielkim zaciekawieniem. 
Niektórzy, niczym paparazzi, robią tury-
stom zdjęcia, płosząc się straszliwie, gdy ci 
zdecydują się pomachać lub zagaić.

KWAŚNY
Pekin pełen jest kontrastów i zwyczajów, 
których biały człowiek nie jest w stanie 
pojąć. Sygnalizacja drogowa dla chińskich 
kierowców jest jedynie sugestią, pieszy na 
przejściu przez jezdnię nie ma żadnych 
szans. Chcąc znaleźć się po drugiej stronie 
ulicy należy postawić wszystko na jedną 
kartę, albo się uda, albo wpadnie się pod 
koła rozpędzonego autobusu. Kwaśny jest 
tu posmak łączenia nowości z tradycją. 

skorpiony, przepiórki serwowane w cało-
ści... Europejczyk przezywa katusze patrząc 
na konsumowanego właśnie skorpiona, 
który wciąż porusza ogonem. Nic jednak 
nie może się równać ze smakiem jedwabni-
ka i ziemniaczanego świderka. W Europie 
ten tłuszcz trzeba by było spalać wiele 
godzin na siłowni, w Azji nigdy nie idzie 
w uda. Jeśli boimy się kontaktu z tak ulicz-
ną kuchnią, można wybrać się do restau-
racji. Chińczycy uwielbiają jeść na mieście, 
więc zmierzając na ulicę Czerwonych 
Lampionów musimy liczyć się z tłumami 
oczekujących. Przed każda knajpką stoją 
krzesła dla oczekujących, a także misecz-
ki ze słonecznikiem do łuskania w razie 
przeciągającego się czasu oczekiwania na 
stolik. Mieszkańcy Pekinu pokornie siedzą 
i czekają, by w końcu dostać się do ulubio-
nej restauracji. Im lepsza jakość jedzenia 
i większy status lokalu, tym więcej osób 
czeka przed wejściem. Biały człowiek bywa 
wpuszczany bez kolejki, ale to głównie dla 
prestiżu. Właściciele knajpek gotowi są za-
płacić przybyszowi z zachodu za siedzenie 
przy stoliku i popijanie herbaty.

SŁONY
Pekińskie zabytki z jednej strony przytła-
czają monumentalnością, z drugiej dziwią 
uderzającym podobieństwem. Dla miesz-
kańców innych kontynentów, znających 
gotyk i barok, architektura chińska wydaje 
się bardzo podobna. Wszędzie króluje 
czerwień, złoto, żółć i zieleń. Budowle są 
kolorowe, a świątynie, mimo iż poświęco-
ne różnym filozofiom i bóstwom, wyglą-
dają bardzo podobnie. Jedynie Świątynia 
Nieba odznacza się na tle reszty swoją 
okrągłą pagodą znaną na cały Pekin. 

Z jednej strony dawne, wąskie uliczki 
i niskie zabudowania znane jako hutongi 
zachwycają swoją magią, a drugiej kolą 
w oczy wszechobecnym brudem, który 
znika tylko przy głównych arteriach. 
Dziwią też widoki tego typu: sypiący się 
hutong z komunalną toaletą dla połowy 
ulicy, a przed wejściem nowiusieńki samo-
chód klasy A prosto z salonu. Mieszkańcy 
Pekinu dzielą się na bardzo bogatych 
i bardzo biednych, klasa średnia nie ma 
tu w zasadzie racji bytu. O zamożności 
marzy wielu, stąd Azjatów nie szokuje 
młody biznesmen, właściciel pojazdu klasy 
A, mieszkający w dziwnej klitce hutongu. 
Każdy gdzieś zaczynał.

W Pekinie ludzie pracują gdzie się da 
i ile się da. Jedni maja swoje stragany 
i boksy na targowiskach podróbek, gdzie 
miliardy razy rocznie dobijają targu za 
pomocą wyświechtanych kalkulatorów 
trzymanych w kieszeni. Inni, mimo 
braku znajomości angielskiego, pracują 
w międzynarodowych sieciówkach, gdzie 
z powodzeniem przewracają hamburgery, 
by pod osłoną nocy wyruszyć na ulicę ze 
swoim przenośnym straganem gastro-
nomicznym. A jedzenie jest w Pekinie 
wyjątkowo dobre gdy zapada zmrok.

Wystarczy wybrać się na ulicę Wang-
fujing gdy dzieci są już po dobranocce, by 
doświadczyć prawdziwego, pekińskiego 
życia. Niepozorna uliczka, będąca odnogą 
od głównego deptaka handlowego miasta, 
zawiera w sobie cały urok Chin znanych 
z opowieści pisarzy i podróżników. Pół-
mrok, dziwne zapachy, krzyki zachęcające 
do kupna kiczowatych pamiątek i nagle 
stragan oferujący prażone rozgwiazdy, 
jedwabniki moczone w głębokim tłuszczu, 
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Zakazane Miasto z kolei robi przytła-
czające wrażenie. Jego wielkość, mo-
numentalność i wrażenie bezkresności 
sprawiają, że człowiek czuje się maleńką 
istotą. Być może to dobrze, że cesarski 
pałac zamknięto dla gawiedzi, gdyż z wra-
żenia mogłaby nie przeżyć wizyty w domu 
władcy. Historie zza murów Zakazanego 
Miasta bywają okrutne i piękne, zupełnie 
jak chińska opera. Łapówkarstwo, setki 
smutnych nałożnic, eunuchowie dowo-
dzący pałacową mafią, konkubiny topione 
w studniach i cesarzowe szkolące się 
w najdziwniejszych technikach uwodzenia, 
a wszystko to otoczone zewsząd grubymi 
murami, setkami pawilonów i wzmocnione 
siedmiowarstwowym fundamentem. 

Gdy opuszcza się mury Zakazanego Mia-
sta i wspina na pobliskie wzgórze z pago-
dami staje się przed jednym z piękniejszych 
widoków Pekinu. Smog przysłania dokładny 
widok na cesarską metropolię, która w świe-
tle zachodzącego słońca wygląda jak spowita 
tajemnicą. Pejzaż jest nieco nadmorski, choć 
zamiast szumu fal, słychać odgłosy kilkuna-
stomilionowego miasta.

OSTRY
Pekin posiada swój własny temperament 
i charakter, który, mimo trudnej historii, 

wciąż jest obecny w mentalności ludzi. 
Obok szybkiej jazdy i ostrego jedzenia 
panowie orientu kochają sztukę. Nie ma 
znaczenia, czy chodzi o malowanie jedwa-
biu, emaliowanie naczyń, czy współczesne 
rozumienie artyzmu. Chińczycy czują 
sztukę w sobie, choć, jak mówił Konfu-
cjusz, „lotos kwitnie w milczeniu”. Jeśli ma 
się ochotę na poznanie współczesnego rysu 
sztuki w wydaniu chińskim, trzeba udać 
się do pekińskiego Soho – 798 Art Zone. 
Dzielnica 798 to postindustrialny dystrykt 
Pekinu, w którego ruinach zaanektowano 
galerie, sklepy i pracownie artystyczne. 
Obok świetnych murali dzielnica zaskakuje 
rzeźbami z klocków lego, instalacjami 
stworzonymi ze złomu, a także designe-
rskimi gadżetami. Wracając do centrum 
miasta można wstąpić na lokalne piwo do 
ulicznego baru, w którym honorowe miej-
sce zajmuje portret przewodniczącego Mao.

Koniecznością wydaje się odwiedzenie 
cesarskiego Pałacu Letniego, w którym 
nawet w środku tygodnia człowiek czuje 
się jak na wakacjach. Władcy dla lepszego 
feng shui wykopali tu jezioro i zbudowali 
wzgórze, które następnie ozdobili siatką 
niezwykle urodziwych pawilonów. Głów-
ną atrakcją tego miejsca jest najdłuższy 
kryty korytarz ozdobiony przepięknymi 

malowidłami. Siedząc na barierce tego 
korytarza i patrząc na sztuczne jezioro 
doznaje się uczucia, że jaśminowa her-
bata smakuje jakoś po królewsku. Innym 
wartym zobaczenia punktem jest Marmu-
rowa Łódź, czyli cesarska przystań-taras 
zbudowana w formie łodzi, która nigdy nie 
odpłynie. Ponoć pieniądze na jej budowę 
zostały zdefraudowane przez ostatnią 
cesarzową.

GORZKI
Pekin jest miastem całkiem radosnym, 
choć robi przytłaczające wrażenie. 
Wszechobecny smog skutecznie zatruwa 
nie tylko mieszkańców, ale także archi-
tekturę. Budynki choć nowe, zaledwie kil-
kuletnie, nie są czyste i zadbane. Pokryte 
przez grubą warstwę piasku i spalin nisz-
czeją w oczach, a mieszkańcy miasta zdają 



się nie zwracać uwagi na estetykę. Stanowi 
to interesujący kontrast z wręcz wyliza-
nymi chodnikami, które są nieustannie 
zamiatane przez ulicznych sprzątaczy. 
Najczystszym miejscem w całym Pekinie 
jest oczywiście Plac Niebiańskiego Spo-
koju, znany bardziej jako Plac Tian’an-
men. Znajduje się na nim wszystko, co 
kojarzymy z Chińską Republiką Ludową. 
Z Bramy Niebiańskiego Spokoju spokojnie 
patrzy na świat Mao Zedong, powiewa 
flaga Republiki, a na wielkich telebimach 
wyświetlane są filmy propagujące siłę 
Chin. Gdzieniegdzie defilują mundurowi, 
a turyści robią sobie zdjęcia na tle mau-
zoleów i muzeów wzniesionych w stylu 
monumentalno-socrealistycznym. Nie ma 
tu tablic pamiątkowych, śladów dawnych 
problemów. Nic tylko pusta wielkość, która 
przytłacza swoją siłą.  ■

EN

BEIJING IN FIVE FLAVORS

As a cover does not reflect 
the content of the book, 
a capital city does not 

convey the character of the 
country. Beijing, although it 
is distant and very oriental, 

has not much in common 
with traditional China. It 

is a metropolis of contrasts 
and contradictions, perfect 

for Europeans.

Beijing is located on the north-eastern end 
of China. Its name in the Chinese lan-
guage means literally ‘a northern capital’, 
‘bei’ stands for north and ‘ jing’ for capital 
which gives Beijing. This metropolis is 
not as crazy and colorful as Hong Kong 
or as modern and western as Shanghai, 
but it still has its own unique charm of 
the city which modernity tries to root up 
finest and brittleness of the old traditions 
in. Each place looks and tastes differently. 
There are sweet traditions, sour habits, 
salty behaviors, bitter memories and spicy 
adventures. 

SWEET
After nine hours of flight over the Ural 
Mountains, Siberia, Mongolian steppes 
and a desert, our feet finally stand up on 
the land, the land so distant and differ-
ent that it was difficult to believe in it. 
From the aircraft, we went to the airport 
underground which transported us in 
a couple of minutes from the customs 
check counter to baggage conveyor. The 
way out from the airport area was a light 
shock for us, a beautiful sunrise, brisk air 
and well-formed red and yellow square 
peeking out from the behind of extremely 
high buildings. Shanghai? No, it is Beijing 
in the morning, without smog, rush and 
swarm of people around. Even though the 
charm of the moment passed irrevocably 
in a while, China seemed to be sweet as 
a rice cake raisins. 

We headed for the underground which 
took us to a park where happy and satisfied 
with life Chinese practiced Thai-chi. They 
stand in smaller and bigger groups, take 
out of their bike baskets little radios, little 
amplifiers and speakers and practice their 
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morning aerobic accompanied by very 
diversified music. A bit later, they get on 
their bikes, converted to motorbikes and 
scooters in order to vanish in the crowd of 
busy citizens. 

The Beijing citizens are adorable in 
their eastern mentality. They are modest, 
hard-working, constantly stressed with 
a fear of ‘losing their face’ in somebody’s 
eyes. They drive their cars nervously, shout 
on the taxis and when they finally get to 
work, they become kind of calmer. They 
like enjoying the charms of the shining 
sun, listening to the sounds of big-city 
gardens and they look around as if they 
were children curious about the world. 
They are constantly smiling even when 
raising prayers in the sanctuary heedless of 
any inconveniences or conventions. What 
is the funniest thing about them? Fasci-
nation with a white man who they watch 
with the utmost interest. Some of them, 
like paparazzi, take picture of the tourists, 
beginning to shy when the foreigners 
decide to wave or to start a conversation. 

SOUR 
Beijing is full of contrasts and customs 
which a white man is not able to compre-
hend. Traffic lights for Chinese drivers 
is only a suggestion, a pedestrian on the 
crossing has no chances at all. When 
willing to find yourself on the other side 
of the street, it’s necessary to go for all the 
marbles and either you will do it or you 
get run over by a speeding bus. Sour is 
here the taste of combining the novelties 
with traditions. On the one hand, old, 
narrow lanes and low buildings known 
as hutongs delight us with their magic, 
but on the other, they sting our eyes with 
the omnipresent dirt which vanishes only 
along the main arteries. We are surprised 
with the views like these: a crumbling 
hutong with a council toilet for the half 
of the street, and in front of the building, 
there is a brand new A-class car straight 
from the dealer parking. The citizens 
of Beijing can be divided into very rich 
ones and very poor ones, a middle class 
lost its raison d’être. Many dream about 
being wealthy, this is why the Asians are 
not shocked by a young businessman, an 
A-class car owner living in the strange 
cubbyhole in a hutong. Everyone has to 
start somewhere. 

People work wherever it is possible 
and how long it is possible in Beijing. 
Some of them have their own stands and 

boxes on the fake markets where they 
strike a bargain thank to their worn out 
calculators from their pockets for a billion 
times a year. The others, despite speaking 
no English, work in international chain 
companies where they successfully turn 
the hamburgers over to set off on the 
street under the cover of the night with 
their own movable eating stand. And the 
food is exceptionally good in Beijing after 
the nightfall. 

It is enough to go on the Wangfujing 
Street when children are put to sleep to 
experience the real Beijing life. An incon-
spicuous-looking street being a branch 
going from the main trade promenade 
of the city contains the entire charm of 
China known from the stories told by 
the writers and travelers. Semi-darkness, 
strange smells, shouts encouraging to 
buy tacky souvenirs and suddenly, a stand 
offering roasted starfish, silkworms soaked 
in the deep fryer, scorpions, quails served 
in the whole… A European suffers agony 
when seeing a man eating a scorpion 
which is still moving its tail. However, 
nothing can be compared to the taste of 
the silkworm served with a spring potato. 

In Europe, the very fat would be burnt at 
the gym for many hours, in Asia, it never 
goes to their thighs. If you are afraid of 
the contact with such a street food, you 
always can go to the restaurant. Chinese 
love eating in the city, so going along the 
street of Red Lanterns, you should take 
into account that there will be crowds of 
people waiting. In front of each restaurant, 
there are chairs for those who wait as well 
as bowls with sunflower seeds to shell 
in case of a longer time of waiting. The 
citizens of Beijing seat humbly and wait in 
order to get into their favorite restaurant. 
The better quality of the food, the bigger 
status of the place and the more people 
waiting outside. A white man is being let 
into without waiting in the queue, but it’s 
mainly due to the prestige. The restau-
rant owners are ready to pay the stranger 
from the West for siting at their table and 
sipping tea. 

SALTY
Beijing old buildings overwhelm with 
their monumentality on the one hand, 
but on the other, they surprise with the 
striking likeness. For the inhabitants of 
other continents knowing Gothic and 
Baroque, the Chinese architecture seems 
to be very similar. There is red, gold, yel-
low and green everywhere. The buildings 
are colorful and the temples despite being 
dedicated to different philosophies and 
gods look very similar. Only the Temple 
of Heaven distinguishes itself among the 
rest with its round pagoda famous for the 
entire Beijing. 

The Forbidden City looks depressing on 
the contrary. Its size, monumentality and 
impression of boundlessness make you feel 
a tiny creature. Maybe it is good that the 
emperor’s palace was closed for the crowds, 
since they would not survive the visit in the 
house of the ruler out of impression. The 
stories from behind of the walls of the For-
bidden City are being cruel and beautiful, 
just like Chinese opera. Bribery, hundreds 
of sad mistresses, eunuchs leading the pal-
ace mafia, concubines drowned in the wells 
and empresses being trained in the most 
bizarre seduction techniques and all of this 
surrounded with thick walls, hundreds of 
pavilions and reinforced with a seven-layer 
foundation. 

When you are leaving the walls of the 
Forbidden City and climbing the nearby 
hill with pagodas, you stand in front of 
the most beautiful view of Beijing. Smog 

Podróże
Travel

Podróże
Travel

If you feel like 
learning more about 
the modern outline 
of art in the Chinese 
version, you need to 
go to Beijing Soho – 

798 Art Zone. 



obscures the exact view on the emperor’s 
metropolis which in the light of the setting 
sun as if it was enveloped in mystery. The 
landscape is a bit seaside, but instead of 
swoosh of the surf, you can hear the sounds 
of the about fifteen million people city. 

SPICY
Beijing has its own temperament and 
character which despite of the difficult 
history is still present in human mentality. 
Next to the fast driving and spicy food, 
people of Orient love art. It does not mat-
ter if it is about painting silk, enameling 
dishes or the modern understanding of 
artistry. The Chinese feel art inside them, 
although, according to Confucius, ‘lotus 
flowers in silence’.

If you feel like learning more about 
the modern outline of art in the Chi-
nese version, you need to go to Beijing 
Soho – 798 Art Zone. The 798 district 
is a postindustrial part of Beijing, which 
ruins were converted into galleries, shops 
and artistic workshops of. Next to great 
murals, the district surprises with the 
monuments made of LEGO blocks, in-

stallations created of scrap metal as well as 
designer gadgets. Getting back to the city 
center, you could step into the street bar 
for a local beer, where the portrait of the 
Chairman Mao takes an honorary spot. 

It appears to be necessary to visit the 
emperor’s the Summer Palace where a man 
feels like holidays even in the middle of 
the week. There is a lake dug and a hill 
built which then was decorated with a net 
of exceptionally charming pavilions for 
the better feng shui effect on the ruler. The 
main attraction of this place is the longest 
roofed corridor decorated with outstand-
ing paintings. Sitting of the fence of the 
corridor and looking at the man-made 
lake, you will get a feeling that you drink 
the jasmine tea like a lord. The next worth 
seeing spot is the Marble Boat that is an 
emperor’s marina-terrace erected in the 
shape of a boat which will never sail away. 
Reportedly, money for its construction was 
embezzled by the last empress. 

BITTER
Beijing is a quite cheerful city, but it still 
looks depressing. The omnipresent smog 

poisons effectively not only its citizens but 
also its architecture. Though new, only 
a couple years old, the buildings are not 
clean and neat. Being covered with a thick 
layer of sand and fumes, they deteriorate 
rapidly, and the city dwellers seems to not 
pay attention to the aesthetics. It contrasts 
with almost licked clean pavements which 
are constantly swept up by city cleaners. 

