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CIĄG
DALSZY NASTĄPI
Jeżeli wybierasz się na szczyt to
droga prowadzi pod górę. Grzegorz
Hyży & Tabb.
Fot.: Kajus W. Pyrz / Sony Music

Grzegorz, długo czekałeś na tę płytę
i nie chodzi mi o czas jaki minął od
zakończenia programu. Debiutujesz
w wieku 27 lat. W którym momencie
postanowiłeś, że będziesz śpiewał?
Grzegorz: Wszystko zaczęło się w zasadzie przez przypadek. Kiedy przeprowadziłem się do Poznania miałem coraz
więcej znajomych muzyków – chodziłem
na imprezy muzyczne i zacząłem się
wkręcać. Podczas jednego z jam session,
których w Poznaniu odbywa się naprawdę dużo, zacząłem improwizować do
muzyki, granej przez zespół. Jeszcze tego
samego wieczoru poznałem ludzi, którzy
zainteresowali się tym, co robię i jak to
robię. Postanowiliśmy, że spotkamy się
za tydzień na sali prób i spróbujemy coś
razem pograć. Tak powstał mój pierwszy
zespół, który jednak rozpadł się po ponad
półrocznej działalności. Wtedy założyłem
nowy skład pod nazwą Grzegorz Hyży
and Band. Graliśmy covery, choć wybieraliśmy raczej niszowe kawałki i to było
coś, co odróżniało nas od innych cover
bandów. Robiliśmy to naprawdę z sercem
i bawiliśmy się tą muzyką. Było w tym
bardzo dużo improwizacji ponieważ nie
mieliśmy czasu, żeby się spotykać na
próby…
Poznań to muzyczne zagłębie... Taka
samonapędzająca się machina, z której wybuchają bardzo ciekawe rzeczy
– zarówno na gruncie alternatywnym
jak i mainstreamowym. Co takiego
jest w tym mieście, że tak mocno
zawładnęło rynkiem muzycznym?
Tabb: Coś w tym rzeczywiście jest. Przez

lata swojej pracy spotykałem i nadal spotykam tutaj wielu niesamowicie zdolnych
ludzi. Przyciągamy się chyba wzajemnie i
wzajemnie potrzebujemy. Ja na przykład
produkuję i komponuję wiec przyciągam wokalistów, wokaliści przyciągają
mnie, bo potrzebuję kogoś, kto zaśpiewa
moje piosenki. Potrzebuję muzyków do
zagrania pewnych partii, a ktoś potrzebuje miejsca gdzie może je zarejestrować.
Nakręcamy się nawzajem i rośniemy
wspólnie.
Nie mówiąc już o jam session, o których wspomniał Grzegorz. To naprawdę
w dużym stopniu tworzy kulturę muzyczną tego miasta.
A jednak trafiliście na siebie nie w Poznaniu, tylko dzięki programowi…
Grzegorz: Tak. Choć wcześniej byłem
bardzo negatywnie nastawiony do tego
typu telewizyjnych konkursów. A jednak potrzebowałem takiej dźwigni jak
program. Wiadomo, że potem każdy musi
nauczyć się latać samemu, ale taka trampolina się przydaje. Postawiłem wszystko
na jedną kartę. Poszedłem na casting. Po
pierwszym odcinku okazało się, że jest
fajnie.
Tabb, to Ty wyszedłeś z inicjatywą
współpracy. Napisałeś do Grześka
jeszcze w trakcie trwania programu.
Skąd ten pomysł?
Tabb: Tak, to była moja inicjatywa. Od
lat produkowałem i komponowałem
muzykę dla różnych wykonawców. Siłą
rzeczy, to, co robię było zawsze w mniejszym lub większym stopniu podporząd-

kowane wizji artysty bądź wytwórni. Jeśli
jednak ktoś, tak jak ja, ma nieustanny
głód tworzenia i obcowania z muzyką,
to przy takiej pracy trzeba w jakiś sposób
dać upust swojej muzycznej energii.
W ten sposób moja „szuflada” zaczęła
zapełniać się piosenkami i muzycznymi
szkicami. Z czasem okazało się, że jest
w tym, co powstaje jakiś wspólny mianownik – jest wizja na ciekawy muzyczny
projekt. Brakowało „tylko” kogoś, kto to
zaśpiewa. Przez długie miesiące przesłuchiwałem wielu wokalistów, oglądałem
programy muzyczne... Bez efektu. Aż
w końcu usłyszałem „Use somebody”
w wykonaniu Grześka i to było to. Zero
wątpliwości. Nie czekałem ani chwili
i napisałem do niego maila...
Grzegorz: Nie wiedziałem wtedy kim jest
Tabb. W głowie miałem całkiem inny
plan. Jednak podczas rozmów w wytwórni znów pojawiło się jego nazwisko. Jak
się okazało, kompozycje, które Bartek
dla mnie miał były świetne i bardzo mi
bliskie pod względem muzycznym.
Wróćmy na chwilę do Twojego
udziału w programie. Tak jak mówisz
miałeś bardzo jasno określoną wizję
swojej twórczości. Nie bałeś się, że
telewizja zmusi cię do niewygodnych
kompromisótw?
Grzegorz: To rzeczywiście ważny wątek.
Kuba Wojewódzki powiedział kiedyś, że
zwykle artysta najpierw latami tworzy
materiał, potem nagrywa piosenki i wydaje płytę. Jeśli mu się uda to zdobywa
popularność, osiąga sukces. My w programie zaczynamy od popularności, czyli

Bohater
Hero

“Śpiewanie
własnych piosenek
to zupełnie
inny poziom
zrozumienia
muzyki. To bagaż
doświadczeń
związany z
pracą nad tymi
utworami, to
emocje, które
łączą nas z każdą
z tych piosenek.

wątpliwego sukcesu. Ten program stawia
trochę kariery na głowie… I to jest właśnie powód, dla którego większości osób
potem się nie udaje. Ludzie po programie
myślą często, że są nie wiadomo jakimi
gwiazdami. Mają wielkie oczekiwania
wobec wszystkich zamiast wziąć się do
roboty, pracować ostro nad materiałem
i modlić się, żeby komuś w jakiejkolwiek wytwórni to się spodobało. Tracą
ten „złoty rok” na pokazywanie się na
bankietach.
Te programy nie są przepisem na sukces tylko narzędziem do sukcesu.
Grzegorz: Dokładnie tak. Pomagają ci
się wybić, pokazać. Ale żeby utrzymać się
potem w powietrzu trzeba mocno machać
tymi skrzydłami, a nie tylko pokazywać
piórka. Niby brzmi to banalnie, każdy o
tym wie, a jednak uwierz mi – można się
w tym wszystkim pogubić, kiedy świat
chce zrobić z Ciebie gwiazdę tylko dlatego,
że zaśpiewałeś kilka piosenek w telewizji.
Trzeba naprawdę pamiętać, co jest istotne.
Nie mówiąc już o tym, że sukces powinniśmy mierzyć miarą włożonej w niego
pracy, a nie ilością rozdanych dzieciakom
autografów. To nas powinno zastanowić:
skoro wybieramy się na szczyt, to droga
powinna prowadzić pod górę.
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Tabb, jesteś producentem, który sam
decyduje z kim chce pracować. Co
musi mieć wokalista, żeby zwrócić na
siebie Twoją uwagę?
Tabb: To pytanie bardzo na czasie, bo
zanim poznałem Grześka przez długi
czas szukałem wokalisty i rzeczywiście
mam bardzo konkretne wymagania.
Wokalista, żeby porwać ludzi musi mieć
charyzmę, a żeby wyróżnić się z tłumu
konkurentów musi być charakterystyczny,
inny. Musi być jakiś. W historii muzyki
wielu znakomitych wokalistów miało i ma
wady wymowy, dziwny akcent, problemy
z dykcją czy intonacją. Ale mają to coś,
co powoduje, że pamięta się ich wykonanie. Techniki, warsztatu zawsze można
się nauczyć. Charyzmy i ciekawej barwy,
jaką ma na przykład Grzesiek – nie.
We własnych piosenkach Grzegorz
brzmi zdecydowanie lepiej niż
w coverach. Na czym to polega?
Tabb: Dla mnie to bardzo proste. To taka
różnica jak między garniturem szytym
na miarę, a kupionym w sieciówce.
Śpiewanie własnych piosenek to zupełnie
inny poziom zrozumienia muzyki. To
bagaż doświadczeń związany z pracą nad
tymi utworami, to emocje, które łączą nas
z każdą z tych piosenek. Śpiewając cover

mamy w głowie oryginalne wykonanie,
coś już mamy narzucone, czy tego chcemy
czy nie. Praca nad własną muzyką to
kształtowanie muzycznej i emocjonalnej
formy od zera .
Wasz singiel bardzo szybko stał się
hitem. Jest to chyba jednak najlżejszy
utwór z tej płyty.
Grzegorz: Ta płyta opowiada o różnych
rzeczach. Niewątpliwie jest to album
mocno napchany emocjami. Początkowo pierwszym singlem miał być „Świt”
– utwór, który jest jakby zupełnym
przeciwieństwem „Na chwilę”. Opowiada
o dość mocnych przeżyciach... Są dni,
kiedy wychodzi słońce i człowiek powinien zatracić się w tej chwili, a jednak
gdzieś z tyłu głowy nosi piętno i odciśnięty ślad tego, co choć stało się dawno
– nadal nie pozwala w pełni cieszyć się
życiem. Nie jest to wesoła piosenka, bo
opowiada o rzeczach, na które nie mamy
wpływu. Może dobrze, że ten utwór
nie poszedł jednak na pierwszy singiel.
(śmiech)
27 maja ukazuje się Twoja debiutancka płyta „Z całych sił”. Co dalej?
Grzegorz: Dużo się teraz dzieje, bo
ta przygoda, którą niektórzy nazywają
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karierą, toczy się już swoim tempem. Na
pewno na jesieni będzie trasa koncertowa.
Oczywiście mamy mnóstwo planów, choć
nie wiemy, ile będzie trwało teraz to całe
zamieszanie, czy podbijemy listy przebojów, czy będziemy grać na dużych festiwalach, czy w fajnych małych klubach.
Mimo to, moje marzenie już się spełniło.
Mamy płytę, która jest dobra. Daliśmy
z siebie wszystko i wierzę, że ta historia
będzie miała swój dalszy ciąg. ■
EN

TO BE CONTINUED
If you want to make it to the
top, be prepared for a walk
uphill. Grzegorz Hyży &
Tabb.
Grzegorz, you have been waiting for
this album quite long. And I don’t
mean the time that has passed from
the end of The X Factor. You are
making your debut at the age of 27.
When did you resolve to sing?
Grzegorz: Actually, everything began by

coincidence. When I moved to Poznan,
I started meeting more and more musicians. I was attending musical events and
began to worm my way into this business.
During one of jam sessions, which often
take place in Poznan, I started improvising to music played by the band. On
the very same day, in the evening, I met
people who got interested in what I was
doing and how I was doing it. We decided
to meet in a week’s time in a rehearsal room and try playing some music
together. This is how my first band was
formed. Unfortunately, it fell apart after
more than a year and a half. And I started another one under the name Grzegorz
Hyży and Band. We played covers but
chose rather niche songs, which was what
distinguished us from other cover bands.
We really put our hearts and souls into
this and enjoyed this music. There was
a lot of improvisation in all this because
we did not have enough time to rehearse
together.
Poznan is filled with music. It is like
a self-propelling machine producing
very interesting things, both on the
alternative and on the mainstream

ground. What exactly does this city
have that it has monopolized the
market so much?
Tabb: There is really something to what
you’re saying. For years I have been
meeting many amazingly talented people
here. I think we attract and need each
other. For example, I produce and compose, which means that I attract singers,
and singers attract me because I need someone to sing my songs. I need musicians
to play certain pieces, and someone else
needs a place to record all that. We egg
each other on and together grow strong.
Not to mention jam sessions Grzegorz
was already talking about. To a large
extent this is precisely what creates the
musical culture of this city..
And yet you met not in Poznan but
thanks to the programme...
Grzegorz: Yes, indeed. Although I had
had a very negative attitude to such
television competitions before, I actually
needed one to boost my career. Of course
everyone had to learn how to fly later
on, but such a trampoline can be useful.
I decided to stake everything on one card.
REKLAMA
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completely different plan in my mind. But
I heard his name once again during some
talks in a record label. As it turned out,
Bartek prepared excellent compositions
for me. They were very close to my own
musical preferences.

