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ARTURA ORZECHA DROGA OD RUSH DO EUROWIZJI BIEGNIE PRZEZ RÓŻE
EUROPY I RADIOWĄ TRÓJKĘ.
TEKST

JAKUB MILSZEWSKI FOT

MONIKA SZ AŁEK

CO CHŁOPAKA Z JELENIEJ GÓRY PRZYCIĄGNĘŁO DO ROCK'N'ROLLA? CO BYŁO W NIM
TAKIEGO, ŻE BAKCYL ZOSTAŁ ZŁAPANY?
Bakcyl muzyczny wykluwał się długo.
Dwie próby w bardzo młodym wieku były
bardzo nieudane. Pierwsza próba była
taka, że moja mama skierowała mnie
na lekcje gry na fortepianie. Trafiłem na
osobę dosyć dojrzałą wiekowo i dosyć
tradycyjną w kwestii metodologii nauczania – dziecko powinno być zakatowane
ćwiczeniami, żeby zostało fenomenalnym
pianistą. Oczywiście poddałem się bardzo szybko, ale nie zniechęciło mnie to do
muzyki jako takiej, więc w wieku bodajże
lat trzynastu podjąłem drugie wyzwanie.
Stwierdziłem, że będę się uczył grać na
gitarze. W tym celu zapisałem się już nie
na nauki do profesora średniej szkoły
muzycznej, tylko wybrałem ognisko
muzyczne działające przy jednym z warszawskich domów kultury. Mama kupiła
mi gitarę. Poszedłem na jedną lekcję –
strojenie i tak dalej. Nawet mi się podobało.
Na drugiej lekcji zaczęliśmy się w końcu
uczyć jakichś utworów. Na początek
otrzymałem utwór „Pojedziemy na łów”.
Przygotowałem go, ale okazało się, że dosyć niesumiennie. W związku z tym przez
następne cztery tygodnie ćwiczyłem „Po-
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Oczywiście zakres
swoich fascynacji
muzycznych
miałem
w dużym stopniu
przyswojony, ale
kiedy patrzyłem
na takie nazwiska
jak Kaczkowski
czy Mann to
wiedziałem, że nie
uda mi się dosyć
szybko nadrobić
tej przestrzeni
czasowej słuchania
muzyki.

HERO

BOHATER

Cały czas
mnie kręci
odnajdywanie
fajnych brzmień,
przestrzeni,
nowych artystów,
którzy nawet
jeśli polegną za
chwilę, to nagrali
coś dobrego, co
świetnie rokuje. Do
tych celów służy
mi przestrzeń
internetowa,
sklepy internetowe.
Z bólem serca
muszę przyznać, że
mam coraz więcej
twardych dysków.
jedziemy na łów”. Oczywiście znudziło mi
się. W ten sposób druga próba muzyczna
okazała się nieskuteczna, zarzuciłem
ognisko muzyczne i gitarę. Potem miałem
to szczęście uczyć się w liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie w klasie,
która już wtedy była dość kolorowa. Byli
w niej ludzie, którzy interesowali się
muzyką reggae, Marleyem, wszelkimi
przejawami ska, byli ci, którzy interesowali się punk rockiem, dadaizmem,
w końcu też ci, którzy interesowali się
muzyką psychodeliczną, rockową. W tej
ostatniej grupie ja się znalazłem. Toczyliśmy fajne spory, przynosiliśmy gitary,
żeby trochę prześmiewczo pokazywać, że
punkrockowiec poza trzema akordami
nie potrafi niczego zagrać, a ja potrafiłem
grać „Stairway to Heaven” i parę innych
rzeczy. I tak to się zaczęło. Zarzuciłem
konsekwentną i systematyczną naukę
gry na rzecz uczenia się samemu, ze
słuchu i poprzez rady starszych kolegów.
Założyłem potem jeden nieudany zespół,
potem drugi i trzeci nieudany, a potem
czwarty prawie udany, gdzie próbowaliśmy bardzo wiernie komponować i grać

w stylu grupy Rush. Problem polegał na
tym, że było nas trzech – tak jak w Rush
– ale nikt nie chciał śpiewać. Powygrywaliśmy jakieś przeglądy i konkursy,
po czym stwierdziłem, że to nie ma
perspektyw. Pojawiły się wtedy takie
zespoły jak Kryzys, Kult i pomyślałem
sobie, że to fajny nurt i chciałbym się zetknąć z nim i w ten sposób kontynuować
muzyczną zabawę, bo nie myślałem, że
to przyjmie jakąś profesjonalną czy półprofesjonalną formę. Nasze losy tak się
potoczyły, że spotkałem się z Piotrkiem
Klattem, z którym znaliśmy się z jednej
klasy. Powstał projekt, który Piotrek
nazwał Różami Europy. Udało nam się
wspólnie nagrać dwie pierwsze płyty, na
które skomponowałem niemal wszystkie piosenki. Okazało się to być strzałem w dziesiątkę, ziszczeniem marzeń
o muzykowaniu.

HISTORIA OD RUSH DO RÓŻ.

wracam nigdy do tych nagrań, bo uważam, że są żenujące. Wiem z doniesień,
że któryś z kolegów z Jedynki po latach
odnalazł jedno z tych nagrań i nawet
zaprezentował je na antenie. Summa summarum dobrze, że tego nie słyszałem.
Ale tak czy inaczej ta tęsknota do grania
sprawiła, że stanąłem po drugiej stronie
tego muzycznego świata.

CZYLI ZA DWADZIEŚCIA LAT NA ALLEGRO
MOŻE SIĘ POJAWIĆ UNIKATOWA TAŚMA
WARTA MILION ZŁOTYCH.
Bardzo fajnie by było, gdybym był wtedy
jej posiadaczem albo dostał jakiś procent,
jakieś tantiemy. Ale myślę, że to nie jest
do odnalezienia. Kiedyś miałem te taśmy,
ale zostały w dużym radiu na Malczewskiego, w szafie, której już nie ma.

GDYBYM CHCIAŁ PRACOWAĆ W RADIU TO
TEŻ WYSTARCZYŁOBY, ŻEBYM PRZESZEDŁ SIĘ
PO KORYTARZU?

Ładnie to powiedziałeś. Faktycznie ten
etap bardziej świadomy tak właśnie
wyglądał.

A KTO MNIE TAM WPUŚCI?

NIE SZKODA BYŁO POTEM TEGO MUZYKOWANIA Z RÓŻAMI EUROPY PORZUCIĆ?

Mnie się właśnie w taki sposób udało. Ale myślę, że to przypadek jeden na
milion.

W pewnej chwili było mi szkoda. Skończyłem studia, zostałem asystentem na
UW i zająłem się sprawami uczelni – musiałem coś wybrać, bo uznałem, że wizerunek naukowca nie licuje z wizerunkiem
rock'n'rollowca. Ale potem ten żal za
czasem minionym, za tym okresem buntu
spowodował, że wszedłem do studia
nagraniowego i zarejestrowałem dwa niemożebnie słabe utwory. Poszedłem z tym
do radia. Gdyby nie ten fakt to pewnie
nigdy nie zostałbym radiowcem, bo przez
to, że się tam pojawiłem, zostawiłem parę
taśm, z których nic nie wynikało, bo nikt
ich nigdy nie zagrał, spotkałem kogoś, kto
zaproponował mi prowadzenie audycji.

SZATT AL-ARAB. TAK NAZYWAŁ SIĘ TEN
ZESPÓŁ.
Zgadza się, tak go nazwałem. Grzesiek
Miecugow, który wtedy był dyrektorem
Trójki, spojrzał na tę kopertę i zapytał: „jak się nazywa twój zespół?”. „Szatt
al-Arab”. „Aha. A ile ma to nagranie?”.
Mówię: „no prawie siedem minut”. „Aha.
No to się nie uda”.

MASZ GDZIEŚ W DOMOWYCH ZAKAMARKACH
TE NAGRANIA?
Nie. Te taśmy dostarczyłem do Programu Trzeciego Polskiego Radia i redakcji
muzycznej Programu Pierwszego. Ale
to było grubo dwadzieścia lat temu. Nie
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Próbuj!

TAK SIĘ RACZEJ NIE ZACZYNA KARIERY
RADIOWCA.
Oczywiście, że nie. Ja zresztą na początku kompletnie nie uważałem, żebym
nadawał się do radia.

CO BYŁO PRZECIW?
Wszystko. Brak doświadczenia – byliśmy z Różami w radiu ileś tam razy,
udzielaliśmy wywiadów, ale to nie była
merytoryczna strona dziennikarstwa
muzycznego. Uważałem, że wszystko nie
po drodze – głos nie ten, brak wiedzy...
Oczywiście zakres swoich fascynacji
muzycznych miałem w dużym stopniu
przyswojony, ale kiedy patrzyłem na
takie nazwiska jak Kaczkowski czy
Mann to wiedziałem, że nie uda mi się
dosyć szybko nadrobić tej przestrzeni
czasowej słuchania muzyki. Oni zaczęli
słuchać wcześniej i teraz trzeba by było
to wszystko odrobić, żeby mieć zaplecze teoretyczne i móc iść dalej. Ale po
jakimś roku uwierzyłem w siebie i do
dzisiaj żyję z muzyką.

I CO, ODRABIAŁEŚ?
Odrabiałem. Słuchałem w głównej mierze
z winyli. Kompaktów było mało wtedy na
rynku. Zacząłem pracę w radiu w roku
1990, a płyty CD były ewenementem końcówki lat 80-tych. A odtwarzacz płyt kom-

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA
ZAGADKA COFFEE BAR
(WWW.ZAGADKA.WAW.PL)
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ
NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ.

paktowych – to dopiero było cudo! A więc
odrabianie odbywało się dzięki płytotekom płyt winylowych moich przyjaciół.
Potem był taki czas, że prawa autorskiego
w Polsce nie było i dość popularne w były
wypożyczalnie płyt. Można było do takiej
pójść, za opłatą wypożyczyć sobie płytę
na dzień, dwa czy tydzień. Korzystałem
z nich. Kiedy pojawiło się prawo autorskie
i zamknięto te wypożyczalnie to już nie
były mi potrzebne.

TWOJA PŁYTOTEKA JEST DUŻA?
Nie wiem. Mam jakieś 5-6 tys. płyt kompaktowych. Ale rzadko już korzystam
z pomocy firm fonograficznych, które
się spóźniają, szczególnie przy wyszukiwaniu nowych rzeczy. Często jest tak,
że prezentuję na antenie jakieś nagranie
z nowej płyty artysty, a dopiero tydzień,
dwa albo trzy tygodnie później trafia ono

do mnie wysłane przez polską wytwórnię. Cały czas mnie kręci odnajdywanie
fajnych brzmień, przestrzeni, nowych
artystów, którzy nawet jeśli polegną
za chwilę, to nagrali coś dobrego, co
świetnie rokuje. Do tych celów służy mi
przestrzeń internetowa, sklepy internetowe. Z bólem serca muszę przyznać, że
mam coraz więcej twardych dysków. To
jest moja biblioteka, z której korzystam.
Dostęp do niej jest szybszy i łatwiejszy.
Twierdzę, że moją misją jest wyprzedzać
wszystko to, co jest na świecie wydawane.
Oczywiście jest to subiektywne, filtrowane przeze mnie, ale chcę pokazać, że
są rzeczy dobre, na które warto wydać
pieniądze. Jestem człowiekiem radia,
a Trójka zawsze była dla mnie miejscem,
które wyprzedzało czas. Wyprzedzanie
tego czasu i pokazywanie nowego dobrego to dobry kierunek.
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SKORO MNOŻĄ SIĘ TWARDE DYSKI TO SENTYMENTU DO KOMPAKTU NIE MASZ?
Do kompaktu już nie. Jeszcze jakieś
pięć lat temu nie rozumiałem tej mody
na elektronikę. W Stanach na przykład dość ortodoksyjnie się traktuje
nośnik. Jeśli ktoś chce być bardzo
alternatywnym artystą, to powinien
wydać płytę na winylu i na kasecie. To
stało się modne. Gorzej jest ze sprzętem
do odtwarzania, ale można go gdzieś
znaleźć. Winyl do mnie wraca. Jakość dźwięku, nawet na najprostszym
sprzęcie gramofonowym, który można
kupić za 300 zł na Allegro, jest zupełnie
inna od kompaktu. Inną sprawą jest
to, że mamy dużo kompaktów, które
tłoczone są z innych kompaktów. Jeśli
kupuję, a zdarza mi się kupowanie płyt
CD w Internecie, staram się odnajdywać kopie z taśmy matki, bo wtedy ten
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dźwięk też jest dosyć dobry. Reedycje są
bardzo niebezpieczne.

GDZIE TRZYMASZ SZEŚĆ TYSIĘCY PŁYT?
Trochę trzymam w swoim gabinecie,
trochę w takim specjalnym pomieszczeniu, które miało być spiżarnio-garażem.
Ani spiżarnia się tam nie zadomowiła,
ani garaż. Tylko płyty.

LICZYŁEŚ ILE TA DYSKOGRAFIA JEST WARTA?
Nie.

TO MOŻE BYĆ POKAŹNY PIENIĄDZ.
Zauważyłem, że jeden czy dwaj moi
koledzy ogłosili akcje wyprzedaży płyt
kompaktowych. Nie wiem, czy to wynika
z tego, że nie mają pieniędzy, czy z tego,
że przenoszą się na inne nośniki. Ja
w swoich zbiorach mam kilka płyt, których nie oddałbym za żadne pieniądze.
Szczególnie płyt z dedykacjami. Są też
tam tacy artyści, których bardzo sobie
cenię, prezentowałem ich muzykę na antenie, ale nie w jakiejś nadmiernej ilości,
ale jedno spotkanie z nimi sprawiło, że
kompletnie przewartościowało się moje
mniemanie o nich. W dalszym ciągu
bardzo ich cenię jako muzyków, gitarzystów czy wokalistów, ale dużo bardziej
jako ludzi. Takim człowiekiem jest Chris
Rea. Nie zapomnę jednego wywiadu
z nim. Przyjechał promować swoją nową
płytę do Warszawy zimą. Spadł akurat
wtedy pierwszy śnieg, a wiesz co się dzieje, jak w Warszawie spadnie pierwszy
śnieg. Byliśmy umówieni na rozmowę
w Hotelu Sheraton, ale nie mogliśmy wyjechać z Woronicza z kamerami bo były
korki. Przesiadłem się do taksówki, która
szybciej mnie dowiozła do hotelu, a ekipa
została gdzieś z tyłu. Dotarłem na miejsce spóźniony o jakieś 30 minut. W zasadzie przyjechałem tam już nie po to, żeby
zrobić wywiad, a po to, żeby przeprosić
artystę, mając nadzieję, że zrozumie.
On zupełnie spokojnie odparł, że się nie
gniewa, po czym zapytał, czy jest szansa,
żeby dojechała kamera. Powiedziałem,
że będą za jakieś 15 minut. „No dobra, to
chodź, usiądziemy, a czy grasz może na
gitarze?”. Zaczęliśmy rozmawiać zupełnie prywatnie. Po jakiejś chwili przeprosił mnie i zapytał, czy może zadzwonić
do mamy, zapytać jak się czuje. W końcu
przyjechała ekipa, rozstawiliśmy się,
zrobiłem fajny wywiad na temat płyty.
Trwało to 20 minut, po 10 menedżerowie
zaczęli już pokazywać, że czas minął,
a Chris odpowiedział, że przecież jeszcze
rozmawiamy. Skończyliśmy wywiad,
grzecznie podziękowałem i chciałem

sobie pójść, ale Chris mnie zatrzymał:
„nie, nie, kochany. Ty mnie pytałeś, ja ci
odpowiedziałem. Teraz ja cię popytam,
a ty mi odpowiedz”. Siedzieliśmy z pół
godziny. Pytał mnie o to, co się zmienia
w Polsce – to była końcówka lat 90-tych.
Pytał jak żyjemy, jakie są zmiany ekonomiczne, co w polityce, jaki jest system,
jakie partie. Mnie wbijało w fotel. W końcu spytałem: „Chris, ale czemu ciebie to
wszystko interesuje?”. A on na to, że był
w Czechach, na Węgrzech, obserwuje
przemiany, cieszy się, że czasy komunizmu minęły i chce się dowiedzieć jak najwięcej bo go to fascynuje. Nie wsłuchuję
się godzinami w nagrania Chrisa Rei. Ale
ilekroć o nim słyszę to myślę sobie o nim
ciepło jako o człowieku, jako o artyście.
Minęliśmy się później w Sopocie na
festiwalu. Zapytałem o jego córkę – jak jej
się podobało w Sopocie. Jak się okazało
zostali zakwaterowani na czas festiwalu
w chińskim hotelu na samej plaży. Jego
córka Józefina nie wychodziła z hotelu,
jadła w hotelowej restauracji i była przekonana, że jest w Chinach.
Przeczytaj całość na Anywhere.pl
IN ENGLISH

Running ahead of time
Artura Orzech and his life path from Rush
to Eurovision runs via Róże Europy and Polish
Radio “Trójka”.
AS A TEENAGER FROM JELENIA GÓRA YOU
WERE DRAWN TO ROCK'N'ROLL. WHAT WAS
SO SPECIAL ABOUT IT THAT MADE YOU GET
THE VIRUS AND NOT FIGHT WITH IT?
It took a long time for the music virus to develop. Two of my youth tries to play music
were a total failure. The first try was that
my mother made my go to piano lessons.
My piano teacher was quite advanced
in age and quite traditional as regards
teaching methodology – the idea was that
a kid should be tortured with exercises
in order to become a fabulous pianist. Of
course I gave up very quickly but it didn't
make me hate music as such. So at the age
of circa thirteen I made another try with
music. I decided that I will start guitar
lessons. For that purpose I took lessons
not from a music high school professor but
I went to a music centre in one of cultural
centres in Warsaw. My mother bought
a guitar for me. I went for one class – tuning and so on. I even liked it. In the second
lesson we finally started to learn how to
play some music pieces. I got „Pojedziemy
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na łów” piece at the beginning. I learnt how
to play it, but not very precisely. So for the
next four weeks I was forced to practice
only „Pojedziemy na łów”. Of course I got
bored with it. In that way my second music
try failed. I stopped going to the music
centre and playing guitar. After that I was
lucky enough to be learning at the Adama
Mickiewicz High School in Warsaw where
already at that time my class was very colourful. There were a lot of people interested
in reggae, Bob Marley, different types of
ska music and also others, who were interested in punk rock, dadaism, and finally
a group of people who liked psychedelic
music and rock. I found myself in that last
group. We'd carry interesting discussions
about music, bring guitars in order to show,
in a slightly ridiculing way, how a punkrock bloke cannot play anything but three
cords, and I was able to play „Stairway to
Heaven” and a number of other songs at
that time. That's how it all started. I quit
regular and disciplined way of playing and
started my autodidact path, I was learning
from hearing and from advice coming
from my friends. After that, I created one
band that failed, then a second and third
one – that also failed, and then a fourth one
that almost managed to survive, in which
we tried to compose songs and play like
Rush. The only problem was that there
were three of us – just like in Rush – but
none of us wanted to sing. We won some
music contests and after that I decided that
there are no further perspective for that
band. At that time, such bands as Kryzys
and Kult appeared in the Polish music
scene and I thought that they are doing
good things and that I would like to get in
touch with that kind of music and continue
my music-as-a-hobby path in that way,
because I never thought that I would ever
become professional or half-professional
in that field. Our story continued in such
a way, that I met Piotr Klatt, my class-mate.
We created a project called “Róże Europy”
- a name given by Piotr. We managed to record together two first albums of that band
and most of the songs were composed by
me. It turned out that we hit the bull's eye,
an absolute fulfilment of my dreams about
playing music.