The cleanest place in entire Beijing 
is of course Tiananmen Square named 
after the Tiananmen gate which can be 
translated to Gate of Heavenly Peace. 
There is everything which is associated 
with the People’s Republic of China. From 
the Gate of Heavenly Peace, Mao Zedong 
looks calmly at the world, the Republic’s 
flag flatters in the air, and there are films 
promoting China’s power displayed on the 
huge screens. Somewhere over the square, 
there are uniformed man parading and the 
tourists are talking pictures of the mauso-
leums and museums built in the monu-
mental-socialist realistic style. There are 
no commemorative plaques, traits of past 
problems. Nothing but empty magnitude 
which overwhelms with its power. ■
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Otwieramy Świat Usług. Tworzymy Społeczność Wiedzy.

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

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

Dla kogo 
jest Service 
Inter-Lab?

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

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

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 91 444 31 15
service.inter-lab@wzieu.pl | www.serviceinterlab.pl

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
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PUSTKI – SAFARI 
WYD. AGORA  Jeden z najciekawszych polskich ze-

społów z kręgu gitarowej muzyki indie 
po dłuższej przerwie znów zaskakuje. 
Mocne przesunięcie w stronę elektro-
niki i , jak mówi lider zespołu Radek 
Łukasiewicz, próba napisania „pozytyw-
nych durowych piosenek” dała album 
inny niż wszystkie poprzednie, niemniej 
przypominający, że Pustki, obecnie 
już jako trio, to kolektyw niezmiennie 
poszukujący i zawsze z doskonałym 
rezultatem. Dorastają wraz ze swoimi 
słuchaczami. ■

PUSTKI – SAFARI 
                  LABEL: AGORA 
 
One of the most interesting Polish 
bands among the guitar indie music 
after a longer break surprises again. 
A strong move towards electronic 
music and, as the band leader, Radek 
Łukasiewicz says, an attempt to write 
“positive major songs” created an album 
which is different that all the previous 
ones, still reminding that Pustki, now 
as a trio, is a team permanently looking 
for something and always with a great 
effect. They grow up together with their 
listeners. ■

THE WAR ON DRUGS  
– LOST IN THE DREAM

WYD. SONIC
Najlepszy, klasycznie skonstruowany al-
bum w dorobku amerykańskiej formacji, 
autorskiego projektu Adama Grandu-
ciela, inspirowany dokonaniami Dylana, 
Toma Petty i The Waterboys. 

Country-rockowe brzmienie jest 
tu jednak współcześnie podkręcone 
w sposób niemal niezauważalny. Może 
dlatego od tej płyty trudno się uwolnić. 
Świetna do samochodu. ■

THE WAR ON DRUGS  
– LOST IN THE DREAM

LABEL: SONIC

The best, classically constructed album 
in the achievements of the American 
band, of the original project of Adam 
Granduciel, inspired by the accomplish-
ments of Dylan, Tom Petty and The Wa-
terboys. Country-rock sound is tuned up 
here in a modern way almost invisibly. 
Maybe, this is why it is difficult to free 
yourself from this album. It’s great to be 
listened to in your car. ■
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PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz

LIMBOSKI – VERBA VOLANT
WYD. KARROT KOMANDO

Bardzo zróżnicowana, eklektyczna, 
mimo to ze wspólnym, m.in. blueso-
wym mianownikiem artystycznych 
poszukiwań płyta krakowskiej grupy 
udowadnia, że tradycja Zdroju Jana, 
Düpą i Pudelsów ma wciąż świetnych 
kontynuatorów. Gościnnie mogliby tu 
zaśpiewać Robert Johnson,Tom Waits 
i Maleńczuk.

Tak obecnie brzmi krakowska bohe-
ma. Tylko dla orłów. ■

LIMBOSKI – VERBA VOLANT
LABEL: KARROT KOMANDO

A very diversified and eclectic, but still 
with a common, mainly blues denomi-
nator of the artistic searches album of 
a Kraków band proves that the tradition 
of Zdrój Jana, Düpa and Pudelsi still 
has great continuators. Robert Johnson, 
Tom Waits and Maciej Maleńczu could 
appear as guests here. 
This is how Kraków bohemia sounds. 
Only for the eagles. ■
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Pewnie dlatego whisky 
tych kacogennych 
związków ma w sobie 
jeszcze więcej. 

Ważne, żeby nie pić 
zbyt dużo. A jeżeli już 
się wypija – zdecydo-

wanie robić to odpowiedzialnie. Ale dziś 
wyjątkowo zajmiemy się nie tyle zawarto-
ścią butelki, co samą butelką, a dokładnie 
naklejką na niej. A ta powinna zaintereso-
wać nawet zaprzysiężonych abstynentów.

W Brazylii – gdyby ktoś nie wiedział – 
mówi się po portugalsku. „Os Gêmeos” to 
w tym języku znaczy bliźniacy. Logiczne 
więc, że Gustavo i Otavio Pandolfo tak 
się nazwali. Dziś są jednymi z ważniej-
szych artystów streetartowych na świecie. 
Chłopcy, choć właściwie panowie, bo 
w tym roku stuknęła im czterdziestka, 
pierwsze artystyczne kroki stawiali na 
ulicach São Paulo. Mówią, że upały w ich 
rodzinnym mieście bywają tak dotkliwe, 
że większość dzieciństwa i młodości spę-

STREEART  
NA KONIAKU

Mój nauczyciel chemii z podstawówki, pan 
dr Paśko, mówił, żeby nie pić koniaku, bo 
w odróżnieniu od czystej wódki jest w nim poza 
etanolem dużo związków, które większej ilości 
mogą powodować kaca.

dzili na ulicy, przed domem. Obserwując 
jak zmieniają się mody. Najpierw, jak wie-
lu swoich rówieśników, zafascynowali byli 
amerykańską kulturą hip hopową, z całym 
jej dobrodziejstwem, czyli didżejowaniem, 
rapowaniem, breakdancem oraz graffiti. 
Zanim zajęli się malowaniem próbowali 
swoich sił w tańcu właśnie. Graffiti zaraził 
ich kalifornijski artysta Barry McGee, 
który przyjechał do Brazylii na stypen-
dium. I to w Kalifornii bracia mieli swoją 
pierwszą zagraniczną wystawę. Dziś ich 

tekst: Marcin Kędryna źródo fot.: Hennessy
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prace zdobią mury największych miast, 
eksponowane są w prestiżowych galeriach 
,,Ich sztukę doceni zarówno erudyta, hi-
storyk sztuki, jak i dzieciak prosto z ulicy”. 
Tak o pracach Os Gemeos powiedział 
Jeffrey Deitch, amerykański marszand, 
kurator, były dyrektor Muzeum sztuki 
Współczesnej w Los Angeles.

Os Gêmeos regularnie realizują spek-
takularne akcje artystyczne, współpraco-
wali z firmą Nike, z greckim komitetem 
olimpijskim. Teraz przyszedł czas na 
Hennessy.

To nie pierwszy raz, kiedy nowoczesny 
artysta projektuje dla tej firmy. W zeszłym 
roku naklejkę dla limitowanej serii butelek 
przygotował amerykański artysta Futura 
2000. 

Bracia zwiedzili Cognac, dowiedzieli 
się jak powstaje koniak, wrażenia przelali 
na papier. Nie miało znaczenia, że tym 
razem dzieło nie pojawi się na ścianie 
kilkupiętrowego budynku, tylko na niedu-
żym kawałku folii. Jak powiedzieli: „duży 
budynek to dla nas zupełnie to samo, co 
mała kartka”. Butelek z tym dziełem sztu-
ki w Polsce będzie można kupić 1200. 

Zobaczymy, kto będzie projektował naklej-
kę w przyszłym roku. Może Banksy. A może 
jakiś Polak. Chyba, że Banksy jest Polakiem 
– jeszcze nikt nie udowodnił, że nie. ■

EN

STREETART ON COGNAC

My chemistry teacher 
from the primary school, 

doctor Paśko said that you 
shouldn’t drink cognac 

since in comparison to pure 
vodka, there is a lot of com-
pounds, apart from ethanol, 
which in bigger amount can 

cause a hangover.

Probably this is why whisky has got even 
more of those hangover-making com-
pounds. 

It is important to drink not too much. 
And if you drink – you should do it re-
sponsibly. But today, we will exceptionally 
not focus on the content of the bottle, but 
on the very bottle, and more precisely, the 
label on it. And it should arouse interest of 
even those who swore not to drink at all. 

In Brazil, if someone doesn’t know it, 
people speak Portuguese. Os Gêmeos 
means twins in this language. Logically 
speaking, Gustavo and Otavio Pandolfo 
were called like this. Today, they are ones 
of the most important street artists in the 
world. The guys, or actually gentlemen, 
since they have turned forty, made their 
first artistic steps on the streets of São 
Paulo. They say that the heat waves in their 
family city are such severe that they had 
spent most of the childhood and youth at 
the street in front of their house. By ob-
serving the changes of trends and fashions. 
At first, as many of their peers, they got 
fascinated by the American hip hop culture 
with all its obligations that is DJing, 
rapping, breakdance and graffiti. Before 
they started to paint, they had tried their 
hand at dancing. Barry McGee, an artist 
from California who came to Brazil for 
a scholarship infected them with graffiti. 
And it was in California that the brothers 
had their first own international exhibi-
tion. Today, their works grace the walls of 
the biggest cities and exhibited in the pres-
tigious galleries. “Their art can be valued 
either by an erudite person, art historian 
or a child straight from the street.” This is 
how Jeffrey Deitch, an American art dealer, 
curator and former director of the Modern 
Art Museum, Los Angeles described them. 

Os Gêmeos regularly take part in spec-
tacular artistic actions, they collaborated 
with the Nike Company and the Greek 
Olympic Committee. Now the time has 
come for Hennessy. 

It is not the first time that a modern 
artist prepares designs for this company. 

Last year, American artists, Futura 2000 
prepared the label for a limited edition of 
the bottles. 

The brothers visited Cognac, leaned how 
cognac is being made and they committed 
their impressions to the paper. It didn’t 
matter that this time the work of art would 
not appear on the all of a several hundred 
meter building, but on the small piece of 
plastic wrap. As they said: “a big building 
means to us the same as a small piece of 
paper.” There will be 1200 bottles of this 
liquor to be bought in Poland. 

We will see who is going to design the 
bottle next year. Maybe Banksy. Or maybe 
someone from Poland. Unless Banksy is 
Polish – no one disproved it yet. ■

 ,,Ich sztukę doceni 
zarówno erudyta, 

historyk sztuki, 
jak i dzieciak 

prosto z ulicy”. Tak 
o pracach Os Gemeos 

powiedział Jeffrey 
Deitch, amerykański 
marszand, kurator, 

były dyrektor Muzeum 
sztuki Współczesnej 

w Los Angeles.
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k tekst: Wojciech Tremiszewski

Co by to było, gdyby z powodów różnych, 
dać się zamrozić i obudzić za 40 lat.

Dajmy na to taka data – 2054 rok. 
Wybudzają, doprowadzają do używalności 
komunikacyjnej. Już od razu widać zmiany – 
inny termometr, inny kitel, inna zasłonka na 
innym oknie. Inny telewizor w pokoju, pilot 
do niego inny. I teraz, uwaga, włączam tele-
wizor – ciekawe co zobaczę. Czy jakieś inne 
nazwy krajów w wiadomościach? Czy jakieś 
inne środki komunikacji? Czy coś o tele-
portacji? Czy coś o podróżach w kosmos? 
Czy jakieś zagłady, epidemie, katastrofy? 
Włączenie telewizora i może być bardzo 
biegunowo – albo człowiek wykorzystując 
umysł, dodając do tego trochę przyzwoito-
ści, stworzył świat dogodniejszy człowie-
kowi – zdrowszy, szybszy, dostępniejszy, 
wygodniejszy. Albo zabrakło przyzwoitości, 
został umysł, ale z domieszką pragnienia 
władzy i mamy świat postapokaliptyczny, 
brudny, zarażony wszystkim, cierpiący.

Można spojrzeć z innej perspektywy 
– budzi się z zamrożenia ktoś w naszych 
czasach. Zamroził się, powiedzmy, w 1955 
roku. Jak dla niego wygląda to, co dzieje 
się na ulicy. Pojazdy. Tłumy. Prostokątne 
przedmioty w rękach, z którymi tłumy 
się komunikują. Ogłoszenia na wielkich 
kolorowych planszach. Na nich też kobiety 
w majteczkach krótkich tak, że pupa się wy-
lewa – na jednych ogłoszeniach taka swojska 
pupa i słowo „cellulit”, na innych drobna 
taka pupa i słowo „fitness”. O co tu chodzi?!

Wychowałem się na gdańskim Przymo-
rzu. Ostatnio mamę tchnęło na melancholię 
i, patrząc przez okno na Przymorze pełne 
nowych bloków, sklepów, placów budów, 
przypomniała, że wprowadziła się z rodzi-
cami na tę dzielnicę w roku 1964 i pamięta 
dużo zieleni i wypasanych na niej krów. 
Teraz mama próbuje po raz kolejny okieł-
znać internet, wpisując w google, za moją 
poradą, „przymorze lata ‘60”, żeby popatrzeć 
na zdjęcia z tamtego okresu. Ale jej nie 
idzie. Trochę muszę znów jej pomóc z tym 
komputerem…

Gdyby tu znów odwrócić perspektywę 
i wyobrazić sobie siebie jako sześćdziesięcio-
latka, rozmawiającego z mym trzydziesto-
letnim synkiem… tfu, synem. Ciekawe ilu 
rzeczy nie będę kumał. Czego będzie musiał 

on mnie nieustannie uczyć? Jakim języ-
kiem będzie do mnie mówił, jaką używkę 
zażywając i jakiej muzyki słuchając? Czy 
będzie więcej czasu przebywał w realu czy 
wirtualu? 

Kolejny przeskok – ciekawe jakich 
rzeczy uczył swego ojca trzydziestolatek w, 
powiedzmy, 1470 roku? Czego jego papa nie 
potrafił ogarnąć? (Jeśli papa miał sześćdzie-
siątkę, to jak na tamte czasy był rekordzistą!)

– Czego ty nie kumasz, papa?! Trzymasz 
się tu i zeskakujesz ze skały! Proste!

– Synek, ale to bardzo wysoko.
– Ale to jest spado-chron – on cię ochroni 

i będziesz się czuł jak ptak.
– To za co mam się trzymać?...
Tak, to wtedy, we Włoszech, wynalezio-

no spadochron.
Byłem ostatnio na wspaniałym filmie 

„Grand Budapest Hotel”. Opowiada 
o człowieku, który opowiada o sobie 
sprzed kilkudziesięciu lat, który usłyszał 
o kimś sprzed kilkudziesięciu lat – o kon-
sjerżu hotelowym. Coraz mniej jest 
takich ludzi jak ów konsjerż. A szkoda. ■

EN

JUMPS IN TIME 

What would it be, if, due to various reasons, 
it was possible to let yourself freeze and wake 
up in 40 years?

Let’s imagine a date like 2054. You are 
waken up, put into communicational useful-
ness. And the changes can be seen right away 
– a different thermometer, a different doctor’s 
lab coat, different curtains on a different 
window. A different TV set in a room with 
a different remote control. And now, look 
out, I turn on the TV, and I am curious about 
what I am going to see. Different names of 
the countries in the news? Some other means 
of transport? Something about teleportation? 
Something about travels into the outer space? 
Some exterminations, epidemics, catastro-
phes? Turning on the TV and it could be very 
polarized – either human using his mind and 
adding a bit of decency created a world more 
convenient to a human, like healthier, faster, 
more accessible and comfortable. Or there 
was no decency, there was mind remained, 

but with addition of lust for power and we 
have a post-apocalyptic world, dirty, infected 
with everything and suffering. 

We can look at it from a different perspec-
tive – somebody wakes up from the state of 
being frozen in our times. He got frozen, say, 
in 1955. How does such a person perceive 
what is happening on the street? Vehicles. 
Crowds. Rectangular objects in our hands 
which crowds communicate with. Anno-
uncements on huge colorful display-boards. 
Showing women in panties so short that 
bums are overflowing – on some of those 
announcements, there is such a bum with 
a word ‘cellulite’ and on some others, there is 
a fine one with a word ‘fitness’. What is going 
on here?!

I grew up in Przymorze quarter in Gdańsk. 
Recently, my mum was being a bit melan-
cholic and looking through the window on 
Przymorze full of new block of flats, shops, 
constructions sites, she said that she had 
moved there with her parents in 1964 and she 
had remembered a lot of green spots and cows 
pastured there. Now, mum is trying to grasp 
the internet again, entering in Google, on my 
advice, ‘przymorze in 1960s’ in order to watch 
the photos from that period. But she failed. 
I need to help her again with that computer…

If we changed here the perspective again, 
and imagined me as a seventy-year-old man 
speaking to my thirty-year-old little boy – 
what am I saying – son. I am curious how 
many things I would not be able to get. Wo-
uld he always have to teach me some things 
again and again? What language would he 
speak to me, what substance would he take 
and what music would he listen to? Would he 
spend more time in real or virtual life?

Another jump – I am curious what things 
a thirty-year-old man taught his father in, say, 
1470. What things did his father not get? (If 
his father had been sixty, he would have been 
definitely a record holder in those times!)

“What do you not get, papa?! You stand 
right here and jump off the rock! Easy!”

“Sonny boy, but it is very high.”
“But this is parachute – it will protect 

you and you will feel like a bird.”
“So what should I hold?”
Yes, this is when a parachute was  

discovered in Italy. ■

SKOKI W CZASIE



Okolice
Vic in i ty

Okolice
Vic in i ty

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

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

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

smakoterapia.pl  ■  www.facebook.com/smakoterapia

Dziś będzie do Was i o Was, Drogie Córki 
Smakoterapii, Matki Alergików oraz 
Dzieci z Wyzwaniami Dietetycznymi, 
Niezmordowane Przemytniczki Kaszy Ja-
glanej mimo protestów mężów dzierżących 
niezmiennie talerze z kotletem schabo-
wym (lub mielonym), golonką oraz piwo. 
Niezłomnie żonglujące coraz to nowymi 
potrawami, które mają przekonać córkę, 
syna, męża, teściową, sąsiadów i przyja-
ciółkę. Dziewczyny! Od dziś pomyślcie 
również o sobie! I nie pytajcie mnie więcej 
co „zażyć”, „wypić”, „wyciąć” lub „wstawić” 
sobie tu i ówdzie by poprawić sobie samo-
poczucie i oczywiście wygląd.

„Chcę schudnąć” – piszecie.
A internet odpowiada:
Pozbądź się 5 kg tłuszczu z brzucha w 6 

dni przy użyciu „…” – w 100% naturalnej 
i bezpiecznej substancji, którą stosują 
celebryci.