I went to the casting. And after the first
episode it turned out to be quite cool.
Your cooperation began on your
initiative, Tabb. You wrote to Grzegorz
when the programme was still under
production. Where did this idea come
from?
Tabb: Yes, the initiative was mine. I had
been producing and composing music for
various performers for years. What I do
is quite naturally, to a smaller or larger
extent, dependent on the vision of the
artist or the record label. But if someone
like me has an insatiable hunger for creating and communing with music, then at
such work they have to find a way to get
their musical energy off their chest. This
way, my “drawer” started filling up with
songs and drafts of musical pieces. Soon it
turned out that there was some common
denominator in all that – an outline of an
interesting musical project. But what was
missing was someone who would sing.
I was listening to many singers and watching music programmes for months. In
vain. And finally when I heard Grzegorz
sing “Use somebody” I knew that was it.
Without a doubt. I wasted no time.
Grzegorz: I didn’t know then who Tabb
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Let us return for a moment to your
participation in the programme. You
said that you had a very clear vision
of your work. Weren’t you afraid that
television would force you to uneasy
compromise?
Grzegorz: That’s definitely an important
issue. Kuba Wojewódzki once said that
usually artists firstly spend years creating
their material, then they record songs and
publish their albums. And if they achieve
popularity, they are successful. In the programme, we begin with popularity, which
is a doubtful success. This programme as
if turns careers upside down... And this is
precisely the reason why most of its participants disappear later on. Having taken
part in the programme, people think they
are already undisputed stars. They have
great expectations towards everyone else.
Instead, they should get down to work,
work hard on their material and pray that
it will be at least noticed by the label.
They waste their “golden year” attending
banquets.
Such programmes are not a recipe for
success but only a tool to achieve it.
Grzegorz: Exactly. They help you to come
up, show yourself. But to remain in the
air, you have to flap your wings a lot.
Showing off your feathers is not enough.
It may seem trivial, everyone knows that
but believe me – you can get lost in all
that when the world wants to make a star
of you just because you sang several songs
in TV. You really have to remember what’s
important. Not to mention that it is the
amount of work done that is the measure
of success, not the number of autographs
signed for children. This should make us
think: if you want to make it to the top,
be prepared for a walk uphill.
Tabb, you are a producer who decides
himself who he’ll be working with.
What should a singer be like to gain
your attention?
Tabb: It is a very topical question because
before I met Grzegorz I had been looking
for a singer for a long time. Indeed, I’m
very demanding. To rouse the audience,
singers should be charismatic, and to
stand out in the crowd, they have to be
characteristic and in a way different. The-

re must be something about them. There
have been many wonderful singers with
speech impediments, strange accents or
problems with diction or intonation. But
there is something in them that makes
their performances stay in one’s memory.
You can always learn methods and techniques. But you cannot learn the charisma
and interesting timbre I see for example
in Grzegorz.
Why does Grzegorz sound much better in his own songs than in covers?
Tabb: It’s quite simple. The difference is
the same as the one between a tailor-made suit and a suit bought in a chain store.
Singing one’s own songs is a completely
different level of understanding music. It
is experience accumulated while working
on those songs and emotions that make us
attached to each of them. When we sing
covers, we have the original performance in mind. There is already something
imposed on us, whether we want it or
not. Working on our own music involves
shaping our musical and emotional form
from scratch.
Your single “Na chwilę” has quickly become a true hit. But it is the
lightest song on your album, isn’t it?
Grzegorz: The album is about various things. It is definitely packed with
emotions. Initially, “Świt” was supposed
to be our first single, which is the complete opposite to “Na chwilę”. The first
one tells about quite tough experiences...
There are days when the sun rises and one
should lose himself in this moment. Yet
somewhere in the back of his head he has
a clear mark of what happened a long
time ago but still prevents him from truly
enjoying his life. It is not a merry song as
it tells about things we have no influence
upon. And I guess it’s good that the song
has not become the first single. (Laughs)
Your are releasing your debut album
Z całych sił on 27 May. What’s next?

Grzegorz: A lot is happening right now
because we have embarked on a true
adventure commonly known as career.
There is certainly going to be a concert
tour in the autumn. We obviously have
lots of plans. But we don’t know how
much time this whole chaos is going to
last, whether we will hit the charts and
play at large festivals or in small cosy
clubs. But I can say my dream has come
true. We have made a good album. We’ve
done our utmost, and I believe we will see
the continuation to this story. ■
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PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz
tekst: Piotr Metz

KELIS – FOOD
WYD. SONIC

PAOLO NUTINI – CAUSTIC
LOVE
WYD. WARNER
Wciąż niedoceniony, nie tylko zresztą u nas,
posiadacz rzadkiego daru – „czarnego” głosu
w zdecydowanie białej skórze – tym razem
poszedł w swoich soulowych fascynacjach
na całość, zawierając na swej trzeciej płycie
encyklopedię gatunku, od klasyki Motown po
awangardę ze szkoły Janelle Monae, która jest
tu jednym z gości. Do tej pory szukał, teraz
ewidentnie już znalazł. ■

PAOLO NUTINI – CAUSTIC
LOVE
RELEASED BY WARNER
Still underappreciated (not only in Poland),
this time this owner of a unique gift –
“black” voice in definitely white skin – went
the whole hog in his soul fascinations. His
third album is an encyclopedia of the kind:
from classic Motown to avant-garde from
the school of Janelle Monae, who is one
of the guests on the record. He has clearly
found what he was looking for. ■

Tytułowe, choć seksownie wieloznaczne
„jedzonko” to nie tylko gra słów, bo Kelis
jest wykwalifikowanym kucharzem z górnej
półki z własną linią produktów. Po dłuższej
przerwie na gotowanie nagrała najlepszy
album w karierze, chyba podśpiewując przy
przyrządzaniu, bo nigdy dotąd jej wokal nie
brzmiał tak uniwersalnie, łącząc klasykę lat
60-tych ze współczesnością.
Powrót w wielkim, smakowitym stylu. ■

KELIS – FOOD
RELEASED BY SONIC
Although sexily ambiguous, the title is not
only a play on words. Kelis is a top-class,
qualified cook with her own line of products.
After a longer break, she has recorded the
best album in her career. And it seems she
did it while cooking because her vocal has
never sounded so universal, combining
classics from the 60s with the present.
A comeback in grand and tasty style. ■

LYKKE LI – I NEVER LEARN
WYD. WARNER
Przepiękne, choć jak zwykle smutne
melodie, już od pierwszych dźwięków gitary
akustycznej powodują, że od pierwszego
przesłuchania od płyty trudno się uwolnić.
Trudno też Lykke Li odmówić szczerości
przekazu, znając jej osobiste zawirowania
w ostatnim czasie. Zaskakujące, że w tak
współczesnej produkcji możemy odnaleźć
odniesienia chociażby do grupy Foreigner
w złotych dla nich latach 80-tych. Album,
który uzależnia natychmiast w sposób
podobny choćby do „21” Adele, która zresztą
zapowiada „25” na koniec tego roku. ■

LYKKE LI – I NEVER LEARN
RELEASED BY WARNER
Beautiful yet sad as always, its melodies
make it difficult for us to free ourselves from
the album from the very first sounds of the
acoustic guitar. And, knowing her recent
difficult situation, there is no denying that
Lykke Li is honest in her songs. It is surprising that such a contemporary production
makes references to, say, Foreigner in the
band’s golden age of the 80s. The album
is addictive, just like 21 by Adele, who has
actually announced that 25 is going to appear
at the end of the year. ■
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SZCZECIN
MUSIC FEST

uczta nie tylko dla ucha

SMF po raz pierwszy
zagościł na polskiej mapie
festiwalowej dziesięć lat temu.
Zaczęto spokojnie, aby już
rok później uczynić z niego
jedno z najważniejszych
w naszym kraju wydarzeń
prezentujących największe
zjawiska współczesnego jazzu
i tzw. world music – twórczego
sięgania do etnicznych tradycji
muzycznych.
tekst: Katarzyna Szewczyk
źródło fot. organizator

S

zczecin Music Fest powstał
w 2004 roku z myślą o promocji nie tylko nowych, zjawiskowych twórców muzyki
regionalnej i jazzowej, lecz
także, a może nawet przede
wszystkim – uczynienia ze stolicy Pomorza
Zachodniego jednego z najważniejszych
ośrodków tej stylistyki w Polsce. Położenie
Szczecina, jego wielokulturowość oraz tra-
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dycje to atuty, które sprawiają, że miasto to
może stać się muzycznym oknem na świat.
SMF nie jest festiwalem trwającym,
jak to zazwyczaj bywa, kilka dni z rzędu.
Koncerty są rozciągnięte w czasie – jubileuszowa 10. edycja trwała aż pół roku, od
stycznia do czerwca. Publiczność nie tylko
z Polski, ale także z Niemiec, Norwegii
czy Danii zjeżdżała do Szczecina, aby
podziwiać takie gwiazdy, jak Triggerfin-

ger – twórców coveru przeboju Lykke Li
„I Follow Rivers”, który w niektórych krajach stał się hitem większym od oryginału,
czy znana z przeboju „I Will Never Know”,
zdobywczyni potrójnej platynowej płyty –
Imany. Oprócz nich na dziedzińcu Zamku
Książąt Pomorskich pojawili się także
doceniani na całym świecie wykonawcy,
których przedstawiać nie trzeba: polski
trębacz jazzowy Tomasz Stańko, skrzypek
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Nigel Kennedy czy znana z kontrowersyjnych wypowiedzi irlandzka wokalistka
Sinead O’Connor.
Program Szczecin Music Fest 2014
nawet w najmniejszym stopniu nie ustępuje
zeszłorocznej edycji. Za nami dwa koncerty, przed nami – kolejne cztery. 6 marca
w Hali Opery 11. edycję festiwalu zainaugurował Kurt Elling, uznawany za jednego
z najwybitniejszych jazzowych wokalistów
na świecie. Laureat nagrody Grammy
zaprezentował w Szczecinie utwory ze
swojego najnowszego albumu. Usłyszeć
można było między innymi covery takich
wykonawców, jak The Beatles, Stevie Wonder czy King Crimson. Z kolei 24 kwietnia
fani mogli na żywo podziwiać Richarda
Galliano – francuskiego wirtuoza akordekiedy to zaprezentuje słuchaczom muzykę
onu, który w towarzystwie Baltic Neopolis
łączącą elementy rocka, folku i bluesa.
Orchestra wykonał utwory z pogranicza
29 lipca, na zakończenie festiwalu, wyjazzu, muzyki klasycznej i rozrywkowej.
stąpi największa jego gwiazda – brytyjski
Nadchodzące koncerty to także nie lada
aktor, scenarzysta, ale obecnie głównie
gratka dla wielbicieli tego typu muzyki.
muzyk i autor tekstów – Hugh Laurie, szeJuż niedługo, bo 1 czerwca w szczecińskim
rokiej publiczności znany przede wszystZamku w ramach SMF wystąpi Pat Methe- kim jako tytułowy bohater serialu „Dr
ny, obecnie jeden z najbardziej rozpoznaHouse”. Tak jak jego serialowa postać grała
walnych na świecie jazzmanów. Ten amery- na fortepianie, tak „oryginał” nie pozostaje
kański gitarzysta jest obecny na scenie
w tyle. Hugh Laurie jest bowiem nie tylko
muzycznej już od 1976 roku i ma na swoim
pianistą, ale gra także na gitarze, perkukoncie aż 42 albumy oraz 20 nagród Gramsji, harmonijce oraz saksofonie. Przede
my. Twórczość Pata Metheny zaliczana jest
wszystkim jest jednak wokalistą, którego
do nurtu world music, a obecne są w niej
cechą charakterystyczną jest akcent (ani
przede wszystkim wpływy rytmów afrybrytyjski, ani amerykański) oraz lekko
kańskich, południowoamerykańskich oraz
sepleniąca wymowa. Światową sławę jako
tradycyjnego jazzu. Artysta zaprezentuje
muzyk zdobył swoim pierwszym albumem
materiał ze swojego najnowszego albumu
„Let Them Talk” z 2011 roku, w Szczecinie
„Kin”, którego premiera miała miejsce 3
natomiast pojawi się w ramach promocji
lutego bieżącego roku.
nowej płyty – „Didn’t It Rain”. ■
3 czerwca, po raz pierwszy w Polsce, na
EN
dziedzińcu Zamku zagrają The Jolly Boys,
uznawani za legendę muzyki jamajskiej.
Grający mento (inspirację dla dzisiejszeSZCZECIN MUSIC FEST –
go ska) zespół powstał w 1955 roku i jest
FEAST
FOR THE EARS AND
obecnie najstarszą ciągle istniejącą grupą
MORE
muzyczną z Jamajki. W 2010 The Jolly
Boys nagrali album „Great Expectation”,
SMF appeared on the Polish
umieszczając na nim covery znanych
rockowych przebojów przearanżowanych
festival map for the first time
na styl mento. W Szczecinie będzie więc
ten years ago. Its beginnings
można usłyszeć jamajskie wersje takich
were quite calm, but already
hitów, jak „Rehab” Amy Winehouse, „The
a year later it became one of
Passenger” Iggy’ego Popa, „Riders on the
the most important Polish
Storm” The Doors czy „You can’t Always
events
depicting the greatest
Get What You Want” The Rolling Stones.
trends
in modern jazz and
Kolejnym artystą, który wystąpi na
the so-called world music,
Szczecin Music Fest, jest izraelski wokainvolving the creative use of
lista i autor tekstów Asaf Avidan, porównywany często do takich wykonawców
ethnic musical traditions.
jak Janis Joplin czy Robert Plant. Jego
Szczecin Music Fest started in 2004
charakterystyczny, nieco kobiecy głos będzie można usłyszeć na Zamku 24 czerwca, with the aim of not only promoting new,