A STORY FROM RUSH DO RÓŻE EUROPY.
That's nicely put. Indeed, that more mature and conscious phase looked like that.

WAS IT NOT A SENSE OF LOSS WHEN
YOU STOPPED PL AYING MUSIC WITH
RÓŻE EUROPY?
At a certain point it did feel like a sense
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of loss. I finished studies, became an
academic assistant at the Warsaw
University and got engaged in University
matters – I had to choose something,
because I decided that the image of an
academic teacher does not fit together
with an image of rock'n'roll musician.
But after a while, that sense of loss I felt
for the time that passed, that time of
revolt, made me enter the studio and
record two totally disastrous songs.
Then I took them to the radio. Had it not
been for that, I think I would have never
become engaged in the radio. But the fact
that I went there and left a number of
tapes that no one has ever broadcasted,
I actually met a person, who proposed
that I make a radio programme.

SZATT AL-ARAB. WSA THAT THE NAME OF
THE BAND.
Yes, I gave that name to my band. Grzesiek
Miecugow, who was the director of Radio
“Trójka” at that time, looked at the envelope
with tapes and asked: „what is the name of
your band?”. „Szatt al-Arab” - I said. „I see.
And ho long is that recording?”. I said:
„Well, almost seven minutes”. „I see. In that
case it won't work”.

DO YOU STILL HAVE THESE RECORDINGS IN
YOUR HOUSE?
No. I delivered these tapes to Polish
Radio Programme Three Polskiego and
to the music department of Polish Radio
Programme. But that was over twenty years ago. I never go back to these
recordings because I think they are crap.
Someone told me that after some years,
one of my friends from Programme One
found one of the recordings and even
played it in the radio. All in all, I am happy I didn't hear it. But anyway, the fact
that I missed playing music made me
enter the other side of the music world.

SO IN TWENTY YEARS OR SO, WE WILL FIND
A UNIQUE TAPE WORTH A MILLION POLISH
ZLOTYS IN ALLEGRO PORTAL.
That'd be great, especially if I were the
owner or if I could get some percentage
from the sale or some royalties. But
I think that no one can find these tapes.
I once had them but then I left them at the
radio studio on Malczewskiego Street, in
a wardrobe that does not exist anymore.

IF I WANTED TO WORK IN THE RADIO DO YOU
THINK THAT IT WOULD ALSO BE ENOUGH
IF I JUST WALKED THROUGH THE RADIO
CORRIDOR?
Try it!

BUT WHO WILL LET ME IN?
That was just the way I made it.
But I think that it's “once in a million”
situation.

THAT'S NOT REALLY THE WAY ONE STARTS
A RADIO CAREER.
Of course not. Anyway, at the beginning
I didn't even think that I fit into the radio.

WHAT MADE YOU THINK LIKE THAT?
Everything. Lack of experience – together with Róże Europy we visited the radio
a couple of times, we gave interviews but
that was not the substantive side of music
journalism. I though that everything
was wrong about me – my voice was
bad and I was lacking knowledge... Of
course I knew a lot about everything that
fell within my personal range of music
fascinations but when I was looking at
such surnames as Kaczkowski or Mann –
I knew that I will not be able to get to their
level quickly of music knowledge. They
began listening to music much earlier
than I did, so in order to get to their level
I'd have to try to catch up with them in
order to have the same theoretical background and to be able to move further.
But after one year of work my self-confidence grew and I still live with music.

SO DID YOU REALLY TRY TO CATCH UP WITH
THEM?
I did. I kept on listening mainly to
vinyl records. At that time we had few
CDs in the music market. I began my
work in the radio in 1990 and the first
CDs appeared in 1980s. A CD -player
was a real hit at that time! So I tried to
catch up with Mann and Kaczkowski
by using my friends' vinyl records libraries. Later on, Poland went through
a period without author's rights and record-rental shops were quite popular.
So you could simply go to such a shop
and for a small sum of money rent
a record for a day or two, or for a week.
I used these shops a lot. When the author's rights entered into force and the
rental shops were closed, I didn't need
them anymore anyway.

IS YOUR MUSIC LIBRARY LARGE?
I don't know. I have around 5-6 thousand
CDs. But I rarely use the help of phonographic companies that are very often
late with delivery, especially as regards
searching for new things. I very often
present in the radio a new song by one of
the artists and only one or two weeks later I receive a CD sent by a Polish record
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company. I am all the time very much
into searching for new cool sounds, spaces, new artists, who – in spite of the fact
that they will be defeated for a moment
or two - have recorded something very
good which forecasts success. For that
purpose I use mainly internet, internet shops. With a heavy heart I have to
admit that I more and more hard drives
appear on my desk. This is my music
library that I use. The access is quick and
simple. I think that I have a mission to
sell everything that is being produced all
over the world. Of course this is my subjective choice, filtered through me, but
I want to show people that there are really good things in music that are worth
paying for. I am a radio person and I have
always regarded Programme Three as
a place that is ahead of time. Running
ahead of time and showing good things –
this is the right direction.

SINCE YOU ARE GETTING MORE AND MORE
HARD-DRIVES, THEN YOU HAVE NO SENTIMENT FOR CDS?
No more. Five years ago I did not really
understand the trend for electronics. In
USA, for example, people have a very
radical approach to music storage medium. If someone wants to be a really
alternative artist he/she should publish
a vinyl record or a tape. It has become
en vogue. It is a bit more difficult to
find devices to play vinyls and tapes,
but you can still find something. Vinyl
records are something I return to. The
quality of sound, even if you play the
vinyl on the simplest turntable that
you can buy for 300 PLN on Allegro, is
completely different than the quality
you get with a CD. Another matter is the
fact that we get more and more of CD s,
produced out of other CD s. If I buy a CD,
which I do at times via internet, I try
as much as I can to find CD s that are
copies of mother-tape because then the
sound quality is quite good. Re-editions are dangerous.

WHERE DO YOU KEEP THOSE 6 THOUSAND
RECORDS?
I keep some of them in a special room
in my house, its a kind of place that was
supposed to be a pantry/garage. But none
of these two things stayed there, neither
the garage nor the pantry. Only the records remained.

HAVE YOU EVER TRIED CALCULATING HOW
MUCH YOUR RECORDS ARE WORTH?
No.

BOHATER

THAT CAN BE QUITE A LOT OF MONEY.
I noticed that one or two of my friends
announced a sale of CDs. I don't know if
they decided to do it because they have no
money or because they want to use other
storage media. I have a couple of records
that I would not sell for no money. Especially the records with dedications. I also
have records by artists whom I consider
great people, I used to present their music
on-air, not to often, but my meeting with
them made me totally revise my view
of them. I still consider them to be great
musicians, guitarists or singer but I like
them much more as people. For example
Chris Rea is such a person. I will never
forget my interview with him. He came to
Warsaw to promote his new record in the
winter. The first snow has just fallen and
you know what happens in Warsaw when
the first snow falls. We were supposed to
meet in Sheraton Hotel but I was unable to
get out of Woronicza Street with the camera man and the team because the city
was filled with traffic jams. I got into a cab
that brought me a bit quicker to the hotel
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and the filming team stayed somewhere
in the back. I came to the hotel 30 minutes
late. In fact, I came there not to make an
interview but to apologise to the artist for
being late, hoping for his understanding.
He was totally calm and said that he is not
angry at all and then he asked whether
there was any way to bring the camera for
the interview. I said that they will be here
in 15 minutes. „Ok, let's go and sit down.
By the way, do you play guitar?” - he said.
We started a totally private conversation.
After a while he apologised and asked
cordially if he can call his mother to ask
how she was. Finally the video team arrived, we did the set-up and I made a great
interview about the record. It took 20
minutes, after 10 minutes of the interview
his managers started showing us that the
time was up but Chris said - “But we are
still talking!”. We finished the interview
and I thanked him a lot and wanted to go
away, but Chris stopped me and said: „No
way my dear. You asked me questions and
I answered. Now I will ask you questions
and you will answer”. We were sitting

there for half an hour. He asked me about
how Poland was changing – that was
in the end of 1990s. He asked about our
daily life, about economic changes and
politics, about the system and political
parties. I was shocked. And then I asked
him: „Chris, but why are you interested
in all this?”. And he said that he visited
Czech Republic and Hungary and that
he sees changes and that he is happy that
communism is over and that he wants to
find out as much as he can, because he is
fascinated by this. I don't listen to Chris's
music everyday for hours but each time
I hear about him, I think about him positively – both as an artist and as a human
being. After that we bumped into each
other in Sopot at the festival. I asked about
his daughter – whether she liked Sopot.
It turned out that they were staying in
Chinese hotel by the beach. His daughter,
Josephine, did not go out of the hotel, she'd
eat in the hotel restaurant and be sure that
she is in China.
Read the whole article at: Anywhere.pl
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Ohrid

spod lady

GOŚCINNI I UCZCIWI MIESZKAŃCY, PYSZNE
SERY I WINO ORAZ RAKIJA SPOD LADY
– TEGO SPODZIEWAJCIE SIĘ WJEŻDŻAJĄC
DO MACEDONI.
TEKST I FOT.

ALEKSANDER DOMAŃSKI

N

asza macedońska wyprawa
swój początek ma w jednej
z winnic w centrum tego
kraju, a to z racji tego, że
w przewodnikach po krajach
bałkańskich na próżno szukać informacji
o winnicach, które nie tylko zaspokoją
naszą ciekawość i kubki smakowe, ale
przede wszystkim będą osiągalne dla
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naszego portfela. Zjeżdżamy za jedną z reklam na autostradzie. Same znaki kończą
się tak szybko, jak znika nam w oddali
droga, z której właśnie zjechaliśmy, więc
pytamy o drogę pierwszego napotkanego
mieszkańca. Ku naszemu zdziwieniu pan
udziela kilku praktycznych informacji na
temat winnic w okolicy i dość szybko odradza nam odwiedzenie tej reklamowanej.
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W zamian proponuje mniejszą, ciekawszą,
a przede wszystkim tańszą.
Po paru minutach docieramy do celu.
Piękne budynki świadczące o bogactwie
poprzednich właścicieli, potężne połacie
krzewów winnych i pawie, które właściwie
można spotkać w całym ośrodku, robią
niesamowite wrażenie. Po wjeździe na
teren podchodzi do nas miły starszy pan,

zaczyna oprowadzać. Jest miło, choć jego
angielski sprowadza się chyba do czterech wyuczonych zdań, które powtarza
przy każdym budynku, jak i w piwniczce
z leżakującymi beczkami. Daje nam to do
zrozumienia, że niezbyt często zaglądają tu
goście z innych państw. Ale jego starania by
zaznajomić nas choć z kawałkiem historii
tego miejsca, czasu oraz rodzaju drewna,
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w którym powinny leżakować wina, robi na
nas ogromne wrażenie. Pod koniec zwiedzania następuje oczywiście degustacja i tu
kolejne miłe zaskoczenie – dostajemy lekcję
prawidłowego picia wina i deskę przepysznych serów, jakiej nie powstydziłaby się
niejedna dobra restauracja.
Po chwili rozmowy i połączeniu chyba
wszystkich znanych nam języków (podczas
tej rozmowy użyliśmy przynajmniej trzech)
otrzymujemy towar spod lady – rakiję. Jak
wina mogliśmy kupić w szklanych butelkach, z dokładnym opisem rocznika rozlewania i szczepów, z których jest zrobione, tak
nasz złocisty trunek został podany w plastikowej butelce z etykietą po wodzie mineral-
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Po paru
minutach
docieramy do
celu. Piękne
budynki
świadczące
o bogactwie
poprzednich
właścicieli,
potężne połacie
krzewów
winnych i pawie,
które właściwie
można spotkać
w całym
ośrodku, robią
niesamowite
wrażenie.
nej. Po małej próbie stwierdzamy, że to jeden
z lepszych mocniejszych alkoholi, jakie dane
nam było pić na Półwyspie Bałkańskim.
Po zakupie kilku butelek wina udajemy
się w dalszą drogę do jednego z piękniej-

szych macedońskich miast. Docieramy do
Ohrid – miasta malowniczo rozciągającego
się od brzegu jeziora aż po samo wzgórze
z twierdzą, które skrywa swoje uroki zapisane w murach kaplic i kościołów, których
według legend w średniowieczu stało tutaj
365. Udajemy się w wędrówkę na wzgórze
idąc wąskimi kamiennymi uliczkami przeszywającymi gęsto utkane domki. Samo
miasto jest dość dobrze przygotowane na
ruch turystyczny. Co prawda ceny w kawiarniach nad samym brzegiem jeziora
nieco nas odstraszają, ale wystarczyło
zapuścić się kawałek dalej, aby odkryć nie
tylko piękno tego miasta, ale usiąść i poczuć
klimat. Zamawiamy kawę – zapach świeżo
mielonej mieszanki arabiki rozchodzi się
po całej okolicy, nie ma tu już gwaru i dużej
ilości turystów z aparatami. Jest cicho,
a miejscowi ludzie oddają się grom i rozmowom. Czas płynie inaczej, ludzie nie siedzą
pozamykani w swoich czterech ścianach
przed komputerami. Tutaj przede wszystkim stawia się na spotkania ze znajomymi.
Im nie jest potrzebny dobry sprzęt, cieszą
się chwilą rozmowy z bliskimi w kawiarni.
Po paru głębszych oddechach udajemy
się w dalszą wycieczkę po cerkwiach tego
miasta. Freski oraz ikony w nich namalowane zrobią wrażenie nie tylko na koneserach sztuki, ale i na zwykłym przechodniu;
zachowane w stanie idealnym przyciągają
złotymi zdobieniami oraz sporą ilością
detali. Niestety część malunków świętych
miała wydłubane oczy – to pozostałości
panowania Turków w tym regionie. Po
obejrzeniu cerkwi św. Zofii kierujemy się
w stronę starożytnego teatru. Stamtąd rozpościera się widok na całą zatokę, lazurowa
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woda błyszczy w blasku słońca, a w oddali
widać już albańską granicę. Jest gorąco.
Wybieramy się do pobliskiego sklepu kupić
zimne napoje, niestety nie można płacić
w euro. Pewnie w ogóle nie wspominałbym
o sklepie, gdyby nie spotkany tam pan, który podobno wymienia większość popularnych walut. Patrząc na niego przenieśliśmy
się w czasy PRL -u – siedział sobie za ścianą,
miał dosyć gruby portfel oraz kalkulator.
Przypominał cinkciarza. Nie umiał mówić
po angielsku, a kwotę, którą mu się pokazywało, dość szybko przeliczał na kalkulatorze na denary macedońskie. Akceptacja
transakcji następowała przez kiwnięcie głową. Po wyjściu od niego nasunęło nam się
jedno pytanie – czy połowa rzeczy w tym
kraju musi być spod lady? Dopiero później
uświadomiliśmy sobie, że każda nisza,
która się tutaj tworzy, jest idealnie wykorzystywana przez mieszkańców, dzięki czemu
zarobić może każdy, kto ma chęć.
Zwiedzamy kolejne monastyry i docieramy do występującej na pocztówkach
z Macedonii cerkwi św. Jana. Jest malutka
i leży w bajecznym otoczeniu, ale ludzie
podchodzący do niej szybko zawracają.
Dlaczego? Tak to jest, jak do jednego z najpopularniejszych zabytków w całym kraju
wstęp jest tak drogi, że za tę samą cenę można odwiedzić pozostałe cerkwie i Muzeum
Ikon z równie ciekawymi ikonostasami
i malowidłami na ścianach jak te prezentowane w cerkwi św. Jana.
Na koniec dnia zachodzimy jeszcze do
Muzeum Piśmiennictwa Słowiańskiego,
co wydaje się idealnym podsumowaniem
całej wycieczki i uporządkowaniem faktów
odnośnie tego miejsca.
Nocleg to kolejna chwila na przemyślenia
odnośnie Ohrid. Ludzie są tu serdeczni i pomocni, ale przede wszystkim uczciwi – jak

się później okazało pan, który wymieniał
nam walutę, wymienił ją po kursie bankowym. Po drugie – gdyby każdemu w Polsce
chciało się tak pracować i odpoczywać, jak
ludziom w Macedonii, bylibyśmy bardziej
obrotni i mniej narzekali na wszystko.
IN ENGLISH