Schudnij 6kg. Potrzeba 7 dni!
Powtarzam to przy każdej okazji, 

powtórzę i teraz. Nie istnieje żadna „dieta 
cud”, żaden „specyfik cud”, żaden przepis 
jeden dla każdego. Schudnięcie ma sens, 
bo jest trwałe, jedynie w wyniku przejścia 
na zdrową dietę, a zatem w wyniku stop-
niowego dochodzenia przez organizm do 
równowagi. Nie ma żadnej drogi na skró-
ty. Nie ma możliwości by błędy ostatnich 
20-30-40 lat naprawić w 7 dni ani nawet 
w 2 miesiące. Wedle Medycyny Chińskiej 
„wymiana” całego człowieka zajmuje 7 
lat! Dajmy więc sobie czas. Zacznijmy 
wtedy, kiedy naprawdę będziemy gotowe, 
nie oglądając się na sceptycznych człon-
ków bliższej i dalszej rodziny. Klucz to 
prawdziwe jedzenie, naturalne, domowe, 
bez chemii, bez konserwantów, GMO. 
Prawdziwe jedzenie, bez względu na to, 

czy wybierzecie dietę eliminującą niektóre 
produkty, zawsze prowadzi do popra-
wienia stanu organizmu (jeśli cierpisz 
już na jakieś dolegliwości – potrzebujesz 
indywidualnej diagnozy). Prawdziwym 
jedzeniem nie jest ani cukier, ani biała 
mąka, ani miliony produktów leżących na 
półkach sklepowych z datą przydatności 
do spożycia na 3 lata wprzód i z połową 
tablicy Mendelejewa w składzie. Prawdzi-
we jedzenie to warzywa i owoce sezonowe, 
kasze, nasiona i orzechy, i niewielkie ilości 
ryb lub mięs (nie wędlin!) dla wszystko-
żerców (maksymalnie dwa razy w tygo-
dniu). Zdrowie to szczupła sylwetka ale 
niekoniecznie w rozmiarze 36!

Bądźcie zatem zdrowe i szczęśliwe! Bo 
przecież wszystkie jesteśmy piękne! ■

EN

WE WANT TO LOSE 
WEIGHT. SERIOUS TASTE-

THERAPY MOTHER

Today’s feature is about you and addressed 
to you, dear Taste-therapy Daughters, 
Mothers of Allergy Sufferers and Chil-
dren with Dietary Requirements, Tireless 
Smugglers of Millet in spite of your pro-
testing husbands clinging on to beer and 
plates with hamburgers or pork chops. You 
keep trying to conjure all sorts of dishes 
supposed to convince your daughter, son, 
husband, mother-in-law, neighbours and 
friends. Girls! As from today, think also 
about yourselves! And don’t ask me any 
more what to “take”, “drink”, “cut out” 
or “put in” your bodies here and there to 
make you feel and obviously look better.

“I want to lose weight”, you tell me.

And the Internet responds:
Lose 5 kg of belly fat in 6 days with the 

use of “...”, a one-hundred-percent natural 
and safe substance taken by celebrities.

Lose 6 kg. You need 7 days!
I keep repeating this all the time and 

I will do it now, too. There is no miracu-
lous diet, no miraculous drug and no rec-
ipe fit for everyone. Losing weight makes 
sense and has long-lasting effects only 
if you start a healthy diet, which makes 
your body gradually regain its balance. 
There can be no shortcut here. There is no 
possibility of correcting mistakes from the 
last 20-30-40 years within 7 days or even 
7 months. Chinese medicine claims that 
it takes 7 years to “replace” a whole man! 
So we have to take our time. Start the diet 
when you are really ready and do not look 
around for the sceptical members of your 
immediate or distant family. The key to 
success is real, natural, home-made food 
without chemicals, preservatives or GMO. 
Real food, no matter whether you choose 
a diet that eliminates certain products or 
not, always leads to health improvements 
(but if you already suffer from some con-
ditions, you need an individual diagnosis). 
Real food does not mean sugars, white 
f lour or millions of products filling the 
shelves in stores with expiry dates set for 
three years ahead and stuffed with a half 
of the periodic table. Real food means 
seasonal fruit and vegetables, porridge, 
seeds and nuts, plus small amounts of fish 
or meat (no cured meat!) for all-eaters 
(maximally twice a week). Being healthy 
means having a slim figure but not neces-
sarily in size 36!

So be healthy and happy! Because all of 
us are beautiful! ■

CHCEMY SCHUDNĄĆ,  
Czyli Matka Smakoterapia na poważnie
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Tekst.: Marcin Kędryna

 AUTO 
z napędem na cztery koła

O ddając ze trzy lata temu ja-
kieś testowe audi – strze-
lam, że była to A6 – zo-
baczyłem w myjni dużego 
pickupa ze znaczkiem 

VW. Przez moment się nawet zastana-
wiałem, czy ktoś nie chciał stuningować 
Navarry. Ludzie robią różne rzeczy. 
Pamiętam, jak przerabiali pontiaki Fiero 
na ferrari. Ale zapytałem człowieka od 
prasowej floty Audi – co to jest. To był 

Amarok. Obiecałem sobie, że muszę 
się takim volkswagenem jak najszybciej 
przejechać. Moi wierzyciele wiedzą, jak 
jestem słowny. Przejechałem się parę 
tygodni temu.

Amarok jest inny niż wszystkie 
volkswageny. Ale tylko z zewnątrz. 
W środku użytkownik passata znajduje 
– passata, skody – skodę, transportera – 
transportera.

Samochód może mieć stały napęd na 

cztery koła. Może mieć na tylną oś. Może 
też mieć dopinany napęd na przód. 

Wiecie, że pierwsze czteronapędowe 
volkswageny, to były garbusy robione 
dla Deutsches Afrikakorps? Zaraz ktoś 
mi powie, że podczas wojny nie było 
volkswagenów, ale dla mnie, jeżeli coś 
wygląda jak Garbus i produkowane było 
w Wolfsburgu, to jest volkswagenem.

Moda na samochody skrzyniowe nazy-
wane z amerykańska pikapami pojawiła 

Obok Audi, Porsche, Skody, Seata i kilku innych marek, 
w koncernie Volkswagena (znanym w pewnych kręgach jako 
Der Konzern) istnieje Volkswagen Nutzfahrzeuge. Żyjemy 
w czasach, w których firmy raczej upraszczają nazwy – np. 
kto pamięta, skąd się wzięła nazwa HP, bo źródła IBM to już 
nawet ja nie pamiętam? Jeżeli więc ktoś – że tak powiem – 
używa w komunikacji porządnego niemieckiego opisowego 
rzeczownika, musi pracować w rzadko dziś spotykany 
porządny sposób.

DAS

Fot.: mat. prasowe
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się (jak większość samochodowych) 
za sprawą urzędników ministerstwa 
finansów. Pełen odpis VAT od paliwa 
spowodował, że samochody – nie bójmy 
się tego słowa – rolnicze, sprzedawały 
się w Polsce w najwyższych wersjach 
wyposażeniowych. Od 1 kwietnia trochę 
się zmieniło, ale mimo tego Amarok 
jest bardzo interesującą propozycją. 
Czasy takie, że w pochwalne teksty nikt 
nie wierzy, więc i tak nie ma sensu się 
rozpisywać.

Napiszę tylko, że ponoć jeden z dzien-
nikarzy zachwycał się wielowahaczowym 
tylnym zawieszeniem Amaroka. Dowcip 
hermetyczny, chodzi o to, że Amarok, 
mimo klasycznej dla tego rodzaju pojaz-
dów sztywnej osi i resorów piórowych, 
prowadzi się jak lepszej klasy samochód 
osobowy.

Sprawdźcie to, jeżeli będziecie mieć 
okazję. Ja dawno nie jeździłem tak 
porządnie wymyślonym i zrobionym 
samochodem.■

EN

FOUR-WHEEL DAS AUTO
 

Apart from Audi, Porsche, 
Skoda, Seat and several 

other makes, Volkswagen 
Group (known as Der 

Konzern in some circles) 
consists also of Volkswagen 

Nutzfahrzeuge. Nowadays 
companies generally 

simplify their names. For 

example, who remembers 
where the abbreviations 

HP or IBM come from? Even 
I don’t know the source of 

the latter. So if someone – so 
to say – uses a decent and 

descriptive German noun in 
communication, he or she 

has to work in a now rather 
unusual, decent way.

Returning a test Audi about three years 
ago (I guess it was an A6), I saw a large 
pickup with the VW logo in a car wash. 
For a moment I was wondering that 
perhaps someone had wanted to tune 
the Navarra. People do all sorts of 
stuff. I remember Pontiac Fieros being 
converted into Ferraris. But I asked 
a guy from Audi’s press f leet what the 
car was. It was an Amarok. I promised 
myself to try this Volkswagen as soon 
as possible. My creditors know that I’m 
a man of my word. So I tried it several 
weeks ago.

The Amarok is different than all 
Volkswagens. But only from the out-
side. Inside, those who drive Passats 
f ind a Passat, those who drive Skodas 
see a Skoda and those who drive Trans-
porters are get a Transporter.

The car can be a permanent four-
wheel drive. It can have a rear axle. 
It can be switched into a front-wheel 
drive, too.

Do you know that Volkswagen’s 
f irst 4WDs were the Beetles made for 
German Afrika Korps? Now some of 
you are going to tell me that there were 
no Volkswagens during the war, but for 

me if something looks like the Beetle 
and was produced in Wolfsburg, it is 
certainly a Volkswagen.

The fashion for pick-up trucks has 
started thanks to clerks working in the 
ministry of f inance (similarly to other 
car fashions). A full VAT deduction on 
fuel made these in fact agricultural cars 
sell in their best equipment variations 
in Poland. Much has changed since 1 
April, but Amarok is still a very inter-
esting car. No one believes in laudatory 
descriptions any more so there is no 
point in elaborating.

The only thing I would like to add 
is that a journalist was reportedly 
admiring Amarok ’s multi-link rear 
suspension. A hermetic joke, in fact. 
The thing is that the Amarok, despite 
its beam axle and leaf springs typical 
of such vehicles, drives better than 
upper-class passenger cars.

You should really check it when the 
opportunity occurs. I hadn’t driven 
such a well-invented and solidly-made 
car for long. ■

 

 

Moda na samochody 
skrzyniowe nazywane 

z amerykańska 
pikapami pojawiła 
się (jak większość 

samochodowych) za 
sprawą urzędników 

ministerstwa 
finansów.



Z  
małą  

pomocą  
przyjaciół 

With A Little Help 
From My Friend

Modelka/Model: Ewelina @United for Models
Zdjęcia/Photo: Koty 2 (www.koty2.com)
Stylista/Stylist: Kazik Stolarczyk
Makijaż/Make-up: Kazik Stolarczyk
Włosy/Hair: Bibi
Scenografia/Set design: Jacob
Asystentka/Assistant: Różena Grey

Płaszcz/Coat:  
SOWIK MATYGA



 29 

Gust
Taste

Kurtka/Jacket: SOWIK MATYGA
Bielizna/Underwear: CALZEDONIA
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Okulary/Glasses: PRADA MILANO
Top/Top: PAULINA NOWAK
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Top/Top: SOWIK MATYGA
Trampki/Trousers: HANGER
Buty/Shoes: NIKE/IDEA KIX



Kurtka/Jacket: FILIP ROTH
Spódnica/kokarda/Skirt, bow: SONIA KITKA
Okulary/Glasses: MIU MIU
Buty/Shoes: NIKE/IDEA KIX
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Jeśliś mądry,  
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Starożytni Rzymianie znani 
byli ze swojej sentencji – 
„Chcesz być mądry? Bądź 
pszczołą”. Z pozoru dość 
bezsensowne zdanie kryje 
w sobie wiele prawdy, wszak 

to właśnie te owady uznawane są za 
stworzenia nad wyraz inteligentne. Jako 
przedstawiciele naczelnych często o tym 
fakcie zapominamy, rozgniatając brzęczą-
ca pszczółkę kapciem na ścianie. A miód 
lubi przecież nie tylko Kubuś Puchatek!

Na temat walorów smakowych i zdro-
wotnych miodu wiemy dużo. Pomaga 
podczas przeziębienia, dobrze wpływa na 
samopoczucie, wzmacnia odporność, leczy 
zajady... Ale czy wiemy w jaki sposób 
powstaje, dlaczego się krystalizuje i skąd 
wiadomo, jaki będzie miał smak? 

Bartnictwo jest zajęciem dość tajemni-
czym, przynajmniej dziś, w czasach kiedy 
dostęp do miodów nie wymaga specjal-
nego wysiłku. Gdy jednak zgłębi się jego 
historię staje się niezwykle barwną i nie-
samowitą sztuką. Nagle okazuje się, że 
owady można zrozumieć, zaprzyjaźnić się 
z nimi, a nawet zafascynować się ich nad 
wyraz cywilizowanym i uporządkowanym 
życiem. Koniec z gonieniem pszczoły 
z kapciem w ręku, czas na lekcję pokory 
i kooperacji. Owady takie jak te miesz-
kające w ulach są nieodzowną częścią 
ekosystemu. Bez ich istnienia ludzkość 
wyginęłaby w ciągu pięciu lat z powodu 
braku dostępu do pożywienia, a także 
katastrofalnych zmian w przyrodzie. Już 
teraz życie pszczół jest zagrożone, a ich 
populacja kurczy się z każdym rokiem. Na 

Jeśliś mądry,  
bądź pszczołą! Nie tylko Kubuś Puchatek lubi miodek. Coraz 

więcej osób sięga po mód, dostrzegając jego 
bogate właściwości lecznicze i słodzące. Zdaje 
nam się, że wiemy jak powstaje ten złocisty płyn, 
którym słodzimy herbatę? Cóż, pod względem 
inteligencji i pracowitości pozostajemy daleko  
w tyle za pszczołami.

szczęście doświadczeni bartnicy wiedzą, 
w jaki sposób zapewnić swoim owadzim 
podopiecznym bezpieczne i pracowite 
życie. Ci nad wyraz cierpliwi i spokojni 
ludzie są jedną z ostatnich ostoi symbiozy 
między ludzkością, a pszczołami, a ich 
praca wciąż uznawana jest za prestiżową.

Życie w barci lub ulu od samego po-
czątku toczy się według ściśle ustalonych 
reguł. Pierwszym punktem jest dobór 
miejsca: może to być gotowy ul, barć 
w pniu drzewa lub ogrodowa pasieka. 
Następnie pojawia się królowa, jej trutnie 
oraz dziesiątki tysięcy robotnic, zrodzo-
nych z władczyni i jej poddanych. Potem 
rodzą się małe pszczółki.

Gdy ul zostanie zamieszkany przez 
odpowiednią ilość robotnic, bartnik może 
przystąpić do pracy nad tworzeniem 
miodu. Aby rozpocząć produkcję złocistego 
rarytasu należy dokładnie wiedzieć, jakie 
warunki będą sprzyjały owadom. Ich ul lub 
barć musi być specjalnie przystosowana, 
a także znajdować się w otoczeniu odpo-
wiednich łąk i roślin. Bartnik kieruje się 
instynktem i wiedzą. Chcąc stworzyć miód 
wrzosowy, musi wypuścić pszczoły na łąkę 
wrzosową, wielokwiatowy – w zasadzie 
gdziekolwiek, lipowy – tam, gdzie rosną 
lipy. Gdy pszczoły wracają z takiej podróży 
służbową, przynoszą do ula wybrany 
nektar, który nadaje smaku powstającemu 
miodowi. Aby wyprodukować kilogram 
miodu pszczoły muszą odwiedzić od 20 do 
40 milionów kwiatostanów. Podczas jednej 
pszczelej delegacji, owad odwiedza do stu 
kwiatów, co pozwala na wyprodukowanie 
milionowego ułamka kilograma.

Miód spadziowy nie powstaje 
z pyłków kwiatów, a spadzi, czyli 

rodzaju rosy oblepiającej głównie 
drzewa liściaste. Ze względu na 

zawarte w niej soki roślinne, miód 
spadziowy ma niezwykły, głęboki 

smak oraz ciemniejszy kolor.

Królowa pszczół może dożyć 
nawet 6 lat. Zdarza się, że królową 

przenosi się z ula do ula w celu 
zwiększenia ilości produkowanego 

miodu.

Barć to wydrążona w drzewie 
specjalna komora, służąca 

pszczołom za ul i nadająca się do 
produkcji miodu.
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tekst: Agata Braun źródo fot.: BARTNIK Gospodarstwo Pszczelarskie
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Gdy robotnice zbiorą wystarczającą 
ilość nektaru, zachodzi w ich organizmie 
reakcja chemiczna zmieniająca sacharozę 
we fruktozę i glukozę. Potem z plastrów 
zaczyna spływać miód. Warto zaznaczyć, 
że jedna robotnica w ciągu swojego życia 
może wyprodukować jedynie pół do 
łyżeczki miodu.

Pszczelarstwo jest zajęciem wymagają-
cym cierpliwości, wiedzy i opanowania. 
Najczęściej bartnicze tradycje przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie, choć 
coraz więcej osób zajmujących się mioda-
mi to pasjonaci. W zasadzie każdy może 
spróbować pracy we własnej pasiece, choć 
należy się do tego dobrze przygotować, bo 
złoty nektar nie robi się sam. Powstawanie 
miodu jest złożonym i żmudnym proce-
sem, zależnym jedynie od pracujących 
pszczół. Aby zostać bartnikiem należy 
podporządkować się ich rytmowi i docenić 
ogrom pracy włożonej w powstanie każde-
go grama miodu. ■

EN

IF YOU ARE WISE,  
BE A BEE

Not only Winnie the Pooh likes 
honey. More and more people 
use honey recognizing its rich 

medicinal and sweetening 
properties. It seems to us that 

we know how this golden 
substance we sweeten our tea 
with is made. Actually, we fall 
far behind bees when it comes 
to intelligence and diligence. 

Ancient Romans were known for their 
adage, Si sapis, sis apis which can be trans-
lated as ‘if you want to be wise, be a bee.’ 
Seemingly quite absurd sentence, it con-
ceals much of truth, since it is those insects 
which are considered to be exceptionally 
intelligent. As the representatives of the 

primates, we often forget about this fact, 
squashing a bee with a slipper on the wall. 
Yet, not only Winnie the Pooh likes honey!

We know much about the taste and 
health qualities of honey. It helps during 
cold, it makes us feel better, it increases 
our immunity, heals cheilosis… but do we 
know how it is made, why does it crystalize 
and how do we know what would be the 
taste of it?

Forest bee-keeping is quite a mysterious 
activity, at least nowadays, in the times 
when the access to different kinds of honey 

does not require any effort. However, when 
we fathom its history out, it becomes an 
exceptionally colorful and extraordinary 
art. Suddenly, it turns out that insects can 
be understood, made friends with and their 
extraordinarily civilized and ordered life 
can be an object of fascination. It means the 
end of chasing a bee with a slipper in our 
hands, it’s time for a lesson of humbleness 
and cooperation. The insects like these 
living in the hives are an indispensable 
element of the ecosystem. Without their 
existence, the humankind would extinct 
within the time of five years due to lack of 
access to food as well as disastrous changes 
in nature. Even now the life of the bees is 
endangered and their population has been 
shrinking by the year. Fortunately, expe-
rienced bee-keepers know how to provide 
their insect charges a safe and diligent life. 
Those exceptionally patient and calm peo-
ple are one of the support of the symbiosis 
between humans and bees, and their works 
is considered to be prestigious. 

Living in the beehive has been going 
according to strictly set rules since the 
very beginning. The first step is to choose 
the place: it could be a read-made hive, 
a hollow in the tree trunk or garden apiary. 
Next, a queen arrives, with her drones and 
tens of thousands of worker bees being born 
from the queen and her subjects. Then, 
little bees are born. 