Położenie
Szczecina, jego
wielokulturowość
oraz tradycje
to atuty, które
sprawiają, że
miasto to może stać
się muzycznym
oknem na świat.

exceptional regional music and jazz artists,
but also – and perhaps even most of all –
making the capital city of West Pomerania
one of the most important centres of such
music style in Poland. Szczecin’s location,
multiculturalism and traditions are assets
that make it possible for the city to become
a musical window on the world.
SMF is not a festival that takes place
several days in a row, as it usually happens.
It stretches over a long period of time. For
instance, its jubilee 10th edition lasted half
a year, from January to June. Crowds not
only from Poland but also from Germany,
Norway or Denmark came to Szczecin to
admire such stars as Triggerfinger, who
wrote a cover for Lykke Li’s hit “I Follow
Rivers” that became more popular than
the original in some countries, or Imany,
who received a triple Platinum and is most
famous for the song “You Will Never
Know”. The Pomeranian Dukes’ Castle
has also seen artists appreciated in the
whole world who need no introduction: the
Polish trumpeter Tomasz Stańko, violinist
Nigel Kennedy or Sinéad O’Connor, an
Irish singer known for her controversial
statements.
The schedule for Szczecin Music Fest
2014 reaches the same top level as the last
year’s edition. Two concerts are behind us,
but there are four more ahead. The 11th
edition of the festival was opened on 6
March in Opera Hall by Kurt Elling, one
of the most outstanding jazz singers in
the world. This Grammy Award winner
performed songs from his recent album.
We could hear covers of for example The
Beatles, Stevie Wonder or King Crimson.
On 24 April, fans had a chance to see Richard Galliano, a French accordion virtuoso,
who – accompanied by the Baltic Neopolis
13

Okolice

Vici n ity

Orchestra – played songs which combined
jazz with classical and light music.
The coming concerts are a real treat for
lovers of such music as well. Pat Metheny
is going to appear in the Castle in Szczecin
as part of SMF very soon, on 1 June. He
is currently one of the most recognizable
world jazzmen. This American guitar player has been present on the stage since 1976,
recorded as many as 42 albums and received

20 Grammy Awards. Pat
Metheny’s songs are recognized as representative
of world music. They are
influenced by African and
South American rhythms
and traditional jazz. The
artist is going to play the
material from his recent
album Kin, which was
premiered on 3 February
2014.
On 3 June, the Castle
courtyard is going to
host The Jolly Boys’
first concert in Poland.
Considered the legend of Jamaican music,
this mento (inspiration for today’s Ska)
band was set up in 1955 and is currently the
oldest still operating musical group from
Jamaica. In 2010, The Jolly Boys released
a new album, Great Expectation, featuring
covers of well-known rock hits arranged for
mento. So you are going to hear Jamaican
versions of hits like Amy Winehouse’s
“Rehab”, Iggy Pop’s “The Passenger”, The

Doors’ “Riders on the Storm” or the Rolling Stones’ “You Can’t Always Get What
You Want” in Szczecin.
Another artist to perform at Szczecin
Music Fest is Asaf Avidan, an Israeli singer
and lyricist, often compared to performers
like Janis Joplin or Robert Plant. There will
be a chance to hear his characteristic, slightly feminine voice in the Castle on 24 June.
The festival will end on 19 July with the
performance of its greatest star – Hugh
Laurie, a British actor, scriptwriter but
most of all musician and lyricist. He is
widely known for his title role in the series
House. Like the protagonist, who plays the
piano, the “original” does not fall behind. Because Hugh Laurie is not only a pianist. He
plays the guitar, percussion, harmonica and
saxophone. But above all he is a singer, whose
most characteristic features are his accent
(neither British nor American) and lisp. As
a musician, he achieved world fame thanks
to his first album Let Them Talk from 2011.
Szczecin is going to host his concert promoting his new album, Didn’t It Rain. ■
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Jak kupić płytę z polską
muzyką?
tekst: Wojciech Tremiszewski

Znacie takie zespoły jak Moongang,
Terminal, czy Drewnofromlas? Mam
w domu płytę każdego z nich. Są świetne.
Moongang jazzujący. Terminal progresywno rockowy, wręcz metalowy czasem.
Drewno wesołe, nieco kosmiczne. Każdy
z tych zespołów naprawdę nagrał bardzo
dobre płyty. I nikt o nich nie usłyszał. Ja
mam je dlatego, bo pianista Moongang to
mój kolega, bo basista Terminalu to brat
innego kolegi, bo perkusista Drewna to
stary przyjaciel.
Myślę sobie ilu z was pokochałoby
albo tę, albo tamtą płytę. Myślę sobie
ile zespołów nigdy nie poznam i nie
posłucham, bo nie koleguję się z żadnym
z ich muzyków. I słyszę te nasze rodzime rozgłośnie radiowe, te popularne,
powszechne, najczęściej słuchane i na
tej podstawie wystawiam opinię naszej
polskiej muzyce. Ale jest to opinia błędna.
Niepełna. Bo w eremefie czy innej zetce
nie usłyszę ani Moongang, ani Terminalu,
ani Drewnafromlas.
Można wyszukiwać w internecie
informacji o nieznanych zespołach. One
puszczają w sieci kawałki swoich kawałków. Ale jest też prostsza, przyjemniejsza
i sprawdzona „na zachodzie” metoda –
kluby z muzą na żywo!
Jakże bym chciał wychodząc w weekend
na miasto móc wybrać, do jakiego klubu
grającego muzę na żywo iść. Tymczasem
takich klubów prawie nie ma w moim
kochanym Trójmieście. Nie mówię tu
o pełnych koncertach, ale o takich małych,
które dzieją się niemal do kotleta, bo stoliki są nadal rozstawione, może nieco dalej
od sceny, bo można siedzieć przy nich
i gadać, ale można też oddać się muzyce,
która nadaje ze sceny w kącie.
Przecież nie chodzi o wielkie pieniądze.
Chodzi o rozwój tego naszego rodzimego
rynku muzycznego oddolnie, od podstaw.
O możliwość dla początkujących muzyków pokazania się słuchaczowi, przyszłemu nabywcy płyty. Przecież w wielu
knajpach jest miejsce, by w kąciku zrobić

małą scenę, postawić kilka głośników
i muzyków i grać.
A nuż do takiego miejsca z czasem
zaczęliby też przychodzić dziennikarze
muzyczni, którzy informacje o różnych
nowych twarzach rozprzestrzeniali by
w eterze? A nuż producenci muzyczni
zwabieni recenzjami przyjechaliby, by
sprawdzić, czy chcą z takim to a takim
zespołem podpisać kontrakt?
Podobno coraz lepiej nam Polakom
w kwestii tego, ile mamy w kieszeni.
Coraz więcej nas kupuje w kinie naczos,
które są drogie jak diabli. Może też coraz
więcej będziemy kupować płyt w sklepach. A póki co, po niełatwym riserczu
komputerowym, na stronach konkretnych, nieznanych nikomu zespołów.
Jeśli lubisz muzykę, polecam czasem
zadać sobie taki internetowy trud. ■
EN

HOW TO BUY A CD WITH
POLISH MUSIC?
Do you know the bands like Moongang,
Terminal or Drewnofromlas? I have
albums of every single one of them. They
are great. Moongang is jazzy. Terminal is
progressive rock, sometimes even metal.
Drewno is jolly, a bit cosmic. Each of
those band recorded really good albums.
And no one heard of them. I have the
albums, while the pianist of Moongang
is my friend, while the bass guitarist of
Terminal is a brother of my other friend,
while the drummer of Drewno is my old
friend.
I have been thinking about how many
of you would love this or that album.
I have been thinking how many bands
I would never get to know and I would
never listen to, since I am not a friend of
any of the musicians. I hear our native
radio stations, the popular, common,
and the most listened to ones and I form
an opinion about our Polish music on

this basis. But it is a misguided opinion.
Incomplete. Since I would not hear either
Moongang, Terminal, or Drewnofromlas
in rmf or other zet radio.
You can search for information about
unknown bands in the internet. They
upload samples of their samples in the net.
But there is even simpler, more pleasant
and well-tried method “in the west” –
clubs with live music!
When going out during the weekend,
I would love to choose the club with live
music to go. Meanwhile there are hardly
any such clubs in my beloved Tricity. By
this, I don’t mean the full concerts, but
something smaller which can be played
almost ‘to the dinner’, since the tables
are still set out, maybe a bit further from
the stage, because you can seat at them
and talk, but you can also enjoy the music
which is aired from the stage in the corner.
After all it’s not about big money. It’s
more about the development of our native
music industry at the grass roots, bottom-up. About the opportunity for the
beginner musicians to present themselves
to the audience, to the future buyer of
the album. But there is a place in many
restaurants to create a small stage in the
corner, put a couple of speakers and the
musicians and let them play.
Maybe with time such a place could be
visited by a music journalist who would
spread news about various new faces on
air? Or maybe music producers enticed by
the reviews would come to check if they
want to sign a contract with such and such
a band?
Reportedly, we, the Poles feel better
about how much we have in our pockets.
More and more of us buy nachos in the
cinema, which is pricey as hell. Maybe we
will buy more and more records in shops.
But for now, after hard computer research,
on certain websites of bands unknown to
anybody. If you like music, I recommend
you to bother yourself with the internet
sometimes. ■
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RÓG

Awangardowej
i Artystycznej

Sztuka współczesna nie przepada za siedzeniem w atelier.
Świętnie czuje się w postindustrialnych galeriach i na
ulicy. Aby lepiej ją zrozumieć, trzeba odwiedzić kilka
artystycznych dystryktów i poddać się ich urokowi.
tekst i fot.: Agata Braun
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Artyści to
grupa dość
nietuzinkowa,
nie jest i nie była
przystosowana do
życia wedle ściśle
określonych zasad
społecznych.

K

ażda większa metropolia
może poszczycić się miejscem,
w którym nieustannie trwa
ferment artystyczny. Można
tam namacalnie przekonać się
o istnieniu sztuki, podejrzeć jej twórców,
jak również zadziwić się jej kulturową
gibkością. Artyści to grupa dość nietuzinkowa, nie jest i nie była przystosowana
do życia wedle ściśle określonych zasad
społecznych. Poranne wstawanie, zakupy,
czy kościół co niedzielę nie wpisywał się
w rozkład dnia typowego malarza, co
zmusiło twórców sztuki do grupowania
się w tolerancyjnych dzielnicach wielkich
miast. Niewielka przestrzeń, wiele hałasu,
krzyk libacji i pokłosie tego specyficznego
życia podziwiane na ścianach galerii – oto
w jaki sposób narodziły się tak zwane
dzielnice artystów i dziwaków. Najwyraźniej taka artystyczna banicja dobrze
wpływa na późniejszą reputację wielkich
miast.
W Europie artystyczne dystrykty
istnieją od dawna, choć najsłynniejszymi
w historii były paryskie Montmartre i
Montparnasse. XIX wiek zdecydowanie
należał do tej pierwszej zdominowanej
przez bielejącą z wiekiem bazylikę Sacré-Cœur – eklektyczny symbol paryskich
przemian. To właśnie pośród wąskich uliczek XVIII dzielnicy powstawała awangarda XIX wieku. Tutaj Van Gogh przeżywał
barwne impresje, Chopin pomieszkiwał
w jakiejś podejrzanej garsonierze, Liszt
komponował swoje najpiękniejsze, niepokojące utwory, a Renoir płynął z duchem
czasów po swoich rozmazanych płótnach.
Sto pięćdziesiąt lat temu Montmartre
tonął w oparach opium, fajkowego dymu i
fałdach kankanowych spódnic tancerek z
Moulin Rouge, a jego mieszkańcy świetnie bawili się stanowiąc artystyczną bohemę całego ówczesnego świata. Wygnańcy