Ohrid from under the
counter
Hospitable and honest locals, great
cheeses and wine plus rakia from
under the counter – you should
expec t this and more when you enter
Macedonia.
Our Macedonian trip started in one of
the wine-yards in the very centre of that
country. The reason for that is that in travel
guides to Balkan countries you will not find
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information about wine-yards which will
definitely cater for your curiosity and taste
buds but most of all your wallet will manage
it. We come off the highway just behind one
of the billboards. The road signs disappear
as quickly as the highway that we went off
from so we stop by and ask one of the locals
for directions. To our amazement he gives us
a couple of practical information about surrounding wine-yards and very quickly informs
us why not to visit the widely promoted one.
He recommends instead a smaller, more interesting and most of all cheaper one.
After a couple of minutes we reach our destination. Beautiful buildings tell a lot about
the wealth of the previous owners, the area
is huge and totally filled with wine-trees and
peacocks that you can find in each part of
the wine-yard, are totally awesome. After we
enter the wine-yard's territory, we a friendly
old man approaches us and starts to guide
us around. The atmosphere is very nice although his command of English is very poor
and he can say only four sentences that he
keeps repeating near each building and each
basement with wine barrels. It seems that
foreign tourists don't come here too often.
But his efforts to share with us at least a bit
of the history of this place and the recipe for
wine-making – time and type of wood in
which the wine should lie, make a huge impression on us. At the end of the guided tour
we get a chance to taste the wine and that's
another surprise for us – we get a free lesson
of wine-drinking and a board of cheeses that
any good restaurant would like to have.
After a while of talking with our guide
in a mixture of possibly all languages that
we know (during this conversation we used
at least three of them) we get some special
stuff from under the counter – rakia. The
wines are being sold in glass bottles with

a detailed description of the year they were
poured into bottles and the vine stock from
which they were produced, whereas the golden rakia was served in a plastic bottle with
a label coming from mineral water. After
a small try we can say that rakia is one of
the best strong alcohols that we got a chance
to try in the Balkan Peninsula.
Having purchased a couple wine bottles,
we continue our journey to one of the most
beautiful cities in Macedonia. We reach Ohrid
– a city located in beautiful surroundings that
stretches from a lake coast up to the hill with
a fortress. Ohrid is a place where you can find
amazing historical buildings such as churches and chapels whose walls speak about
their long history that dates back to the times
when in accordance to medieval legends, there
were 365 of them here. We take a walk to the
top of the hill, following narrow stone streets
that cut across thickly placed houses. The city
itself is quite well prepared for large numbers
of tourists. Although prices in cafes located
right by the lake are a bit scary, but once we
move a bit further into the city we manage
to discover not only the beauty of the city but
we also get a chance to sit down and sense its
atmosphere. We order coffee – the smell of
freshly brewed blend of arabica coffee fills the
whole area, and what's more, the place is more
quiet, with little noise and less tourists with
cameras and here the locals live their daily
life – playing games and chatting. Time flows
differently here and people don't stay at home
in front of their computers. It is more about
meeting friends here and people here don't
need good equipment to do that – they are
happy with a while of conversation with their
friends and relatives over a cup of coffee.
After a couple of deep breaths we continue our sightseeing and go to local orthodox
churches. The frescos and icons that we
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find inside them make a huge influence
not only on the art connoisseurs but also
on average people. Frescos and icons here
have been kept in their original ideal state
and they attract attention with their gold
ornaments and a large number of details.
Unfortunately some of the holy drawings
had their eyes taken out – this is are the
remnants of the Turkish rule in this region.
After visiting the orthodox church of St.
Sophia we head towards the ancient theatre.
From that place we get a perfect view onto
the whole bay – the azure blue water is
glittering in the sun and in the distance we
can see the Albanian border. It's hot. We
go to a shop close by to buy some water but
unfortunately we cannot pay in Euro. Most
probably I wouldn't even mention the shop if
not for a man that we met there who seems
to be a kind of local “exchange office” for
almost all kind of money. Looking at them
we suddenly returned to the times of Polish
People's Republic – the man was sitting there with a quite thick wallet and a calculator.
He looked like a typical money-changer. He
spoke no English and he very swiftly transferred the sum of money we'd show him into
Macedonian denars. The transaction was
accepted by nodding. When we left him we
thought to ourselves – do half of the things
in this country have to be from under the
counter? Only after a while we realised that
every niche that appears in Macedonia is
perfectly used by the locals and in that way
everyone who wants to earn can do that.
We continue our sightseeing in other monasteries and we reach the Orthodox church
of St. John which you can often find in the
postcards from Macedonia. The church is
small and it's located in a beautiful place but
people who approach it, go away very quickly. Why? Well, the entrance tickets to one of
the most attractive and most popular historical buildings in Macedonia are so expensive
that for the same price you can visit all the
other churches and the Museum of Orthodox
Icons with equally interesting iconostasis
and wall paintings as those presented in the
St. John's Orthodox church.
At the end of the day we visit the Museum
of Slavonic Writing Culture which seems to
be an ideal summing up of our excursion and
a way to put the facts about Ohrid in order.
We spend the night in Ohrid and get some
time to digest this place. People are friendly
and helpful but most of all very honest – as we
found out later on, the man who exchanged
money for us in accordance to bank transaction. Second of all – if all the people in Poland
had the same urge to work and rest as the people from Macedonia then we would definitely
be more productive and less whining.

TASTE

GUST
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Order taxi via app and
pay half the price

ZAMAWIAJ PRZEZ
APLIKACJĘ
i płać połowę mniej

POTRZEBNA CI TAKSÓWKA NA LOTNISKO? BOISZ SIĘ, ŻE ZOSTANIESZ OSZUKANY?
JEST NA TO ROZWIĄZANIE – APLIKACJA MYTAXI. DZIĘKI NIEJ BEZPOŚREDNIO
ZAMÓWISZ ULUBIONEGO KIEROWCĘ, SAM WYBIERZESZ STAWKĘ PRZEJAZDU,
A NAWET BĘDZIESZ MÓGŁ ZAPŁACIĆ BEZPOŚREDNIO Z POZIOMU SMARTFONA.
CO WIĘCEJ, KORZYSTAJĄC Z OPCJI „PŁAĆ PRZEZ APLIKACJĘ” W DNIACH 4-17 MAJA
ZAPŁACISZ ZA KURS 50% MNIEJ.

Do you need a taxi to the airport? Are you
afraid of being cheated? There is a solution
for you – mytaxi app. Thanks to this you
can directly order your favourite driver,
select the fare and even pay with your
smartphone. Moreover, by using the “Pay by
App” option between 4th-17th of May, you
will pay only 50% for your ride in Warsaw.
Mytaxi, a pioneer among taxi applications,
directly connects the driver and the passenger, omitting the dispatch centre. The
advantage of this solution is the transparency – a passenger recognises the driver
with a photo, name and a phone number.
Moreover, they can live-track the driver
on their mobile phone screen and after the
ride rate the driver and his car. When ordering a taxi with mytaxi one can also be
certain that the service will be provided
by a licensed taxi driver.

WARSAW TAXIS 50% OFF
TEKST I FOT.:

M

MAT. PRASOWE

ytaxi, pionier wśród aplikacji do zamawiania taksówek
przy użyciu smartfona,
łączy bezpośrednio kierowcę z pasażerem, bez pośrednictwa
centrali. Atutem takiego rozwiązania
jest przejrzystość – pasażer rozpoznaje
kierowcę dzięki zdjęciu, imieniu i nazwisku, numerowi telefonu. Na bieżąco może
też śledzić przyjazd taksówki na ekranie
swojego telefonu, a po skończonym kursie
może ocenić podróż i kierowcę za pomocą
gwiazdek. Zamawiając taksówkę z mytaxi
ma również pewność, że przyjedzie po
niego licencjonowany kierowca.

WARSZAWSKIE TAKSÓWKI 50% TANIEJ
mytaxi jest też pierwszą aplikacją
w Polsce, która uruchomiła na rynku
taksówek mobilny system płatności –
opcję „Płać przez aplikację”. Korzystając
z niej w dniach 4-17 maja, pasażerowie
zamawiający kurs z „Płatnością przez
aplikację” zapłacą 50% wartości kursu.
Wszystko to w ramach akcji „Warszawskie taksówki o połowę taniej”.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?
•ściągnij bezpłatną aplikację mytaxi na
iOS, Android lub Windows Phone.
•zarejestruj w aplikacji wybrany sposób
płatności: kartę VISA, MasterCard lub
konto PayPal.
•Zamów taksówkę wybierając opcję „Płać
przez aplikację”.
Po zakończeniu kursu taksówkarz zainicjuje proces płatności wprowadzając
na swoim smartfonie cenę za przejazd
zgodnie ze wskazaniem taksometru.
Sekundę później cena wyświetli się na
smartfonie pasażera w celu zatwierdzenia jej kodem PIN. Cały proces płatności
odbywa się w sposób bezpieczny i przejrzysty w ciągu kilku sekund.
Mytaxi działa obecnie w Niemczech,
Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Włoszech
i oczywiście w Warszawie. Jeśli podróżujecie w jedno z tych miejsc – nie zapomnijcie skorzystać z mytaxi.

WWW.MYTAXI.COM

25

Mytaxi is the first taxi application in
Poland which launches a mobile payment
system – the “Pay by App” feature. Between
4th and 17th of May, passengers ordering
a ride with “Pay by App” option will pay
only 50% of the fare thanks to the current
discount: “Warsaw taxis for half the price”.

HOW TO USE THE DISCOUNT?
•download mytaxi free app for iOS, Android or Windows Phone
•register and choose your payment method: VISA, MasterCard or PayPal account
•select “Pay by App” option and order a taxi.
After completing the ride the taxi driver
initiates the payment process and enters
the fare in his smartphone as indicated by
the taxi meter. The price is instantly displayed on the passenger’s smartphone so
the passenger can accept it and confirm
with a password. The entire payment process is safe and takes only a few seconds.
Mytaxi currently operates in Germany, Spain, Austria, Switzerland, Italy
and of course in Warsaw. If you travel to
one of those places – do not forget to use
mytaxi app!
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Piotr Metz poleca
Recommended by Piotr Metz
PIOTR METZ

Courtney Barnett – Sometimes I Sit and Think, and
Sometimes I Just Sit

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

TEKST

Leszek Możdżer & Friends
– Jazz at Berlin
Philharmonic III

WYD. MYSTIC

WYD. ACT

Brzmieniowo płyta osadzona jest
w alternatywnym rocku początku lat
90-tych, choć wydaje się to być nie tyle
świadomym nawiązaniem na przykład
do swojej słynnej imienniczki, ile przekonaniem, że to najlepszy dostępny środek
do wybranego przez Courtney przekazu –
humoru i wyraźnej niechęci do zbawiania świata. No i piękny blues na koniec.

Trzecia pozycja serii zestawia koncertowo w każdym tego słowa znaczeniu słynne od dekady trio Możdżera
z Fresco i Danielssonem ze smyczkową
wyobraźnią Atom String Quartet. Na
początek Lutosławski, a potem zestaw
kompozycji wszystkich uczestników
wydarzenia, na którego unikatowość
oprócz temperatury występu na żywo
składa się przede wszystkim wyobraźnia muzyków w nowych dla nich artystycznych okolicznościach.

Courtney Barnett – Sometimes I Sit and Think, and
Sometimes I Just Sit
RELEASED BY MYSTICL
As regards its sounds, the record is deeply
set in alternative rock from the early 90s,
although it seems not so much a conscious reference to for example its author’s
famous namesake as a belief that it is
the best means available for the message
Courtney has chosen: humour and a clear
aversion to saving the world. Plus beautiful blues to finish off.

Leszek Możdżer & Friends
– Jazz at Berl
in Philharmonic III
RELEASED BY ACT
The third item of the series masterfully
combines the trio of Możdżer, Fresco
and Danielsson, who have been famous
for ten years already, with the stringed
imagination of Atom String Quartet. The
record begins with Lutosławski and
moves on to a set of compositions by all
the participants to the event. It owes its
unique character to not only the temperature of live performance but most of all the
imagination of the musicians in their new
artistic circumstances..
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Modest Mouse – Strangers
to Ourselves
WYD. SONY
Ten świetny album brzmi jak uwspółcześniony sampler brzmień z całej
kariery grupy, choć w kilku utworach
Modest Mouse flirtuje wręcz ze szlachetniejszą odmiana muzyki pop. Ani się
obejrzeliśmy, a anarchistyczni muzycznie buntownicy stali się ikoną z gatunku
i teraz zastanawiają się w którą stronę
zmierzać. Na tej płycie najwyraźniej
jeszcze nie zdecydowali.

Modest Mouse – Strangers
to Ourselves
RELEASED BY SONY
This excellent album is like a modernized
sampler of sounds collected from the
whole career of the group. Still, Modest
Mouse devotes several songs to flirt with
a nobler version of pop music. Before we
could say Jack Robinson, the musically
anarchistic rebels had become the icon of
this kind of music and now wonder which
way they should go. Clearly, they have not
made up their mind on this album yet.
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Książki w chmurach
Books in the clouds
TEKST

SYLWIA GUTOWSKA

promoted nowadays. In the „quasi-culinary essays” written for
„Zwierciadło” magazine, Masłowska approaches food from a contextual perspective – most often she uses it as a pretext to return to
time of her childhood. Apart from sentimental journeys, carried
out literally with the use of a time machine, we get texts that speak
about „Wars” (famous Polish Railaway restaurant car – trans. note),
hotel cuisine, family dinners and the huge food portions served in
Michigan state. All of these anecdotes present cultural schizophrenia with a pinch of catastrophism a’la Mrożek from the 1950s. All
this is served with a large dose of absurd sense of humour, with
a hint of Maciej Sieńczyk illustrations. Super tasty!

Jonathan Carroll
„Ucząc psa czytać”
WYD. REBIS
Najnowsza publikacja święcącego triumfy nad Wisłą amerykańskiego pisarza przestawia historię Tony’ego. A właściwie dwóch
Tonych. Właściwie trzech. Z początku bowiem banalna opowieść
strona po stronie okazuje się coraz bardziej zagmatwana fabularnie. „Wszystko to było strasznie pogmatwane, jak to się zdarza

Dorota Masłowska
„Więcej niż możesz zjeść”

wtedy, gdy nagle nie ma cię już tam, gdzie byłeś dotychczas” – tym
zdaniem autor wyjaśnia, co miał na myśli. I świetnie! Książka
traktuje o miłości i gdzieniegdzie zawiera błyskotliwe spostrzeże-

WYD. NOIR SUR BL ANC

nia na temat spraw – uwaga – ostatecznych. Za największą zaletę

Jak pisze na początku, „mimo nazwiska o charakterze spożyw-

tej książki należy jednak poczytywać jej objętość (94 strony). Cie-

czym”, autorka średnio kojarzy się z kuchnią, a co dopiero w jedy-

kawostką jest, że w 1980 r. pisarza jednemu z wydawnictw amery-

nym obowiązującym ostatnio w Polsce wydaniu lifestyle’owym.

kańskich polecił Stanisław Lem. I znowu możemy powiedzieć, że

W zebranych „felietonach parakulinarnych”, pisanych dla „Zwier-

wszystko, co dobre, świat zawdzięcza Polakom.

ciadła”, Masłowska jedzenie traktuje kontekstowo – zazwyczaj jako
pretekst do przeniesienia się w czasy swojego dzieciństwa. Oprócz
podróży sentymentalnych, odbywanych dosłownie, za pomocą
machiny czasu, mamy tu rozważania na temat przedziałów „Wars”,

Jonathan Carroll
“Teaching the Dog to Read”
PUBLISHED BY REBIS

hotelowej gastronomii, rodzinnych obiadów i rozmiarów porcji
w amerykańskich barach w stanie Michigan. Wszystko to ukazuje

Here comes the most recent novel written by the world famous

kulturową schizofrenię, z nutką katastrofizmu a’la Mrożek z lat 50.

American writer who is also very popular in Poland. The book tells

Podane z dużą dawką absurdalnego humoru, doprawione ilustra-

a story of Tony, or rather – two Tonys. Or rather three Tonys. At the
beginning the seemingly banal story bit by bit turns out to have

cjami Macieja Sieńczyka. Wyborne!

a truly complicated narrative. „It was all extremely complicated,
just like in the moments when it turns out that you are no longer

Dorota Masłowska
“More You Can Eat”

somewhere where you used to be” – with this sentence the author
explains his point. And that's great! It's a book about love and at
times you can even find thoughtful reflections on – caution – es-

PUBLISHED BY NOIR SUR BL ANC

In the introductory note, the author says that „although she has

chatological matters. But the book's biggest advantage is its size

a surname related to food” (surname “Masłowska” can be roughy

(94 pages). What's interesting, in 1980 Carroll was recommended

translated as “Butterson” - transl.note), she cannot be associated with

to one of American publishing houses by Stanisław Lem. So again,

cuisine and cooking, especially with the lifestyle-type that is being

we can say that the world really owes all the good to the Poles.
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NOWA POLSKA

szkoła filmowa

DUŻO DOBREGO DZIEJE SIĘ OSTATNIO W POLSKIM KINIE. NAJBARDZIEJ
SPEKTAKULARNYM PRZEJAWEM TEGO JEST OCZYWIŚCIE OSCAR DLA „IDY” ZA
NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY. ALE NIE TYLKO Z TEGO POWODU OD
JAKIEGOŚ CZASU MOŻNA WRESZCIE BEZ ZAŻENOWANIA CHODZIĆ DO KINA NA
RODZIME PRODUKCJE.
TEKST

J

SYLWIA GUTOWSKA FOT.:

MAT. PRASOWE

eszcze do niedawna wśród widzów
panowała powszechna opinia, że
nie warto chodzić na polskie filmy,
a poziom artystyczny utrzymywany był tylko w niskobudżetowych,

a co za tym idzie nie tak powszechnie
dostępnych, offowych produkcjach. Poszukiwacze nieco bardziej ambitnej rozrywki
znad Wisły musieli czekać na przeglądy
czy festiwale filmowe w kinach studyj-
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nych. Od kilku lat sytuacja zaczęła się
poprawiać i twórcy alternatywni zaczęli
przechodzić do nurtu głównego, ogólnie
dostępnego nie tylko w małych kinach,
ale też multipleksach. Poprawiła się też
sytuacja samych kin studyjnych – pomimo wiecznych problemów, z jakimi się borykają, odwiedzane są przez większą ilość
widzów w porównaniu z ubiegłymi latami,
między innymi za sprawą projektu „Małe
kino”, współfinansowanego przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej i dotyczącego
takich kin w małych miejscowościach.
Powrót widowni do małych kin wiąże się

TASTE

GUST

też z cyfryzacją, która ułatwiła przekazywanie kopii i przede wszystkim poprawiła
jakość obrazu. A dotyczy to przecież nie
tylko małych miejscowości, ale i dzielnic
dużych miast, które przechodzą rewitalizację. Tam też przy osiedlowych domach
kultury działają kina studyjne, będącą
alternatywną formą spędzania wolnego

czasu przez młodzież i dorosłych. Przy
tym procesie również pomagał Instytut,
współfinansując program „Cyfryzacja kin”.
W tym roku PISF obchodzi dziesięciolecie istnienia. Odchodząca dotychczasowa dyrektor, Agnieszka Odorowicz,
wieńczy swoją kadencję dobrym wynikiem. To Oscar dla „Idy” Pawlikowskiego,
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Srebrny Niedź‑
wiedź dla „Body/
Ciało” Szumow‑
skiej, ale też po‑
zytywna ocena
Najwyższej Izby
Kontroli, która do‑
ceniła prawidłowe
i transparentne
funkcjonowanie
instytucji. Przekła‑
da się to na sukce‑
sy, także komer‑
cyjne, polskich
tytułów.
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Srebrny Niedźwiedź dla „Body/Ciało”
Szumowskiej, ale też pozytywna ocena
Najwyższej Izby Kontroli, która doceniła
prawidłowe i transparentne funkcjonowanie instytucji. Przekłada się to na sukcesy, także komercyjne, polskich tytułów.
Przykładowo, w zeszłym roku frekwencja na polskich filmach w naszym kraju
w stosunku do 2013 roku zwiększyła się
o 3,8 milionów widzów. Polacy najchętniej oglądali „Bogów” w reżyserii Łukasza Palkowskiego (film zdobył Grand
Prix na Festiwalu Filmowym w Gdyni)

i „Miasto 44” Jana Komasy. Zeszły rok to
łączna frekwencja 40,4 miliona widzów,
a zarazem drugi po roku 2011 najlepszy
rok od czasu postania PISF. Co oznaczają
te suche fakty? Napędzanie rynku i rozwój polskiej kinematografii. To dzięki
widzom mogło dojść do realizacji wielu
z głośnych produkcji.
Ten rok został hucznie rozpoczęty sukcesami polskich twórców na
Oscarach. Pięć nominacji (dla niewtajemniczonych: „Ida” – Najlepszy Film
Nieanglojęzyczny, Zdjęcia, „Joanna”

i „Nasza klątwa” w kategorii Krótki Film
Dokumentalny i Najlepsze Kostiumy
dla Joanny Biedrzyckiej-Sheppard
za „Maleficient” – nominowanej w tek
kategorii już po raz trzeci) i zwycięstwo
Pawła Pawlikowskiego. Ale nie samymi
Oscarami człowiek żyje. Jeśli chodzi
o premiery, to pierwsze trzy miesiące
obfitowały w głośne polskie premiery. To przede wszystkim „Body/Ciało”
Małgorzaty Szumowskiej, laureatki tegorocznego Srebrnego Niedźwiedzia na
Berlinale. W filmie po dłuższej przerwie
można oglądać wybitnego Janusza Gajosa, obok którego grają Maja Ostaszewska i amatorka, Justyna Suwała. Mamy
też ekranizację kryminału Zygmunta
Miłoszewskiego „Ziarno prawdy” z Robertem Więckiewiczem w roli głównej.
Triumfy święci debiut fabularny Maćka
Bochniaka „Disco polo”. Ta komedia
muzyczna, opowiadająca o szalonych
latach dziewięćdziesiątych, od chwili
premiery znajduje się na pierwszym
miejscu polskiego box office’u.
Co do tego, że na polskie filmy jednak
warto chodzić, nie ma chyba wątpliwości. My czekamy na kolejne produkcje
i kolejne sukcesy – tak w Polsce, jak na
zagranicznych festiwalach.
IN ENGLISH