Pasieka to coś na 
kształt hodowli 
pszczół. Składa 
się z od kilku do 
kilkunastu uli 
zamieszkałych 

przez roje 
pszczół.
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When the hive is inhabited by the right 
quantity of worker bees, the bee-keeper 
can start working on honey production. 
In order to produce the golden delicacy, it 
should be known what conditions favor the 
bees. Their hive or hollow should be spe-
cially adapted and be in the vicinity of the 
right meadows and plants. The bee-keeper 
is guided by his instinct and knowledge. In 
order to produce heather honey, he needs 
to let the bees on the heather meadow, 
flower honey – practically everywhere, 
linden honey – in the place where linden 
trees grow. When the bees come back 
from a business trip, they bring to the hive 
a certain nectar which gives the taste to 
the honey to be made. In order to produce 
a kilo of honey, the bees need to visit from 
twenty to forty millions of flowers. During 
one bee business trip, an insect visits up to 
one hundred flowers, which allows to pro-
duce only a million fraction of a kilogram. 

When the worker bees gather the suffi-
cient amount of nectar, a chemical reaction 
takes place in their organisms, which 
changes sucrose to fructose and glucose. 
Then, honey starts to down the honey 
combs. It is worth stressing that one worker 
bee can produce during all her life only 
a half to one spoonful of honey. 

Bee-keeping is an activity demanding 
patience, knowledge and composure. Most 
frequently, the bee-keeping traditions are 

being passed from one generation to anoth-
er, but more and more people dealing with 
honey now are enthusiasts. Actually, every-
one can try working in their own apiary, 
still a good preparation is needed, since the 
golden nectar is not made by itself. Honey 
production is a compound and laborious 
process, depending only on the working 
bees. In order to become a bee-keeper, it’s 
necessary to submit to their rhythm and 
value the enormousness of work put in the 
production of every single gram of honey. 

TRIVIA:
Honeydew honey is not made from the 
blossom nectar, but honeydew that is a kind 
dew covering mainly deciduous trees. On 
the ground of sap contained in the dew, 
honeydew honey has an unusual, deep taste 
and darker color. 

Wild beehive is a special hollow in a tree 
which serves to bees as a hive and suitable 
enough for honey production. 

Apiary is something like a bee breeding 
farm. It consists of from several to dozen or 
so hives inhabited by the swarms of bees. 

A queen of the bees may reach even six 
years. It happens that it is moved from one 
hive to another in order to increase the 
amount of produced honey. ■

Aby 
wyprodukować 
kilogram miodu 
pszczoły muszą 
odwiedzić od 20 
do 40 milionów 
kwiatostanów. 
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Grupa OMEGA Pilzno  
– prosta droga awansu

Po pierwsze – trzeba być blisko 
decydentów. Oczywiście 
najłatwiej jest po prostu mieć 
stanowisko przy zarządzie, 

większość jednak nie ma tego szczęścia. 
Trzeba więc przede wszystkim wykazy-
wać się inicjatywą. Wtopienie się w tło 
podczas spotkań jest najlepszym sposobem 
na to, żeby pominięto nas przy okazji 
awansowania pracowników. Jeśli będzie-
my aktywni, proponowali nawet drobne 
usprawnienia, czy wygłaszali opinie na 
ważne dla firmy tematy, pokażemy tym 
samym nasze zaangażowanie. Naturalnie 
trzeba to zawsze dobrze przemyśleć, bo 
choć możemy zostać zapamiętani, opinia 
pracownika, który mówi co mu ślina na 
język przyniesie z pewnością nie jest nam 
potrzebna.

Cechą nie do przecenienia u pracow-
nika jest elastyczność, warto się więc nią 
wykazywać. Podejmujmy się więc zadań 
trudnych, wymagających, ale też i takich, 
które są ważne, ale nikt inny ich nie chce 
realizować. Wykażmy się także chęcią 
podwyższania naszych kwalifikacji, np. 
poprzez szkolenia czy studia podyplomo-
we. Znowu – nie warto przesadzać. Jeśli 
weźmiemy na siebie zadania ponad nasze 
siły i w efekcie się z nimi nie wyrobimy, 
a nasz pęd do wiedzy ograniczy nasz czas 
pracy, ostatecznie zostaniemy ocenieni 
negatywnie.

Oczywiście kwestie awansu lub zmiany 
stanowiska pracy zależą w dużej mierze 
również od „drabinki korporacyjnej” przy-
jętej w przedsiębiorstwie. Niektóre firmy, 
jak choćby OMEGA Pilzno, umożliwiają 

pracownikom nie tylko awanse „pionowe”, 
ale także „poziome”, czyli zmianę sta-
nowiska, lecz pozostanie na tym samym 
poziomie w hierarchii. Dzięki temu za-
trudnieni mogą w większym stopniu wy-
korzystywać swoje predyspozycje i łączyć 
zainteresowania z pracą. Każda zmiana 
stanowiska (awans) wiąże się w Grupie 
OMEGA Pilzno ze stosownym szkole-
niem, aby po objęciu nowych obowiązków 
pracownik nie musiał się wszystkiego 
uczyć metodą prób i błędów.■

EN

OMEGA PILZNO GROUP – 
STRAIGHT PROMOTION PATH

Those who have decided to 
work in a large company 

face arduous climb up the 
career ladder. But it is not 

that simple – even if you are 
effective, deal with problems 

quickly and perform your 
duties flawlessly, you are left 

with nothing if your boss 
does not notice your efforts. 
Below we describe several 
ways to become noticeable.

Firstly, stay close to decision-makers. The 
easiest way to do that is simply to have 
a post by the board, but most of us are not 
that lucky. So you have to demonstrate 
initiative. Melting into the background 

at meetings is the best way to be skipped 
during the promotion process. If you stay 
active, propose even the smallest im-
provements or voice opinions on subjects 
important for the company, you will show 
your involvement. Of course, you always 
have to think that over because although 
you can be remembered, you certainly 
don’t need the reputation of an employee 
who says whatever comes into his head.

You should also display f lexibili-
ty, which is a very desirable feature in 
every employee. So take up difficult and 
demanding tasks but also those which 
are important and generally unwanted. 
Moreover, show that you want to improve 
your qualifications for example during 
trainings or post-graduate studies. Once 
again – do not carry it too far. If you bur-
den yourself with too much work and fi-
nally do not get it done or if your drive for 
knowledge limits your working time, you 
will ultimately earn a negative opinion.

Promotion or changes in posts obviously 
depend largely on the “corporate ladder” 
adopted in the company. Some of them, 
like for example OMEGA Pilzno, allow 
for not only “vertical” promotions but also 
“horizontal” ones, where one changes 
the post but the hierarchy stays the same. 
As a result, employees can put to use 
their predispositions and combine their 
interests with their work. In the OMEGA 
Pilzno Group, each change of position 
(promotion) involves an appropriate 
training course, so that after they take up 
the new posts, the employees do not have 
to adopt a trial and error approach. ■ 

Mozolne pięcie się po drabinie kariery czeka 
każdego, kto zdecydował się na pracę w dużej 
firmie. Nie jest to jednak takie proste – nawet 
jeśli jesteśmy skuteczni, świetnie radzimy sobie 
z problemami i bezbłędnie wykonujemy nasze 
obowiązki, nie na wiele nam się to zda, jeśli nasz 
szef tego nie zauważy. Opisujemy więc kilka 
sposobów na to, jak pozwolić się dostrzec.

Tekst: Łukasz Tamkun

OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 44
39-220 Pilzno
tel.: (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax: (+48 14) 6721994
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
www.omega–pilzno.com.pl
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Polska w    e – dymie
I farmacja, i tytoń szukają sposobów,                 jak włączyć się do tej gry.

2 tys. 
Mniej więcej tyle firm (uwzględniając  

małe punkty sprzedaży) działa  
na tym rynku. 

5 %
Tylko taki jest udział  

w sprzedaży produktów  
pochodzących z Polski.

90%
A to udział produktów  
pochodzących z Chin.

10 tys.
Tyle osób jest zatrudnionych 

w branży.

1,2 mln
To liczba użytkowników  
e–papierosów w Polsce.
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Polska w    e – dymie
I farmacja, i tytoń szukają sposobów,                 jak włączyć się do tej gry.

1,5 mld zł
To szacowana wartość  

rocznych przychodów całej branży e–papiero-
sowej w Polsce (lider rynku ocenia go jednak 

znacznie niżej, bo na 600 mln zł). 

150 zł
Tyle przeciętnie kosztuje  

dobry e–papieros – czyli urządzenie 
do „palenia”.

36%
O tyle spadła w latach 2002–2012 liczba 

tradycyjnych papierosów wprowadzanych 
rocznie do legalnego obrotu w Polsce. Na 

spadek wpływa – poza e–papierosami  
– rosnąca akcyza i w konsekwencji cena 

detaliczna papierosów. 

10–20 zł
A tyle trzeba zapłacić za wkład  

z płynem (roztworem z nikotyną), który przy  
umiarkowanym wykorzystaniu wystarczy  

na tydzień lub dłużej.
 

Źródła: Stowarzyszenie na rzecz E–Palenia „STEP”; raport Insytutu Badań  
nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Phillipa Morrisa; informacje własne

Jan Jęczmyk

327 mln zł
O tyle zmalały wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy 

w pierwszych 11 miesiącach 2013 roku w porównaniu 
z takim samym okresem rok wcześniej. 



iedy do Polski trafił pierwszy elektroniczny papieros? Najpew-
niej był to rok 2007, kiedy to nowinkę tę dostali w prezencie 
od swoich chińskich partnerów biznesowych Dawid Urban 
i Miłosz Dziurłaj. Produkt spodobał im się na tyle, że wkrót-

ce porzucili dotychczasową działalność i zaczęli importować sprzęt do  
e–palenia. W ten sposób powstała Grupa CHIC, będąca dzisiaj liderem 
branży e–papierosowej, której wartość w Polsce szacuje się obecnie nawet 
na 1,5 mld zł.

Choć od tamtych czasów minęło już siedem lat, to polski rynek  
e–papierosowy nadal nie doczekał się jakichkolwiek regulacji. Tego typu 
produkty są już nie tylko w wyspecjalizowanych punktach, ale również 
w sklepach należących do popularnych sieci handlowych. Tymczasem nie 
ma nawet przepisów, które zabraniałyby ich sprzedaży nieletnim. 

I to właśnie powoduje, że e–papierosy stają się polem coraz ostrzej-
szej bitwy legislacyjnej, w której krzyżują się najróżniejsze interesy. Od 
jej wyniku będzie zależeć mnóstwo rzeczy – od zdrowia Polaków przez 
przychody budżetu państwa po kształt rynku – i rozwój lub schyłek wielu 
firm. I młodych spółek, i wielkich koncernów. 

W lutym Parlament Europejski przegłosowywał tzw. dyrektywę ty-
toniową. W Polsce było o niej głośno głównie za sprawą kontrowersyjne-
go nakazu wycofania ze sprzedaży papierosów cienkich i mentolowych. 
Ale oczy w stronę Brukseli kierowali również przedstawiciele branży e–
papierosowej.

Ostatecznie zapisy dotyczące tych wyrobów, które znalazły się w dy-
rektywie, poszły w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa kon-
sumentom. Nałożono więc np. na producentów i dystrybutorów obowiązek 
bardziej szczegółowego badania składu, toksyczności składników i ich ab-
sorpcji podczas korzystania z produktu. Po części dyrektywa utrudni też 
reklamowanie e–papierosów. Ale i tak firmy z tej branży są zadowolone, 
bo groziło im coś naprawdę fatalnego – uznanie ich produktu za wyrób 
medyczny – jak np. plastry czy tabletki nikotynowe.

– W praktyce oznaczałoby to nasz koniec – mówi wprost Artur Ziół-
kowski, członek zarządu Stowarzyszenia STEP, które zrzesza ok. 30 firm 
działających na tym rynku. Zakwalifikowanie e–papierosa jako wyrobu 
medycznego oznaczałoby bowiem, że produkty związane z e–papierosa-
mi byłyby dostępne wyłącznie w aptekach i przechodziłyby standardowe 
procedury medyczne. W przypadku sprzedawców byłby to więc rzeczy-
wiście ich koniec, a w przypadku firm wprowadzających produkty na ry-
nek – ogromne komplikacje.

E-papierosy nadeszły z Chin. W ciągu zaledwie kilku lat narodził się 
zupełnie nowy rynek – od małych sklepików i stoisk, takich jak te  

na zdjęciu, po firmy zatrudniające setki osób. 

Czy powinien zostać uznany za wyrób 
medyczny? Tak chciałyby m.in. resort 
zdrowia i koncerny farmaceutyczne.

E–papieros. Dylematy

Czy powinien być dostępny  
dla nieletnich? Dziś żadne przepisy  

tego nie zabraniają.

E–papieros. Dylematy

xxxxx



– Mało kto byłby w stanie udźwignąć takie koszty – tłumaczy Ziół-
kowski. Jego zdaniem po takich zmianach rynek zamarłby na dwa lub 
nawet trzy lata. – Czy ktoś wymaga tego typu procedur od koncernów 
tytoniowych produkujących tradycyjne papierosy? – pyta retorycznie. 
– Podczas spotkań z europarlamentarzystami i przedstawicielami pol-
skiego rządu zwracaliśmy uwagę na to, że takie rozwiązanie byłoby 
szkodliwe – mówi także Dawid Urban z Grupy CHIC.

Pomysł w Brukseli przepadł. Ale oddalenie groźby unijnej nie ozna-
cza końca zmartwień branży ani w ogóle upadku koncepcji, by e–pa-
pierosy kwalifikować jako wyrób medyczny. Decyzje będą bowiem po-
dejmowane na poziomie krajowym. 

I tak właśnie wyobraża sobie dalsze losy e–papierosów polskie Mi-
nisterstwo Zdrowia, które „rozważy ponowienie starań o uregulowanie 
tej sprawy w taki sposób, aby wyroby zawierające nikotynę, a niebędą-
ce wyrobami tytoniowymi, podlegały rejestracji jako produkty lecz-
nicze, inhalatory zaś– jako wyroby medyczne”. To fragment oficjalnej 
odpowiedzi, którą „Businessweek” otrzymał na pytanie o stanowisko 
ministerstwa.

Urzędnicy resortu twierdzą, że takie rozwiązanie da większą kon-
trolę nad wyrobami e–papierosowymi, zwiększy odpowiedzialność 
dostawców i umożliwi ograniczenie dostępności wyłącznie dla peł-
noletnich. Przedstawiciele ministerstwa oświadczyli nam, że resort bę-
dzie forsował nowe zapisy przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. Kiedy może nastąpić ta nowelizacja? Na pytanie już nie 
dostaliśmy odpowiedzi.

Wielu ekspertów wskazuje, że pozostawienie (tak jak jest dziś) moż-
liwości sprzedawania e–papierosów w sklepach (a nie wyłącznie w ap-
tekach) to szansa na utrzymanie zatrudnienia dla ponad 120 tys. punk-
tów sprzedaży oferujących obecnie tradycyjne papierosy – których rynek 
(a w każdym razie ten legalny) ostatnio stale się kurczy. – Rozwiązania 
przyjęte w Brukseli w odniesieniu do wszystkich produktów nikotyno-
wych są już wystarczająco restrykcyjne – mówi Maciej Ptaszyński, dy-
rektor generalny Polskiej Izby Handlu. Jego zdaniem handlowcy mają 
nadzieję, że kolejnych poważnych ograniczeń już nie będzie. – Oczy-
wiście zakaz sprzedaży nieletnim wprowadzić trzeba. To nie podlega 
żadnej dyskusji – dodaje.

Tę ostatnią kwestię na razie sektor reguluje samodzielnie. – Od 
początku naszej działalności nie sprzedajemy e–papierosów nieletnim  
– mówi Piotr Zieliński, współwłaściciel spółki OKPL, która zarządza 
siecią 20 sklepów stacjonarnych (w tym 16 we franczyzie) i prowadzi 
sklep internetowy Smooke.pl. Jest to powszechna praktyka na tym ryn-
ku. Sprzedawcy chcą bowiem unikać kontrowersji i – pomimo braku 
oficjalnego zakazu – sami wpisują w regulaminy sklepów, że niepełno-
letnim nie sprzedadzą. Firmy e–papierosowe deklarują też, że oczeku-
ją regulacji dotyczących norm produkcyjnych i ogólnej jakości. – Przy 
czym te przepisy nie powinny być zbyt szczegółowe, bo w przeciwnym 
wypadku będą sprzyjać tylko wybranym podmiotom – podkreśla Zie-
liński. Tym bardziej że klient jest różny. – Po pierwsze, ludzie robią to 
z przyczyn czysto ekonomicznych, bo tak jest taniej. Po drugie, dla czę-
ści z nich jest to sposób na rzucenie palenia. Bo w e–papierosie można 
modyfikować dawki nikotyny, schodząc do bardzo niewielkich – tłu-
maczy Tomasz Gaczorek, przedsiębiorca, który prowadzi sklep interne-
towy z e–papierosami i dwa punkty sprzedaży stacjonarnej w Krakowie. 

– Elektroniczne papierosy są substytutem tych tradycyjnych. To po-
dobny produkt, ten sam rynek i ci sami konsumenci – mówi zdecydo-
wanie Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 
Ten postuluje z kolei w jednym ze swoich raportów, aby e–papierosy ob-
jąć akcyzą. – Chodzi o zrównanie pozycji konkurencyjnej producentów 
wyrobów nikotynowych i zapewnienie większych wpływów do budże-
tu, które spadają m.in. z powodu wzrostu popularności e–papierosów 
– odpowiada Peterlik pytany o przesłanki stojące za tą rekomendacją. 
Bo budżet państwa to kolejny gracz na tym boisku. 

Branża e–papierosowa do pomysłu objęcia jej produktów akcyzą 
podchodzi bez entuzjazmu. Ale zdaje sobie sprawę, że jeśli tylko oddali 
się widmo wrzucenia ich do worka z wyrobami medycznymi, to prędzej 
czy później ten podatek jest nieunikniony. Pytanie tylko o wysokość.  

– Jesteśmy gotowi na ten temat rozmawiać, ale w rozsądnych granicach. 
Ciekawym pomysłem byłoby np. uzależnienie stawki od stężenia nikoty-
ny w produkcie – mówi Ziółkowski. Jego zdaniem, jeśli podatek będzie 
jednak zbyt wyśrubowany, to zabije rynek. – Przykładem są tutaj Włochy, 
gdzie wprowadzono zbyt wysoką akcyzę, w dodatku w sposób całkowicie 
nieprzemyślany – dodaje (stawka 58 proc. ceny sprzedaży doprowadziła do 
załamania rynku, wywołało to nawet protesty pod parlamentem w Rzy-
mie). Akcyzę wprowadzają też samodzielnie poszczególne stany w USA, 
na czele z Minnesotą.

Twórcy Grupy CHIC zgadzają się z poglądem, że e–papierosy to używ-
ka nikotynowa i może zostać objęta akcyzą. Ale wskazują, że ich o wiele 
niższa szkodliwość przemawia za łagodnym potraktowaniem przez fisku-
sa. – Ważne, aby taki ruch był dobrze przemyślany, oparty na solidnych 
analizach i nie sprawił, że nagle tradycyjne papierosy okażą się tańsze od 
mniej szkodliwych elektronicznych – argumentuje Dawid Urban. 

Zapytane przez nas o to Ministerstwo Finansów stwierdza jednak, że 
w ogóle nie przymierza się do takiego ruchu. „Obecnie nie jest planowane 
objęcie e–papierosów podatkiem akcyzowym. Obowiązująca, unijna dy-
rektywa tytoniowa nie przewiduje takiego opodatkowania” – oświadczyło 
nam biuro prasowe resortu finansów. 