pierwszych dzielnic, lecz królowie życia i
władcy historii. Obecnie dzielnica leżąca
u stóp górującego nad Paryżem wzgórza,
zmieniła się w pchli targ i atrakcję turystyczną, choć dzięki zachowaniu dawnej
architektury i ograniczeniu rozbudowy
Montmartre wciąż zachwyca klimatem
dawnego życia. W wąskich uliczkach
wciąż chowają się malarze zgarbieni nad
sztalugami, a na murach i schodach pomniki udają mimowie, czekający na brzęk
monet w kapeluszu.
Paryż nie pozwala zapomnieć o swoich
artystach, posiada jednak drugie M,
wyznaczające drogę sztuki, tym razem XX
wieku – Montparnasse. Gdy na początku
ubiegłego stulecia artyści zanurzyli się
z jadowitej zieleni absyntu, gwarny lecz
ciasny Montmartre przestał im wystarczać. Dzieci awangardy, które w Berlinie
i Wiedniu siały artystyczny ferment performersko-malarski, przeniosły się kilka
przecznic dalej do Montparnasse. Nieco
dziwna architektura oraz bliskie sąsiedztwo Ogrodu Luksemburskiego sprawiły,
że nowa dzielnica bohemy szalała tworząc
sztukę inną niż kiedykolwiek. Niekwestionowaną królową tego miejsca była Kiki,
kobieta zagadka, która zasłynęła jako muza
najsłynniejszego fotografa i filmowca ówczesnych lat – Man Raya. To właśnie Kiki
grała w jego surrealistycznych filmach
i pozowała do zdjęć (słynna fotografia
przestawiająca kobietę-wiolonczelę). Muza
artystów tak bardzo wrosła w to miejsce,
że nawet na jej nagrobku widnieje napis
– Kiki, 1901–1953, piosenkarka, aktorka,
malarka, Królowa Montparnasse’u. Po
śmierci artystki dzielnicę przekształcono
wcentrum biznesu, które upadło jakiś czas
temu pozostawiając po sobie opuszczony
biurowiec i kilka nowoczesnych kamienic.
Montparnasse stał się cmentarzem ducha
awangardy i trudno doszukiwać się w nim

inspiracji. Obecnie artystycznym centrum
Paryża są okolice centrum Pompidou i to
tam dzieje się ta „magia”, choć nie ma
w sobie już tego szaleństwa i twórczej
gorączki.
Nieco inaczej rzecz ma się w Londynie, gdzie snobistyczne galerie Chelsea
już dawno musiały oddać palmę pierwszeństwa szalonym loftom nad Tamizą.
Stolica Wielkiej Brytanii od dawna
zachwyca swoim niezwykłym wyczuciem
stylu i wysoką tolerancją na dziwactwo.
Sztukę można tu spotkać na każdym rogu.
Sklepiki z rękodziełem, studia artystów
wszelkiej maści, galerie przerobione ze
starych magazynów portowych, dziwaczne
sklepy i niekończący się krąg wieloletniej
awangardy, która niczym lawina toczy
się przez arterie Londynu, pozostawiając
po sobie coraz to nowe pomysły. Każda
dzielna ma tutaj nieco inny charakter.
W Covent Garden sztuka ma smak i szyk,
a wszystko jest tutaj doprawione nutką
elegancji. Wynika to zapewne z bliskości
wielu teatrów, oper i teatralnego zagłębia
centrum miasta. Stary rynek kwiatowy
jest miejscem, gdzie nabyć można ręcznie
wykonana szczotkę do włosów w kształcie
płynącej syreny, a także koszulkę o bardzo
dwuznacznym przesłaniu. Trzy kroki dalej
wypijemy najsłodszy koktajl bananowy
i poczujemy jak spływa na nas dobrodziejstwo baletu, bo ktoś będzie tańczył, a na
moście ustawi się kwartet smyczkowy
grający kanon Pachelbela... Zupełnie
inaczej jest w Camden Town, które
miejscowi nazywają dzielnicą dziwaków.
To właśnie na północy miasta powietrze
trąci surrealizmem w stylu Banskiego,
a ludzie nie wiedzą czym jest wstyd.
Jak można najprościej opisać Camden?
Jeśli spotkacie starego hipisa w puchatych, różowych japonkach wyplatającego
najbardziej niesamowite kosze z juty, tak,
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Harajuku
w Japonii to
pogadanka na
dłuższą chwilę,
ale pekińska
798 Art Zone
jest w pełni
wartościową
dzielnicą na
miarę Londynu
czy Paryża.
będziecie w Camden. Tutaj wszystko jest
zaskakujące, wyroby sprzedawane w sklepach, ubrania, muzyka wydobywająca się
z głośników, szyldy, architektura, a nawet
jedzenie. Cały dystrykt stanowi ciekawy
kontrast dla grzecznej awangardy z południowego brzegu Tamizy, gdzie trendy
dyktuje Tate Modern, a białe ściany
galerii czekają na przybycie wielkich dzieł.
Lofty w kształcie odwróconych przyczep
campingowych i wielka okolczykowana
ryba stanowiąca szyld studia tatuażu – to
wizytówki Camden Town. A w jednym
z vintage shopów można kupić kurtkę
któregoś z The Beatles, tak przynajmniej
twierdził hipis w japonkach...
Podobno Mekką współczesnej sztuki
jest Nowy Jork, który podobnie jak Londyn nie ogranicza się do jednego adresu
artystycznej kipieli. Wszystko zaczęło się
w SoHo, na południe od rzeki Hudson,
gdzie osiedlili się artyści z Europy, którzy
przekształcili i zaadaptowali stare pofabryczne budynki i magazyny, przeistaczając je w galerie sztuki mi słynne lofty.
W latach 60. SoHo stało się światową
stolicą awangardy za sprawą licznych
happeningów, performensów i działaniu
grupy Fluxus. Tutaj nic nie było i nie jest
jednoznaczne. Obecnie słynna dzielnica
zamieszkana została przez zamożnych
nowojorczyków, którzy dzieła sztuki nabywają podczas aukcji. Mimo iż artystyczna
sława SoHo nieco przygasła, nadal można
poczuć ducha tamtego fermentu. Odwiedzając Nowy Jork warto zapuścić się na
Brooklyn, niegdyś wyklęty, dziś uwielbiany
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przez artystów. W przestronnych loftach
mieszkają najróżniejsi artyści, którzy, jak
niegdyś Andy Warhol, nie ograniczają się
do tylko jednej dziedziny swojej działalności. Świat za mostem brooklińskim
jest niczym raj dla amatorów malarstwa i
rzeźby, tutaj nawet graffiti znaczy więcej
niż gdziekolwiek indziej, a słynne bajgle
smakują jakby Kandinskim... Problem
Nowego Jorku polega na tym, że średnio
co dekadę wybucha w którejś z jego
części wielki manifest artystyczny, który
albo szybko się spala, albo płonie silnym
ogniem i nie pozwala o sobie zapomnieć.
Westernizująca się Azja także tworzy
swoje artystyczne dystrykty. Harajuku w
Japonii to pogadanka na dłuższą chwilę,
ale pekińska 798 Art Zone jest w pełni
wartościową dzielnicą na miarę Londy-

nu czy Paryża. Położona poza centrum
dawna dzielnica fabryk militarnych,
została w ostatnich latach przekształcona
w ogromną, plenerową galerię sztuki.
W starych magazynach mieszczą się galerie i sklepiki, w których można nabyć najróżniejsze i najdziwniejsze przedmioty o
cechach dzieła. Skórzane torby za bezcen,
porcelana nawiązująca do anime, pany pod
każdą postacią, czy galeria paskudnych
dzieci – wszystko za co kochamy Azję, tyle
że w artystycznym, a nie kiczowatym wydaniu. Niezwykłym jest fakt, że w przeciwieństwie do podobnych inicjatyw na
świecie, 798 umiera po zmroku. Camden,
SoHo i Montmartre żyją nieprzerwanie 24
na 7, a Pekin posłusznie kładzie się spać.
Zapuszczanie się po zmroku do Art Zone
798 jest przeżyciem wielce granicznym.

Brak oświetlenia ulicznego, wszechogarniająca ciemność i dziwaczne, wielkoformatowe
rzeźby mogą przestraszyć nawet najodważniejszego śmiałka, a to, co zachwycało w
świetle dziennym, staje się nagle najstraszliwszym potworem spod łóżka. Niestety
Azjaci nie nauczyli się jeszcze, że można
zarobić na sztuce nowoczesnej. Kto wie,
może w przyszłości 798 będzie zachwycać
Pekin także pod osłoną nocy?
W Polsce także rodzą się podobne dystrykty. Stocznia i Nowy Port w Gdańsku, Praga w Warszawie, czy krakowski
Kazimierz już dziś przyciągają tych, dla
których ważna jest inspiracja i wyrażanie
siebie. ■
EN

AVANT-GARDE ALLEY,
ARTISTIC AVENUE
Contemporary art is not
very keen on sitting in
ateliers. It feels much
better in post-industrial
galleries and on the streets.
To understand it better, one
has to visit several artistic
districts and succumb to
their charm.

an artistic exile positively influences the
future reputation of big cities.
Europe has had arts districts for a long
time, with the historically most famous
ones located in Paris: Montmartre and
Montparnasse. The 19th century definitely
belonged to the first one, dominated by
the whitening Basilica of the Sacré Cœur,
an eclectic symbol of changes in Paris. The
avant-garde of the 19th century was born
exactly here: among the narrow streets in
the 18th arrondissement. This is where Van
Gogh experienced colourful impressions,
Chopin spent nights in some suspicious,
small flat, Liszt composed his most beautiful, unsettling songs and Renoir flowed
with the times across his smudged canvas.
A hundred and fifty years ago, Montmartre was wreathed in opium, pipe smokes
and creases in cancan skirts of Moulin
Rouge dancers, while its inhabitants spent
every minute enjoying themselves. The
artistic bohemia of the whole world, exiles
from first districts but kings of life and
rulers to history. Currently, the district
located at the foot of a hill towering

Lofty w kształcie
odwróconych
przyczep
campingowych
i wielka
okolczykowana
ryba stanowiąca
szyld studia
tatuażu – to
wizytówki
Camden Town.

Every bigger metropolis can boast a place
filled with ceaseless artistic unrest. They
give a chance to see art with one’s own
eyes, peek at its creators and delight with
its cultural flexibility. Artists form a rather unusual group, which has never adapted
to living according to clearly determined
social rules. Getting up in the morning,
shopping or church every Sunday did not
fit into a typical painter’s schedule, which
forced artists to gather in more tolerant
districts in large cities. Little space, much
racket, the noises of carousing and the
results of this specific life admired on
gallery walls – this is how the so-called
arts districts were created. Clearly such
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above the whole city has changed into a
flea market and a tourist attraction. But
thanks to the preserved old architecture
and rebuilding restrictions, Montmartre stills enraptures its visitors with the
atmosphere of its past life. Painters bent at
the easels still hide in narrow streets, and
mimes act monuments on walls and stairs
waiting for coins thrown in their hats.
Paris will not let us forget about its
artists. It has one more M-district,
Montparnasse, determining the way to be
followed by the art of the 20th century.
When artists immersed themselves in the
toxic green of absinthe at the beginning of
the last century, the bustling but crowded Montmartre was no longer enough.
Children of avant-garde, who provoked
artistic, performance and painting ferment
in Berlin and Vienna, moved several
streets farther to Montparnasse. Its slightly weird architecture and close vicinity to
the Luxembourg Gardens made the new
bohemian district create art different than
ever before. The place was ruled by Kiki,
its indisputable queen. This mysterious
woman became famous as the muse of the
most popular photographer and filmmaker
of the time, Man Ray. It was Kiki who
played in his surrealistic movies and posed
for his photographs (see the famous photo
showing a cello woman). The artists’ muse
was so deeply rooted in this place that
her tomb inscription described her in the
following way: Kiki, 1901–1953, singer,
actress, painter, Queen of Montparnasse.
After she died, the district was turned into
a business centre, which collapsed some
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time ago leaving a deserted office building
and several modern tenements behind.
Montparnasse became the cemetery of
avant-garde’s spirit and today it is no
longer a source of inspiration. Currently,
it is the vicinity of the Pompidou Centre that forms the artistic heart of Paris.
Although still full of the same “magic”, it
has lost the past artistic frenzy.
The situation is a bit different in London, where the snobbish Chelsea galleries
had to award the palm to crazy lofts down
the Thames already many years ago. The
capital city of the United Kingdom has
been fascinating people from the whole
world with its unique eye for style and
great tolerance to eccentricity for a long
time. Here, art is present at every corner.
Tiny shops with handicraft products, various artists’ studios, galleries made from
old harbour magazines, bizarre shops and
a never-ending circle of old avant-garde,
which moves like an avalanche along the
streets of London leaving more and more
novel ideas behind. Each borough in the
city has a little bit different character. The
art in Covent Garden is full of taste and
chic. Everything here is decorated with a
grain of elegance. It probably results from
the fact that it is located close to theatres,
operas and the drama centre of the city.
The old flower market is a place where
one can buy a hand-made hairbrush in
the form of a swimming mermaid or
a shirt with a very ambiguous message.
Three steps farther we can drink the
sweetest banana milkshake and admire
ballet because someone is just going start

dancing and a string quartet is moving
to the bridge to perform Pachelbel’s
compositions... Camden Town, called the
borough of freaks, is completely different.
The air over the northern part of the city
smells of Banksy-style surrealism, and
people creating there have no shame. How
could one simply describe Camden? If you
meet an old hippie in fluffy, pink flip-flops
weaving the most amazing jute baskets,
you can be sure you are in Camden.
Everything here is a surprise: products
sold in shops, clothes, music flowing from
the speakers, signs, architecture and even
food. The whole borough is an interesting
contrast to the polite avant-garde from
the southern bank of the Thames, where
trends are set by Tate Modern with its
white walls awaiting great masterpieces.
Camden Town is characterized by lofts in
the shape of caravans put upside down or
a huge pierced fish on the sign of a tattoo
parlour. And one of its vintage shops has
a jacket belonging to one of the Beatles
on sale. At least that is what the hippie in
flip-flops said...
They say New York is a Mecca for the
contemporary art. Like London, it does
not restrict itself to only one address of
the artistic community. Everything began
in SoHo, to the south of the Hudson
River. Artists from Europe settled there
and turned and adapted the old, post-industrial buildings and warehouses into
art galleries and famous lofts. In the 60s,
SoHo became the world avant-garde
capital thanks to numerous happenings,
performances and the Fluxus movement.