The New Polish Film
School
Polish cinema is really flourishing. The most
spectacular proof of this is of course the
fact that „Ida” won the Oscar prize as the
Best Foreign Language Film. But this is not
the only reason why in the recent years we
eagerly and without any frustration go to
cinema to watch Polish films.
Not so long ago Polish people held
a common belief that Polish films are not
worth watching and that th e artistic level
of Polish cinema was kept high only in
the low-budget and therefore not easily
accessible off productions. Fans of more
ambitious entertainment had to wait for
film festivals and film events in small
art-houses. Since a couple of years the
situation of the Polish cinema has been
getting better and alternative filmmakers started moving into the mainstream
which is available not only in art-houses
but also in multiplexes. Also the situation
of the small art-houses has improved –
although they still suffer from same old
problems, more and more people visit
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them especially thanks to the project
called „Małe kino” (Small cinema) co-financed by the Polish Institute of Film Art
and devoted to small cinemas in small
towns. The fact that audiences are returning to cinemas in art-houses is also
related to digitalisation which enhanced
the quality of the image and enabled
the distribution of film copies. And this
goes not only to small towns but also to
districts of large cities that are currently
being revitalised. In these places, district
culture centres also have their own
small cinemas that encourage teenagers
and adults to spend their free time in an
alternative way. This process was also
supported by the Polish Institute of Film
Art which co-financed the project „Cyfryzacja kin” (Digitalisation of cinemas).
In 2015 the Polish Institute of Film Art
celebrates the 10th anniversary of its
existence. Agnieszka Odorowicz – who
served as the Director of the Institute and
currently leaves the post can be proud
of the institute's achievements - Oscar
for „Ida” directed by Pawlikowski and
a Silver Bear for „Body/Ciało” directed by
Szumowska plus a positive evaluation
done by the Supreme Chamber of Control
that appreciated the Institute's proper
and transparent functioning. This is also
the reason for successes, also commercial ones, of Polish film titles. For example – last year the number of people who
watched Polish films in cinemas grew 3,8
millions of people in comparison to 2013.
Polish people favoured watching „Bogów”

(Gods) directed by Łukasz Palkowski (this
film won the Grand Prix at the Gdynia
Film Festival) and „Miasto 44” (City 44) by
Jan Komasa. In 2014 the total number of
cinema audience was 40,4 millions which
makes 2014 second best year since the
opening of Polish Institute of Film Art, 2011
remains the best year ever. What do these
dry facts mean? They point at the fact that
Polish audiences stimulate the development of film market and the Polish cinema.
It is thanks to them that many famous
productions could be created.
2015 began with a great success of Polish
filmmakers at the Oscars. We received 5
nominations (for those who didn't know:
„Ida” – Best Foreign Language Film and
Cinematography, „Joanna” and „Nasza
klątwa” - Documentary Short Subject, Best
Costumes - Joanna Biedrzycka-Sheppard
for „Maleficient”, it's the third time she gets
nominated for this prize) and Paweł Pawlikowski won the Oscar for the Best Foreign

Film. But no man lives by Oscars alone.
As regards film premieres, the first months
of 2015 were filled with highly acclaimed
Polish premieres. First of all - „Body/Ciało”
by Małgorzata Szumowska, winner of the
Silver Bear Prize at the Berlin Film Festival. This film features famous Polish actor
Janusz Gajos, Maja Ostaszewska and an
amateur actress Justyna Suwała. Another premiere is a film version of the book
written by Zygmunt Miłoszewski entitled
„Ziarno prawdy” (The Seed of Truth) with
the main role of Robert Więckiewicz. Also
the film debut of Maciek Bochniak entitled
„Disco polo” is doing very well. This music
comedy which speaks about the crazy
1990s from the day of its premiere stays at
the top rank of the Polish box office.
There is no question that watching
Polish films is worth it. We are now
waiting for new productions and further
successes – both in Poland and at the
foreign film festivals.

FOT.: ALVERNIA STUDIOS NEXT FILM
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Czas lotnika
GRAHAM SPOREJ CZĘŚCI NASZYCH BLIŹNICH KOJARZYĆ SIĘ BĘDZIE Z PIECZYWEM.
BARDZIEJ WYSOFISTYKOWANYM MOŻE PRZYPOMNIEĆ PISARZA O TYM IMIENIU. GREENE'A.
TAK SAMO NAZYWA SIĘ TEŻ AKTOR, KTÓRY ZAWSZE GRA JAKIEGOŚ INDIANINA. PEWNIE
DLATEGO, ŻE SAM JEST IROKEZEM, ALE JEGO RACZEJ ZNA SIĘ Z TWARZY, NIE Z IMIENIA.
TEKST:

MARCIN KĘDRYNA ŹRÓDŁO FOT.:

MAT. PRASOWE
WWW.PRACOWNIACZ ASU.PL
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est jeszcze Graham Masterton.
Twórca horrorów i podręczników z dziedziny życia seksualnego. Ale też nie o tego Grahama nam dziś chodzi. Chodzi
o George'a, czyli tego Grahama,
którego zna każdy zegarmistrz na świecie. George Graham wynalazł wychwyt
Grahama. Wychwyt Grahama to coś,
bez czego nie działałaby większość
zegarów wahadłowych.
Pan George w przerwach w rewolucjonizowaniu systemów pomiaru czasu

kolegował się z różnej maści naukowcami. Należał nawet do Royal Society.
Przyjaźnił się tam z osobami, których
nazwiska znają nie tylko zegarmistrzowie, ale wszyscy, którzy chodzili na
fizykę w podstawówce.
Przeszło trzydzieści lat temu
w Szwajcarii reaktywowano firmę Graham. Zrobił to pan Eric Loth. Inżynier,
projektant, zegarmistrz i kolekcjoner
postanowił połączyć szwajcarski
know-how z brytyjskim dziedzictwem.
Wygląda na to, że mu się udało.

33

Przeszło trzydzieści
lat temu w Szwajcarii
reaktywowano firmę
Graham. Zrobił
to pan Eric Loth.
Inżynier, projektant,
zegarmistrz
i kolekcjoner
postanowił połączyć
szwajcarski knowhow z brytyjskim
dziedzictwem.
Dla laika najbardziej charakterystyczna jest linia zegarków lotniczych z wielkim przyciskiem do sterowania stoperem.
To pomysł z czasów II wojny światowej,
kiedy piloci bombowców musieli precyzyjnie odmierzać czas, by zbombardować
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fabrykę messerchmittów a nie szpital
dziecięcy. Chodziło o to, żeby móc korzystać ze stopera w rękawiczkach.
Dziś wydawać się może, że tego
rodzaju ułatwienie nie jest do niczego
potrzebne. Ale z drugiej strony czasy
mamy dziwne i kto wie, co się wydarzy
pojutrze.
IN ENGLISH

Pilot’s time
Many of us associate graham with bread.
Those more sophisticated might also
think about a writer named that way,
Graham Greene, and an actor carrying
the same name, who played some Indian
here and there. Perhaps because he’s
an Iroquois himself, but he’s more often
known by his face than his name.
There’s also Graham Masterton. An
author of horrors and sex life related
handbooks. But today we’re not talking
about this Graham either. We’re talking about George Graham, whom every
watchmaker in the world heard about.
George Graham invented the deadbeat
escapement. The deadbeat escapement is
something without which most pendulum
clocks couldn’t work.

Apart from revolutionizing time measurement systems, Mr George was meeting various kinds of scientists. He was
even a Fellow of the Royal Society, where
he met people whose names are familiar
to not only watchmakers but also all
those who attended physics classes at
primary school.
Graham company was reactivated
more than thirty years ago in Switzerland by Eric Loth. The engineer, designer, watchmaker and collector decided to
combine Swiss know-how with British
heritage. And it looks like he succeeded.
Laymen probably recognize most of
all a line of pilot’s watches with a huge
button used to control the stopwatch.
The idea evolved during World War II ,
when bomber pilots had to precisely
measure time in order to bomb a Messerschmitt factory instead of a children’s
hospital. It was about the ability to use
the stopwatch with gloves on.
Today it might seem that such a feature is no longer needed. But on the
other hand, we live in weird times. Who
knows what will happen?
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Subiektywny

przegląd dóbr

FOT. JACEK PIĄTEK

SAMSUNG GALAXY S6

TEKST
MARCIN KĘDRYNA
ŹRÓDŁO FOT.
MAT.PRASOWE

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wymieniamy telefony co dwa, trzy lata.
Albo szybciej – kiedy się zdezintegrują.
Na ogół robią to w tym samym czasie,
kiedy ich procesory przestają dawać
radę, a pojemność baterii poddaje się
motoryzacyjnej modzie na downsizing.
Nowy Galaxy S6 zbudowany jest z metalu i szkła. Szkła, które nie dość,
że nazywa się „Gorilla”, co samo w sobie
świadczy o twardości, to jeszcze jego najmocniejszą wersję nazwano wydawałoby
się niezbyt adekwatnym słowem „Corning”.W sieci są już filmy, na których S6
są zrzucane z różnych wysokości bądź
rzucane na różne odległości. Generalnie
nie polecamy tego rodzaju zachowań.
Jeżeli ktoś koniecznie chce czymś rzucać
polecamy koszykówkę.
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W S6 zastosowano pierwsze na świecie
64-bitowe, 14-nanometrowe procesory.
Aż sprawdziliśmy w Wikipedii – nanometr to miliardowa część metra. Gdyby
ten procesor był 140-nanometrowy
– nie zauważylibyśmy pewnie różnicy.
Różnicę pewnie zauważyłaby bateria. Jeżeli coś montowane jest po raz pierwszy
to pewnie nowe technologicznie będzie
dłużej, niż gdyby chodziło o coś
– jak to się mówi – sprawdzonego.
Baterię można ładować szybko –
przewodowo. Dziesięć minut ładowania
może dać cztery godziny używania.
Można też bezprzewodowo. Człowiek nie
musi wtedy szukać kabelka.
Ale ładowanie trwa wolniej.
Kamery – pięciomegapikselowa
przednia i szesnastomegakipselowa tylna
z bardzo jasnymi obiektywami dają szan-
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se na zdjęcia w zupełnej wręcz ciemności.
Sam proces uruchamiania aparatu trwa
mniej niż sekundę, więc nie ma znanego
z innych smartfonów problemu niemożności sfotografowania czegoś, co dzieje
się szybko i nagle. Do tego możemy dodać
działający system rozpoznawania linii
papilarnych. Naprawdę działający.
Znając życie, w ciągu najbliższych
trzech lat powstanie wiele nowocześniejszych smartfonów. Ale może się okazać,
że nie będzie to mieć dla nas specjalnego
znaczenia. Bo lepsze jest wrogiem dobrego.
Zwłaszcza, jeśli to dobre jest bardzo dobre.

BMW 2 ACTIVE TOURER
Wieloletnie doświadczenie nauczyło
mnie, żeby do hejtu podchodzić z rezerwą. Zwłaszcza własnego.
Wielbiciele marki BMW na samą informację o tym, że firma ma zamiar produkować samochód z napędem na przednią
oś zareagowali, jakby ktoś matkę im
kołkiem nieokorowanym zatłukł. Później,
kiedy zobaczyli jak samochód wygląda
– zaczęli płakać rzewnymi łzami, że taki
koreański w kształtach. Z doświadczenia
wiem, że nawet najbrzydsze BMW (dla
mnie X6) zaczyna się podobać kiedy się
jest już w środku. Do tego MINI jest dowodem na to, że BMW potrafi dobrze robić
przednionapędowe samochody.
Wsiadałem więc do 2 Active Tourera
bez zbytniej niechęci. Wolałem świat,
w którym serii BMW było pięć, ale
pewnie gdybym to ja zarządzał tą firmą
– zbankrutowałaby po paru miesiącach.
Dziś modeli jest bez liku. Tak, by każdy
znalazł coś dla siebie. Na przykład wiel-

biciel koreańskiego dizajnu. Ale poważnie. Zrobiłem Acitive Tourerem w trzy
dni ze dwa tysiące kilometrów. Samochód, który na pierwszy rzut oka sprawia
wrażenie stworzonego do jazdy po mieście, świetnie sprawdza się w trasie. Wersja 218d – silnikowo same plusy. Prawie
nie pali, a całkiem zgrabnie jedzie.
Wnętrze odpowiednio przestronne.
Teoretycznie można się czepiać foteli, choć
gdybym to zrobił pan Bóg powinien mnie
piorunem trafić, bo moje wrażliwe plecy
całkiem nieźle przeżyły prawie
20 godzin jazdy. Wyposażenie jak w BMW,
audio jak w BMW. Wszystko jak w BMW.
Tylko ten wygląd. Parę osób na parkingach czy stacjach benzynowych wyraźnie
nie mogło uwierzyć, że to jest BMW.
No i może właśnie o to chodzi. Może to
jest samochód dla ludzi, którzy cale życie
chcieli mieć samochód tak dobry jak BMW,
tylko nie kojarzący się z tuningowaną
trójką z lat dziewięćdziesiątych? Może. Nie
mnie oceniać. Ja wiem, że ci, którzy się na
to auto zdecydują – nie będą żałować.
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SAMSUNG SMART CONTROL
Telewizory SmartTV prócz wielu plusów
mają jeden zasadniczy minus. Ciężko jest
nimi sterować. Można oczywiście próbować robić to gestami bądź głosem. Można
używać smartfona bądź tabletu. Ale tradycjonalista może z tym mieć problem.
Wpisywanie długiego adresu www albo
hasła w przeszukiwarce Youtube przy
pomocy przycisków pilota może odebrać
przyjemność oglądania. By tej przyjemności nie odbierać Samsung stworzył
pilot, który działa trochę jak wskaźnik
laserowy. Kiedy kierujemy go w stronę
telewizora, na ekranie pojawia się punkt.
Więc zamiast zylion razy wciskać strzałki na pilocie, my po prostu wskazujemy,
co chcemy wskazać. I na co chcemy
kliknąć. Uważamy, że ta technologia jest
rewolucją na miarę UHD.

„POMPEJE. ŻYCIE W CIENIU WULKANU.”
Od połowy kwietnia na Stadionie Narodowym można obejrzeć wystawę „Pompeje. Życie w cieniu wulkanu.” Na ponad
2000 metrów kwadratowych powierzchni z 24 specjalnie zaaranżowanymi
salami oraz 70 instalacjami multimedialnymi, wizualnymi i sensorycznymi.
Przy tworzeniu wystawy zostały wykorzystane wszystkie dostępne, najnowocześniejsze technologie: rekonstrukcje 3D
i 4 D, efekty multisensoryczne, cyfrowe
projekcje przestrzenne, zsynchronizowane multimedialnie pulpity ciekłokrystaliczne, hologramy oraz trójwymiarowe
miraże. Odtworzone detal po detalu
Pompeje powstały w nowym wymiarze
i będą odbierane przez widzów wszystkimi zmysłami. Punktem kulminacyjnym
wystawy jest erupcja wulkanu. To efektowna projekcja w technologii 4 D, której
towarzyszy trzęsienie ziemi.
Z okazji otwarcia wystawy firma Samsung przygotowała specjalną aplikację
„Pompeje”. Znajdują się w niej informacje
o biletach, godzinach otwarcia czy dojeździe oraz bezpłatny przewodnik w for-
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mie audiobooka. Pomocna może okazać
się też wirtualna mapa. Użytkownicy
aplikacji będą mieli okazje poprzez zabawę poznać realia życia w starożytności
i poszerzyć swoją wiedzę historyczną.
IN ENGLISH

Subjective survey
of goods
SAMSUNG GALAXY S6
We’ve got used to changing our phones
every two or three years. Or even more
often, when they disintegrate. They usually
do it at the same time as their processors
conk out, and their battery’s capacity follows the automotive fashion for downsizing.
The new Galaxy S6 is built of glass
and metal. And not only is this glass
called “Gorilla”, which proves the
phone’s hardness in itself, but its strongest version is named “Corning”, which
could seem a rather inadequate word.
The web is already full of films showing the S6 being dropped down great
heights or thrown at various distances.
Generally speaking, we don’t recommend such behaviour. If you really need
to throw something, try basketball.
The S6 is the first phone to be powered
by 64-bit, 14-nanometre processors.
We’ve even looked it up on Wikipedia,
a nanometre is equal to one billionth of
a metre. If the processor was a 140-nanometre one, we probably wouldn’t even
see the difference. But the battery would.
When something is installed in a device
for the first time, it usually remains technologically new for a longer time than
so-called well-tried things.
The battery can be charged quickly
with a charger. Ten minutes of charging
can provide four hours of usage. It can
be also charged wirelessly. You don’t
have to look for the cable then. But it
takes more time.
As far as cameras are concerned,
there is a five-megapixel front camera

and a sixteen-megapixel back one with
bright lenses, which allow you to take
photographs in complete darkness.
The process of switching the camera
on takes less than a second, thanks
to which you avoid the problem of not
being able to shoot a photo when something happens quickly and suddenly,
which is so common in other smartphones. And on top of all that there’s
a good working fingerprint scanner.
It’s really good working.
As we can expect, there will be many
more innovative smartphones produced
n the nearest future. But it can turn out
it won’t make any difference to us. Because the best is the enemy of the good.
Especially when the good is very good.