Koncerny tytoniowe same interesują się nowym biznesem (o polity-
ce tradycyjnego przemysłu tytoniowego wobec e–papierosów więcej pi-
szemy w tekście na s. 50), a nowi gracze umacniają swoją pozycję. Gru-
pa CHIC szybko wychodzi poza początkową rolę importera i sprzedawcy. 
– W naszej strategii postawiliśmy na budowanie marek własnych, wpro-
wadzamy własne wzory i najwyższe standardy jakościowe, których bez-
względnie wymagamy od naszych dostawców – reklamuje swą ofertę Da-
wid Urban. Firma – podobnie jak inne – importuje przede wszystkim 
z Chin, ale z fabrykami współpracuje na zasadzie wyłączności. W pla-
nach ma też duże inwestycje, choć czasem na drodze staje polityka.  
– W ubiegłym roku byliśmy mocno zaangażowani w realizację dużej in-
westycji na Ukrainie, ale po sygnałach naszych analityków wycofaliśmy 
się w obawie przed destabilizacją polityczną tego kraju – dodaje. Jakiś czas 
temu firma wróciła jednak do negocjacji z partnerami w Kijowie.

– Nasze firmy zarejestrowane są w Polsce, już dzisiaj tworzymy ok. 5 
tys. miejsc pracy – zaznacza Urban. Uważa, że jeśli branża będzie dalej się 
rozwijać, to istnieje szansa, że e–papierosy staną się rozpoznawalnym pol-
skim produktem eksportowym w kategorii wyrobów tytoniowych. – To hi-
storyczna szansa – mówi. – Jesteśmy dwa kroki przed konkurencją. Mamy 
odpowiednie technologie, know–how i stabilny kapitał na inwestycje. 

Czy powinien być obłożony akcyzą? 
Niski jej poziom nie zabije rynku,  
ale zwiększy wpływy do budżetu. 

E–papieros. Dylematy

Czy powinien być sprzedawany online? 
Obecnie internet wyrównuje szanse 

mniejszych graczy.

E–papieros. Dylematy
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▶▶Klony Groupona padają. Ale z osłabionego rynku zakupów grupowych wyrastają nowe usługi.

▶▶ „Te portale były silnym narzędziem marketingu dla biznesów lokalnych. Ten efekt zniknie”. 

„Local buying”, „smart prices”, 

„click and collect”, „in
verted deals” 

– m.in. takie anglojęzyczne terminy 

padają z ust ekspertów pytanych 

o nadchodzące trendy i mody 

w e–handlu.

Technologie 

Internetowe kupony  

zmieniły więcej, niż się wydaje. 

„Przyczyniły się m.in. do mody na 

sushi, salony spa czy weekendowe 

wyjazdy do hoteli butikowych”.



za 999 zł (zamiast 1980 zł) czy 2,6 tys. zł za 
osiem dni na Dominikanie (zamiast 5200 
zł). Tylko czy potem dla takich turystów 
chce się komuś wysilać?  

– Absolutnie nie zgadzam się z twier-
dzeniem, że klienci z kuponami są gorzej 
traktowani. Jesteśmy platformą umożli-
wiającą rozwój i pozyskiwanie nowych 
klientów, więc przedsiębiorcom zależy na 
zapewnieniu najlepszej obsługi, aby klienci 
chcieli wrócić, płacąc pełną cenę – polemi-
zuje Aniela Hejnowska, dyrektor zarządza-
jąca Groupon Polska. Powołuje się na ba-
danie z lutego tego roku, w którym 90 proc. 
klientów zadeklarowało, że wraca. – Sama 
bardzo często kupuję oferty na Groupo-
nie, zwłaszcza do restauracji, i sprawdzam 
w praktyce jakość obsługi oraz nastawienie 
personelu. Jak dotąd zawsze z pozytywnym 
rezultatem – zapewnia. 

Groupon przyznaje jednak, że format 
zakupów grupowych w dużej mierze się 
wyczerpał. – Sztuką było odejście od nie-
go w odpowiednim momencie. Dzisiaj po 
prostu sprzedajemy usługi, czasami też 
produkty. Klient może skorzystać z oferty 
w każdej chwili – nie musi już czekać, aż 
zbierze się wymagana liczba chętnych – 
mówi jego szefowa. 

– Żaden biznes w sieci nie rozwinął 
się wcześniej tak gwałtownie. Po okresie 
wybuchu przyszedł więc okres stabiliza-
cji i optymalizacji – mówi Piotr Majcher-
kiewicz, prezes Grupera. Jak tłumaczy 
– zniknęła spora część odwiedzin, powo-
dowana wcześniej dużymi wydatkami na 
reklamę oraz atmosferą nowości. Firmy 
musiały dostosować wydatki do skali pro-
wadzonego biznesu, a wielu mniejszych 
graczy, którzy nie zdołali zbudować masy 
krytycznej, zwinęło się z rynku. 

– Niedługo nasze czwarte urodziny. 
Sprzedaliśmy w tym czasie ponad 2,3 mln 
kuponów. Duża grupa klientów do nas 
wraca. Szacujemy, że w ciągu kilku lat 
z promocji tego typu skorzystało 20–25 
tys. firm w Polsce. Sama baza naszych 
partnerów to blisko 10 tys. podmiotów.  
Wiele firm dzięki tej formie kontaktu 

Mniej więcej tyle osób w szczycie popularności 
korzystało w Polsce z serwisów sprzedających 
rabatowe kupony na towary i usługi. 

Elegancki salon fryzjerski w centrum War-
szawy, minutę temu wybiła 17. Wchodzi 
klientka – ma internetowy kupon rabatowy 
i chce się ostrzyc. – Ci z kuponami tylko do 
17 – z satysfakcją obwieszcza recepcjonist-
ka. Nie pomagają tłumaczenia kobiety, że 
mieszka pod miastem, do 17 pracuje i innego 
dnia trudno jej będzie skorzystać z wykupio-
nej i opłaconej usługi. Recepcjonistka twar-
do odmawia. 

To scenka sprzed trzech lat. Ale klien-
tem drugiego sortu miał chyba okazję poczuć 
się choć raz prawie każdy, kto kiedykolwiek 
korzystał z kuponów nabywanych na Gro-
uponie, Gruperze, Citeamie czy jakimkol-
wiek z dziesiątków tzw. serwisów zakupów 
grupowych, które powstały w ciągu ostatnich 
czterech lat. W szczycie popularności – był 
to mniej więcej listopad 2011 roku – liczba ich 
użytkowników w Polsce przekraczała 6 mln. 
Bywało tak, że w ciągu 30 godzin sprzedawa-
ło się np. 750 wycieczek do Hiszpanii, a w 48 
godzin – 800 pobytów w Pradze. 

Przez kilka ostatnich lat zakupy grupo-
we (grupowe głównie z nazwy i genezy, bo 
model szybko podryfował w kierunku po 
prostu ofert kuponowych z dużymi upusta-
mi) były zdecydowanie najszybciej rosnącym 
segmentem rynku e–commerce. Ale gdzieś 
od roku 2012 zaczęło się wyraźne otrzeź-
wienie – wskaźniki spadają, a kolejne firmy 
zamykają interes. Agora zlikwidowała swój 
HappyDay, e–handlowy hegemon Allegro.
pl pogrzebał swój Citeam, jeden z najwięk-
szych w kraju, a padające małe firmy trudno 
zliczyć. W agregatorach w rodzaju GoDe-
alla.pl nadal można znaleźć listy liczące 
dziesiątki serwisów (niekiedy nawet nowo 
powstających), ale to w większości plankton 
bez znaczenia. Wygasła intensywna niegdyś 
reklama tego typu usług.  
– Naszym zdaniem model zakupów gru-
powych najlepsze lata ma już za sobą – 

mówi dyplomatycznie Paweł Klimiuk, 
rzecznik grupy Allegro.  

– Konsekwentny spadek ich znaczenia 
jest tendencją widoczną na rynkach bardziej 
rozwiniętych, takich jak USA czy Austra-
lia, już od połowy 2011 roku. Obserwujemy 
to również w Polsce. Klienci odchodzą roz-
czarowani jakością ofert, a dostawcy „z oko-
licy” są zniechęceni zwrotem z inwestycji. 
Dla nich model bonów grupowych okazał 
się relatywnie drogi, nie zbudował jednocze-
śnie trwałego portfela powracających klien-
tów – ocenia Małgorzata Broniarek, ekspert 
w dziale doradztwa biznesowego PwC.

– Model biznesowy serwisów oferu-
jących zakupy grupowe był od początku 
skazany na porażkę w dłuższym terminie – 
uważa Mateusz Gordon, ekspert od e–han-
dlu firmy Gemius. – Jego motorem miało 
być budowanie lojalności klienta. Tymcza-
sem skończyło się na tym, że głównymi 
klientami są poszukiwacze promocji, któ-
rym daleko do lojalności wobec marki.

Zadziałał prosty mechanizm ekono-
miczno–psychologiczny. Do wielu firm, 
które wystawiały takie oferty – głównie po 
to, by się zareklamować, korzystając z du-
żego zasięgu – docierało poniewczasie, że 
muszą obsłużyć masę osób za boleśnie małe 
pieniądze. Warunki bywały różne, ale z re-
guły – uwzględniając najpierw obowiąz-
kowy rabat w ofercie, a potem prowizję 
serwisu – do usługodawcy wpływa ok. 25 
proc. cennikowej wartości usługi. Dzięki 
temu możliwe były takie okazje jak osiem 
dni w Turcji w czterogwiazdkowym hotelu 
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Technologie

z klientami rozwinęło 
skrzydła – dodaje Maj-

cherkiewicz.
Bez wątpienia model 

zakupów grupowych odci-
snął piętno na internecie. 
– Dzięki niemu rynkiem e–
handlu zainteresowali się ci przedsiębiorcy, 
którzy nigdy wcześniej nie wykorzystywali 
sieci w swoich strategiach – mówi Mateusz 
Gordon z Gemiusa. – Wzrosło też zainte-
resowanie konsumentów. Wielu klientów, 
którzy nie byli przekonani do e–handlu, 
rozpoczęło tę przygodę właśnie od zaku-
pów grupowych.

Internetowe „groupony” wpłynęły zresz-
tą nie tylko na e–commerce. – Wcześniej 
w Polsce, w odróżnieniu od np. USA, nie 
było kultury kuponów rabatowych. Gro-
upon i podążające za nim serwisy zmieniły 
podejście konsumentów. Wiele osób prze-
konało się, że faktycznie mogą kupić pełno-
wartościową usługę znacznie taniej i dzięki 
temu spróbować czegoś nowego – mówi 
Hejnowska. – Przyczyniliśmy się m.in. do 
mody na sushi, salony spa czy weekendowe 
wyjazdy do hoteli butikowych.

– Portale zakupów grupowych były sil-
nym narzędziem marketingowym dla wie-
lu biznesów lokalnych i ten efekt zniknie 
– uważa Małgorzata Broniarek z PwC. Jej 
zdaniem wiele małych firm będzie musiało 
szukać nowych, możliwie niedrogich na-
rzędzi dotarcia do klientów – 
mowa np. o zapewnieniu so-
bie dobrego pozycjonowania 
w wyszukiwarce i na mapach, 
pojawianie się w lokalnych 
recenzjach (dla usług) czy 
w porównywarkach cen (dla 
produktów).

– Model sprzedażowy, który ma 
szansę bazować na lojalności, to tzw. 
inverted deals – mówi Mateusz Gor-
don. – Zgodnie z nim klient dostaje 
zniżki po pierwszym zakupie, a więc 
na początku płaci pełną cenę, a do-
piero potem odczuwa korzyść finan-
sową. Klient decyduje się więc na 
zakupy w tym e–sklepie, który lubi, 
a nie w tym, w którym jest najtaniej 
– dodaje.

Przez moment wydawało się, że 
rolę nowego hitu przejmą kluby za-
kupowe, takie jak Zlotewyprzedaze.
pl. Ale po kilku miesiącach dyna-
micznego wzrostu większość (poza 
wspomnianym liderem) radzi sobie 
co najmniej umiarkowanie, a nie-

które, jak Privore, z hukiem upadły. Wiele 
obiecywano sobie też po serwisach ofe-
rujących darmowe kupony rabatowe, ale 
tutaj także nie zanosi się na wielki boom. 
– To dobra oferta dla dużych firm, które 
chcą zapłacić za rozprowadzenie wśród 
klientów kuponów zniżkowych. Małe 
firmy się na to nie zdecydują, bo ich po 
prostu nie stać na wykładanie pieniędzy 
z góry – mówi przedstawiciel branży. 

Co więc nadejdzie po zakupach gru-
powych? – Kierunkiem rozwoju e–com-
merce na świecie będzie postępująca per-
sonalizacja reklamy internetowej. Widać 
to już w Europie Zachodniej i USA, gdzie 
sklepy kładą duży nacisk na dopasowa-
nie oferty do indywidualnych preferencji 
klientów. Jest to możliwe dzięki analizie 
smart data, czyli inteligentnych danych – 
mówi Maciej Wyszyński, dyr. zarządza-
jący w firmie Sociomantic Labs. Jak wy-
jaśnia, algorytmy komputerowe analizują 
dane z systemów CRM oraz ścieżki zaku-
powe klienta, by przygotować adresowaną 
do niego ofertę. Dzięki takim zabiegom 
prawdopodobieństwo dokonania zaku-

pu zwiększa się nawet dwukrotnie. 
– Sklepy oferują w ten 
sposób np. dodatkowe 
akcesoria do wcześniej 
zakupionych produk-
tów lub kolejne czę-
ści książek czy filmów 
jeszcze przed premie-
rą. Taki sposób dotar-
cia do klienta, zwany 
streamingiem CRM, 
wykorzystują również 
linie lotnicze, które 
dzięki temu np. zwięk-
szają rentowność mniej 
popularnych połączeń 
– mówi Wyszyński. 

Niemal wszyscy 
eksperci poruszają jednak 

wątek m–commerce, czyli transakcji do-
konywanych za pośrednictwem tabletów 
czy smartfonów. Na razie Polacy chętnie 
pobierają aplikacje handlowe, oglądają na-
wet za ich pośrednictwem towary, ale gdy 
przychodzi do zakupów – wolą domowy 
komputer. Nawet w przypadku rynkowych 
potentatów m–commerce odpowiada naj-
wyżej za kilka procent sprzedaży. PayPal 
szacował wartość tego kanału w 2013 roku 
na 1 mld zł – a w kolejnych latach rynek ma 
zyskiwać ok. 60 proc. rocznie. 

– W najbliższym roku działy marketin-
gu i przedsiębiorcy uświadomią sobie, że 
wdrożenie rozwiązań mobilnych jest obo-
wiązkiem. Traktowane do tej pory po ma-
coszemu mobilne strony, sklepy czy aplika-
cje zyskają na popularności. To wpłynie na 
zwiększenie częstotliwości robienia zaku-
pów za pomocą smartfonów oraz tabletów 
przez Polaków – mówi Piotr Krawiec, pre-
zes mGenerator.pl. – A w 2014 roku liczba 
tabletów sprzedanych w Polsce zbliży się do 
9 mln sztuk.

Krawiec dodaje, że na popularyzacji 
handlu mobilnego w najbliższym czasie 
zyskają nie tylko duże firmy. Upowszech-
nienie idei „local buying” przyczyni się do 
wzrostu sprzedaży także w lokalnych skle-
pach oraz u okolicznych dostawców usług. 
Możliwe będzie również wykorzystanie na 
szerszą skalę „smart prices” – inteligent-
nych cen. Będą się one zmieniały w zależ-
ności od dnia, godziny, a nawet lokalizacji 
klienta. W tym roku wzrośnie też zainte-
resowanie usługami typu „click & collect”. 
Możliwość rezerwacji towaru oraz jego 
późniejszego odbioru na miejscu to szan-
sa dla tradycyjnych sklepów na pozyskanie 
nowych klientów.

– Bazując na doświadczeniach z ryn-
ku amerykańskiego, wierzę, że nasz sukces 
powtórzy segment zakupów mobilnych – 
mówi Aniela Hejnowska. – O ile jako bran-
ża ustandaryzujemy system płatności na 

smartfonach i tabletach. 
——  Piotr Mazurkiewicz

Jednym słowem: Zakupy 
grupowe, choć wytraciły impet, 
przetarły szlak do powszechnej 
popularyzacji e–commerce. 

„Kierunkiem 
rozwoju  
e–commerce  
na świecie będzie 
postępująca 
personalizacja 
reklamy 
internetowej. 
Widać to już  
w Europie 
Zachodniej  
i USA, gdzie sklepy 
kładą duży nacisk 
na dopasowanie 
oferty do 
indywidualnych 
preferencji 
klientów”. 

–– Maciej Wyszyński, 
dyr.  zarządzający 
Sociomantic Labs

„Modelem 
sprzedażowym, 
który ma szansę 
naprawdę 
bazować na 
lojalności, są  
tzw. inverted 
deals. Klient 
dostaje zniżki 
dopiero  
po pierwszym 
zakupie, a więc  
na początku płaci 
pełną cenę,  
a dopiero potem 
odczuwa korzyść 
finansową”.

—— Mateusz Gordon, 
Gemius

„Trudno powiedzieć, 
jaki segment  
e–handlu teraz 
mógłby się rozwijać 
w równie szybkim 
tempie. Bazując na 
doświadczeniach  
z rynku USA, wierzę, 
że nasz sukces 
powtórzą zakupy 
mobilne,  
o ile jako branża  
ustandaryzujemy 
system płatności na 
smartfonach  
i tabletach”. 

–– Aniela Hejnowska, 
dyr. zarządzająca 
Groupona w Polsce
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Poszukujemy naszą „Beauty Star"! Castingi odbędą się 
10 i 17 maja! Te dni będą wyjątkowe dla ciebie i twoich 
przyjaciółek. Możecie wspólnie wziąć udział w metamor-
fozach przeprowadzanych przez wizażystów perfumerii 
Douglas! Gwarantujemy aromatyczną kawę, wspaniałą 
muzykę i pyszną zabawę. Kto wie, może któraś z was 
wygra główną nagrodę? Zwyciężczyni ma szansę wziąć 

udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, która odbędzie się 
w jednej z najpiękniejszych europejskich metropolii. Jej 
efekty zostaną pokazane w świątecznej kampanii Douglas 
w 2014 roku. Dowiedzcie się, gdzie na was czekamy 
i przyjdźcie do wybranych perfumerii. Wykorzystajcie szan-
sę! Zyskacie pewność siebie, dowiecie się, jak pokazać 
światu swoją urodę i zdobędziecie wyjątkowe nagrody. 

Castin
gWielki

Castingi: 10 i 17 maja
Więcej szczegółów na www.douglas.pl/star

Wielki finał: 31 maja
Złote Tarasy, Warszawa

DOUGLAS!

Zostań twarzą Douglas! 