Nothing has ever been unambiguous here.
Today, the famous borough is inhabited by
wealthy New Yorkers, who purchase works
of art on auctions. Although SoHo’s artistic fame has faded a bit, the past ferment
can still be felt. When in New York, it is
worth venturing to Brooklyn, once cursed
but today loved by artists. Its spacious lofts
are inhabited by various artists, who, like
once Andy Warhol, undertake various
forms of activities. The world behind the
Brooklyn Bridge is a paradise for painting
and sculpture lovers. Here, even graffiti
means more than anywhere else, ant the
famous bagels taste of Kandinsky... New
York’s problem is that almost every decade
there is an outbreak of a huge art manifesto in one of its parts, which either dies
down quickly or keeps burning bright and
would not let anyone forget about it.
Westernized Asia also creates its arts
districts. Harajuku in Japan is a topic for
a separate article, but the 798 Art Zone
in Beijing is a fairly valuable district of
London or Paris calibre. Located outside
the centre, the old military factories district has been recently turned into a huge,
outdoor art gallery. Old warehouses are

made into galleries and little shops offering various and strange objects called masterpieces. Leather bags for a song, china
inspired by anime or the gallery of ugly
children – everything we love Asia for but
in an artistic, not kitschy form. It is amazing that unlike similar initiatives in the
world, 798 dies after dark. Camden, SoHo
and Montmartre live incessantly 24/7, but
Beijing goes nicely to bed. Venturing into
the 798 Art Zone at night is a nerve-racking experience. There are no street lamps
but just all-embracing darkness and
weird, large-format monuments that can
scare even the bravest adventurers. What
delighted us in daylight suddenly becomes
the most terrible monster from under the
bed. Unfortunately, Asians have not yet
learned that one can earn money on modern art. Who knows, perhaps in the future
798 will enrapture Beijing also under the
cover of darkness?
Poland also sees the birth of similar districts. Stocznia and Nowy Port in Gdansk,
Praga in Warsaw or Kazimierz in Cracow
today attract those who want to find inspiration and express themselves. ■

REKLAMA

Okolice

Vici n ity

ELEWATOR

„Ewa”

Elewator „Ewa” jest znakiem
rozpoznawczym szczecińskiego portu.
Ten zasłużony budynek to pierwszy
widok, który wzbudza zainteresowanie
dobijających do wybrzeża statków.
tekst: Kajetan Kusina

fot.: Remigiusz Józefowicz – wikimedia.org

22

Okolice

Vici n ity

fot.: David Stettiner Krzysztof G Pomorski – wikimedia.org
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ający pojemność 75 tys
metrów sześciennych i 64
metry wysokości elewator
„Ewa” to największy tego
typu budynek w Polsce i jeden z największych w Europie. Potężnych rozmiarów
obiekt jest symbolem szczecińskiego portu
kojarzonym przez wszystkich mieszkańców nadmorskiego miasta.
Jego historia sięga aż do przełomu lat
dwudziestych i trzydziestych poprzedniego stulecia, a konkretnie do roku 1929.
O jego powstaniu zdecydował mocno
rozwijający się eksport zboża do Szczecina oraz rosnącą konkurencją ze strony
prężnie działającego portu w Gdyni.
W 1900 roku do Szczecina docierało 305
tys. ton zboża, a trzydzieści lat później
liczba ta wzrosła już o ponad pół miliona
ton. Przechowywanie i przeładunek
takich ilości zboża wymagały stworzenia
odpowiedniej infrastruktury w postaci
gigantycznego elewatora.
Oczywiście budowa tak wielkiego
obiektu nie obyła się bez wielu komplikacji. Podmokły i bagnisty teren sprawiał,
że budynki na wybrzeżu wzmacniane były
za pomocą specjalnych pali. Jednak 40-tonowa konstrukcja wymagałaby rozstawienia takich pali mniej niż metr od siebie,
co było wyjątkowo trudnym zadaniem

dla inżynierów, dlatego też zastosowano
nowatorską metodę. Przez ponad miesiąc
trzy kafary umacniały grunt za pomocą
543 betonowych pali mających łączną długość 7,3 km. Część z nich została wbita
pod ukosem w celu odciążenia budynku
od nacisku wiatru, bo jego ściany działały
jak wielkie żagle. Budowa została zakończona w roku 1935 i pochłonęła między
innymi 182 tysiące worków cementu i 30
tysięcy metrów sześciennych betonu.
W czasie II Wojny Światowej elewator
służył jako punkt obrony przeciwlotniczej.
Mimo ogromnych zniszczeń wynikających z bombardowania portu, budynek
ocalał, co było zasługą jego wyjątkowo
solidnej konstrukcji. Warto wspomnieć,
że nazwa „Ewa” pojawiła się dopiero
w roku 1945 po przejęciu obiektu przez
polskie władze, wcześniej nosił on nazwę
„Getreidespeicher”.
Ze względu na zły stan techniczny
zarząd Morskich Portów Szczecina
i Świnoujścia, do którego należy budynek,
zaproponował w listopadzie 2013 roku
zburzenie elewatora. Jednak wymagałoby
to zgody miejskiego konserwatora zabytków, bo budynek jest zabytkiem. „Ewa”
znalazła się wśród laureatów zorganizowanego w 2009 roku plebiscytu „Siedem
cudów Szczecina”. ■

fot.: Mateusz War– wikimedia.org

Jego historia sięga
aż do przełomu
lat dwudziestych
i trzydziestych
poprzedniego
stutlecia, a
konkretnie do
roku 1929.
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THE GRAIN SILO ‘EWA’
The Grain Silo ‘Ewa’ is a
well-known landmark of the
Szczecin harbor. The building rendering the services
for many years is the first
view which arouses interest
of the ships pulling in to the
shore.
Having the capacity of 75 thousand cubic
meters and the height of 64 meters, the
grain silo ‘Ewa’ is the biggest building
in Poland and one of the biggest ones
in Europe of this type. The building of
enormous dimensions is the symbol of
Szczecin harbor recognized by all residents of this seaside city.
Its history dates back to the turn of
1920s and 1930s, specifically to the year
1929. An intensively developing grain ex-
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port to Szczecin as well as growing competition with dynamically working harbor
in Gdynia determined the construction of
the silo. In 1900, about 305 thousands of
metric tons reached Szczecin, and thirty
years later, the number increased by over
half million metric tons. Storing and handling of such big amount of grain required
the construction of the suitable infrastructure in the shape of gigantic grain silo.
Certainly, many complications during
the construction of such a huge building
were not avoided. Boggy and marshy
ground caused that buildings on the shore
were reinforced with the help of special
stilts. However, 40-ton structure would
have required such stilts being spaced less
than a meter apart, which was an exceptionally difficult task for the engineers, so
an innovative method was used. Three
pile drivers was strengthening the ground
with 543 concrete piles with the total
length of 7.3 kilometers for over a month.
Some of them were rammed obliquely
in order to relieve the building from the

wind pressure, since its walls acted like
huge sails. The construction works were
finished in 1935 and took among other
things 182 thousands of sacks of cement
and 30 thousand cubic meters of concrete.
During Second World War, the grain
silo served as an anti-aircraft defense
point. Despite of huge damages caused
by the bombing of the port, the building
survived which was mainly thanks to its
exceptionally solid construction. It’s worth
mentioning that the name ‘Ewa’ appeared
already in 1945 after being taken over by
the Polish authorities, and the former
name was ‘Getreidespeicher.’
On the grounds of a bad technical
condition, the Szczecin and Swinoujscie
Seaports Authority which the building
belongs to, offered demolishing of the
silo in November 2013. However, the
decision would require the assent of the
city conservator, since the building is a
monument. ‘Ewa’ found itself among the
prizewinners of the poll organized in 2009
for Seven Wonders of Szczecin. ■
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W CIENIU

AFRODYTY
Zgodnie z mitologią, Cypr to miejsce narodzin Afrodyty
– bogini miłości i piękna. Wyspa ta jest zarówno
starożytnym lądem, którego historia i cywilizacja sięga
jedenastu tysięcy lat wstecz, jak również – od roku 1960 –
młodą, niezależną republiką. Położenie geograficzne na
skrzyżowaniu trzech kontynentów – Europy, Azji i Afryki
– w miejscu, gdzie spotykały się trzy cywilizacje, było
głównym czynnikiem wyznaczającym kierunek rozwoju
historii wyspy na przestrzeni wieków.
źródło fot.: wyd. Novae Res

Żeglugi Wielkiej, Honorowy Konsul Reprofile of the island in a very interesting
Marek Polakiewicz i Danuta Krasowpubliki Cypru w Szczecinie
way taking into account its history, polska-Polakiewicz w niezwykle ciekawy
Książka „W cieniu Afrodyty” ukazała
itics, culture and, what makes Cyprus of
sposób dokonali bardzo starannej chasię nakładem wydawnictwa Novae Res.
a unique potential, tourism. The authors
rakterystyki wyspy, biorąc pod uwagę jej
„Sky Surfer” jest patronem medialnym
show also forcibly, not avoiding oblique
historię, gospodarkę, politykę, kulturę
książki. ■
sentences, difficult and complicated
oraz, co stanowi o wyjątkowym potenEN
history of Cyprus, which undoubtedly
cjale Cypru – turystykę. Autorzy ukazują
influences the everyday life of the place.
także dobitnie, nie unikając niedomówień,
An excellent text for every reader who
trudną i skomplikowaną historię Cypru,
IN THE SHADOW OF APHwants to expand their knowledge with
która niewątpliwie rzutuje na codzienRODITE
touristic-geographical horizons.
ność tego miejsca.
“Each form of popularization and introducDoskonała lektura dla każdego
According to mythology,
ing information about nine thousand years
Czytelnika pragnącego poszerzyć swoją
Cyprus is a place of birth
of history of Cyprus to the Polish people is
wiedzę o turystyczno-geograficzne
of Aphrodite, a goddess of
worth emphasis and praise.
horyzonty.
love and beauty. The island is
The presented book reflects in an interesting
„Każda forma popularyzacji oraz przyboth an ancient land which
and thorough way the image of both the
bliżenia Polakom informacji na temat dziehistory and civilization date
Republic of Cyprus existing for a short time
więciu tysięcy lat historii Cypru jest godna
eleven thousand years back,
and the very island of Cyprus. This book can
podkreślenia i godna pochwały.
and
a young and independent
be illuminating for people who deal with
Prezentowana niniejsza pozycja w cierepublic, since 1960. Its
tourism, as well as it brings up the issues
kawy i obszerny sposób przekazuje obraz
geographical situation on the
connected with history, politics, religion,
zarówno istniejącej od niedawna Repuintersection of three continents, economy and tourism of the island, which the
bliki Cypryjskiej, jak i samej Wyspy. Ma
Europe, Asia and Africa, in the
Polish readers feel still unsatisfied with.
ona praktyczne walory poznawcze dla osób,
place where three civilizations This is why the present book, first of this type
które uprawiają turystykę, a także porusza
had met, was the main factor
is published in Poland, which is assumed not
tematykę z zakresu historii, polityki, religii
determining the direction
to be the tourist guidebook.”
i gospodarki oraz turystyki Wyspy, które nieof the history development
MICHAŁ CZEREPANIAK, the Master
dosyt wciąż odczuwa się na polskim rynku
of the island in the course of
Mariner, the Honorary Consul of the
wydawniczym.
centuries.
Republic of Cyprus in Szczecin.
Stąd niniejsza pozycja, pierwsza tego roThe book, W cieniu Afrodyty was published
dzaju, wydana w Polsce, która w założeniu
by the publishing house, Novae Res. Sky
nie jest przewodnikiem turystycznym.”
Marek Polakiewicz and Danuta KrasowsMICHAŁ CZEREPANIAK , Kapitan
Surfer is the media patron of the book. ■
ka-Polakiewicz drew up a very detailed
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asujący, wentylujący fotel,
świetne audio, do tego
możliwość przyspieszenia
w dowolnym momencie,
adaptacyjne zawieszenie i wskaźnik
chwilowego spalania przez większość
drogi rzadko przekraczający siedem
litrów, to wszystko nastrajało refleksyjnie.
Aktywny tempomat pilnował, by zbytnie
zamyślenie nie zaowocowało kolizją.
Działający (to nie jest aż tak popularne)
system wykrywający ograniczenia prędkości rzucał na szybę informację, więc
na nich też nie trzeba się było specjalnie
skupiać. Myśli ogniskowały się wokół
pytania: gdzie popełniłem błąd?
Gdzieś na obwodnicy Kielc już wie-
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Jadąc właściwie po nic z Warszawy do
Krakowa i z powrotem miałem czas,
żeby zastanowić się nad swoim życiem.
tekst: Marcin Kędryna fot.: mat.prasowe