BMW 2 ACTIVE TOURER
Many years of experience have taught me
to approach hatred with reserve. Especially when it’s me who’s the hater.
On hearing the news that the company
is to produce a front-wheel-drive car,
BMW lovers reacted as if someone had
clubbed their mother with an unpeeled
stake. And later, when they saw how the
car looked, they broke down in tears
because its shape was so Korean. I know
from experience that even the ugliest
BMW cars (like the X6 in my opinion)
can appeal to you when you’re already
inside. Plus the Mini proves that BMW
can make good front-wheel-drive cars.
So I got into the 2 Active Tourer
without a particularly strong aversion.
I preferred a world with five BMW cars
only, but if I was the one to manage the
company, it would certainly go bankrupt
after several months. Today it produces countless models so that everyone
can find something for themselves. For
example a lover of Korean design. But
seriously speaking, I drove around two
thousand kilometres within three days
in the Active Tourer. Though at first
glance it seems to be a typical urban car,
it performs very well outside cities as
well. As far as engine is concerned, the
218d version has only pluses. It uses up
almost no fuel and goes quite smoothly.
The interior is spacious as it should
be. I could theoretically niggle about the
seats, but if I did, God should strike me
with a thunderbolt because my sensitive
back survived the almost twenty-hour
drive quite well. The equipment and
audio are the same as in any BMW.
Everything’s the same as in any BMW.
Except for the looks. There were several
people who, when they saw the car at
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a parking lot or petrol station, clearly
couldn’t believe it was a BMW. And perhaps that’s what it’s all about. Perhaps it’s
a car for those who have always wanted
a car as good as the BMW but didn’t want
one that would be associated with the
tuned 3 series from the nineties? Perhaps.
I’m not the one to judge. I know that those
who decide to buy this car won’t regret.

SAMSUNG SMART CONTROL
Apart from all their advantages, smart
TVs have one basic disadvantage.
They’re difficult to handle. You can
obviously try controlling them with
your gestures or voice. You can use your
smartphone or tablet. But traditionalists
will find it problematic. Entering a long
website address or anything else into the
YouTube browser with the use of buttons
on a remote can deprive you of the
pleasure of watching TV. To make sure
its clients are not deprived of this pleasure, Samsung has created a remote that
works a bit like a laser pointer. When it’s
directed towards the TV, a small point
appears on the screen. So instead of
pressing arrows on the remote for the
thousandth time, you can simply point
out what you want and choose it. We
think that this technology is a revolution
comparable to UHD.

“POMPEII: IN THE SHADOW OF THE VOLCANO”
The National Stadium in Warsaw
launched an exhibition entitled “Pompeii:
In the Shadow of the Volcano” available
since mid-April. It occupies an area of
more than 2,000 square metres with 24
specially arranged rooms and 70 multimedia, visual and sensory installations.
The authors of the exhibition used all
innovative technologies available: 3D and
4D reconstructions, multisensory effects,
digital spatial projections, multimedia
synchronised LCS panels, holograms
and three-dimensional mirages. Pompeii
has been reconstructed detail after detail
to be experienced in a new dimension
and appeal to all senses. The exhibition
culminates in a volcanic eruption, which
is a spectacular 4D projection with an
accompanying earthquake.
Samsung has prepared a special app
called “Pompeii” on the occasion of the
exhibition. It includes information about
tickets, opening hours or access and
a free audio guide. You can also find
a helpful virtual map there. The app gives
its users a chance to play and at the same
time learn what life was like in antiquity
and to extend their knowledge of history.

GRUPA OMEGA PILZNO – DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY
•
•
•
•
•
•

Ponad 20 lat doświadczenia
Kompleksowe usługi logistyczne
Najwyższe standardy obsługi
Obsługa na terenie całej Polski i Europy
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e m
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e r e p c ixspedycyjne
1000 pracowników
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Czemu chcemy
być coraz lepsi?

JACEK ROZENEK
Jest aktorem i prezenterem telewizyj‑
nym, czyli na wrażeniu się zna. A jak
się na czymś zna, to tego uczy – jest
ekspertem zarządzania wizerunkiem,
prowadzi szkolenia z zakresu relacji
biznesowych, technik wpływu i an‑
tymanipulacyjnych. Doradza wielu
managerom najwyższego szczebla.
Czyli nie da się go owinąć wokół palca.
Kiedy nie gra na planie to gra w golfa.
Jacek Rozenek – He is an actor and
a TV presenter so he knows how to
impress others. And when he knows
something, he teaches it: he is an
image management expert and
instructor in business relations and
influence and anti-manipulation
techniques. He advises many top
managers. So he cannot be twisted
around one’s finger. When he does
not play on set, he plays golf.

M

ój osobisty coach
golfowy, Jakub Budaj,
na pierwszym spotkaniu z nowym uczniem
zawsze pyta: „w czym
mogę ci pomóc?”. Ludzie zazwyczaj
milkną. Bezradnie wzruszają ramionami.
Chcą lepiej grać w golfa – to oczywiste,
ale po co? I czego naprawdę oczekują?
Niemal wszyscy chcieliby cudów. Mieli
już wcześniej jakiś kontakt z instruktorami golfa, czy trenerami, którzy brali ich
na ćwiczenia na driving range’u i wydawali polecenia: Tak złap kij! Tak uderz!
Ustaw się w ten sposób. Nie tłumaczyli,
nie dyskutowali, a przede wszystkim –
o nic nie pytali. I efekt był mizerny.
Tak, jakby guru giełdowych maklerów
udzielił nam kilku światłych wskazówek dotyczących bieżących tendencji na
rynku instrumentów pochodnych, a potem
odwrócił się na pięcie i poszedł w swoją
stronę. Dlatego Jakub specjalnie unika
określeń „trener” czy „instruktor”. Woli nazywać się „coachem” i zakłada współpracę
długofalową. Lubi przypominać, że efekty
przynoszą jedynie wytrwałe treningi. Wielokrotne, świadome powtarzanie wyuczonych, dobrych ruchów. Tak jak w biznesie,

w golfie zdarzają się nieprzewidziane „fuksy” i niezasłużone porażki. Ale gdy mamy
świadomość tego co potrafimy i wiemy jakim sposobem osiągnąć wyznaczone cele,
po polu golfowym czy w biznesie poruszamy się ze swobodą zawodowca. Mamy
pewność, że nasze sukcesy są efektem
dobrej pracy, a nie łutu szczęścia. Fortuna
ma mocne podstawy. Porażki nas nie załamują, bo dają jedynie materiał niezbędny
do poprawienia efektów w przyszłości.
Ktoś mógłby powiedzieć, że takie
podejście nie jest domeną jedynie golfa.
Właściwie prawie każdy sport oferuje nam
taką ścieżkę etycznego i fizycznego rozwoju. Jednak specyfika golfa polega właśnie
na tym, że nie wymaga od nas atletycznej
budowy ciała. Nie uprzywilejowuje gibkich,
młodych i umięśnionych. Można mieć
kilka kilo nadwagi i osiągać spektakularne
efekty. Oczywiście liczy się dobra koordynacja ruchowa, oko i koncentracja, ale to
cechy, które można, a nawet trzeba ćwiczyć
w każdym wieku.
Motywacja jest i w sporcie, i w biznesie
bardzo istotną sprawą, choć moim zdaniem
zbyt często pomijaną. Jeśli jest pozytywna
i właściwa, szybko robimy postępy. Zarówno gra, jak i praca dają nam satysfakcję,
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dostarczają pozytywnego „kopa” emocjonalnego. Gdy coś nam ewidentnie przez
dłuższy czas nie idzie, zamiast obwiniać
trenera, kije, wiatr, pogodę, czy świecące
zbyt mocno słońce, powinniśmy się zastanowić, czy problemem nie jest właśnie brak
dobrej motywacji? Z praktyki mojego coacha Jakuba Budaja wynika, że większość
problemów to sprawa naszego umysłu,
a nie kijów, wiatru, czy pogody. Czasem próba kontroli absolutnie wszystkich elementów strzału blokuje nas na tyle skutecznie,
że piłka zamiast lecieć na sto metrów,
dolatuje ledwo do dwudziestego. Rozwiązaniem jest zmiana nastawienia. Zamiast
bać się, że coś nie wyjdzie, powinniśmy
cieszyć się grą i nie myśleć o wyniku. Jakub
widział dziesiątki razy takie sytuacje, gdy
gracz zmieniając nastawienie, przestając
się starać „za wszelką cenę”, niemal z dnia
na dzień poprawiał swoje wyniki.
IN ENGLISH

Motivation. Why do we
want to be better?
My personal golf coach, Jakub Budaj,
during the first meeting with his new stu-

dent always asks: „how can I help you?”.
After that question people mostly become
silent. They shrug helplessly. They want
to get better at golf – it's obvious, but
why? And what are their expectations?
Most of the people expect miracles.
They have already had some contacts
with golf instructors or golf coaches
that took them our for training at the
driving range and gave them orders:
Hold the club like that! Hit like that!
Stand in that way. They didn't explain
things, didn't discuss details and
most of all – they asked no questions
whatsoever. And the results were rather
poor. It's just as if the stockbrokers'
guru gave us a bit of enlightened advice
concerning current tendencies at the
derivatives market and then turned
around and went his own way. That's
why Jakub intentionally avoids such
words as „trainer” or „instructor”. He
prefers to call himself „coach” and he
is interested in long-term cooperation
with his students. He likes to remind
people that only disciplined practice
can bring results. It's about continuous
and conscious repetition of the properly
learned moves. Just like in business,

also in golf you can get unexpected
„flukes” and undeserved failures. But if
you are aware of what you can do and
how you can achieve planned results
then you move in the golf field or in the
business landscape with confidence of
a professional “player”. You are certain
that your success is a result of good
work rather than a simple fluke. Your
fortune has stable foundations. Your
failures don't break you down because
they only give you material necessary
to upgrade your future results.
You could easily say that such an approach is useful not only in golf. Almost
each sport offers such a path of ethic
an physical development. However, one
thing is very special about golf – it does
not demand athletic body. Golf does not
privilege those who are flexible, young
and have a lot of muscles. In golf you
can be a bit overweight and still reach
spectacular results. Of course good
coordination, good eye and concentration are what counts a lot – but these
are traits that you can or even should
practice at any age.
Motivation in sport and in business
is of huge importance, but to my mind

people far too often pay little attention
to it. If the motivation is good and proper,
you will very quickly make progress.
If the motivation is good, both your play
and your work will give you satisfaction and give you a powerful emotional “kick”. If for a longer time things are
not going well, instead of blaming the
coach, clubs, wind and weather or the
sun that shines too bright, we should
instead ponder over the fact that the
lack of proper motivation might be the
problem? In accordance to the practical experience of my coach Jakub
Budaj – most of the problems come
from our mind, not from the clubs, wind
or weather. Sometimes, if we try to
control all the elements of the shot, we
get so much blocked that the ball we
hit, instead of flying a hundred metres,
barely flies to twenty metres. Changing
your attitude is a good solution. Instead
of being afraid that something might go
wrong, we should enjoy the game and not
think about the result. Jakub has seen
hundreds of situations that prove that if
a player changes his/her attitude and stop
doing things “at all costs”, then his/her
results will get better day by day.
REKLAMA

Wino to opowieść,

historia człowieka i emocje.
Odkrywamy je teraz

na nowo.

Wine is a story, a history
of a human being and emotions.
We explore it all over again now.

www.marekkondrat.pl

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

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

KONDRAT Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT Selected Wine
We choose and help choosing

Day
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Finanse i Inwestycje

Pożyczki
cienia
Wart 4 mld zł rynek pożyczek niebankowych wciąż nie doczekał się regulacji.

Lada chwila miną trzy lata od upadku piramidy Amber Gold i szumnie ogłoszonej
przez rząd walki z finansowymi oszustami i lichwą. W tym czasie rynek pożyczek
pozabankowych, czyli tych udzielanych
poza kontrolą regulatora, urósł dwukrotnie. Zdaniem wielu to potrzebna alternatywa dla usług bankowych, jednak aby
nie kusić naciągaczy, potrzebne są jasne
reguły gry. A ustawy, która zapewniałaby
ochronę klientom, jak nie było, tak nie ma.
Szacunki firmy doradczej PwC pokazują, że rocznie poza bankami udzielanych
jest nawet 2 mln pożyczek. Na koniec lipca
2014 roku portfel kredytów firm pożyczkowych zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) opiewał
na kwotę 3,4 mld zł. Biorąc pod uwagę, że
boom na pożyczki ma miejsce zazwyczaj
pod koniec roku, można się spodziewać, że
wartość bankowości cienia w Polsce prze-

kroczyła już 4 mld zł i rowizyty konsultantów, co z kolei
śnie o kilka procent rocznie.
winduje raty do lichwiarskich
Wartość
Sprzyja temu środowisko
poziomów.
bankowości
niskich stóp procentowych.
Pierwszy projekt zmian
Maksymalne oprocentocienia w Polsce w prawie, wprowadzający
wanie pożyczek, które nie
m.in. limit pozaodsetkowych
przekroczyła
może przekraczać 10 proc.,
kosztów pożyczki, resort finanjuż 4 mld zł.
czyli czterokrotności stopy
sów pokazał w październiku
Jej rozwojowi
lombardowej, sprawia, że
2013 roku. W trakcie konsulwiele banków odmawia potacji założenia kilkakrotnie
sprzyjają
życzania pieniędzy bardziej
zmieniano, a cała sprawa stała
niskie stopy
ryzykownym kredytobiorsię areną walki interesów rynprocentowe.
com. Ci idą więc po pomoc
kowych graczy. Ostatnia rundo firm pożyczkowych.
da konsultacji zakończyła się
Jednocześnie jesteśmy
19 grudnia ubiegłego roku, po
jednym z niewielu krajów w regionie, któczym dokument utknął u ministra Mare– poza maksymalną wysokością odsetek –
teusza Szczurka. Co się dzieje z ustawą?
nie limitują kosztów pożyczek.
W Ministerstwie Finansów (MF) słyszymy,
To oznacza, że firmy mogą dowolnie dykże jest „w końcowej fazie przygotowań
tować cenniki opłat m.in. za ubezpieczenie
ostatecznego kształtu”. Nawet jeśli rzeczyspłaty pożyczki, sporządzenie umowy czy
wiście końcowa wersja wkrótce ujrzy świa-
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Prace nad ustawą trwają od dwóch lat. Ofiarą żółwiego tempa jest konsument.

mógłby zapłacić pożyczkodawcy więcej
tło dzienne, czeka ją jeszcze długa przeniż 100 proc. pożyczonej kwoty.
prawa przez Radę Ministrów i parlament.
Zdaniem Andrzeja Rotera, przewodMało kto na rynku wierzy w to, że ustawa
niczącego KPF, tak skonstruowany limit
wejdzie w życie przed upływem kadencji
ograniczy dostęp do pożyczek klientom
obecnego rządu. – Po drodze mamy wybardziej ryzykownym, o niżbory prezydenckie i wakacje
szych dochodach. – Skala
sejmowe. To nie jest dobry
zmniejszenia rynku może
czas na szybkie przepychanie
„Rzetelne
wynieść ok. 1 mld zł, czyli
ustaw, zwłaszcza wzbudzafirmy mają
jedną trzecią obecnej wartojących takie emocje – mówi
problem,
bo
ści – mówi Roter. To rozwiąosoba z jednej z firm, biorąnieuczciwi
zanie nie podoba się zwłaszcych udział w konsultacjach.
cza
firmom, które pożyczają
Tymczasem na rynku
konkurenci
niewielkie kwoty na krótkie
cenowa wojna trwa w najpsują opinię
terminy. Takie pożyczki stalepsze. Walka o klientów
o
całej branży”. ną się po prostu nieopłacalbyła szczególnie intensywne. – Limit został ustalony na
na pod koniec roku, w okrepoziomie bliskim dolnej granisie przedświątecznym. Tzw.
cy kosztów, ponoszonych przez pożyczkopierwsza pożyczka za zero to produkt,
dawców. To z kolei może powodować, że
który ma w swojej ofercie coraz więcej
część oferty zostanie wycofana z rynku,
firm działających w internecie. Pożyczczego efektem będzie zepchnięcie konsukodawcy licytują się też na kwoty, które
mentów do szarej strefy, którą najlepiej
można otrzymać bez oprocentowania.
obrazuje film pt. „Dług” Krzysztofa KrauNiektórzy dają już nawet 1,6 tys. zł. Ta
zego – ostrzega Paweł Grabowski ze Związmarketingowa sztuczka, która ma na celu
ku Firm Pożyczkowych.
złapać klienta, stała się na rynku bardzo
Zastrzeżenia do różnych punktów ustapowszechna. Problemy zaczynają się wtewy mają też instytucje regulujące rynek
dy, gdy brakuje pieniędzy na spłatę raty.
finansowy, w tym Komisja Nadzoru FinanJuż samo przypomnienie o zaległosowego, przedstawiciele banków oraz prawści w postaci SMS–a czy listu może kosznicy. Pojawiły się również nowe postulatować dłużnika od kilku do kilkunastu
ty, m.in. przyjrzenia się pobieranym przez
złotych. Czas spłaty można oczywiście
pożyczkodawców opłatom wstępnym czy
wydłużyć, ale w przypadku pożyczek
kwestii dostępności umów kredytowych. –
na najniższe kwoty kosztuje to nawet 30
Prace nad ustawą się przedłużają, ponieważ
proc. ich wartości. Nowa ustawa ma m.in.
materia jest o wiele bardziej skomplikowaukrócić te niebezpieczne praktyki rolona, niż wydawało się ustawodawcy. Pojawił
wania długu, które wpędzają konsumenta
się choćby podstawowy problem z definicją
w pętlę zadłużenia. W dokumencie jest
firmy pożyczkowej. – Próbujemy ureguloteż mowa o ograniczeniu odsetek, jakie
wać rynek, o którym nic nie wiemy – mówi
firmy pobierają od opóźnienia w spłacie
osoba biorąca udział w konsultacjach.
pożyczki. Obecnie w kodeksie cywilnym
Efekt niemal dwuletnich prac rządu
poziom tych opłat nie jest sprecyzowany,
wygląda mizernie. – Przepisy regulujące
ale jeśli nowela przepisów wejdzie w żysektor pozabankowy wymagają nowelicie, koszty te nie będą mogły przekroczyć
zacji, jednak niekoniecznie tam, gdzie
maksymalnego oprocentowania kredyplanuje je projektodawca – uważa Gratu konsumenckiego, czyli czterokrotnobowski. Jego zdaniem jednym z takich
ści stopy lombardowej NBP (obecnie ten
usprawnień byłoby utworzenie publiczlimit wynosi 10 proc.). Takie rozwiązanie
nego rejestru firm pożyczkowych. – Dzięma zapobiec sytuacjom, w których firma
ki niemu konsumenci mieliby możliwość
udziela pożyczki, wiedząc, że zarobi na
szybkiej i łatwej weryfikacji pożyczkodłużniku, który nie będzie w stanie spłacić zobowiązania w terminie.
Najwięcej sporów budzi proponowaJesteśmy jednym z niewielu
ne przez MF ograniczenie możliwości pobierania różnego rodzaju opłat i prowizji
krajów w regionie, które
w umowach pożyczek i kredytów, któnie limitują kosztów pożyrych koszt często przekracza samo oproczek.
Firmy mogą
centowanie. Służyć ma temu wprowadzedowolnie
dyktować
nie limitu całkowitego kosztu kredytu
(odsetki plus dodatkowe opłaty). Ministercenniki opłat,
stwo proponuje, by pozaodsetkowe koszty
m.in. za ubezpieczenie
pożyczki nie przekraczały 25 proc. jej warspłaty, sporządzenie
tości oraz dodatkowo 30 proc. całkowitej
umowy czy wizytę
kwoty kredytu wyrażonej w skali rocznej.
Jedno ale: maksymalnie zadłużony nie
konsultantów.

dawcy. Niestety, koncepcję tę porzucono już na etapie prac nad założeniami do
projektu ustawy – mówi.
Wydaje się, że na wejściu w życie ustawy w obecnym kształcie nikomu nie zależy,
jednak zdaniem ekspertów rosnący rynek
pozabankowy w Polsce trzeba ucywilizować. – Teraz rzetelne firmy mają problem,
bo nieuczciwi konkurenci psują opinię
o całej branży. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych ograniczyłoby działalność
firm nieuczciwych, czyli oferujących pożyczki po zawyżonych kosztach i ukrywających przed klientem rzeczywiste
koszty pożyczek – mówi Mateusz Walewski, starszy ekonomista w firmie doradczej
PwC. Zamieszanie z ustawą uderza przede
wszystkim w klientów firm pożyczkowych.
– Brak regulacji oznacza, że konsumenci
wciąż nie są prawnie chronieni przed dowolnie wysokimi kosztami pozaodsetkowymi zaciąganych pożyczek – mówi Walewski.
Skalę problemu widać w ostatnim
badaniu Federacji Konsumentów.
Jej prawnicy wzięli pod lupę 14 wzorów
umów, które podsuwane były klientom 12
firm pożyczkowych na początku
tego roku. Okazało się, że wiele stosuje
np. zbyt wysokie opłaty za monity o spłacie (rosły wraz z upływem czasu i pożyczonej sumy pieniędzy, zamiast być
stałą kwotą). Często zdarzało się też, że
w umowach nie było żadnej informacji
o kosztach pożyczki, lecz jedynie zapis
o możliwości sprawdzenia ich na stronie
internetowej. Kilka firm pobierało absurdalne opłaty wynikające np. ze zmiany
danych osobowych. Jedna wbrew prawu
w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki nie chciała zwrócić części kosztów
jej udzielenia. Inna odsyłała w przypadku
sporów do sądu… na Malcie.
Rządzący mają jeszcze pół roku na to,
aby uporządkować rozgrzebany projekt
ustawy i wprowadzić nowe zasady w życie.
Jeśli to nie wystarczy, niewykluczone, że
całą batalię trzeba będzie zacząć od nowa.
— Agnieszka Kamińska
Jednym słowem: Rynek firm pożyczkowych
ciągle jest dziki, a do tego wciąż rośnie. Zmian
w prawie na razie nie będzie.