Partnerzy:
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YOUR PARTNER IN BE AUT Y
KROK 1

KROK 3

KROK 2

KROK 4

1  Artdeco
Art. Couture Lipstick Pearl Blazing 
Red 366, delikatna pomadka 
nadająca intensywny i trwały ko-
lor. Dodatkowo odżywia delikatną 
skórę warg, 4 g, nr 798673

66,90 zł
2  Estēe Lauder

Pure Color Envy Sculpting Lipstick 
220 Infamous, nawilżająca szmin-
ka z pigmentem wzmacniającym 
trwałość koloru, 3,5 g,  
nr 783413

135 zł
3  Chanel

Rouge Coco Shine 69 Flirt, po-
madka o właściwościach błyszczy-
ku. Nawilża usta przez ponad  
8 godzin, 4 g, nr 658251

149 zł
4  Guerlain

Rouge G de Guerlain No. 20 Gina, 
majstersztyk sztuki kosmetycznej 
i jubilerskiej. Nawilżająca i trwała 
szminka o intensywnej barwie 
w eleganckim etui z lusterkiem, 
3,5 g, nr 441977. Marka dostępna 
w wybranych perfumeriach.

199 zł
5  Revlon

Super Lustrous 014 Sultri 
Samba, głęboko nawilżająca 
szminka wygładzająca skórę 
warg. Oferuje atrakcyjny, 
bardzo nasycony i matowy 
kolor, nr 809357

29,90 zł 
6  YSL

Rouge Pur Couture Mat Nr 201, 
pomadka nadająca supermodny 
matowy efekt makijażu ust, 
3,8 g, nr 694138. Marka dostępna 
w wybranych perfumeriach.

145 zł

1  Sensai
Lip Base, innowacyjna baza 
pod makijaż ust wzbogacona 
o faktor 15 SPF chroniący 
przed promieniowaniem sło-
necznym. Utrwala także kolor,  
4,2 g, nr 423378

125 zł
2  IsaDora

Perfect Lipliner, wodoodporna 
konturówka do ust wzbogaco-
na składnikami odżywczymi. 
Zabezpiecza skórę warg przed 
niekorzystnym działaniem 
wolnych rodników,  
1,2 g, nr 740365

37,90 zł
3  Laura Mercier

Konturówka do ust True Red  
Baby Lips o kremowej konsy-
stencji. Dzięki miękkiemu  
gryfowi jest łatwa w aplikacji.  
W komplecie z temperówką, 
1,49 g, nr 605761. Marka 
dostępna w wybranych  
perfumeriach.

109 złZd
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Jak wykonać maki jaż  ust ,  k tór y  zamieni  
je  w prawdziwe dzie ło sztuki?  

Przed tobą wskazówki .

PERFEKCYJNE USTA

Krok pierwszy to aplikacja bazy pod  
makijaż. Kosmetyk ten nie tylko przedłu-
ża trwałość szminki. Dodatkowo chroni 
wrażliwą skórę ust przed niekorzystnym 
działaniem wolnych rodników. Jeśli jest 
wzbogacony filtrem przeciwsłonecznym, 
stanowi barierę dla szkodliwych promieni 
słonecznych powodujących fotostarzenie 
się skóry. 

Krok drugi to podkreślenie kształtu 
ust konturówką. Wyrównanie kształtu 
ust ułatwia aplikację szminki czy błyszczy-
ku. Można sięgnąć po konturówkę w kolo-
rze szminki, ale równie popularne są kred-
ki transparentne, które lekko rozjaśniają 
skórę wokół ust, dzięki czemu wargi wyda-
ją się pełniejsze. Nowoczesne konturówki 
dodatkowo pielęgnują i chronią skórę. 

Krok trzeci to nałożenie szminki. 
Wypełnienie szminką zaznaczonego kontu-
ru jest niemal finalnym ruchem. Po aplika-
cji pierwszej warstwy warto odcisnąć usta 
na chusteczce higienicznej i dopiero po 
tym nałożyć kolejną warstwę. Dzięki temu 
kosmetyk będzie się trzymał na ustach 
znacznie dłużej. Jeśli wybierzesz szminkę 
matową, możesz w tym momencie zakoń-
czyć makijaż ust.

Krok czwarty to wzmocnienie koloru 
błyszczykiem. Szminka wzbogacona 
bezbarwnym błyszczykiem powoduje, że 
usta wydają się bardziej pełne. Błyszczyk 
tworzy również dodatkową warstwę 
ochronną przed wysychaniem oraz jest 
barierą przed szkodliwym działaniem  
promieni słonecznych. 

Tekst i konsultacja: Magdalena Przygoda

KONIEC NIEWINNOŚCI 
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4  Dior
Contour Universel, konturów-
ka o transparentnym kolorze, 
która podkreśla kształt ust  
i zapobiega rozmazywaniu, 
1,2 g, nr 700154

145 zł
5  Collistar

Wygładzająca i wypełniająca 
baza pod makijaż ust. Odży-
wia wrażliwą skórę, a ustom 
dodaje zmysłowej objętości, 
2 ml, nr 729314

79 zł
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ża trwałość szminki. Dodatkowo chroni 
wrażliwą skórę ust przed niekorzystnym 
działaniem wolnych rodników. Jeśli jest 
wzbogacony filtrem przeciwsłonecznym, 
stanowi barierę dla szkodliwych promieni 
słonecznych powodujących fotostarzenie 
się skóry. 

Krok drugi to podkreślenie kształtu 
ust konturówką. Wyrównanie kształtu 
ust ułatwia aplikację szminki czy błyszczy-
ku. Można sięgnąć po konturówkę w kolo-
rze szminki, ale równie popularne są kred-
ki transparentne, które lekko rozjaśniają 
skórę wokół ust, dzięki czemu wargi wyda-
ją się pełniejsze. Nowoczesne konturówki 
dodatkowo pielęgnują i chronią skórę. 

Krok trzeci to nałożenie szminki. 
Wypełnienie szminką zaznaczonego kontu-
ru jest niemal finalnym ruchem. Po aplika-
cji pierwszej warstwy warto odcisnąć usta 
na chusteczce higienicznej i dopiero po 
tym nałożyć kolejną warstwę. Dzięki temu 
kosmetyk będzie się trzymał na ustach 
znacznie dłużej. Jeśli wybierzesz szminkę 
matową, możesz w tym momencie zakoń-
czyć makijaż ust.

Krok czwarty to wzmocnienie koloru 
błyszczykiem. Szminka wzbogacona 
bezbarwnym błyszczykiem powoduje, że 
usta wydają się bardziej pełne. Błyszczyk 
tworzy również dodatkową warstwę 
ochronną przed wysychaniem oraz jest 
barierą przed szkodliwym działaniem  
promieni słonecznych. 

Tekst i konsultacja: Magdalena Przygoda

KONIEC NIEWINNOŚCI 
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4  Dior
Contour Universel, konturów-
ka o transparentnym kolorze, 
która podkreśla kształt ust  
i zapobiega rozmazywaniu, 
1,2 g, nr 700154

145 zł
5  Collistar

Wygładzająca i wypełniająca 
baza pod makijaż ust. Odży-
wia wrażliwą skórę, a ustom 
dodaje zmysłowej objętości, 
2 ml, nr 729314

79 zł



DOUGLAS WYDARZENIA

Do 70 ekskluzywnych marek kosmetycznych, 
dostępnych w Polsce wyłącznie w sieci per-
fumerii Douglas, dołączyła jeszcze jedna. 
Kultowa marka Laura Mercier, uwielbiana 
między innymi przez wizażystów amery-
kańskich gwiazd, a dotychczas obecna tylko 
w ekskluzywnych domach towarowych na 
świecie. Laura Mercier to kosmetyki do 
makijażu i pielęgnacji stworzone w 1996 roku 
przez francuską niezwykle utalentowaną ma-
kijażystkę Laurę Mercier, której ambicją było 
osiągnięcie efektu nieskazitelnej skóry. Są to 
produkty wybierane przez klientów ceniących 
wysoką jakość. Kosmetyki marki Laura Mercier 
są dostępne w wybranych perfumeriach sieci 
Douglas oraz w e-perfumerii www.douglas.pl. 

W zabytkowych wnętrzach pałacu Szlenkierów, w którym mie-
ści się Ambasada Włoch w Warszawie, zaprezentowano luk-
susową nowość marki Collistar, dostępnej wyłącznie w perfu-
meriach Douglas. Collistar przedstawił kolekcję Ti Amo Italia 
z niepowtarzalnymi składnikami aktywnymi pozyskiwanymi 
z regionu Półwyspu Apenińskiego. 20 marca zaprezentowano 
m.in. kolekcję makijażu Ti Amo Italia, którą stworzył słynny 
włoski projektant, Antonio Marras. Twarzą marki Collistar 
w tym roku jest znana i ceniona aktorka, Margareth Made. Jej 
piękne zdjęcia wykonał jeden z najznamienitszych włoskich 
fotografów – Giampaolo Sgura. 

L AURA MERCIER
W POLSCE

Z ZIEMI WŁOSKIEJ  
DO POLSKIEJ

Kosmetyki marki Laura Mercier cieszą się ogromną  
popularnością wśród wizażystów amerykańskich gwiazd

Kosmetyki marki Laura Mercier  
dostępne są w wybranych  
perfumeriach sieci Douglas

Gośćmi specjalnymi spotkania byli  
ambasador Włoch, Riccardo Guariglia,  
wraz z małżonką, Nelly Guariglią 

Tayaba Jafri, makijażystka Laura Mercier, 
zdradziła tajemnica makijażu idealnego

Douglas – najwyższa jakość 
obsługi klienta według Daymaker!

I miejsce w Badaniu satysfakcji klienta 
przeprowadzonym przez Daymaker

wśród 156 sieci handlowych w 2014 roku.

Douglas  96,8
Lancerto  95,1

Zara Home  94,9
Hugo Boss  94,2
Gino Rossi  93,4

Massimo Dutti  93,4
Simple  93,2

Swarovski  92,3
The Body Shop  91,7

Tape à l’oeil  91,7
Yes  91,7

Triumph  90,8
Wrangler Lee  90,8

Solar  90,2
Tommy Hilfiger  90,2

Inglot  89,9
Sephora  89,2

Giacomo Conti  89,1
Hebe  87,9

Play  87,9
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UPIĘKSZAJĄCE ALGI
YOUR PARTNER IN BEAUT Y

L AURA MERCIER
PURIF YING 
CLE ANSING OIL  
Wzbogacony w substancje odżywcze 
olejek, poradzi sobie nawet z wodo-
odpornym makijażem twarzy i oczu. 
Jest niezwykle delikatny i przebadany 
dermatologicznie. Nie wywołuje 
podrażnień nawet przy wrażliwej cerze, 
200 ml, nr 606514. 
Marka dostępna w wybranych  
perfumeriach.

190 zł

BIOTHERM
BLUE THERAPY 
SERUM  
Zamknięto w nim całe 
bogactwo morza. Są  
w nim algi oraz zna-
mienny dla marki czysty 
ekstrakt z planktonu  
termalnego. Ta kom-
binacja tworzy serum 
nawilżające, regenerujące, 
chroniący przed starze-
niem, 30 ml, nr 695687

229 zł
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DOUGL AS BE AUT Y SYSTEM
PRO -AGE PROTECTIVE
NIGHT CRE AM  
Intensywnie ujędrniający krem na noc.  
Zawiera m.in. roślinne komórki macierzy-
ste pobudzające produkcję kolagenu  
w skórze oraz ekstrakt z czerwonych alg, 
który nawilża i łagodzi podrażnienia, 
50 ml, nr 721691

169 zł

CL ARINS
MASQUE CRÈME
ANTI-SOIF 
W składzie tej maseczki zawarto całą armię 
naturalnych składników, takich jak czerwona 
alga, kwas hialuronowy czy wyciąg z drzewa 
Katafray. Wszystkie mają jeden cel. Nawilżyć 
skórę i wzmocnić jej naturalną barierę 
ochronną, 75 ml, nr 735243

159 zł
DERMIK A

AQUAOPTIMA 
To krem, który niczym szklanka 

wody, gasi pragnienie skóry. 
Doskonale nawilża i zapobiega 

ponownemu odwadnianiu się skóry. 
Dostępny jest w kilku konstysten-

cjach do wyboru, 50 ml, nr 556976

55 zł

Serum jest jednym z silniej działają-
cych kosmetyków . Może być nawet 
dwa razy bardziej aktywne niż krem. 
Jego rodzaj i częstotliwość stosowania 
powinny być dopasowane do potrzeb 
skóry. Aplikuje się je pod krem, raz lub 
dwa razy dziennie.

L A MER
CRÈME DE 
L A MER  
Ten nawilżający krem regenerujący 
stał się już kosmetyczną legendą.   
Dzięki unikalnemu kompleksowi 
Miracle Broth prawdziwie odmienia 
skórę, przywracając jej młodzieńczą 
energię i blask oraz zapewnia 
głębokie odżywienie. Poprawia 
wewnętrzną strukturę skóry. Przed 
każdą aplikacją należy go ogrzewać  
w palcach przez kilka sekund,  
aż stanie się przezroczysty, a dopiero 
potem wmasowywać w skórę  
twarzy, 30 ml, nr 039506. 
Marka dostępna w wybranych  
perfumeriach.

560 zł

Krem nakładamy punktowo, a następnie 
przenosimy na resztę twarzy delikatnymi 
ruchami: zawsze od środka na zewnątrz. 
Warto też jednocześnie wykonać delikatny 
masaż lub oklepać skórę opuszkami palców. 

Oczyszczając skórę, należy unikać 
tarcia, gdyż może dojść do mikro-
urazów i rozciągania skóry. Lepiej 
jest przyłożyć nasączony produk-
tem wacik i policzyć do 10, aby 
zdążył on rozpuścić makijaż. 

Tekst i konsultacja: Marcelina Michalak

Z morskich głębin,  

do których nie dotarły 

żadne zanieczyszc
zenia.



Wielki casting 
Douglas  

Beauty Star!

 10 i 17 maja

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI  
Z ZAKUPÓW ONLINE!

Dołącz do ekskluzywnego grona miłośniczek piękna 
i dowiedz się, jak dbać o nie na co dzień. 
www.facebook.com/PerfumerieDouglasPolska

Śledź nasz kanał na YouTube, by doświadczać piękna jeszcze 
mocniej. Naucz się wykonywać profesjonalny makijaż,  
który zachwyca! www.youtube.com/DouglasPolska

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

Wybieraj prezenty dostępne TYLKO ONLINE,  
ZAWSZE dwie próbki do Twojego zamówienia GRATIS!

Korzystaj zawsze i wszędzie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!



Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM
SZCZECIN GOLENIÓW



1984

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

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

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

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

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Michał Kukawski

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga



TEMAT NUMERU

Rok 1984. Pół roku po zawieszeniu 
stanu wojennego. Sam środek go-

spodarczej zapaści. W gazetach aerobik, 
moda na trwałe fryzury, „Seksmisja” 
i dyskusje o roli ojca w rodzinie. Słowo 
„tacierzyństwo” jeszcze się nie pojawia. 
W „Świecie Młodych” Limahl sąsiadu-
je z Jerzym Urbanem. „Młody Technik” 
odkrywa, że komputer potrafi nie tylko 
liczyć, lecz także rysować. Co prawda tyl-
ko wykresy i słupki, ale za to w czterech 
kolorach. „W przodujących gospodarczo 
krajach świata komputer już teraz moż-
na mieć we własnym domu! Jest to sprzęt 
produkowany na podstawie najnowocze-
śniejszej 16-bitowej technologii”. 

Oprócz tematów oczywistych – życie partii, 
śmierć Popiełuszki – gazety pisały o... 

przyszłości.

PRZEGLĄD 
PRASY

Nowością w dziedzinie urządzeń odtwa-
rzających dźwięk jest aparatura compact 
disc. „Największa rewolucja w dziedzinie 
zapisu dźwięku od 1877 roku! Jednak czy 
CD chwyci?” – zastanawiają się dzienni-
karze. „Fantastyka” publikuje opowiada-
nie, którego bohater mieszka w mieszka-
niu ze szklanymi ścianami pozwalającymi 
widzom obserwować, co dzieje się w środ-
ku. „Big Brother” pojawi się w telewizji 
dopiero za 15 lat. „Seksmisja” wywołuje 
dyskusję nad tradycyjnymi rolami ko-
biet i mężczyzn w społeczeństwie. Ko-
lejkowa rzeczywistość ujawniła bowiem, 
że przypisywanie kobietom wrodzonej 
łagodności i tolerancji jest czczą fanta-
zją. Że naprawdę są nieustępliwe, twarde 
i waleczne. Jednak słowo „gender” zrobi 
karierę w prasie dopiero za 30 lat. W cza-
sopismach pojawiają się ilustracje z nagi-
mi dziewczętami. Nagość ogranicza się 
do topless, ale w komiksach nowoczesne 
wiedźmy dosiadają latających skuterów 
o fallicznych kształtach. Zakładają one 
organizację pod wdzięcznym szyldem Ligi 
Emancypantek. „Razem” publikuje foto-
reportaż z wyborów Miss Polonia Natura, 
a „Motor” – dyskusję nad tym, czy war-
to w samochodzie mieć radio i jak długo 
jeszcze potrzebne będą kartki na paliwo. 
Pisma kobiece piszą o orgazmie, kosme-
tykach i ubraniach. Maseczki są z ogór-
ka, a ubrania przerabiane i szyte własnymi 
rękoma. Biuletyn „Solidarności” publi-
kuje listy Zbigniewa Bujaka. Wciąż jest 
na wolności. 
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BOGDAN WENTA, PIŁKARZ RĘCZNY: 
Mieliśmy bardzo silną drużynę. Dwa 
tygodnie przed planowanym wyjaz-
dem na igrzyska pokonaliśmy w turnie-
ju w Jugosławii gospodarzy – przyszłych 
złotych medalistów z LA – i zespół z Ru-
munii, który na igrzyskach zdobył brąz. 
Mieliśmy nadzieję na medal. Wszyscy 
cieszyliśmy się na wyjazd do Los Ange-
les, a szczególnie debiutanci – to była ich 
szansa na pokazanie się szerszej publicz-
ności. Nic nie wskazywało na to, że wy-
jazd nie dojdzie do skutku. 
O tym, że nie pojedziemy, dowiedzie-
liśmy się pod sam koniec obozu przy-
gotowawczego w Zakopanem. Które-
goś dnia po prostu zwołano zebranie. 
Pojawili się przedstawiciele KC PZPR 
i oznajmili, że Polska solidaryzuje się 
z ZSRR i nie weźmie udziału w igrzy-
skach. Do dziś pamiętam rozczarowa-
nie, złość i ból malujące się na twarzach 
sportowców, trenerów, lekarzy, fizjote-
rapeutów. Można powiedzieć, że zabra-
no nam cztery lata zawodowego życia.
Nikt nikogo o nic nie pytał, to była 
decyzja odgórna. Byliśmy tylko czę-
ścią rozgrywki politycznej, na którą 
nie mieliśmy żadnego wpływu. W ra-
mach moralnej rekompensaty mieliśmy 
jechać na zawody „Przyjaźń-84”, ale to 
nie mogło się równać igrzyskom. Dla 

niektórych zawodników występ w LA 
miał być pożegnaniem ze sportem. Za-
kończenie kariery na igrzyskach jest 
największym marzeniem każdego spor-
towca.