działem. To był ciepły dzień, pod koniec
września 1994 roku. W Krakowie, na
ulicy Warneńczyka, patrząc od Wisły po
prawej stronie, na wysokości nr 9. Wtedy
Leszek Maleszka zadał mi pytanie:
Marcin a nie chciałbyś pójść do pracy do
UOP-u? Gdybyś chciał, mógłbym pomóc.
I ja, idiota, nie potraktowałem tej
propozycji poważnie. Na swoje usprawiedliwienie mogę mieć tyle, że „Gry uliczne”
miały premierę dwa lata później, więc
słowo „Ketman” z niczym specjalnym mi
się nie kojarzyło. Sam Maleszka był co
prawda trochę dziwny, ale pamiętałem, że
starsze koleżanki (np. Kasia Kolenda czy
Janowska) patrzyły na niego jak w tęczę.
Mijając miejscowość o pięknie brzmią-

cej nazwie – Diament, zacząłem się zastanawiać, czy mógłbym w UOP-ie zrobić
karierę. Na obwodnicy Wodzisławia
wiedziałem, że to nie miałoby znaczenia,
gdyż 15 lat później, w roku 2009 przechodziłbym na emeryturę. Jako emerytowany
funkcjonariusz służb specjalnych bez
problemu bym się zatrudnił jako kierowca.
Kierowca nie byle kogo. Kogoś, kogo by
było stać na audi A8. I wtedy to ja siedziałbym na Wilczej w A8 pod „Nolitą”
czekając na pryncypała, grając w coś na
iPadzie, czytając bądź tylko rozkoszując
się najlepszym masażem, w jaki kiedykolwiek wyposażono samochodowy fotel.
Niestety nie skorzystałem z okazji.
A szczęście było tak blisko… ■
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A8 REFLECTIONS
Driving from Warsaw to Cracow
and back just for nothing, I had
some time to think about my life.
Ventilated, massaging seats, excellent
audio plus the possibility of speeding up
at any moment, adaptive suspension and
the instant fuel consumption indicator
showing less than seven litres during
most of the journey – all this got me
in a reflective mood. I had the cruise
control turned on, which made sure my
reflections didn’t results in an accident.
The speed limit recognition system
was also on (which is not that popular) and kept displaying information
on the windscreen, so I didn’t have
to concentrate on that either. My
thoughts were focusing on one question: where did I make a mistake?
I had an answer to this question
somewhere on the bypass around Kielce.
It was a hot day towards the end of
September 1994. Cracow, Warneńczyka
street 9. Leszek Maleszka asked: “Marcin, how about working in the Office for
State Protection? I could help if you like.”

I didn’t treat that offer seriously. How
stupid of me. The only thing I can say
to justify my behaviour is that hardly
anyone then knew that Maleszka had
been collaborating with the communist secret services for many years.
Going past a town beautifully named
Diament (Diamond), I started wondering if I could have had a career in this
office. On the bypass around Wodzisław
I already knew that it didn’t in fact matter
because I would have retired 15 years
later, in 2009. As a retired secret service

agent, I would have easily got a job as a
driver driving not just anybody but those
who could afford the Audi A8. And then
it would have been me sitting in an A8 on
Wilcza street outside the Nolita Restaurant in Warsaw, waiting for my boss
and playing a game on my iPad, reading
or just delighting in the best massage
a car seat has ever been equipped with.
Unfortunately, I hadn’t taken
the occasion. And it was so close...
I could be driving such a car every
day and even get paid for that. ■
REKLAMA
REKLAMA
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KIESZONKOWY FORT

KNOX
źródło fot.: mat. prasowe
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awno, dawno temu była sobie
firma o miło brzmiącej nazwie
Blackberry. Firma ta robiła
telefony, całkiem niezłe, które
nosili wszyscy biznesmeni, funkcjonariusze
administracji państwowej i sam Barack
Obama. Nosili je nie dlatego, że były
niezłe, tylko dlatego, że firma udostępniała bezpieczny system pocztowy, który
umożliwiał owym biznesmenom, funkcjonariuszom i Barackowi Obamie kontakt
z centralą. Czas płynął, telefony innych
firm stały się smartfonami, telefony Blackberry też, ale jakoś słabiej. Użytkownicy
blakberaków (również tak je nazywano)
byli coraz mniej z nich zadowoleni. Kończyło się na tym, że zaczęli nosić przy sobie
po dwa telefony, co nie jest zbyt wygodne.
Ale przyszedł rok 2013 i Samsung
przedstawił system KNOX. Nazwa

KNOX zamienia

smartfona w dwa.
Jeden prywatny,
drugi służbowy.
Oba – patrząc
filozoficznie –
mają niewiele
wspólnego.

prawdopodobnie pochodzi od fortu Knox
(jeśli nie wiecie, o co chodzi – sprawdźcie
w googlach). KNOX zamienia smartfona
w dwa. Jeden prywatny, drugi służbowy.
Oba – patrząc filozoficznie – mają ze sobą
niewiele wspólnego. Dane służbowe od
prywatnych oddzielone są zdecydowanie
mocniejszym murem niż ten, który dziesięć
lat temu oddzielał redakcję Wyborczej od
części wydawniczej Agory.
Ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze
jest to, że dzięki systemowi użytkownicy
mogą bezpiecznie łączyć się i przesyłać
dane. Tu powinniśmy zacząć wypisywać
różne trudne słowa, ale nic z nich nie rozumiemy. Więc napiszemy tylko, że KNOX
wdraża FBI i jeszcze jakieś polskie służby
państwowe, które proszą, by ich nazw nie
wymieniać. ■
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Pretty
good year
Zdjęcia/Photo: Bibi & Jacob (www.koty2.com)
Modelka/Model: Agnieszka @Avant Models
Stylistka/Stylist: Kazik Stolarczyk
Makijaż/Makeup: Bibi
Fryzury/ hair: Kazik Stolarczyk
Scenografia/Set design: Bibi & Jacob
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Bluzka/Blouse: MONIKA KUBATEK
Spodenki/Shorts: KAS KRYST
Buty/Shoes : MICHAŁ WÓJCIAK
Rajstopy/Tights: MARILYN
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Koszula/Shirt: SONIA KITKA
Leginsy/Leggins : KAS KRYST
Bransoletki/Bracelets : AGATA BIELEŃ
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Płaszcz/Coat : NENUKKO
Spódnica/Skirt : HERZLICH WILLKOMMEN
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fot.: Magdalena Pawlak

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

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

smakoterapia.pl ■ www.facebook.com/smakoterapia
tekst: Iwona Zasuwa

MAJÓWKA MATKI SMAKOTERAPII
OSTATECZNIE NA SŁODKO
przez najbliższe 3 dni ma przechlapane.
To nic, że mąż nerwowo drepcze w kółko,
z bukietem k wiecistych przekleństw
jeszcze nie wypowiedzianych. Cóż więc
można zrobić ciągnąc za sobą resztę obolałej familii? Jak to co? Ciasto! Bez mąki,
cukru i mleka. Cynamonowe, kokosowe,
jabłkowe, wypełniające dom znakomitą
mieszanką kojących aromatów. Już lepiej.
Smacznego! ■
EN

ASTE-THERAPY
MOTHER’S (ULTIMATELY)
SWEET MAY DAY

Jesteście gotowi? To będzie horror
z ciastem w tle.
Zaczyna się pięknie i obiecująco, jak
w prawdziwym filmie grozy. Nikt nie
przewiduje nadciągającej katastrofy.
Najpierw plany palcem po mapie, czyli
okiem po wirtualnej Ziemi, potem decyzja, zakupy bezglutenowo-beznabiałowo-bezcukrowe na tydzień, pakowanie i…
będą wakacje! Budzik, dziecię pod pachę,
mąż pod rękę, walizki na kółkach, taksówka, ekscytacja, podskoki i szczebiotanie dziecięcia, następnie – uwaga – cmok
w lotniskową barierkę bo… „państwa
samolot odleciał”. Biuro pośredniczące
pomyliło godziny! To nic, że dziecię,
połykając łzy, błaga by polecieć gdziekolwiek, byle natychmiast i matka wie, że

Are you ready? Today I’m going to write
about a nightmare with a cake in the
background.
It begins nice and promising, like
every horror movie. Nobody can see the
catastrophe approaching.
We begin by planning our trip with

a map and a virtual Earth, then we make
the decision and do some gluten-free,
dairy-free and sugar-free shopping for the
whole week, finally pack our things and...
holidays! The alarm clock wakes me up,
I take my child under my arm and my husband by my hand, carry the suitcase, take
a taxi, fell the excitement and see my kid
jump and twitter with joy and finally... It
turns out that “the plane has just departed”. Our travel agency has confused hours!
So what that my child swallows back his
tears and begs us to fly anywhere? I still
know that for the next three days I’m
done for. So what that my husband waddles around nervously swearing viciously
under his breath? What can I do dragging
my whole suffering family along? Well,
that’s quite obvious. I can make a cake!
Without flour, sugar or milk.
A cinnamon, coconut and apple cake
to fill the whole house with a mixture
of pleasant and soothing aromas. We’re
feeling better now. Bon appétit! ■

PRZEPIS / RECIPE
200 g migdały świeżo zmielone,
50 g mąka kokosowa lub wiórki kokosowe,
40 g ksylitol (lub inna substancja słodząca),
1/2 łyżeczki cynamon lub do smaku,
3 jajka lub 3 łyżki lnu złocistego świeżo zmielonego,
2 łyżeczki kamienia winnego (proszku bezglutenowego) zmiksowane z dodatkiem niewielkiej ilości
wody do konsystencji gęstej śmietany.

200g freshly ground almonds,
50 g coconut flour or dried coconut,
40 g xylitol (or other sweetener),
1/2 tsp cinnamon (or to taste),
3 eggs or 3 tbsp freshly ground golden linseeds,
2 tsp cream of tartar (gluten-free powder) mixed with
a small amount of water to reach the consistency of
thick cream.

Rozłóż płasko w foremce na ciasto, obłóż plastrami
jabłek i posyp cynamonem. Piecz w temperaturze 170
stopni przez ok 35 minut. Jedz jeszcze ciepłe.
Więcej na blogu: smakoterapia.pl

Line the base of a cake tin with a thin layer of the dough,
cover it with apple slices and sprinkle the whole mixture
with cinnamon. Bake the cake for around 35 minutes in
170 degrees. Serve warm.
Read more on the blog: smakoterapia.pl
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Nie tylko morze
Żegluga śródlądowa to dziś dla Polaków przede wszystkim wycieczki
statkiem po zalewie albo sceny z „Rejsu”. Poza tym jednak jest to ważny,
choć nieco zaśniedziały środek spedycji i transportu towarów.
Tekst: Łukasz Tamkun