Firmy i Rynki

Krowa
zmienia
pogląd
A gdyby tak
się z kimś
skonsolidować…?

Unijny rynek mleka po ponad trzech dekadach pożegnał się z kwotami mlecznymi.
Gdyby można było cofnąć czas, Leszek Olszewski, 40–letni rolnik z Białowieżyna
w województwie kujawsko–pomorskim, nie
postawiłby na mleko. Wybrałby warzywa
albo zboża, bo nikt nie kazałby mu płacić
za to, że z powodu urodzaju wyprodukował
ich więcej niż zazwyczaj. A tak puszczają mu nerwy, bo grozi mu ponad 300 tys.
zł kary za przekroczenie kwoty mlecznej.
– Nawet jeżeli spłata będzie rozłożona na
trzy lata, miesięcznie wychodzi prawie 10
tys. zł. To przecież niewyobrażalna kwota –
martwi się Olszewski. Rolników, którzy tak
jak on zostaną ukarani za przekroczenie
kwot mlecznych w sezonie 2014/2015, jest
w Polsce ponad 1 tys. W sumie wg aktualnych szacunków będą musieli zapłacić blisko 700 mln zł, najwięcej w ciągu 11 lat obowiązywania w Polsce limitów mlecznych.
Kolejnego rekordu już na szczęście nie
pobiją: 1 kwietnia, po ponad trzech dekadach, UE odeszła od limitowania produk-

cji mleka. Skorzystają na tym najwięksi
i najbardziej aktywni rolnicy – oni bowiem
mogą szybko zwiększyć wydajność swoich gospodarstw. Bank BGŻ szacuje, że
w najbliższych pięciu latach skup mleka
w Polsce może się zwiększyć nawet o jedną piątą. Do tej pory roczna kwota mleczna Polski wynosiła ok. 10 mld kg. Dawało
nam to szóste miejsce w UE, za Niemcami,
Francją, Wielką Brytanią, Holandią i Włochami. Po uwolnieniu rynku mamy szanse przesunąć się na trzecią pozycję pod
względem ilości mleka dostarczanego do
przetwórstwa. – Włochy, tak jak pozostałe południowe kraje UE, będą raczej odchodzić od produkcji mleka. Ograniczać
ją będą najprawdopodobniej także Wielka
Brytania oraz kraje skandynawskie – uważa Marta Skrzypczyk, analityk Banku BGŻ.
Niemiec i Francji nie wyprzedzimy, bo
tak jak my mają możliwości, by zwiększyć
produkcję mleka. Groźnym konkurentem

Polski stanie się Irlandia, gdzie skup mleka może pójść w górę nawet o połowę. – Po
zniesieniu kwot zwiększy się konkurencja
na rynku. Podołają jej gospodarstwa, które zwiększą efektywność i obniżą koszty –
uważa Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity,
czołowej firmy mleczarskiej w Polsce.
A to oznacza konsolidację w mleku.
I to na kilku poziomach. Poziom pierwszy: producenci mleka. – Za 10 lat w Polsce może pozostać nie więcej niż 100 tys.
gospodarstw mlecznych. Dziś ich liczba
przekracza 350 tys. – mówi Marta Skrzypczyk. Szanse na przetrwanie mają gospodarstwa liczące co najmniej 20 krów.
Mniejsze muszą zwiększyć liczbę zwierząt
albo wypadną z rynku. Większa rzeka mleka, która popłynie w Polsce, stwarza także
szanse na dalszy rozwój najbardziej aktywnych firm mleczarskich. To drugi poziom konsolidacji. Wiele przedsiębiorstw
przetwarzających biały surowiec ma wciąż
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Polska zwiększy produkcję, a to może skłaniać do łączenia sił w walce o odległe rynki.

20–30 proc. niewykorzystanych mocy
produkcyjnych. W efekcie przyspieszyć
powinien eksport produktów z polskiego mleka, który tylko w 2014 roku poszedł
w górę o 11 proc., do ponad 1,8 mld euro.
Jest to możliwe tym bardziej, że ceny zakupu surowca są u nas nadal o blisko 15 proc.
niższe od średniej unijnej. – Mocną stroną
naszej branży mleczarskiej jest nie tylko
spora różnica cen, ale również tańsza niż
na Zachodzie siła robocza – mówi Edward
Bajko, prezes Spomleku. – Nie zdziwiłbym
się więc, gdyby przejęciem polskich zakładów interesowali się inwestorzy z zagranicy. To dla nich bardziej opłacalne niż budowa przetwórni od zera, bo zapewnia im
dostęp do surowca – uważa.
Polska jest potencjalnie łakomym kąskiem dla poszukujących surowca Niemców. Za Odrą czołowymi graczami są DMK,
Müller i Hochwald. Ale osoby z branży mówią, że sieci próbowały zarzucić u nas firmy francuskie, holenderskie, a nawet chińskie, jednak bez większych rezultatów.
Dlaczego tak atrakcyjny biznes odprawiał dotąd zagraniczny kapitał z kwitkiem? Odpowiedź przynosi struktura rynku. Dziś blisko 70 proc. z ok. 180 zakładów
przetwarzających mleko to spółdzielnie.
O ich przyszłości decydują rolnicy, którzy
są ich udziałowcami. – Nie sądzę, aby zgodzili się na wejście zagranicznego inwestora, obawiając się, że stracą gwarancję
zbytu, która jest dla nich najważniejsza –
uważa Waldemar Broś, prezes Krajowego
Związku Spółdzielni Mleczarskich.
Marta Skrzypczyk przypomina, że poprzednio nasz rynek znalazł się na celowniku zagranicznych graczy pod koniec lat
90., kiedy było wiadomo, że Polska wejdzie do UE. – Sukces odnieśli nieliczni.
Wyjątkiem jest Danone – mówi ekonomista Banku BGŻ. – Nie brakuje też takich
firm jak Campina czy Yoplait, które zrezygnowały z produkcji w Polsce – dodaje.
Zakład produkujący mozzarellę w Gościnie sprzedała również szwedzko–duńska
Arla. W 2011 roku kupiła go od niej polska
grupa Polmlek należąca do Andrzeja Grabowskiego i Jerzego Boruckiego. Na rozpoczęcie produkcji w naszym kraju nie
zdecydował się także niemiecki Müller. –
Polski rynek jest bardzo konkurencyjny.
Mocną pozycję mają na nim produkty pod
krajowymi markami, które są tańsze od
globalnych – wyjaśnia Marta Skrzypczyk.
– Barierą dla zagranicznych firm, które
przed laty próbowały zdobyć u nas mocną
pozycję, była także mała popularność jogurtów, deserów mlecznych czy bardziej
niszowych serów – uważa.
Dalsza koncentracja przetwórstwa mleka w Polsce będzie najprawdopodobniej
przebiegać tak jak do tej pory, a więc pod
znakiem łączenia się zakładów z rodzi-

mym kapitałem. Zdania na temat tego, czy
likwidacja kwot przyspieszy ten proces,
są podzielone. – Uwolnienie rynku mleka
nie wywoła fali fuzji. Do przyspieszenia
konsolidacji może dojść tylko wtedy, gdy
branża mleczarska będzie musiała stawić
czoło naprawdę głębokiemu kryzysowi
– uważa Edward Bajko, szef Spomleku.
A na to się nie zanosi. – Popyt na mleko
może się zwiększać
na świecie jeszcze
co najmniej 20 lat,
Sieci próbowały
zanim będą widoczzarzucić u nas firmy ne efekty rozwijania
niemieckie,
własnej produkcji
francuskie,
w takich krajach jak
holenderskie,
np. Chiny. To spraa nawet chińskie.
wia, że mimo przejBez większych
ściowego spadku po
rezultatów.
zniesieniu kwot ceny
mleka powinny się utrzymać na dość wysokim poziomie – mówi Marta Skrzypczyk.
Zdaniem szefa Spomleku dla kondycji
finansowej i konkurencyjności polskiego
mleczarstwa lepsze niż łączenie się spółdzielni byłoby zamknięcie mniejszych
zakładów i przejęcie ich udziałów rynkowych przez najmocniejsze przetwórnie. Bo, jak zaznacza, bez ostrego cięcia
niewiele się zmieni. – Duże rozdrobnienie przetwórstwa mleka w Polsce nie jest
problemem, podobnie sytuacja wygląda
we Włoszech czy Francji – uważa Marta
Skrzypczyk. – Brakuje nam natomiast naprawdę dużych graczy, którzy z powodzeniem mogliby konkurować z największymi w UE. Łączne udziały trzech czołowych
firm w naszym kraju wynoszą ok. 30 proc.
W Holandii czy Danii są ponad trzy razy
większe – zaznacza analityk BGŻ.
Kto mógłby zostać naszym mlecznym
czempionem? Kandydatem na potentata jest
firma, która powstałaby z połączenia Mlekpolu i Mlekovity. Wówczas miałaby ponad
7 mld zł przychodów i jedną piątą polskiego rynku mleka. O fuzji między największymi spółdzielniami mówi się od lat. Mało kto
w nią jednak wierzy. – Połączenie byłoby dobrym posunięciem. Jest jednak mało prawdopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę ambicje obu prezesów [na czele Mlekpolu stoi
Edmund Borawski – red.] – mówi nam osoba
związana z branżą mleczarską.
Prezes Mlekovity Dariusz Sapiński przyznaje, że w grę wchodzą różne opcje. Na

razie jednak nie myśli o fuzjach, bo woli się
skupić na inwestycjach w 14 zakładach należących do Mlekovity. W tym roku wyda
na nie 110 mln zł. – Chcemy być gotowi na
przetworzenie większej ilości mleka, która
już wkrótce trafi na rynek – mówi Sapiński.
Tylko mali rolnicy mogą krótkoterminowo cieszyć się ze zmiany unijnej polityki. Średni i więksi mają za to wiele żalu.
– Kwoty miały stabilizować rynek, ale nie
spełniły swojej roli. Byłoby inaczej, gdyby
w Unii obowiązywały ceny gwarantowane
za mleko wyprodukowane w ramach limitów – zaznacza Leszek Olszewski.
Kwoty mleczne nie zadziałały, bo Europa jest zaledwie częścią globalnego
rynku. I to właśnie on, a nie Wspólnota,
decyduje o popycie na mleko i jego cenach. – Wprowadzając kwoty, Bruksela nie
spodziewała się, że konsumpcja mleka na
świecie zwiększy się aż tak bardzo – wyjaśnia Marta Skrzypczyk. W ostatnich 20
latach średnie spożycie mleka i przetworów w Chinach urosło z 5 do 27 kg na osobę. Natomiast w Afryce Północnej czy Azji
Południowo–Wschodniej ssanie na mleko
(przede wszystkim sproszkowane) było
na tyle duże, że szansę na rozwój eksportu miały zarówno UE, jak i kraje Oceanii
czy Ameryki Południowej, gdzie produkcja jest tańsza. Jednocześnie produkcja
mleka jest zależna od pogody, a sytuacja
polityczna w krajach, które kupują go najwięcej, bywa niestabilna. W dużym stopniu do spadku jego cen w drugiej połowie ubiegłego roku przyczyniła się Rosja,
która w sierpniu 2014 roku wprowadziła
embargo m.in. na unijne mleko i przetwory. To sprawiało, że okres hossy w branży
skończył się szybciej, niż spodziewali się
nasi zwiększający produkcję rolnicy.
Kary za przekroczenie kwot zapłacą
głównie ci, którzy w poprzednich latach
zainwestowali w gospodarstwa. Leszek Olszewski 20 lat temu startował z siedmioma
krowami. Dziś ma ich 100. Aby rozwinąć
produkcję, wziął 500 tys. zł dotacji unijnych. Z tego, biorąc pod uwagę cały okres
kwotowania, ponad 400 tys. zł zwróci do
Brukseli pod postacią kar za przekroczenie limitów. – To chore, tym bardziej że
tacy producenci jak ja zachęcani byli do
korzystania z dotacji – oburza się rolnik
z Białowieżyna.
— Beata Drewnowska
Jednym słowem: Konsolidacja w coraz
silniejszej polskiej branży mlecznej będzie raczej
powolna i bez udziału zagranicznego kapitału.

Z połączenia Mlekpolu i Mlekovity powstałaby firma
z ponad 7 mld zł przychodów i jedną piątą rynku mleka.
O fuzji mówi się od lat. Mało kto w nią jednak wierzy.

Technologie

legalne
Platforma wideo Popcorn Time jest wygodna i przejrzysta. I daje dostęp do pirackich treści.
„Skala zainteresowania tym serwisem na świecie staje się OGROMNA!”.
Przez ponad 10 lat ściąganie nielegalnie
rozpowszechnianych filmów lub seriali
za pomocą tzw. klientów protokołu BitTorrent, który umożliwia internautom
wymianę plików, wymagało od użytkowników choćby minimalnych zdolności internetowych. I nie gwarantowało bynajmniej jedynie pozytywnych doświadczeń.
Aby korzystać z tej technologii, niezbędny
był dość nieporęczny program, który wy-

szukiwał oraz dekodował pirackie pliki.
Skuteczne odnajdywanie interesujących
nas treści wymagało zgłębienia tajników
obsługi wyszukiwarki plików. Trzeba było
się liczyć także z irytującymi banerami reklamowymi, a nierzadko również ze złośliwym oprogramowaniem, które tą drogą
potrafiło dostawać się na komputer.
W efekcie piractwo było utrapieniem
nie tylko hollywoodzkich wytwórni, któ-

rych dzieła powielano w sieci bez żadnych
opłat. Proceder ten bywał uciążliwy także
dla samych poszukiwaczy darmowych filmów, nawet jeśli nie mieli oni skrupułów
związanych z łamaniem prawa. To ograniczało jego skalę. Ale sytuacja się zmieniła.
W ciągu minionego roku platforma
pod nazwą Popcorn Time zdołała oswoić protokół BitTorrent i nadać mu nową
twarz, przyjazną dla każdego internauty,
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Za piękne,
by było

nawet zupełnego laika. A tym samym znikły wspomniane niedogodności wiążące
się z piractwem. Darmowe wersje Popcorn
Time dostępne są na komputery, telefony
oraz tablety, a swym wyglądem przypominają do złudzenia ofertę dużych platform
streamingowych, takich jak Netflix, Hulu
czy Amazon Instant Video. Z jedną różnicą – pod względem katalogów tytułów
Popcorn Time zostawia je daleko w tyle.
Wśród dostępnych filmów można tu znaleźć nowości kinowe i nagradzane Oscarami dzieła jak „Birdman”. I to wszystko zupełnie lub prawie wcale bez reklam.