ROBERT SKOLIMOWSKI, SZTANGISTA: 
Nie spodziewaliśmy się bojkotu. Jeździ-
liśmy do krawców na ostatnie przymiar-
ki garniturów i dostaliśmy sprzęt spor-
towy na poczet igrzysk. Miesiąc przed 
imprezą szlifowaliśmy formę na obozie 
przygotowawczym w Grecji. W trakcie 
pobytu dowiedzieliśmy się, że zawodni-
cy ZSRR bojkotują igrzyska, ucieszyli-
śmy się, że ubędzie nam konkurentów 
– mieli wtedy bardzo silną reprezentację 

w podnoszeniu ciężarów. Później doszła 
do nas wiadomość, że Czechosłowacja 
także się wycofuje, a niedługo potem, 
że i my mamy bojkotować igrzyska, ra-
zem z całym Układem Warszawskim. 
Wiadomość była dla nas bardzo dużym 
zaskoczeniem, tym bardziej że Rumu-
ni pojechali. Nie było możliwości wy-
łamania się i pojechania na igrzyska 
na własną rękę. Koszty podróży i za-
kwaterowania były zbyt wysokie, by 
wziąć je na siebie.
Nie można powiedzieć, że moje przy-
gotowania i trening poszły na marne. 
Byłem zadowolony, bo powiedziano 
nam, że będziemy startować w zawo-
dach zastępczych („Przyjaźń-84”). Wte-
dy nie robiło mi większej różnicy, czy 
pobiję swój rekord na igrzyskach, czy 
na mniejszych zawodach.
30 lat temu byłem w szczytowej formie. 
To mogły być dla mnie najważniejsze 
zawody w karierze. Na „Przyjaźni-84” 
podniosłem 402,5 kg. Nikt nie miał ta-
kiego wyniku w Los Angeles.
Władza potraktowała nas przedmioto-
wo. Dla nich sport to była jedna z dzie-
dzin, w której można było zademon-
strować swoje polityczne wpływy. Cała 
decyzja była poza nami. Nikt nie brał 
pod uwagę tego, że dla nas sport to coś 
najważniejszego w życiu. 

Nie jedziecie!
30 lat temu polscy sportowcy mocą decyzji ówczesnych władz 
nie pojechali na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Była to 
odpowiedź na bojkot igrzysk w Moskwie w 1980 roku przez 

kraje zachodnie. Wśród 67 reprezentantów Polski byli zarówno 
debiutanci, sportowcy u szczytu kariery, jak i ci, dla których to była 

ostatnia szansa na olimpijski medal.

FOT. CORBIS
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TEMAT NUMERU

Skąd się brały 
kasety wideo

„KRWAWY MACIEK”
Maciej Szczepański (szef Radiokomitetu 
w latach 1972-1980) uruchomił pierwszy 
w kraju system dystrybucji kaset wideo. 
Na koszt telewizji kupił kilkadziesiąt 
magnetowidów i użyczył członkom KC, 
ministrom i sekretarzom PZPR. Telewi-
zja przygotowywała kopie z przekładem 
czytanym przez Jana Suzina. Jego głos 
uwielbiały żony decydentów.

DKF
Kasety VHS pojawiły się, gdy Polacy za-
częli wyjeżdżać na Zachód. Oglądało się 
je w klubach studenckich i DKF. Ajen-
ci przynosili własny magnetowid i kase-
ty. Puszczali film akcji, karate i czasem 
porno. Na początku lat 80. tłumaczenie 
było po prostu czytane na żywo z kart-
ki (robił to np. sam organizator pokazu).

„WYMIANY” KASET
W Warszawie stoiska „wymiany” kaset 
można było spotkać np. na jarmarku per-
skim na Kole i na Wolumenie, we Wro-
cławiu na tzw. giełdzie pod Pałacykiem. 
Istniały także w innych miastach. To był 
regularny handel, ale aby zachować pozo-
ry legalności, cały proceder odbywał się 
teoretycznie na zasadach wymiany: moż-
na było zwrócić wcześniej kupiony film, 
a nowy dostawało się taniej.

PRZEMYT
Filmy trafiały do nas z Niemiec Zachod-
nich albo Dalekiego Wschodu, głów-
nie z Tajlandii. W Europie Zachodniej 
działał już wówczas zorganizowany biz-
nes dystrybucji pirackich kopii wideo 
na wielką skalę. Policje europejskie do-
piero zaczynały zwalczać ten proceder, 
ale już można było przeczytać o prze-
chwyceniu kontenerów z kasetami. 

PORNO
Ponieważ porno trafiało do nas z prze-
mytu, celnicy dysponowali magnetowi-
dem i sprawdzali, co jest na kasetach. 
Zatrzymywano filmy, które „godzi-
ły w ustrój socjalistyczny”, zawierały 
„ogromny ładunek horroru” albo były 
„niezgodne z polskimi normami obycza-
jowymi” (pornografia). Oglądanie por-
nografii było wśród właścicieli magneto-
widów zjawiskiem masowym. Miało też 
charakter klasowy – np. wśród robotni-
ków w dobrym tonie było mieć na półce 
najnowsze filmy.  

Wspólne oglądanie filmów na wideo to jeden z symboli lat 80. 
Skąd jednak się właściwie brały kasety, co na nich było i jakie 
miały dla nas znaczenie? Wypowiedzi dr. Patryka Wasiaka 

zebrał i opracował Krzysztof Miękus.
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1984

„EKRAN”
„Ekran” był bardziej otwarty na kino 
popularne niż „Film” czy „Kino”. Jako 
pierwszy zaczął publikować regularnie 
listy najpopularniejszych filmów na wi-
deo, robione według zestawień informa-
cji pochodzących od właścicieli wypoży-
czalni. Pierwsza dostępna w Polsce lista 
przebojów wideo wyglądała następująco:
1. „Komando” (1985)
2. „Akademia policyjna 3” (1986)
3. „Top Gun” (1986)
4. „Kobra” (1986)
5. „Pluton” (1986)
6. „Rambo” (1982)
7. „Gliniarz z Beverly Hills 2” (1987)
8. „Autostopowicz” (1986)

„KALIGULA” I „WIELKIE ŻARCIE”
„Kaligula” Brassa był głośny już w mo-
mencie kręcenia. W polskich DKF 
funkcjonował jako pornografia z dawką 
przemocy. Podobny status – wydarzenia 
artystycznego i zjawiska z dziedziny kul-
tury popularnej – zyskało też „Wielkie 
żarcie” (1973).

PEWEX
Około 1985-1986 pojawiają się magneto-
widy i czyste kasety wideo w peweksach. 
Ceny magnetowidów stanowiły równo-
wartość kilkunastu lub nawet 20 śred-
nich polskich pensji. 

DWUKASETOWCE
Przez całe lata 80. kopie pirackie nie 
udawały tych oryginalnych – nagrywa-
no na zwykłych kasetach, a tytuły wpi-
sywano długopisem. „Dwukasetowce” 
oznaczały, że na jednej kasecie mieszczą 
się dwa różne filmy.

AKTORZY
„Film” w „Portrecie na życzenie” publi-
kował sylwetki popularnych aktorów. 
Znaleźli się tam Redford, Newman, 
Hoffman czy Belmondo. W 1987 w ple-
biscycie wygrał Chuck Norris, którego 
Polacy znali z pirackich kopii „Oddziału 
Delta” i „Samotnego wilka McQuade’a”.

WIDEONOWA
Popularne były filmy, w których Rosja-
nie dostawali łomot. Ich oglądanie było 
moralną subwersją. Powstała nawet wy-
pożyczalnia związana z opozycyjnym 
wydawnictwem Nowa. Można było tam 
dostać zakazane filmy o Bondzie. 

„RAMBO”
Ten film stał się symbolem kultury wi-
deo w latach 80. Wszedł na ekrany 
na Zachodzie w 1982 roku, na kasetach 
pojawił się w Polsce pewnie rok lub dwa 
lata później i aż do lat 90. należał do naj-
chętniej oglądanych u nas filmów na wi-
deo. Był to film o męskości i to pewnie 
sprawiło, że tak wielu mężczyzn – zresztą 
nie tylko w Polsce – tak chętnie się iden-
tyfikowało z bohaterem. 

ZAGROŻENIE DLA SYSTEMU
Partyjni oficjele zdawali sobie sprawę 
z tego, że wideo stanowi zagrożenie dla 
systemu. Część z nich wyobrażała sobie, 
że za całym tym Hollywood stoi jakaś 
wyspecjalizowana agencja rządowa USA. 

ŻYCIE NA ZACHODZIE
Dzięki filmom wideo Polacy pozna-
wali świat. Szokowało ich, że nastolat-
ki w USA mają samochody, a ludzie 
mieszkają we własnych domach. Filmy 
uzmysłowiły, jaka przepaść dzieli Pol-
skę od Zachodu. Stąd m.in. tak wyso-
kie oczekiwania wobec przemian w 1989 
roku. Spodziewano się, że będzie nam się 
żyło jak w „Gliniarzu z Beverly Hills”. 
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TEMAT NUMERU

P racujesz w weekend?
– Tak.

– Przecież jesteś chory!
– Spoko. Michael grał z grypą.
Dla mnie i mojego przyjaciela hasło „Mi-
chael w meczu z grypą” to jasny przekaz. 
Finały NBA, rok 1997, mecz Chicago 
Bulls z Utah Jazz i ledwo żywy MJ. Sam 
fakt, że wystąpił, to było coś. A on wyci-
snął 38 punktów, choć się słaniał na no-
gach... Wygrali. Magia. Wcześniej NBA 
nie istniało w mojej świadomości. Intere-
sowałem się, ale żeby podziwiać?! Kogo? 
Wilta Chamberlaina i jego 100 punktów 
w meczu? To prehistoria. Poza tym był 
o metr wyższy od wszystkich pozosta-
łych. Larry’ego Birda? Sorry, ale wąsy 
i przykrótkie spodenki w czasach przed-
hipsterskich mnie śmieszyły. NBA za-
częło się od Jordana. Gdy zaczynał grę 
w NBA, ja zaczynałem chodzić. Gdy za-
cząłem oglądać koszykówkę, on miał na 
koncie trzy mistrzostwa. W sumie zdo-
był sześć. Chciałbym powiedzieć, że go 
lubiłem. Ale był tak nieziemski, że trud-
no było się z nim identyfikować. Grałem, 
ale brak talentu do rzucania rekompen-
sowany wzrostem pozwalał mi jedynie 
imitować na boisku zagrania Rodma-
na. Nawet zainwestowałem w jego ko-
szulkę – teraz wiem, że był to sygnał 
dla rywali, że nie ma sensu mnie kryć, 
bo i tak nie trafię. Natomiast koszulka 

z numerem 23... Na boisku to było jak 
zaproszenie ekipy wroga, żeby nie odstę-
powali cię na krok. Najfajniej, gdy na-
przeciwko siebie stawało dwóch gości w 
koszulkach Jordana. Pojedynek samców 
alfa. Prawdziwy Jordan był tylko jeden – 
osiedlowy MJ też mógł być tylko jeden. 
Było mnóstwo pozerów niegrających w 
kosza, ale noszących się w jego koszul-
kach, butach – to był z kolei sygnał, że 
masz bogatych rodziców. Buty nike były 
świetne, ale jordany – wow! Dzięki, Mi-
chael, za pierwszą lekcję dyskryminacji 
na tle finansowym. Inna sprawa, że i ja 
sam w końcu takie kupiłem – używane 
i ciasne. To już jednak były czasy, gdy 
odrobinkę nauczyłem się grać. Wcze-
śniej? Nie odważyłbym się.

Ale czy się za to gniewam? W ogóle. 
Za nieprzespane noce z kanałem DSF, 
żeby zobaczyć Michaela Jordana w akcji? 
– też nie. Nawet reklamy niemieckich 
sekstelefonów (ruf mich an, nul ziben...) 
nie odstraszały. Siedziałeś do późna 
i czekałeś, aż się pojawią – Michael i jego 
byki. Rano ci niewyspani to była trochę 
elita. „Oglądałeś?”. „Oglądałem”.
W ogóle Michael wszedł mi w krew 
mocniej, niż myślałem. Przeżyłem szok, 
gdy przeczytałem, że podobno ta grypa 
w meczu z Utah Jazz – to z powodu celo-
wo „zatrutej” pizzy. Skąd szok? Bo prze-
czytałem to w ubiegłym roku, a szczęka 
ciągle wisi. Podobnie jak plotka, że MJ 
nie odszedł do baseballa przez wzgląd 
na ojca, ale było to karne zesłanie z po-
wodu hazardu. Pół dnia do siebie docho-
dziłem – a dowiedziałem się o tym już 
jako 29-latek. 
Do dziś – jak zdarza mi się słabszy dzień 
– myślę sobie, że Michael Jordan też cza-
sem pudłował. Ba, w czasie kariery spu-
dłował ponad 9000 rzutów. 26 razy nie 
trafił, gdy kosz decydował o zwycięstwie 
lub porażce. I co? Nikt mu tego nie pa-
mięta. Pamiętamy za to, że w meczu 
z grypą cisnął do końca, jakby to miał 
być jego ostatni mecz. Nie był. Upadł-
by, gdyby nie przytrzymali go koledzy 
z drużyny. Ale dopiero po końcowej sy-
renie. Tego się nie zapomina. 

Niewyspani 
to była elita

Michael Jordan w NBA zadebiutował 26 października 
1984 roku. Dla wielu na zawsze pozostanie koszykarzem 

wszech czasów. Zdrowy czy chory, na boisku potrafił czynić 
cuda. Każdy, chciał być jak on, a przynajmniej mieć jego buty.

FOT. CORBIS
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1984

P rof. Mieczysław Gałuszka* pewnie 
by nie odebrał. Nie wiedział jeszcze, 

że napisze rozprawę o potocznym odbio-
rze serialu telewizyjnego na przykładzie 
„Niewolnicy Isaury”. Badał oczekiwania, 
motywacje i emocje jej miłośników.
– Wobec seriali widz ma oczekiwania 
określone na starcie, od emocjonalnych, 
przez poznawcze, do rozrywkowych 
– tłumaczy prof. Gałuszka. – Najczęściej 
wymieniane powody, dla których ludzie 
oglądają sitcomy, to: przyjemność, za-
dowolenie, zastąpienie marzeń, ucieczka 
w piękny świat, piękne kobiety, szybkie 
samochody... A w Polsce lat 80. tego nie 
było – my mieliśmy siermiężny socjalizm, 
a w „Dynastii” istniały wspaniałe rezy-
dencje, ludzie żyli zupełnie inaczej niż my. 
Popularność seriali to nic zaskakujące-
go. Takie wątki są obecne już u Homera 
czy Dantego. Miłość, erotyzm, sagi ro-
dzinne czy relacje społeczne – właśnie to 
lubimy podglądać najbardziej. Na tym 
tle „Niewolnica Isaura” zaskakuje – kto 
czytał książkę, ten wie, że na podstawie 
niespełna 200-stronicowej powieści na-
kręcono stuodcinkowy serial. 
– W swojej pracy doszedłem do tego, 
że ten serial był odbierany w dwóch 
typach odtworzenia: była to ideologia 
„pokory i zgody” oraz ideologia „buntu 
i walki”. W pierwszym przypadku treści 
przymuszały widza do akceptacji swojej 
sytuacji egzystencjalnej – Isaura miała 
przecież jeszcze gorzej.
Jednak z bohaterką też się utożsamiano: 

mimo że jest gdzieś indziej, ma tak samo 
źle jak my – szczególnie w przypadku re-
lacji miłosnych. 
– Część kobiet odbierała to w katego-
rii buntu, część ludzi szła o krok dalej 
i utożsamiała losy Isaury z losami Polski 
– niewolnica reprezentowała uciśniony 
naród, a Leoncio partię komunistyczną. 
Prof. Gałuszka w swojej książce „Między 
przyjemnością a rytuałem. Serial telewi-
zyjny w kulturze popularnej” podzielił 
odbiorców na kategorie. „Isaurę” oglą-
dali głównie „marzyciele-wizjonerzy”, 
„rytualiści” oraz „fani i maniacy”. 
– Oni tam odnajdywali cząstkę siebie 
i dostrzegali tam swoje problemy.
Część odbiorców serialu o niewolnicy 
traktowała go jako rozrywkę ironiczną. 
Byli to – jak pisze pan profesor – „in-
telektualiści-goście”, którzy oglądali ten 
serial, bo zwyczajnie byli ciekawi, dlacze-
go inni ludzie są nim tak mocno zafa-
scynowani. 
– Częściowo było to przez nich ukry-
wane, bo w rozmowach ludzie zwy-
czajnie się wstydzili, że mając wyższe 

wykształcenie, oglądają tego typu seriale. 
Próbowali to maskować, ale kiedy pogłę-
biała się rozmowa, dowiadywałem się od 
tych środowisk wielu ciekawych faktów. 
Od ekonomistów np. dowiedziałem się, 
że „Dynastia” bardzo dobrze uczyła Po-
laków zasad kapitalizmu. 
– Jedna z respondentek np. stwierdzi-
ła – widząc, w jaki sposób w tym seria-
lu zostało przedstawione niewolnictwo 
– że ona taką niewolnicą mogłaby z wiel-
ką chęcią zostać, bo w swoim życiu „wol-
nego człowieka” ma zdecydowanie gorzej.
Serial trafiał do masowego odbiorcy, bo 
był zbudowany na języku mówionym 
– sprowadzał się do maksimum 500 słów, 
czyli tylu, ile przeciętny, średnio wy-
kształcony człowiek używa na co dzień.
– Co ciekawe moim zdaniem, obecnie 
mimo tak wielu możliwości w dalszym 
ciągu oglądamy to samo, tylko w uno-
wocześnionej wersji – miłość, zdrada, 
zbrodnia itd. Forma się doskonali, ale 
producenci trzymają się jednak sztyw-
nych formatów, bo to się po prostu do-
brze sprzedaje. 

„Niewolnica Isaura” to był ulubiony serial mamy naszej 
redakcyjnej koleżanki. Bo gdy się zaczynał, pustoszało całe 

miasto, znikała kolejka do automatu telefonicznego 
i można było spokojnie dzwonić. 

Leoncio to partia 
komunistyczna

dr hab. n. hum. prof. nadzw. 
Mieczysław Gałuszka jest 
kierownikiem Katedry Nauk 
Humanistycznych oraz Zakładu 
Socjologii i prodziekanem 
ds. kierunków humanistycznych 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
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TEMAT NUMERU

W NUMERZE:

KWIETNIOWO-MAJOWY NUMER

JUŻ W SPRZEDAŻY

Szukaj w salonach

prasowych

Nie stoimy 

w miejscu, chodź z nami!

JULIUSZ MACHULSKI
Machulskiego pytamy o to, dlaczego w naszym kraju kiepsko z komediami ostatnimi czasy. 
Mówi, że to dlatego, że unikamy trudnych tematów. Co ciekawe, Łoziński mówi to samo.

1984
Rok, który zmienił Polskę. Gdy patrzymy na to, co się wydarzyło 30 lat temu, nachodzi nas nieodparte 
wrażenie, że rok 1984 był inny niż pozostałe lata. Piszemy o kilkunastu z tych zdarzeń, a moglibyśmy 
napisać całą książkę.  Bo pominęliśmy np. prezentację Macintosha, grę Tetris i nie zrobiliśmy wywiadu 

z urodzoną w 1984 roku Dodą (co akurat nawet nas nie zaskakuje). Bo zajęliśmy się sprawami, które nas 
wtedy bardziej poruszały – „Akademią Pana Kleksa”, Frankiem Kimono czy Michaelem Jordanem – 

albo takimi, o których nie mieliśmy najmniejszego pojęcia – jak crack czy Buran.