M

zródło fot.: mat.prasowe

ożna o tym czasem zapomnieć, bo żyjemy w czasach, kiedy kanały żeglowne
stają się nieżeglowne
a korzystają z nich głównie kajakarze. Widok barki jest już rzadkością, a
porty rzeczne są cieniem ich morskich
odpowiedników. Dziś udział żeglugi
śródlądowej w ogólnym transporcie w
Polsce nie przekracza 1%.
Za naszą zachodnią granicą rzeki
i kanały są jedną z najważniejszych
dróg transportu towarów. Powodów jest
wiele, przede wszystkim koszty. Transport wodami śródlądowymi jest bardzo
tani i wydajny energetycznie, a niemiecka infrastruktura jest rozbudowana
i regularnie konserwowana. Nic zatem
dziwnego, że największy port rzeczny
świata – Duisburg – znajduje się w Niemczech. Rocznie przeładowywanych jest
tam około 40 mln ton dóbr. To więcej,
niż w najważniejszym polskim porcie –
Gdańsku.
Polska ma w tej dziedzinie niewykorzystany potencjał. Przez nasz kraj
przebiegają bowiem aż trzy wielkie
międzynarodowe drogi wodne. Znad
Morza Czarnego Bugiem i Wisłą płyną
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towary do trójmiejskich portów. Tymczasem z Antwerpii Wartą, Notecią, Wisłą
i Nogatem dalej na wschód, do Kłajpedy.
Trzecia droga ciągnie się z południa,
gdzie płynące Dunajem dobra kończą
swą podróż w Szczecinie. Mimo tego
drogi wodne są wykorzystywane tylko
częściowo, kiepski stan infrastruktury
sprawia, że nawet mimo chęci niewiele da
się zdziałać.
Rzek i kanałów nam jednak nie brakuje i niektórzy dobrze je wykorzystują.
Za największy i najnowocześniejszy port
rzeczny w Polsce uchodzi port w Gliwicach. Ogromne znaczenia ma też port
w Szczecinie. Dzięki tym dwóm portom
Odra zachowała swoje transportowe
właściwości. Jednak do Gliwic czy Szczecina trzeba najpierw towary dostarczyć,
z portów trzeba także towar odebrać.
Tutaj nieodmiennie przydaje się transport
kołowy. Co więcej, coraz ważniejsza staje
się możliwość magazynowania towaru
w odpowiednich dla różnych jego typów
warunkach. Jedną z najnowocześniejszych
powierzchni magazynowych dysponuje
podkarpacka grupa Omega Pilzno, która
przygotowuje się na dodatek do otwarcia
kolejnego magazynu w swoim Podkar-

packim Centrum Logistycznym. Ogólna
planowana powierzchnia magazynów
w samym tylko Centrum to 70 tys. m
kw. Co więcej, Omega poza magazynami
oferuje także transport oraz zakres innych
usług logistycznych: co-packing, cross-docking, metkowanie, przepakowywanie.
Zatrudniając w swoich szeregach wykwalifikowanych specjalistów o kierunkowym
wykształceniu zapewnia najwyższy standard
obsługi, o czym świadczy zadowolenie
i wielkość współpracujących klientów i partnerów handlowych. ■
EN

NOT ONLY THE SEA
Inland navigation is
associated by the Polish
people mainly with the
cruise around the bay or the
scene from Rejs movie today.
Apart from those it is an
important, a bit tarnished
means of transport and
carriage of goods.

We can easily forget about it, since we
live in the times when navigable canals
become less navigable, and mainly canoeists use them. The sight of barge is very
rare, and river ports are shadows of their
maritime equivalents. Today, the share of
the inland navigation in the general transportation in Poland does not exceed 1%.
In the land behind our western border,
the rivers and canals are one of the most
significant ways of good transportation.
There are many reasons, first of all – the
costs. Transportation via inland waters
is very cheap and energy-efficient, and
German infrastructure is well-developed
and regularly maintained. No wonder
that the biggest river port in the world,
Duisburg is located in Germany. About
40 million tons of goods are transshipped there yearly. It is more that in
the most important Polish port, Gdańsk.
Poland has unused potential in this
matter. Three huge international water
routes go through our country. From the
Black Sea, the goods are transported to
the Tri-city’s ports by the Bug and Vistula
Rivers. While from Antwerp, far on the
East, to Klaipeda by the Warta, Noteć,

Vistula and Nogat Rivers. The third
route goes from the south and the goods
travelling by the Danube River end their
trip in Szczecin. Nonetheless, the water
routes are used only partially, the poor
state of the infrastructure causes that even
despite the will, nothing can be done.
However, we have numerous rivers and
canals and some use them well. A port
in Gliwice is considered to be the biggest
and the most modern river post in Poland.
Also Port in Szczecin is of great importance. Thanks those two ports, the Oder
River retained its transport properties.
However, the goods need to be transported to Gliwice or Szczecin first and
then, the goods need to be collected. In
this case, the road transport is useful
invariably. What is more, the opportunity to store the goods in the conditions
suitable for its different types is getting
more important. Omega Pilzno, a company from the Sub-Carpathian region
is one of the most modern storage space.
Additionally, it is working on opening
another storehouse in its Sub-Carpathian
Logistic Center. The planned general size
of the storehouse in the very Center is 70

thousand square meters. Furthermore,
apart from storehouses, Omega offers also
transport and an array of other services
like co-packing, cross-docking, labelling
and trans-shipping. Having well-qualified and expert-educated spiecialists,
company provides the highest standard
of services, which is confirmed by the
content client and trade partners. ■

OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 44
39-220 Pilzno
tel.: (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax: (+48 14) 6721994
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
www.omega–pilzno.com.pl
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Technologie

Polska

w druku

▶▶Nowy rynek, nowe szanse. Nasi producenci drukarek 3D walczą, by je wykorzystać.

Znaczenie pingwina Blondasa dla polskiej
branży druku 3D trudno przecenić. Ptak
z warszawskiego zoo, który w połowie marca
stracił – najpewniej w wyniku jakiejś utarczki – pokaźną część dzioba, stał się na moment
w kraju prawdziwym bohaterem mediów.
Nie z powodu kontuzji, lecz sposobu, w jaki
weterynarze próbują mu pomóc. W świat
poszła bowiem informacja, że proteza pingwiniego dzioba zostanie wydrukowana na
drukarce 3D. I to przez polską firmę Omni3D
z Poznania.
Do ekscytacji mediów takimi fajerwerkami (ostatnio można było przeczytać nawet
o planach wydrukowania w 3D całego budynku w blisko 20 godz.) specjaliści z branży podchodzą niekiedy z ironią. Niemniej
to dzięki temu technologia druku 3D zyskuje
rozgłos i przyciąga uwagę inwestorów, którzy na świecie szybko stają się entuzjastami
drukowanej rzeczywistości. A to daje szansę
walki o ten rodzący się rynek młodym firmom – także w Polsce.
O olsztyńskiej spółce Zortrax po raz
pierwszy można było szerzej usłyszeć, gdy
w zeszłym roku zgromadziła poprzez amerykański portal crowdfundingowy Kickstarter
prawie 180 tys. dol. Drugi raz – w tym roku,
kiedy zawarła umowę na dostarczenie 5 tys.
swoich drukarek 3D koncernowi komputerowemu Dell (licząc po cenie katalogowej,
wartość kontraktu szacowano na ponad 34
mln zł). A w ostatnich tygodniach pozy-

skała na rozwój ponad 6 mln zł z emisji obudział w polskim rynku drukarek 3D na 40
proc. – mówi Konrad Sierzputowski, założyligacji. Zortrax nie podaje spodziewanego na
ciel i szef Omni3D. Ambitne plany deklaruje
ten rok poziomu przychodów, mówi jednak,
też wrocławska spółka ZMorph, która mieże na czysto spodziewa się zarobić ok. 8 mln
sięcznie produkuje kilkadziesiąt drukarek 3D.
zł. Wspomina o wejściu na NewConnect,
Firma wynajęła agencję PR i zapowiada teraz
a później na giełdę.
niepubliczną emisję akcji skierowaną do in– To jedyna polska firma, która już obecwestorów prywatnych (tzw. pre–IPO). Chce
nie generuje sprzedaż na poważnym pozioz niej pozyskać kilka mln zł. Dalszym punkmie i cały czas ją rozwija – uważa Paweł Ślutem programu ma być debiut na
sarczyk, twórca branżowego
alternatywnym rynku AIM
portalu Centrumdruku3D.
pl. – Inwestorzy w nią wiew Londynie.
Nasz kraj mieści się
rzą. Za chwilę będzie jednym
Analitycy Goldman
w pierwszej dziesiątce
z kluczowych graczy na rynSachs wymienili druk 3D
wśród najważniejszych trenku druku 3D na świecie. Albo
producentów takich
wejdzie do pierwszej piątdów technologicznych tego
urządzeń na świecie.
ki tego typu firm, albo ktoś
roku. Przedsiębiorców chcąz czołówki ich wykupi – przecych spróbować sił na rodząwiduje Ślusarczyk. Graczy,
cym się rynku będzie więc
którzy mają już doświadczenie i przyczółki
przybywać. W połowie kwietnia konkurs na
w biznesie, jest jednak w Polsce więcej. Ponajlepszy studencki start–up („Odkrycie rynznańska spółka Omni3D – ta od dziobu pinku 2014” pod patronatem „Rzeczpospolitej”)
gwina – spodziewa się w tym roku przychowygrała spółka Pirx 3D założona przez studentów z UJ i AGH. Ale branża kusi nie tyldów rzędu 5 mln zł (przy sprzedaży 400–500
ko młodych. Produkcję drukarek 3D zaczęła
sztuk urządzeń i założeniu, że ich średnia
niedawno duża fabryka Flextronics w Tczecena to 10 tys. zł). – Szacujemy swój kwotowy
wie. Na zlecenie duńskiej firmy (o nieujawnionej nazwie) powstaje tam elektronika proJeśli ta technologia
obudowy i metalowe elementy do
spełni nadzieje, powstanie duktów,
urządzeń.
branża, w której warto
Mimo fascynacji drukiem 3D prognoz
rozwoju tego rynku w Polsce nie ma. Nie
szukać pracy.
bada go ani GfK, ani IDC Polska, ani Zwią-

ZDJĘCIA: BARTOSZ JANKOWSKI, 123RF, MATERIAŁY PRASOWE

▶▶Na razie najlepsze perspektywy daje im zagranica. „W Polsce jest pewien problem”.

Przemysław Jaworski, prezes
ZMorphu:
– Rynek jest bardzo pojemny, tylko
firmy jeszcze obawiają się
inwestować w taki sprzęt. Trzeba
je trochę „poewangelizować”.

Zortrax zasłynął, gdy koncern Dell
zamówił u niego
5 tys. drukarek 3D. Na zdjęciu
Rafał Tomasiak, szef firmy,
i Karolina Bołądź, udziałowiec.

zek Importerów i Producentów Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego. – Biorąc
pod uwagę, że sam Zortrax zrealizuje w tym
roku zamówienie dla Della na 5 tys. drukarek, cały rynek produkcji takich urządzeń
można tu pewnie ocenić na powyżej 10 tys.
drukarek rocznie – obstawia Maciej Kabat,
główny analityk Domu Maklerskiego Invista.
– Za wcześnie jednak na poważne szacowanie
jego wartości – zastrzega. Podobnie widzi to
Przemysław Jaworski, prezes spółki ZMorph.
Uważa on, że drukarek 3D może powstać
w Polsce w tym roku 10–20 tys.
– Polska nie jest potentatem, ale mieści
się w pierwszej 10 producentów światowych.
Czołówka to USA i Holandia. W 2011 roku
na świecie wyprodukowano ok. 25 tys. takich
urządzeń. Tyle samo będzie wytwarzanych
tylko u nas w kraju za blisko trzy lata – prognozuje z kolei Sierzputowski.
– Z Polską jest pewien problem – mówi
Paweł Ślusarczyk. Drukarki 3D naszych firm
umożliwiają głównie produkcję z plastiku
i stosowane są w przemyśle do tzw. szybkiego prototypowania – dzięki nim inżynierowie mogą szybko wizualizować projektowany
element. Po to właśnie Dell zamówił drukarki w Zortraxie. – Te urządzenia są przede
wszystkim wykorzystywane przez projektantów w działach R&D na zasadzie „szkicownika”. Ale duże koncerny zazwyczaj lokują
w Polsce nie działy badań i rozwoju, lecz
Konrad
Sierzputowski,
prezes Omni3D:
– Zwykle zaczyna
się od zamówienia
jednej drukarki, ale
potem widzimy, że
klient rzeczywiście
z niej korzysta, bo
wraca do nas po
materiały.