Nic dziwnego, że nowa platforma z taką
ofertą (Popcorn Time zadebiutował w marcu 2014 roku) wzbudziła nagłe zaniepokojenie zarówno w Hollywood, jak i w Dolinie Krzemowej. Nikt jeszcze nie oszacował
liczby jej użytkowników, ale już w ostatnim
rocznym raporcie dla akcjonariuszy Reed
Hastings, prezes Netflixa, oraz jego dyrektor finansowy David Wells nazwali Popcorn
Time „dużym zmartwieniem”. A ogromny
wzrost liczby zapytań w Google’u dotyczących Popcorn Time określili jako „otrzeźwiający”. W sensie raczej nieprzyjemnym.
Raport Netflixa (z 20 stycznia) zawierał wykres potwierdzający, że np. w Holandii prawie tyle samo internautów wyszukuje w Google’u hasło Popcorn Time,
ilu pyta o Netflix lub HBO.
Dane z Google’a świadczą o podobnym
zjawisku na rynku włoskim, portugalskim
i hiszpańskim. W USA popularność Popcorn Time w okresie od lipca do stycznia
wzrosła aż o 336 proc. Jak szacuje firma
Ceg Tek International (zatrudniana przez
wytwórnie filmowe w celu ograniczania
nadużyć prawa autorskiego), nowa platforma odpowiada za oceanem już za 10 proc.
ruchu w sieci związanego z torrentami.
W katalogach nowości dostępnych za
pośrednictwem Popcorn Time (w tym
najnowszych odcinków najpopularniejszych seriali) znajdziemy oficjalne plakaty tych produkcji. Kyle Reed, prezes Ceg

Tek, twierdzi, że
usługa ta wygląda
tak profesjonalnie,
iż wielu użytkowników uważa ją za
całkowicie legalną.
Niektórym przypoMożna się spotkać
mina po prostu platz opiniami, że
formę Netflix. – Nie
twórcy programu
zdają sobie nawet
„sami się
przestraszyli
sprawy z tego, że
swojego dzieła”.
wszystko opiera się
na protokole BitTorrent – mówi. – Na wysyłane przez nas zawiadomienia o łamaniu praw autorskich
niektórzy reagują zdziwieniem.
Genezę Popcorn Time opisał holenderski bloger o pseudonimie Ernesto van der
Sar, który prowadzi serwis internetowy TorrentFreak z nowinkami ze świata torrentów.
Zaczęło się od grupy przyjaciół z Argentyny – anonimowych deweloperów odpowiedzialnych za powstanie Popcorn Time. Ich
głównym celem było stworzenie wizualnie
prostej, a zarazem funkcjonalnej nakładki
bazującej na protokole BitTorrent. Już kilka
tygodni po uruchomieniu programu twórcy
porzucili jednak swój projekt. Jako oficjalny
powód podali na swojej stronie internetowej „potrzebę zrobienia kolejnego kroku”.
W sieci można spotkać się z opinią, że „sami
się przestraszyli swojego dzieła”.
Wtedy wytwórniom mogło się wydawać, że pożar stłumiono. Wśród licznych
e–maili, które wypłynęły na światło dzienne, gdy pod koniec zeszłego roku hakerzy
włamali się na serwery Sony, była także korespondencja dotycząca tej właśnie sprawy.
Amerykańskie stowarzyszenie zrzeszające wytwórnie filmowe Motion Picture Association of America (MPAA) wygłaszało
peany na cześć studia Sony, a także innych
wytwórni, za „wspaniałe zwycięstwo osiągnięte dzięki ukróceniu poczynań kluczowych deweloperów Popcorn Time”. Z e–
maili wynikało, że udało się to osiągnąć
dzięki bliskiej współpracy organów ścigania na trzech kontynentach. Organizacja
MPAA odmówiła nam komentarza.
A jednak Popcorn Time przetrwał. Jego
kod źródłowy to tzw. open source, w związku z czym po zamknięciu usługi kilka

„Niektórzy z użytkowników nie zdają sobie nawet
sprawy z tego, że wszystko opiera się na protokole
BitTorrent. Na wysyłane przez nas zawiadomienia
o łamaniu praw autorskich reagują zdziwieniem”.
– Kyle Reed, prezes firmy Ceg Tek działającej na rzecz wytwórni filmowych

Technologie
Filmy. Kto ogląda, ten
rozpowszechnia

W Polsce zdaniem
prawników samo oglądanie
filmów w aplikacji Popcorn
Time może ściągnąć na
widza problemy z prawem.
Program działa bowiem na
zasadzie technologii zwanej
P2P (peer to peer)
– użytkownik, oglądając
transmisję, czyli pobierając
film od innych (co samo
w sobie nie jest jeszcze
nielegalne), zarazem w tle
przesyła dane dalej, do
kolejnych widzów.

Wystarczy zadbać o popcorn,
a resztę zostaw dla nas – zachęcają
twórcy polskojęzycznej witryny,
z której internauci mogą pobrać
jedną z wersji aplikacji Popcorn
Time. Widzowie mają możliwość
wyświetlania do filmów napisów
również w języku polskim.
Strona zawiera jednak
czytelne ostrzeżenie:
„Popcorn Time streamuje filmy
i seriale z torrentów. Pobieranie materiałów objętych prawami
autorskimi może być nielegalne
w Twoim kraju.
Używasz na własne ryzyko”.
grup programistów natychmiast wypuściło jej nowe wersje. „Sami korzystaliśmy
z pierwotnej wersji programu i nie chcieliśmy, żeby zupełnie zniknął” – odpisał nam
jeden z twórców kolejnego wcielenia programu, gdy e–mailowo (poprzez stronę grupy programistycznej, w której działa) zapytaliśmy go o przyczyny zaangażowania
się w Popcorn Time. Programista nie chciał
zdradzić swej tożsamości i nalegał, aby
rozmowa odbywała się za pośrednictwem
oprogramowania umożliwiającego anonimowy czat. – Skala zainteresowania tym
projektem jest OGROMNA, wręcz oszałamiająca. Zdecydowanie przewyższa nasze
najśmielsze oczekiwania, jakie mieliśmy,
gdy go przejmowaliśmy – dodał.
Deweloperzy nie uważają się za piratów. „Popcorn Time swoją działalnością
nie narusza prawa. Jest wyłącznie indeksem innych bittorrentowych stron, a więc
sam nie przechowuje żadnych pirackich
treści” – tłumaczą.
„Ułatwianie wymiany nielegalnych
plików ma jednak swoje konsekwencje” –
wskazaliśmy.
„Świat torrentów wraz z milionami
użytkowników istniał, zanim pojawiliśmy
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Za taki procent całego ruchu w sieci
związanego z torrentami odpowiada
za oceanem Popcorn Time.

A wtedy dochodzi już
do bezprawnego
rozpowszechnienia
utworu, za co ustawa
o prawie autorskim grozi
odpowiedzialnością
cywilną i karną.
się w nim my, i będzie istniał, wraz z miliardami użytkowników, jeszcze długo po nas”
– napisał w odpowiedzi nasz rozmówca.
Robert Red English, twórca jednego
z programów podobnych do Popcorn Time,
komunikując się z nami z Ontario za pośrednictwem Skype’a, również stwierdził,
że odpowiedzialność za przestrzeganie lub
łamanie prawa autorskiego spoczywa na
użytkownikach. „Nie będę ich usprawiedliwiać lub tłumaczyć – napisał. – Każdy ma
wybór, zanim skorzysta z programu, który
opiera się na torrentach. Jeżeli w jego kraju tego typu rzeczy mogą być klasyfikowane jako kradzież, to cała odpowiedzialność
leży wtedy po jego stronie”.
To znana linia obrony twórców narzędzi internetowych, które ułatwiają dostęp
m.in. do pirackich treści. Precedensy sądowe jednak wskazują, że taka interpretacja
niekoniecznie się broni. Twórcy Pirate Bay,
popularnego katalogu również korzystającego z protokołu BitTorrent, tłumaczyli się przed szwedzkim sądem w podobny
sposób, a skończyli z wyrokami więzienia.
Wcześniej dużo starsze sieci umożliwiające wymianę plików, takie jak Napster czy
Grokster, zostały zamknięte, ponieważ
amerykański sąd stwierdził, że „zachęcały one użytkowników do łamania prawa”.
– Jeżeli tylko uznają, że twoja działalność
ma tego typu charakter, to grożą ci problemy z prawem autorskim – mówi Corynne
McSherry, dyrektor ds. prawnych w organizacji non profit Electronic Frontier Foundation, która działa na rzecz praw internetowych konsumentów. Jak twierdzi
McSherry, również zwykli użytkownicy
mogą być narażeni na procesy, choć obecnie większość wytwórni i inni właściciele
praw autorskich raczej nie nękają żądaniami zadośćuczynienia osób prywatnych.

Stowarzyszenie MPPA stara się zwalczać wrogi program innymi sposobami.
Przykładowo kieruje żądania do organizacji non profit EURid (która zajmuje się
dystrybucją domen internetowych .eu), by
ta uniemożliwiała wykorzystywanie przezeń swoich domen. Stara się również przekonać firmę hostingową LeaseWeb, aby
odmówiła dalszej współpracy z Popcorn
Time. Lobbyści MPAA wysłali też prośby
o usunięcie kodu źródłowego open source
ze specjalnego serwisu dla programistów
GitHub (jego przedstawiciele odmówili komentarza w tej sprawie).
Jeden z anonimowych deweloperów
Popcorn Time twierdzi, że cała ta presja
tak naprawdę tylko motywuje jego oraz
jemu podobnych do stworzenia takiej wersji, która umożliwi bezpośrednią wymianę
plików pomiędzy użytkownikami w ogóle
bez systemu zewnętrznych serwerów.
– Gdy uda nam się coś takiego stworzyć, nie będzie czego zamykać – uważa.
Nawet jeżeli programiści Popcorn Time
zrealizują ten plan, to wytwórniom filmowym i legalnym platformom streamingowym i tak pozostanie przynajmniej jedna
odpowiedź na jego rosnącą popularność.
Zawsze mogą spowodować, aby legalne
alternatywy stały się ogólnodostępne na
świecie, miały przystępną cenę i były coraz
bardziej atrakcyjne dla potencjalnych użytkowników. Bo okazuje się, że w Stanach
i w Wielkiej Brytanii, gdzie Netflix oraz podobne platformy streamingowe mają już
ugruntowaną pozycję, liczba zapytań w Google’u dotycząca Popcorn Time jest jednak
dużo niższa niż gdzie indziej.

— Brad Stone

Jednym słowem: Ku rosnącej irytacji
Hollywood w ciągu zaledwie roku Popcorn
Time stał się pirackim hegemonem.
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399 zł

SENSAI
Sensai Saho
Doskonałe kosmetyki, przemyślana metoda i kojąca powtarzalność
to optymalny sposób dbania o skórę. Wykonywany codziennie
rytuał pielęgnacyjny Sensai Saho
– inspirowany japońską etykietą towarzyszącą ceremonii parzenia
herbaty – pozwala uzyskać piękną cerę. Trzyetapowa procedura
obejmuje podwójne oczyszczanie, podwójne nawilżanie i
podwójną aplikację. W skład zestawu Sensai Saho wchodzą:
delikatny olejek oczyszczający Silky Purifying Cleansing Oil Step 1,
30 ml, kremowe mydełko Silky Purifying Creamy Soap Step 2, 30
ml, nawilżający lotion do cery
suchej Cellular Performance Lotion II, 60 ml,
odżywiająca emulsja do cery
normalnej i suchej
Cellular Performance
Emulsion II, 50 ml,
nr 854960

2

379 zł
GIORGIO ARMANI
SÌ
Wyjątkowy zestaw dla kobiet,
które cenią klasykę. Tworzą
go elegancka i zmysłowa woda
perfumowana z nutami czarnej
porzeczki, szypru i drzewa
piżmowego, 50 ml, oraz
miniatura tuszu do rzęs
Eyes to Kill o gładkiej
i płynnej konsystencji,
który pozwala wykonać
perfekcyjny makijaż oczu.

149 zł
YVES SAINT LAURENT
Zestaw gwarantujący
perfekcyjny makijaż oczu.
Znajdują się w nim
fenomenalny korektor
rozjaśniający delikatną skórę
pod oczami Touche Éclat
oraz miniatura
pogrubiającego
i wydłużającego
tuszu do rzęs
Volume Effet Faux Cils.

105 zł

CLARINS
Doskonały zestaw do makijażu
i demakijażu oczu tworzą
rewolucyjny, wydłużający
i podkręcający rzęsy tusz Be
Long Mascara, 7 ml, delikatny
płyn do demakijażu Instant Eye
Make-Up Remover, 30 ml,
płynny korektor rozjaśniający
kontur oka Instant
Concealer, 5 ml.

51,90 zł
REVLON
Elegancki zestaw,
w skład którego
wchodzą tusz do rzęs
Lash Potion oraz
pachnący lakier
do paznokci.

159 zł

Zdjęcia: Douglas, Materiały promocyjne

COLLISTAR
Zestaw do pielęgnacji ciała
i twarzy. W jego skład wchodzą
delikatnie kwiatowy, orzeźwiający
i regenerujący spray do ciała
Profumo della Felicità
oraz przeciwzmarszczkowa,
liftingująca pomadka do ust Puro,
nr 825726

125 zł
MAVALA
Basic Manicure Programme.
W skład zestawu wchodzą:
baza Mavala 002, 5 ml, lakier
nawierzchniowy Colorfix,
5 ml, preparat przyspieszający
schnięcie lakieru Mavadry,
5 ml, preparat utwardzający
Mavala Scientifique, 2 ml,
płyn do skórek Cuticle
Remover, 5 ml, krem do rąk
Mavala Hand Cream, 30 ml,
nr 507042
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119 zł

DIOR
Diorshow Pro Liner
Waterproof,
wodoodporny
eye-liner*

155 zł

DIOR
Diorshow,
tusz do rzęs*

259 zł

Christian Dior

DIOR
5 Couleurs Designer,
jedwabiste cienie
do powiek
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Dior

DIOR
Diorshow Brow
Styler Gel, żel do
stylizacji brwi*

* Nowa kolekcja Diorshow dostępna od czerwca 2015 r. w perfumeriach Douglas
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1. Oczy

WIĘCEJ

Obejrzyj tutorial makijażu
sygnowanego marką Dior
w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i smartfon.

Efektowny makijaż oczu wykonasz cieniami
Designer. Jest to nowa odsłona emblematycznych cieni do powiek marki Dior.
Ich odświeżona formuła stworzy efekt lekko
pudrowej powieki i lekko blikującego,
ciemniejszego kącika oka. Oko podkreśl produktem Diorshow Pro Liner Waterproof,
który sprawi, że aplikacja kreski na
górnej i dolnej powiece będzie
bajecznie prosta. Następnie
pomaluj rzęsy tuszem Diorshow,
który spektakularnie zagęści
rzęsy i nada głębi spojrzeniu.
Zwieńczeniem makijażu oka będzie
Diorshow Brow Styler Gel,
który zdyscyplinuje i odżywi twoje brwi.

douglas magazyn pl

195 zł

155 zł

DIOR
Blush, Miss Pink 829,
róż do policzków,
nr 760448

DIOR
Rouge Dior Baume,
luksusowa pomadka
sprawia, że usta są
odżywione, wygładzone
oraz pełniejsze,
3,5 g, nr 816282

3. Usta

Zdjęcia: Imaxtree/Free, Materiały promocyjne, Shutterstock.com

2. Cera

Lekkość i delikatność to trend popularny
już od kilku sezonów. Taki look odmładza
oraz jest wytrzymały, a jednocześnie
pozwala skórze oddychać. Aby osiągnąć
taki efekt, sięgnij po podkład Diorskin
Nude Air. Jest bardzo wydajny, gdyż
wystarczą trzy
krople na pokrycie całej twarzy. Konsystencja
kosmetyku sprawia, że po aplikacji
opuszkami palców natychmiast wtapia
się w skórę, nadając
jej świeżość, wygładzenie i kolor.

229 zł

Usta są wykończeniem całego
makijażu utrzymanego w subtelnym
mleczno-orzechowym odcieniu. Podkreśl
je pomadką o barwie przełamanej różem
w odcieniu 640 Milly, a sprawisz,
że będą pełne harmonii.

DIOR
Diorskin Nude Air, Serum
de Teint, innowacyjny podkład
o właściwościach serum sprawia,
że cera staje się aksamitna,
nieskazitelna oraz zyskuje
naturalny blask
30 ml, nr 843435

115 zł

DIOR
Lakier do paznokci,
Muguet nr 108,
10 ml, nr 798262
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68 zł

PUPA
Mascara Vamp! Waterproof,
wodoodporny i pogrubiający
tusz do rzęs, 9 ml, nr 857217

39,90 zł

REVLON
Brow Fantasy,
Dark Blonde,
dwustronna
kredka do makijażu
oczu, 1,8 ml,
nr 867956

72,90 zł

PUPA
Puder brązujący Extreme
Bronze z kolekcji brązującej
2015, 9 g, nr 850550

59,90 zł

PUPA
Vamp! Definition
Liner Waterproof,
wodoodporny
eye-liner, 2,5 ml,
nr 857218

Michael Kors

92,90 zł
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PUPA
Like a Doll,
Medium Beige, lekki
podkład udoskonalający
cerę, nr 824236

1. Oczy

WIĘCEJ

Makijaż oczu rozpocznij od nakreślenia linii brwi kredką
Brow Fantasy marki Revlon. Na powieki nałóż cień Artdeco
Sunshine Eyeshadow nr 31 i delikatnie rozetrzyj do załamania
powieki ruchomej. Wodoodpornym eye-linerem Vamp! marki
Pupa narysuj delikatną kreskę tuż przy linii rzęs. Pomaluj rzęsy
wodoodpornym tuszem, np. Vamp! marki Pupa lub Artdeco
All in One Waterproof, które wyróżniają się ultraczarnym
pigmentem i nadadzą wyrazisty efekt.

Obejrzyj tutorial makijażu
sygnowanego przez marki Pupa,
Artdeco i Revlon w magazynie
Douglas w wersji na tablet
i smartfon.
douglas magazyn pl

39,90 zł

ARTDECO
Sunshine Eyeshadow 31,
cień gwarantujący trwały
makijaż,
nr 856763

49 zł

REVLON
Ultra HD,
błyszczyk do ust,
nr 866985

3. Usta

Doskonałym dopełnieniem tego
letniego makijażu będzie wyjątkowo
połyskujący błyszczyk Ultra HD, który
nada ustom zmysłowy i soczysty odcień
oraz doda im trójwymiarowości.

Zdjęcia: Imaxtree/Free, Materiały promocyjne , Shutterstock.com

2. Cera

Nałóż bazę matującą w kompakcie
Revlon Photoready, która wygładza
niedoskonałości i matuje skórę, a
następnie niewielką ilość podkładu
Like a Doll marki Pupa, aby wyrównać
koloryt. Puder brązujący Pupa Extreme
Bronze nada cerze efekt muśnięcia
słońcem. Nałóż go poniżej kości
policzkowych, delikatnie na czole,
przy linii włosów oraz na brodzie. Na
szczyt kości policzkowych oraz tzw. łuk
Kupidyna znajdujący się powyżej ust
zaaplikuj odrobinę pudru rozświetlającego Like a Doll Pupa z kolekcji
Bronzing 2015. Środkowe partie kości
policzkowych muśnij lekko różem
Sunshine Blush z kolekcji Artdeco.