KATARZYNA FIGURA
W konfrontacji z Make Life Harder, do której nie doszło. Złożona historia zahaczająca o topografię 

Gdyni, topografię Kasi F. i niechlubne wspomnienia ze scholi u księdza Darka. Wszyscy mieli 
skomplikowane dzieciństwo.

www.malemen.pl



STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



DANE TELEADRESOWE / AIRPORT TELEADRESS DATA

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

ADRES /ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów  
Sp. z o.o.  
/ Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 91 481 74 00
www.airport.com.pl

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

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

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

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

DOJAZD SAMOCHODEM / BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 i droga 
krajowa E28 / From Szczecin –S6 Ex-
pressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / 
From Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski 
–S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 
     KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
numerami / Tickets can be booked by 
Telephone: 
512 370 778
502 323 396
+48 94 711 05 10
www.air-transfer.pl

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

SZCZECIN/ KOSZALIN
INTERGLOBUS TOUR
Tel.: +48 91 48 50 422 
Fax.: +48 91 434 02 83
biuro@interglobus.pl

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

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

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

Parking / Car Park Red / 24 h

Cennik / Car Park Fees

Pierwsze 10 minut / First ten minutes free

Do godziny / Up to 1 hr 7 PLN

Do 2 godzin / Up to 2 hr 9 PLN

Każda następna godzina  / Every following our 2 PLN

Pierwsza doba / First day 53 PLN

Każda następna doba / Every following day 30 PLN 
/ day

After paying in an automatic cash machine you 
will be given 15 minutes to exit the parking.

Parking / Car Park Green (wielodobowy)

Cennik / Car Park Fees

Pierwsze 10 minut / First ten minutes free

Do godziny / Up to 1 hr 5 PLN

Do 2 godzin / Up to 2 hr 8 PLN

Do 3 godzin / Up to 3 hr 9 PLN

Do 4 godzin / Up to 4 hr 10 PLN

Do 5 godzin / Up to 5 hr 11 PLN

Pierwszy dzień / First day 25 PLN

Drugi dzień / Second day 15 PLN

Trzeci dzień / Third day 15 PLN

Pierwszy tydzień / First week 89 PLN

Dwa tygodnie / Second week 124 PLN

Trzy tygodnie / Third week 150 PLN

Każdy następny tydzień / Every following week 20 PLN

*Po opłaceniu w kasie automatycznej – 15 minut na wyjazd.
After paying in an automatic cash machine you will be given 15 minutes 
to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%  
/ 20% discount for passengers of tourist charter flights
Przykładowe ceny po rabacie / Example fees with discount: 
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN
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CZARTERY 2013 / CHARTERS 2013

SZCZECIN

KRETA / CRETE

SHARM EL SHEIKH 

HURGHADA

KIERUNKI/DESTINATIONS

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

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

ANTALYA
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ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...... 11:00 10:35 FR2466/7 737

..3.5.. 11:15 10:50 FR2466/7 737

......7 09:45 09:20 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED | RYANAIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...... 22:25 22:00 FR5322/3 737

….5.. 22:25 22:00 FR5322/3 737

DUBLIN | RYANAIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2..... 13:20 12:50 DY1014/5 737

…..6. 20:00 19:30 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN | NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...5.. 19:45 19:15 W62159/60 A320

OSLO TORP | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

..3...7 10:25 09:55 W62155/6 A320

STAVANGER | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

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

12345.7 21:00 20:30 LO3935/6 Q400

WARSZ AWA | PLL LOT

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

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1..... 22:10 21:45 7112/1 737

....5.. 22:40 22:15 7112/1 737

LIVERPOOL | RYANAIR



EN

LEMON MERINGUE AND TOASTED COCONUT. 
DISCOVER NEW SOBIESKI VODKA FLAVORS 

EXCLUSIVELY IN AELIA DUTY FREE

Aelia Duty Free can be proud of another and original exclusive 
product. This time, it beckons alluringly with two new and a bit 

exotic flavors of Sobieski Vodka produced on the basis of the noblest 
variety of rye – dańkowski rye. 

Sobieski Lemon Meringue is an interesting combination of tart lem-
on with a sweet meringue cake. Citrus flavors go well with a delicate 
creamy and buttery aftertaste. 

However, Sobieski Toasted Coconut is a flavored vodka with a taste 
of sweet tropical coconut enriched with spices, a scent of vanilla and 
nuts. It will surely take the fancy of the sweet liquor fans. 

Lemon Meringue and Roasted Coconut bring interesting sensations 
for your taste and are great basis for the drinks. It is worth becoming 
acquainted with the producer’s suggestions:

Lemon chiffon:
½ Sobieski Lemon Meringue
½ Triple sec
Mix with ice

Island sunburst:
50 ml Sobieski Toasted Coconut
Orange juice (at your choice)
Cranberry juice (at your choice)  



SZCZECIN-GRUDZIEŃ 1970
Historia wielkich przemian społecznych w  Europie Środkowo-
-Wschodniej ma swoje korzenie w kolejnych wielkich protestach 
społecznych jakie wstrząsały blokiem RWP przez cały okres jego 
trwania. Pierwsze bunty (Niemcy 1954, Węgry 1956, Czechosło-
wacja 1968, Polska 1970 i 1976) tłumiono krwawo i bezwzględnie.

W największym szczecińskim zakładzie pracy protest narastał 
stopniowo, lecz nieubłaganie. Wreszcie w  czwartek 17 grudnia 
1970 roku zdesperowani stoczniowcy w  godzinach porannych 
wyruszyli w  kierunku centrum miasta pod okazały gmach Ko-
mitetu Wojewódzkiego Partii. W  wyniku zamieszek, do jakich 
tam doszło, gmach podpalono, a tłum ruszył pod pobliską komen-
dę wojewódzką milicji, próbując szturmem opanować budynek. 
W krótkim czasie sytuacja w tym rejonie rozwinęła się w kierunku 
dramatycznym. Od kul polegli i zranieni zostali pierwsi uczestnicy 
demonstracji. Kolejnymi ofiarami strzelających na oślep milicjan-
tów i agentów SB stawali się często Bogu ducha winni ludzie – nie-
którzy we własnych mieszkaniach, gdzie przebywali przymuszeni 
ogłoszoną godziną policyjną. Bilansu ofiar nie udało się zamknąć 
wiarygodnie do dziś...

SZCZECIN – SIERPIEŃ 1980
Grudniową tragedię polskiego wybrzeża władze postanowiły przy-
kryć mrokiem niepamięci. Władze, ale nie ludzie! W  pamiętnym 
sierpniu roku 1980, gdy na polskim wybrzeżu, w Gdańsku i Szczeci-
nie, społeczności lokalne pokazały, jak można skutecznie stawić czoła 
totalitarnej władzy, upomniano się także o pamięć ofiar krwawych 
protestów robotniczych z 1970 roku. To w właśnie w Gdańsku, Gdy-
ni i Szczecinie najbardziej zapamiętano krwawą lekcję grudnia 1970 
roku. Wynikała z niej nowa linia oporu społecznego, jaką przyjęto 
w potężnej fali strajków wstrząsającej Polską w sierpniu 1980 roku.

Pojawiły się w nich nie tylko jak postulaty ekonomiczne, jak tego 
oczekiwałyby władze. Po raz w postulatach strajkowych pierwszy lu-
dzie zaczęli żądać wolności.

Ze strajków sierpniowych, które szeroką falą rozlały się po kraju, 
wyłonił się nowy ruch społeczny, silniejszy i bardziej zdeterminowany 
niż szeregi rządzącej partii komunistycznej. Ruchowi temu nadano 
imię „Solidarność”, a jego charakterystyczne logo, nie pozostawiające 
cienia wątpliwości co do swej genezy, stało się na prawie 10 lat dla rzą-
dzących ówczesną Polską cierniem i wyrzutem sumienia, a dla ogółu 
Polaków nadzieją, że przemiany nadejdą i jest to tylko kwestia czasu...

LOTNISKO / AIRPORT
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Historia NSZZ Solidarność 

Fot.: Stefan Cieślak/wikipedia.org

Sierpień 1980 w Szczecinie. Zbiórka pieniędzy na Wolne Związki Zawodowe. 
/ Fundraising for Independent Labor Unions in Szczecin during September 1980 crisis in Poland.
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NIEZALEŻNY I SAMORZĄDNY  
ZWIĄZEK ZAWODOW Y SOLIDARNOŚĆ
Powstały i zarejestrowany mimo wszelkich wybiegów ówczesnych 
władz z robotniczego protestu Niezależny i Samorządny Związek 
Zawodowy Solidarność sprawił, że słowa ballady Jacka Kaczmar-
skiego: „A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat...” prze-
stały być tylko marzeniem poety.

Obudzone i  wyzwolone w  ludziach siły i  nadzieje pozwoliły 
Polakom przetrwać stan wojenny, skrytobójcze zamachy na dzia-
łaczy związkowych, odbudować zniszczone represjami struktury 
Wolnych Związków Zawodowych i działających wokół nich for-
macji politycznych oraz stowarzyszeń społecznych. Stały się też 
zapewne impulsem do głębokiego przemyślenia dla dożywającego 
w Polsce swych dni władców państwa totalitarnego. Zrozumieli, 
iż bagnetami można sobie utorować drogę, ale nie da się na nich 
siedzieć i rządzić społeczeństwem, w oczach którego nie posiada-
li już ani żadnego autorytetu, ani też kapitału zaufania. Obrady 
Okrągłego stołu i będące ich konsekwencją wybory do Sejmu i Se-
natu kontraktowego 5 czerwca 1989 roku, mimo wszelkich zawi-
łości ordynacji wyborczej stały się tak naprawdę plebiscytem, za 
kim opowiada się naród. Polacy wybrali wtedy Solidarność.

Ta nazwa, jednoznacznie kojarząca się ze słynnym logo Solidar-
ności, a poprzez nie z najnowszą historią Polski i Europy, wciąż jest 
postrzegana jako źródło potężnego impulsu, który zmienił mapę 
polityczną Europy Środkowo-Wschodniej, czyniąc ją w krótkim 
czasie Europą Wolnych Narodów.

W te wszystkie przemiany, a zwłaszcza w ich genezę, tj. w wy-
darzenia roku 1970 na Wybrzeżu i w pamiętne strajki sierpniowe 
1980, Szczecin i jego mieszkańcy wnieśli znaczący wkład.

Szczecin to Miasto, którego społeczeństwo umiało odczytać 
i przekuć w czyn wzruszające, żeby nie powiedzieć prorocze słowa 
pisarza. Do tego umiało i budowało od setek lat piękne i dzielne 
statki. Dlatego po bolesnych doświadczeniach roku 1970 w pamięt-
nym roku 1980 wraz ze stoczniowcami Gdańska i resztą polskiego 
społeczeństwa zbudowało statek i naładowało go nadzieją. Nadano 
mu imię NSZZ „Solidarność”. I popłynął przez burzliwe wody lat 
następnych, po to byśmy dziś mogli ku pamięci jego Budowniczych 
i Żeglarzy napisać na ścianie naszego Portu Lotniczego:

„PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY NIEREALNE  
ODWAŻYLI SIĘ UCZYNIĆ RZECZYWISTOŚCIĄ” ■

EN

HISTORY OF THE SOLIDARITY MOVEMENT 

SZCZECIN – DECEMBER 1970
The history of the great social transformation in Central and 
Eastern Europe starts with protests which shook the East Block. 
The first riots (Germany 1954, Hungary 1956, Czechoslovakia 
1968, Poland 1970 and 1976) let to bloodshed and were ruthlessly 
put to an end.

The protest was steadily growing in the largest company in 
Szczecin. Finally, on Thursday 17 December 1970, in the morn-
ing, desperate shipyard workers marched together towards the 
city centre to the Regional Headquarters of the Communist Par-
ty. Riots led to setting fire at the building and the crowd moved 
towards the Headquarters of Police situated in the vicinity to 
storm the building. Shortly, the situation took a dramatic turn. 
Bullets were shot and the first participants of the demonstration 
died or got injured. Militia and security officers were shooting 
randomly and totally innocent people got hit, including people 
who stayed at home due to the curfew. The death toll has not been 
finally calculated until today...

SZCZECIN – AUGUST 1980
The government wanted everyone to forget the December tragedy, 
the people not! In August 1980, when local communities at the 
Polish coast in Gdańsk and Szczecin showed that it was possible 
to oppose successfully the totalitarian government, they recalled 
the memory of workers victims of 1970 protests. In Gdańsk, Gdy-
nia and Szczecin, people remembered the bloodshed of December 
1970. It resulted in a new line of social resistance during a huge 
wave of strikes which shook Poland in August 1980.

Apart from economic requests, as expected by the government, 
people started demanding freedom.

The August strikes, which spread all over the country, led to 
a new social movement – stronger and more determined than the 
governing communist party. It was given the name of Solidarność 
(Solidarity). During 10 years which followed its typical logo of clear 
origin became a sign of guilty conscience for the government, and 
for Poles a sign of hope for changes to come; it was just a question 
of time...

Strajk w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, 18 sierpnia 1980 
/ Szczecin Shipyard Strike in 1980.

Ze strajków sierpniowych, 
które szeroką falą rozlały się 

po kraju, wyłonił się nowy ruch 
społeczny, silniejszy i bardziej 
zdeterminowany niż szeregi 

rządzącej partii komunistycznej. 
Ruchowi temu nadano imię 

„Solidarność”.
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THE INDEPENDENT AND SELF-GOVERNED  
TRADE UNION SOLIDARITY
Despite all effort made by the then government, the Independent 
and Self-governed Trade Union Solidarity was established and 
registered as a result of workers protests. It made the words of Ja-
cek Kaczmarski ballad come true; these words can be translated 
as follows ‘And the walls will fall down and bury the old world...’.

People developed strength and hope which helped them sur-
viving through the martial law period, attacks on trade union 
activists and rebuilding damaged by repressions structures of the 
Free Trade Union and political factions and groupings growing 
around the Trade Union. The movement stimulated deep think-
ing among members of the totalitarian government which was 
approaching its end. They understood that bayonets could be 
used to make their way through, but not to rule the society, es-
pecially that they had already lost authority and trust. The round 
table talks and resulting from them elections to the contractual 
Sejm and Senate of 5th June 1989, despite complex regulations, 
became a  plebiscite showing whom the society was willing to 
support. Poles chose Solidarność. 

The name itself clearly associated with the logo of Solidar-
ność, and the latest history of Poland and Europe is still per-
ceived as a source of strong force which changed the political 
map of Central and Eastern Europe and turned it into the Eu-
rope of Free Nations.

All the changes, especially the development of 1970 at the 
Polish coast and strikes of August 1980, were possible due to 
a major contribution of Szczecin and its inhabitants.

The community of Szczecin was able to read prophet words 
of the writer and turn them into action. Moreover, for cen-
turies, it had been capable of building beautiful and strong 
ships, so after the painful experience of 1970, in the memora-
ble year of 1980, it built a ship a loaded it with hope together 
with shipyard workers from Gdańsk and the rest of the Polish 
society. The ship was given the name of ‘Solidarność’. It sailed 
stormy waters in the years to come, so we could write on the 
wall of our airport to commemorate those Builders and Sailors: 

“FOR THOSE WHO WERE BRAVE ENOUGH TO TURN  
UNREAL INTO REALITY”. ■

Komisja Rządowa opuszcza Stocznię Szczecińską po podpisaniu Porozumień Sierpniowych 
 / Government Commission leaves Szczecin Shipyard after signing agreement with striking workers.

Pomnik Ofiar Grudnia 1970 r. (tzw. Anioł Wolności)  
w Szczecinie

The August strikes, 
which spread all over 

the country, led to 
a new social movement 

– stronger and more 
determined than the 
governing communist 
party. It was given the 
name of Solidarność 

(Solidarity).
Sierpień 1980. Sala obrad w Stoczni Szczecińskiej. 
 / Worker delegates in Szczecin Shipyard during September 1980 crisis in Poland.

F
o

t.:
 K

ap
it

el
/w

ik
ip

ed
ia

.o
rg



LOTNISKO/ AIRPORT

 73 

Ostatnia Warszawa lądowała koło 23:30. Na terminalu pasażer-
skim o tej godzinie kręciło się niewiele osób. Późny wieczór, duży 
hol przylotów i nagle dźwięk telefonu. Zapewne osoba oczekująca 
z pytaniem o której będzie wieczorny samolot na trasie Warszawa 
– Szczecin. A jednak nie. W słuchawce odezwał się głos około 30-
sto letniego mężczyzny.
– Dzień dobry, Port Lotniczy Szczecin Goleniów. W czym mogę 
pomóc? (regułka call center jaka mówimy klientom na wstępie)
– Hello, Ja dzwonić z Czikago). Du ju noł Czikago?
– Tak, oczywiście. W czym mogę panu pomóc?
– Ja chcieć wiedzieć samolot z Czikago do Warsow i Warsow do 
Szczecin.
– Dobrze. Jaką linią leci pan na tych trasach oraz jaka jest data 
pana przylotu?
– Hmmm. Wait a minute. – W oddali słychać głos pasażera krzy-
czącego do kobiety – Jolka, jakim samolotem lecimy do Polski?
Dawno, dawno temu… Ale wcześniej.
Irlandzka linia lotnicza Ryanair, została ochrzczona przez pasaże-
rów różnymi nazwami. A raczej wymowa nazwy została zmienio-
na przez wielu na potrzeby własne. Poniżej kilka z nich: 
– Ryrner 
– Rejnar
– Jaguar
– Renifer
– Rajner
– Runer
A jak według ciebie nazywa się ta niskokosztowa  linia lotnicza?■

EN

FROM THE CALL CENTER’S DIARY 
Once upon a time…  

The last ‘Warsaw’ was landing at about 11.30 pm. In the passen-
ger’s terminal, there were not many people at that time. A  late 
evening, a large arrival hall and suddenly, there was the ring of 
the phone. It was probably a person waiting for the plane calling 
to ask what time there is a night Warsaw-Szczecin f light. And 
yet it wasn’t like that. 
“Good evening, Szczecin-Goleniów Airport. How can I help you? 
(A standard text of call center we say at the beginning of the con-
versation).
“Hello, me calling from Chicago. Do you know Chicago?” (Spo-
ken broken Polish mixed with English – translator’s note)
“Yes, off course. How can I help you?”
“Me wants know plane from Chicago to Warsaw and Warsaw to 
Szczecin.”
“OK. What airline did you chose for those routes and what is the 
date of your arrival?”
“Mmmm. Wait a minute. (The passenger’s voice can be heard in 
the distance while shouting to a woman: “Jolka, what plane do we 
f ly to Poland?”) (Spoken in Polish)
***
An Irish airline, Ryanair was dubbed by passengers with many 
names. And actually, the pronunciation of the name was changed 
by many to their own needs. Below, you have got some of them:
– Ryrner
– Reynar 
– Jaguar
– Renifer (Polish name for reindeer)
– Rayner
– Runer
And what is your name for this low-cost airline?■

Z dziennika Call Center

Dawno, dawno temu…
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fot.: Bernard Kołomyjski

fot.: Dariusz Nowakowski

fot.: Michał Kołomyjski

fot.: Bernard Kołomyjski

fot.: Mateusz Wilk

fot.: Michał Kołomyjski



zero
przesiadek

odprawy online,
nawet na 2 h

przed odlotem