79,90 zł

PUPA
Like a Doll,
rozświetlacz do twarzy
z kolekcji brązującej
2015, 10 g,
nr 850081

cie
W p r e ze n
Przy zakupie dwóch
produktów marki Artdeco
za minimum 99 zł
otrzymasz transparentny
puder utrwalający makijaż
Fixing Powder za 1 zł.
Oferta obowiązuje od
12.05 do 26.05.2015 lub
do wyczerpania zapasów.
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230 ZŁ

Estee Lauder
Pure Color Envy Sculpting
EyeShadow 5-Color Palette
Envius Orchid

146 ZŁ

Estee Lauder
Double Wear
Brush-On-Glow BB
Highlighter
1C- light (Cool)

199 ZŁ
Sensai
Loose Powder
(Translucent)

44,90 ZŁ
Revlon
Ultra HD Lipstick
820 PETUNIA

149 ZŁ
269 ZŁ

Estee Lauder
Double Wear All Day Glow BB
Moisture Makeup SPF 30
Intensity 3.0

Clarins
Bronzing
Duo SPF 15
nr. 02 Medium

55 ZŁ

Douglas Make-up
tusz do rzęs Volume Mascara
– Waterproof Black

269 ZŁ
Laura Mercier
Silk Creme Moisturizing
Photo Edition Foundation
Ecru nr. 2

ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.
PERFUMERIE DOUGLAS
Szczecin: Centrum Galaxy, al. Wyzwolenia 18-20, tel. 91/ 483 90 66;
C.H. Auchan Kołbaskowo, Ustowo 45, tel. 91/ 883 98 30, tel. 91/ 883 98 29;
CH Molo, ul. Mieszka I 73, tel. 91/ 433 06 86, tel. 91/ 433 06 87;
Galeria Kaskada, ul. Niepodległości 36, tel. 91/ 810 21 74, tel. 91/ 810 21 75;
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Słupsk: C.H. Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59/ 848 20 75, tel. 59/ 848 20 76;
Gorzów Wlkp. : Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102,
tel. 95/ 737 26 20, tel. 95/ 737 26 21;
NoVa Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95/ 714 00 64, tel. 95/ 714 00 65;
Koszalin: C.H. Forum, ul. I. Paderewskiego 1, tel. 94/ 341 13 40,
tel. 94/ 341 13 41

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak
Perfumeria Dougls
Alfa Centrum
MODELKA
Zuza / Malva Models
ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

P

ierwszym etapem makijażu jest
odpowiednio oczyszczona skóra.
Stonizowana i nawilżona lekkim
kremem spowoduje, że makijaż będzie trwały
i świetlisty (Clinique Superdefense SPF 20).
Makijaż rozpoczynamy od wyrównania koloru
skóry przy pomocy lekkiego podkładu Dior
Estee Lauder, Double Wear All Day Glow BB
Moisture Makeup SPF 30,Intensity 3.0, pod
oczy nakładamy korektor rozświetlający YSL
touch eclat (odcień 2). Utrwalamy makijaż
przy pomocy sypkiego pudru Sensai, Loose
Powder (Translucent). Kości policzkowe,
żuchwę i czoło modelujemy przy pomocy
bronzera marki Clarins, Bronzing Duo SPF
15, nr. 02 Medium. Aby makijaż był świetlisty nakładamy na szczyt kości policzkowej
i wzdłuż nosa rozświetlacz Estee Lauder,
Double Wear Brush-On-Glow BB Highlighter,
1C- light (Cool). Brwi przeczesujemy żelem Isa
Dora Brow Shaping Gel (odcień Light Brown).

Do makijażu oczu używamy palety cieni
Estee Lauder, Pure Color Envy Sculpting EyeShadow 5-Color Palette, Envius Orchid.Na całą
ruchomą powiekę nakładamy najciemniejszy
odcień z palety. Przy linii rzęs wykonujemy
grubą kreskę czarną kredką Art Deco Soft
Eyeliner, którą rozcieramy tworząc przydymiony
efekt. Następnie nakładamy złoty kolor w wewnętrznym kąciku i dalej cieniujemy w kierunku
załamania powieki. Dla wzmocnienia efektu

dodajemy akcent bordowego cienia w kąciki zewnętrzne oka. Na dolą powiekę w linii
wodnej aplikujemy czarną kredkę Art Deco
Soft Eyeliner, którą dokładnie rozcieramy
skośnym pędzelkiem aby optycznie powiększyć oko. Dolną powiekę pokrywamy
kremowym cieniem Shiseido w kolorze
burgundu i zacieramy granicę tak, aby
powstała miękka linia. Douglas Make-up,
tusz do rzęs Volume Mascara – Waterproof
Black. Na usta nakładamy odrobinę korektora,
który spowoduje, że
makijaż będzie trwały.
Na górnej wardze
prowadzimy cienką linię
jasną beżową kredką,
która daje efekt powiększonych ust a następnie
aplikujemy pomadkę
Revlon, Ultra HD Lipstick 820 PETUNIA.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

DANE TELEADRESOWE

AIRPORT TELEADRESS DATA

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN
INTERGLOBUS TOUR

Tel.: +48 914 817 690

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

www.twitter.com/SzczecinAirport

numerami: / Tickets can be booked

www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY C AR

by Telephone:

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Tel.: +48 481 74 00

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami / Tickets can be booked by Telephone:

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

AN-JAN

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052

PKP

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NA STĘPNY T YDZIEŃ E VERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PARKING

C AR PARK RED / 24 H

CENNIK C AR PARK FEES
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY

7 PLN

UP TO 1 HR

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING OUR

2 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING DAY

30 PLN
/ DAY

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

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

FLIGHT SCHEDULE

BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N
S TAVA NG E R

DU BLIN

OSLO RYGGE
OSLO TORP

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1234567

PRZYLOT
ARRIVAL

16:45

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

737

17:10

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

ODLOT
DEPARTURE

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

09:55

10:20

FR5322/3

737

....5..

11:20

11:45

FR5322/3

737

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NORWEGIAN

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

12:45

13:15

DY1014/5

737

…..6.

15:40

16:10

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

19:30

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

11:00

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

W62159/60

A320

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

A320

20:00

WIZ Z AIR

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

2162/3

A320

11:30

WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

WIZ Z AIR

LONDYN LUTON
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

WIZ Z AIR

ODLOT
DEPARTURE

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

OSLO RYGGE OD 03.04.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

08:25

ODLOT
DEPARTURE

08:50

BERGEN OD 20.06.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2.4.6.

PRZYLOT
ARRIVAL

10:35

ODLOT
DEPARTURE

11:05

RYANAIR

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR8711/2

737

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62152/1

A320

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

CZ ARTERY 2015

CHARTERS 2015

KIERUNKI DESTINATIONS
1 GRECJA KRETA:
14.06.-27.09.2015 (ITAKA, GRECOS, NECKERMANN)
2 TURCJA RIWERA TURECKA
17.06-30.09.2015 (RAINBOW TOURS I BEE FREE,
ITAKA I ALFA STAR, NECKERMANN)

SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETE
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TURCJA
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

AKTUALNOŚCI

NEWS

Zewsząd BLISKO
NA LOTNISKO, część I

LOTNISKO POŁOŻONE JEST 33 KM NA PÓŁNOCNY WSCHÓD
OD CENTRUM SZCZECINA, PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 6
(GOLENIÓW – GDYNIA), W POBLIŻU WSI GLEWICE.

P

ort lotniczy posiada wiele
rozmaitych połączeń komunikacyjnych z innymi
miastami: kolej, autobusy,
taksówki. Również dojazd
własny z głównych miast regionu jest
szybki i wygodny -drogami szybkiego
ruchu, ekspresowymi lub autostradą.

JEDZIE POCIĄG Z DALEKA…
Terminal kolejowy usytuowany jest
w bliskim sąsiedztwie z terminalem
lotniska. Zaledwie kilkanaście kroków
na stację PKP umożliwia podróżnym
dalszą podroż.

JEDŹ POCIĄGIEM Z LOTNISKA, PRZESIADAJ SIĘ:
• w Goleniowie na kierunku do: Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kamienia
Pomorskiego, Wolina
• w Szczecin Dąbie na kierunku do:
Stargard Szczeciński, Choszczno,
Krzyż, Chociwel, Runowo Pomorskie, Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Łobez, Świdwin
• w Szczecin Główny na kierunku do:
Gryfino, Chojna, Kostrzyn

The airport has numerous transport
connections with other cities: train,
buses, taxies. You can also get to the
city on your own from the main cities in
the region – the way is comfrotable and
simple because you can use fast roads,
expressways and a highway.

DO:

Z LOTNISK A

GOLENIÓW

10 MIN

SZCZECIN
GŁÓWNY

44 MIN

STARGARD
SZCZECIŃSKI

49 MIN

KOŁOBRZEG

1H 37 MIN

I CAN HEAR THE TRAIN APPROACHING…

ŚWINOUJŚCIE

2H 8 MIN

GRYFICE

55 MIN

CHOSZCZNO

1H 11 MIN

GRYFINO

1H 15 MIN

The railway terminal is located in the
close vicinity of the airport terminal. It
takes only a couple of steps from the railway station to the terminal which allows
you to travel even further.

TAKE THE TRAIN FROM THE AIRPORT AND
CHANGE AT THE FOLLOWING STATIONS:

IN ENGLISH

Wherever you are
– the Airport is always
near – part 1
The Airport is located 33 kilometres
North-East of Szczecin city centre, near
the Country Road no. 6 (Goleniów –
Gdynia), in the vicinity of Glewice village..
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• in Goleniów in the direction of: Międzyzdrojów, Świnoujście, Kamień
Pomorski, Wolin
• in Szczecin Dąbie in the direction
of: Stargard Szczeciński, Choszczno,
Krzyż, Chociwel, Runowo Pomorskie, Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Łobez, Świdwin
• in Szczecin Główny in the direction
of: Gryfino, Chojna, Kostrzyn

W oczekiwaniu

na samolot
WIELE POWODÓW ZMUSZA NAS DO WCZEŚNIEJSZEGO
PRZYJAZDU NA LOTNISKO. CZĘSTO W POŚPIECHU ZAPOMINAMY
WIELU RZECZY LUB NIE MIELIŚMY CZASU NA POSIŁEK.

J

esteśmy po to, by sprawiać
przyjemność. Z doświadczenia
wiemy jak istotna w podróży jest
wygoda. Nasze lotnisko oferuje
wiele miejsc, w których możemy
wygodnie poczekać na rejs.

oferty są książki, papierosy i artykuły
tytoniowe, karty telefoniczne, artykuły spożywcze, napoje oraz cała gama
produktów skierowanych specjalnie do
osób podróżujących.

KROKIEM PO TERMINALU

OD TEGO ZACZYNA SIĘ PRZYJEMNA PODRÓŻ.

Wizytę rozpoczynam w Relay. To, co mi
Łyk jogurtu, mały baton i znajduję się w...
jako turyście potrzebne to świeża prasa…
Relay oferuje klientom szeroki wybór
...1minute, które skierowane jest do grupy
krajowych i zagranicznych tytułów
aktywnych ludzi, zarówno młodych, jak
prasowych. Istotnym uzupełnieniem
i starszych, oferując szeroki asortyment
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W SO!COFFEE znajdziecie też wiele
rodzajów świeżo wyciskanych soków,
codziennie wypiekane ciasta, przygotowywane na miejscu gofry, a także lody
Furore! przygotowywane z samych naturalnych składników. Ale to nie wszystko
- w wybranych kawiarniach znajdziesz
również doskonałe kanapki i tarty.

POTRZEBA MOCNIEJSZEGO DOZNANIA…
Business Shark Pub&Restaurant –
oryginalne drinki i doskonała, międzynarodowa kuchnia Pub&Restaurant
Buisness Shark to bogata oferta dla podróżujących – śniadania, lunche, proste
i szybkie posiłki, ale także wykwintne
dania. To również profesjonalna obsługa, przytulne i eleganckie wnętrza, które
dają wyjątkowy komfort i odprężenie
przed podróżą.

A MOŻE BY TAK JESZCZE NA CIASTO I HERBATĘ?
produktów. Począwszy od artykułów spożywczych i napojów, alkoholu, pieczywa,
towarów codziennego użytku - gazet, papierosów, baterii, artykułów higienicznych
i chemicznych, poprzez nabiał, świeże kanapki i sałatki, ciastka i lody, a kończąc na
ciepłych daniach fast food, gorącej kawie
i herbacie oraz oferowanych pod marką
własną hot-dogów i zapiekanek.
Dodatkowo w sklepie 1minute możliwe jest doładowanie kart pre-paid, jak
również korzystanie z usług Lotto lub

opłacenia rachunków. Sklep 1minute typowy sklep convenience, który zapewni
Ci zaspokojenie codziennych potrzeb
dając poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach „jakby co, to tam kupię”. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz.

Voyage Cafe to miła atmosfera, pyszna
herbata, aromatyczna kawa przygotowywana z najlepszych ziaren arabiki,
duży wybór przekąsek, bogata oferta
ciast, słodyczy, kanapek, napojów i lodów. Jak również dania na ciepło.

TERAZ CZAS NA KAWĘ…

JESZCZE PAMIĄTKI DLA NAJBLIŻSZYCH!

SO!Coffee to miejsce, które zabiera
Cię w krainę świeżości i najwyższej
jakości kawy, która jest wyczuwalna
każdym jej łyku.

W sklepie Discover turyści mogą kupić
pamiątki związane z Polską, jeśli nie
zdążyli tego zrobić przed wylotem
do domu, jak również upominki dla
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i produktów, aby móc spełnić wszystkie potrzeby i oczekiwania pasażerów.
Specjalnie dla naszych klientów tworzymy sklepy o wyjątkowym charakterze, w których najbardziej prestiżowe
produkty prezentowane są w atmosferze
luksusu i relaksu.
To u nas zaczyna się Twoja podróż!
IN ENGLISH

Waiting for your flight

bliskich – eleganckie pióra, długopisy,
kryształy, bursztyny, a także alkohole,
słodycze i tradycyjne polskie specjały.
Discover oferuje również akcesoria
potrzebne w czasie podróży (poduszki
podróżne, kłódki, plecaki, walizki) oraz
upominki dla najmłodszych - pluszaki,
figurki, gry, zabawki.

OSTATNI PRZYSTANEK DO SAMOLOTU…

There are many reasons that make you
come to the airport earlier. Very often
due to rush we forgot something or we
got no time to eat before coming here.

Aelia Polska oferuje pełną gamę tradycyjnych produktów dutyfree (perfumy,
kosmetyki, alkohole ), a także produktów i usług specjalistycznych (moda
i akcesoria, gastronomia, multimedia,
artykuły elektroniczne, pamiątki,
itd.). Stale rozwija swoją ofertę marek

We are here to give you pleasure. We
know from experience how important
comfort is when you are travelling. Our
airport offers numerous places where
you can comfortably wait for your
departure.
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WALKING THROUGH THE TERMINAL
I start my visit by entering Relay. As
a tourist, what I need is fresh press…
Relay offers a wide range of Polish and
international press titles. This offer
is complemented by a large choice of
books, cigarettes, tobacco, phone cards,
food, drinks and a whole range of products designed especially for travellers.

THAT'S WHERE THE PLEASANT JOURNEY
STARTS.
A sip of yoghurt, a small chocolate bar
and then I am in...
...1minute, which is designed especially for active people – both young
and older ones. It offers a wide range
of products. Food and drinks, alcohol,
bread, daily usage products - newspapers, cigarettes, batteries, chemistry and hygiene articles, diary, fresh
sandwiches and salads, cakes and icecream, and ending with hot fast food,
hot coffee and tea with 1minute brand
plus hot-dogs and open-faced toasted
cheese sandwich.
Additionally, in 1minute shop you can
load your pre-paid card and play Lotto
or pay your bills. 1minute is a typical
convenience store that will satisfy your
everyday needs and will give you a sense

AIRPORT

of comfort in situations when you think to
yourself „if I forgot something, I will buy it
there”. Here you will find all you need.

number of snacks, wide range of cakes,
sweets, sandwiches, drinks and icecream. Plus hot meals too.

NOW IT IS TIME FOR COFFEE…

SOME SOUVENIRS FOR MY RELATIVES!

SO!Coffee is a place that will take you
to the land of freshness and high quality coffee and that quality can be sensed
in each sip of coffee you take here.
In SO!COFFEE you will also find
numerous fresh juices, cakes made
everyday, wafflers and Furore icecream! made of only natural products.
But this is not all – in some of the cafes
you will also find fantastic sandwiches
and tarts.

In Discover shop tourists can find all
possible souvenirs related to Poland, as
long as they didn't manage to buy these
before their departure home. They can
find elegant pens, gel-pens, crystals,
amber, alcohol, sweets and traditional
Polish specialities.
Discover offers also accessories necessary for travelling (travel cushions,
padlocks, back-packs, suitcases) and
souvenirs for the youngest ones – teddies, figures, games, toys.
Last stop before the flight…
Aelia Polska offers a wide range of typical duty-free products (perfumes, cosmetics, alcohol), as well as special services and products (fashion and accessories,
gastronomy, multimedia, electronic
devices, souvenirs, etc.). The shop continuously develops its offer of different
brands and products so as to satisfy all of
the needs and expectations of passengers.
Especially for its customers Aelia creates
a special place where most prestigious
products are presented in an atmosphere
of relaxation and luxury.

A NEED FOR A STRONGER EXPERIENCE…
Business Shark Pub&Restaurant –
original drinks and great international
cuisine - Pub&Restaurant Buisness
Shark gives you a wide offer for all the
travellers – breakfasts, lunches, simple
and quick dishes and refined ones.
It has professional service and cosy
and elegant interior that will give you
unique comfort and relaxation before
your journey.

HOW ABOUT ONE MORE CAKE AND A COFFEE?
Voyage Cafe will give you nice atmosphere, great tea and aromatic coffee
made of best arabica seeds, a large
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Here starts Your journey!

LOTNISKO

AIRPORT

Ciekawe przyloty
– Antonow An-12

FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

WRAZ Z KWIETNIOWYM WYDANIEM ZMIENIAMY ODROBINĘ FORMĘ NASZYCH PREZENTACJI. OD TERAZ NA NASZĄ
STRONĘ BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ OKREŚLONY TEMAT,
NP. FOTORELACJA Z DANEJ UROCZYSTOŚCI CZY TEŻ
CIEKAWEGO PRZYLOTU Z KRÓTKIM OPISEM. POSTARAMY SIĘ
W TEN SPOSÓB JESZCZE BARDZIEJ PRZYBLIŻYĆ PAŃSTWU
NASZĄ PASJĘ, A JEDNOCZEŚNIE POKAZAĆ, ŻE LOTNISKO
SZCZECIN-GOLENIÓW JEST CIEKAWYM MIEJSCEM!
TEKST:

MICHAŁ KOŁOMYJSKI

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI

IN ENGLISH

Interesting arrivals –
Antonow An-12
W tym numerze prezentujemy fotorelację z przylotu samolotu produkcji
radzieckiej - Antonow An-12 (reg. UR-CGV) linii Meridian.
Przylot miał miejsce 4 września 2010
roku. An-12 przyleciał do Szczecina
po odbiór silnika lotniczego. Po ok. 2
godzinach postoju odleciał w kierunku
Niemiec. Warto dodać, że była to jedna
z nielicznych wizyt tego typu samolotu
w Szczecinie po 1989 roku.

Together with our April edition we also
introduce a new way in which we will
make our presentations. From now on, our
website will be organized around a certain
theme – for example a photo-report from
a given event or from an interesting arrival
together with a short description. In this
way we will try as much as we can to
bring our passion closer to you and at the
same time to prove that Szczecin-Goleniów
Airport is a very interesting place!

FOT. MARIUSZ BASIAK

In this edition we present a photo-report from the arrival of Russian aircraft - Antonow An-12 (reg. UR-CGV)
operated by Meridian Airlines.
The arrival took place on the 4th September 2010. An-12 arrived to Szczecin
in order to pick up an aircraft engine.
After ca. 2 hours of taxi it flew towards
Germany. It was one of the few visits of
such an aircraft in Szczecin after 1989.

FOT. MARIUSZ BASIAK

74