Studenci z Uniwersytetu
Jagiellońskiego i AGH, twórcy firmy
Pirx 3D. W połowie kwietnia wygrali
konkurs na najlepszy studencki
start-up „Odkrycie rynku 2014",
w którym startowało 40 firm.

linie produkcyjne – tłumaczy Ślusarczyk. –
W efekcie np. Zortrax jest znacznie bardziej
znany w USA, Azji i Europie Zachodniej niż
u nas, gdzie traktuje się go jak niewielką firmę z Olsztyna prowadzącą ciekawą działalność – dodaje.
– Lokalizacja jest drugorzędna. Liczy się
umiejętność odnalezienia swojego modelu biznesowego – uważa Karolina Bołądź,
udziałowiec z Zortraxu. Dodaje jednak, że
choć jej firma widzi stały wzrost zainteresowania tą technologią w kraju, to podstawą jej
działalności jest eksport.
Inaczej to wygląda w przypadku
Omni3D. 80 proc. jej produkcji (która w tym
roku sięgnie w Omni3D 400–500 urządzeń) trafia na rynek krajowy. – Obsługujemy głównie architektów, wszelkiego rodzaju
firmy produkcyjne oraz np. jubilerów – mówi
Sierzputowski. Biura architektoniczne drukują w 3D makiety swoich projektów. Jubilerzy – biżuterię. W 3D drukuje się precyzyjnie
uformowane np. z żywicy formy, w które potem są wylewane kruszce. – Ostat-

i zmierzać w kierunku rynku medycznego. Mam na myśli
drukowanie protez i implantów kostnych –
zapowiada.
Na rynek światowy nastawia się także
ZMorph. – Głównie na projektantów, designerów, artystów i inżynierów, ale także na
sektor, do którego nie kieruje się nasza konkurencja. Mam na myśli drukarki do produkcji ciastek,
czekoladek itp. oraz drukarki do produkcji naczyń ceraMLN ZŁ
micznych – mówi Przemysław
Jaworski.
Mniej więcej takich
To jednak ciągle nic w poprzychodów
spodziewa się w tym
równaniu z tym, co już dziroku producent
siaj robią na drukarkach 3D
drukarek Omni3D
Amerykanie, zwyczajowo
z Poznania.
pionierzy nowych technologii. – GE Aviation i Airbus
wykorzystują druk 3D w metalu, z tym że
są to bardzo skomplikowane technologie. Za
ich pomocą wykonuje się elementy silników
lotniczych. Bardzo wytrzymałe i jednocześnie lekkie. Wykonanie ich z takim samym
skutkiem w innej technologii jest niemożliwe – mówi Paweł Ślusarczyk. A jednocześnie
panuje opinia, że przyszłość druku 3D to
start–upy, małe i średnie firmy, które za pomocą tej technologii mogą wdrażać i testować nowe projekty, nie uruchamiając kosztownej produkcji przemysłowej.
– Ta technologia ma dużą przyszłość, bo
da się ją wykorzystywać w wielu obszarach
i zastosowanie druku 3D może być bardzo
szerokie – komentuje Maciej Kabat z DM Invista. – Ale tak naprawdę trudno przewidzieć
kierunek i tempo jego rozwoju, co jest związane głównie z krótkim okresem istnienia tej
branży.
Obecnie giganci to np. amerykańsko–
–izraelski Stratasys, właściciel MakerBota.
Miał w 2013 roku 484,4 mln dol. przychodów.
Wprawdzie firma była prawie 27 mln dol. na
minusie netto, ale w tym roku spodziewa się
już zysku i przychodów rzędu 680 mln dol.
Inni potentaci to amerykański 3DSystems
– 513,4 mln dol. przychodów w 2013 roku
i 44 mln dol. zysku netto (firma zakłada, że
w tym roku jej przychod53y wzrosną nawet
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Obiecujący jest
rynek medyczny,
zwłaszcza
tworzenie protez
i implantów
kostnych.

Dziób wydrukowany
przez Omni3D jest
zielony, bo to tylko
próbka. Ostateczny
wydruk będzie miał już
właściwy kolor.

do 720 mln dol.),
czy holenderskie
firmy Ultimaker i Shapeways.
Maciej Kabat: – Biorąc pod uwagę bardzo
wysokie wyceny akcji producentów drukarek
3D notowanych na zagranicznych giełdach,
można zauważyć, że inwestorzy zakładają
znaczącą poprawę wyników. Stosunek ceny
ich akcji do zysku [wskaźnik określający stopień atrakcyjności akcji – red.] jest bardzo
wyśrubowany.
– Na czele są USA. Ale Europa szybko
nadrabia zaległości i staje się najprężniej rozwijającym się rynkiem drukarek 3D
– mówi Karolina Bołądź z Zortraxu. Jeśli
ktoś chce wystartować w tej branży, powinien jednak mieć co najmniej kilka mln zł. –
Spółki są głodne pieniędzy, bo znaczna część
budżetu jest wykorzystywana na badania
i rozwój. My jako start–up mieliśmy zaledwie 650 tys. zł i borykaliśmy się ze sporymi
problemami. Dziś, żeby wyjść na nowe rynki
i tworzyć nowe produkty, poszukujemy kolejnego inwestora – mówi Sierzputowski.
– Jest wiele projektów drukarek 3D, które
pomimo wysokiego poziomu finansowania
poprzez crowdfunding, aniołów biznesu czy
fundusze inwestycyjne nie odnoszą sukcesu –
zastrzega Bołądź.
– Na rynku zostają najlepsi.
Jeśli druk 3D spełni nadzieje, stanie się
sektorem, w którym warto szukać pracy.
– Specjalistów jest bardzo mało, sami szkolimy pracowników i po kilku miesiącach stają się ekspertami – przyznaje Sierzputowski.
Kierunek ukończonych studiów nie ma większego znaczenia.
– Dobrze jednak, jeśli jest to wykształcenie
związane z wszelkiego rodzaju projektowaniem przestrzennym, np. architektura czy
mechatronika – dodaje.

10-20

Tyle tys. różnych drukarek 3D może (wg luźnych
szacunków) powstać w tym roku w Polsce.

Maciej Kabat uważa, że rynek może się
rozwijać w dwóch
kierunkach – kierować swoje produkty
do klientów instytucjonalnych albo do prywatnych. Ale na temat tego, czy drukarki 3D
w ogóle trafią do Kowalskiego, zdania są podzielone. – Te urządzenia są jednak wciąż stosunkowo drogie, a poza tym szybko mogą się
znudzić prywatnemu użytkownikowi. Raczej
skłaniałbym się ku ich szerokiemu wykorzystaniu wśród klientów instytucjonalnych, np.
we wszelkich biurach projektowych i firmach
produkcyjnych – przewiduje analityk.
Przemysław Jaworski z firmy ZMorph
swoje urządzenia nazywa „personalnymi fabrykami form”. – Są wielozadaniowe. Po wymianie głowicy taki sprzęt można zmienić
we frezarkę, która posłuży np. do wycinania napisów – mówi. Jak dodaje, firma myśli
już o produkowaniu maszyn do drukowania
nie tylko z plastiku czy ceramiki, ale także
z metalu, m.in. dla przemysłu ciężkiego. –
Nie chcemy zbyt wiele zdradzać, ale to byłaby
drukarka zdolna do produkowania przedmiotów wielkości mebli – mówi.
– Użytkownicy „domowi” liczą na niską
cenę i łatwość obsługi, a drukarek 3D używają hobbystycznie, do produkowania zindywidualizowanych gadżetów, figurek czy własnych projektów 3D – mówi Bołądź. Konrad
Sierzputowski zaznacza, że dla prywatnego
klienta problemem jest cena (zaczyna się od
kilku tysięcy złotych) oraz obsługa. – Drukarek 3D nie obsługuje się tak jak tych drukujących na papierze. Są pod tym względem
raczej podobne do maszyn przemysłowych
CNC [obrabiarek – red.] – mówi.
Zdaniem Pawła Ślusarczyka wypromowanie nazwy drukarka 3D było jednak mistrzowskim zabiegiem. – Gdyby nie to, wcale
byśmy o nich nie rozmawiali. Bo
to nie są nowe rozwiązania. Druk 3D
powstał w połowie lat 80., a pierwsze
badania koncepcyjne nad tą technologią datuje się na lata 60. ubiegłego wieku!
– wskazuje. I dodaje: – W przyszłości drukarka 3D będzie tak powszechna jak dziś np.
kosiarka do trawy, którą teoretycznie może
mieć każdy, ale w praktyce – kupują tylko ci,
którzy mają trawnik. Drukarka 3D może być
bardzo przydatna do tworzenia rozmaitych
elementów urządzeń lub przedmiotów użytkowych. Ale jako zabawka szybko się znudzi.
—— Magdalena Lemańska
Jednym słowem: Analiz polskiego rynku
drukarek 3D jeszcze nie ma. Ale i producenci,
i inwestorzy wierzą w jego wielką przyszłość.
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Polityka i Biznes
Na zbieraczy paragonów fiskalnych co
miesiąc będzie czekać samochód
rodzinny oraz inne nagrody.

Paragony

Weź samochód
od ministra

Ministerstwo Finansów zabiera się
za organizację loterii.
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Pula nagród – co miesiąc
ok. 100 tys. zł.

zhciało wygrać samochód, kupowało się
los na loterii, a następnie liczyło na pozytywny efekt. Od przyszłego roku amatorom wygranych dojdzie jeszcze jedna
możliwość zdobycia nagrody. Auto będzie
można wygrać nie tylko w konkursach
organizowanych przez firmy, telewizje
i tabloidy, ale także przez… Ministerstwo
Finansów. By wziąć w nich udział, wystarczy zbierać paragony fiskalne, np. przy
okazji zakupów w sklepie, a następnie
przesłać je pod odpowiedni adres lub zarejestrować w internecie.
Uruchomienie loterii, która już otrzymała miano „paragonowej”, ministerstwo
planuje od początku przyszłego roku. –
Co miesiąc wśród odbierających paragony przy zakupach będzie losowany
samochód osobowy – mówi Mateusz Szczurek, minister finansów.
Auto ma być nie byle jakie
– rodzinne. A do puli nagród minister chce jeszcze dwa razy w miesiącu dorzucać nagrody
dodatkowe. Jakie? Tego
jeszcze nie wiadomo, resort zapewnia, że będą

„atrakcyjne”. Miesięczna pula na ich zakup
to było na Słowacji czy w Grecji – rówma wynieść ok. 100 tys. zł, a więc rocznie
nież polscy podatnicy zwrócą uwagę na
same nagrody kosztować będą 1,2 mln zł.
to, że warto odbierać paragony – podsuLoteria ma zachęcić klientów do odmowuje Jacek Kapica. Minister Szczurek
bierania paragonów, które są dowodem na
dodaje: „Rada UE zobowiązała Polskę do
przedstawienia działań, które pozwolą na
to, że handlowiec czy usługodawca działa
ograniczenie deficytu sektora finansów
legalnie i odprowadza stosowne podatki,
publicznych poniżej
a dodatkowo wymuszać na nich wycho3 proc. PKB do 2015 roku. Loteria
dzenie z szarej strefy. – Tego
rodzaju inwestycja z powodze- „Liczymy, że tak jak paragonowa jest jednym z pomyto miało miejsce
słów na zrealizowanie tego celu”.
niem zwróci się poprzez mana Słowacji czy
Zagraniczne doświadczenia
sowe uczestnictwo obywateli
podpowiadają, że może to być
w tym przedsięwzięciu – prze- w Grecji, również
polscy podatnicy
dobra droga. Na Słowacji lotekonuje wiceminister finansów
zwrócą uwagę na
ria zwiększyła wpływy podatkoJacek Kapica. Resort nie dysto, że warto
we i zachęciła rząd do obniżki
ponuje jednak wyliczeniami na
odbierać
VAT. Portugalia też wprowatemat tego, jakie konkretnie
paragony”.
dziła podobny manewr u siebie.
korzyści może przynieść to bu- – Jacek Kapica,
Loteria spotkała się z ogromdżetowi. Kapica dodaje jednak, wiceminister
nym zainteresowaniem ze strony
że w sferze wydawania parago- finansów
Portugalczyków, a liczba wynów fiskus obserwuje znaczne
danych paragonów wzrosła o połowę.
nadużycia, co może świadczyć o tym,
W kwietniowym losowaniu udział
że budżet jest oszukiwany. Zapewwzięło 270 mln kuponów. Prawdoponia, że resort pracuje obecnie nad
dobieństwo wygranej graniczy więc
szczegółami organizacyjnymi loterii.
z cudem.
Nieoficjalnie wiadomo, że aby loAle posłowie z Komisji Finansów
sowania przebiegały sprawnie, utworzokwitują uśmiechem pytanie o loterię.
na zostanie specjalna strona interneto– Ot, taki podatkowy gadżecik – mówią.
wa. Dostępny na niej będzie formularz
dla chętnych do wzięcia udziału w loterii. – Niczego nie popsuje, ale też niczego nie
zmieni. Fajnie brzmi, ale nic nie da – to
Każdy, kto zarejestruje w ten sposób nuniektóre ich komentarze. Pomysł zdecymer paragonu fiskalnego wraz z kodem
dowanie nie podoba się za to Maksowi
kasy rejestrującej, zostanie uwzględniony
Kraczkowskiemu, wiceszefowi Komisji
przy losowaniu nagród. Osoby, które nie
Gospodarki. – Uciekanie przez przedsięmają dostępu do sieci, będą miały możliwość pobrania formularza zgłoszeniowego biorców w szarą strefę nie jest wynikiem
ich niechęci do wydawania paragonów, ale
w miejscach zakupu.
zbyt wysokich obciążeń. To jest rzeczywiWięcej szczegółów misty powód załamania systemu poboru ponisterstwo na razie nie
datków, od którego nie da się uciec – podzdradza. Jego urzędnicy
kreśla. Jego zdaniem proponowanie w tej
nie mają obaw, że wosytuacji loterii trzeba traktować w kategokół loterii mogą się
riach humorystycznych.
pojawić nadużycia.
—— Karol Manys
Wyjaśniają też, że
podobne konkurJednym słowem: Rozdawaniem samochodów
sy są organizowaministerstwo na pewno nie rozwiąże
problemu zbyt wysokich podatków.
ne w innych krajach
Unii Europejskiej.
– Liczymy, że – tak jak

Firmy
i Rynki

MIĘSEM PO
To karkówka de luxe,
rozściela się pod nią
pietruszkowy dywan...

16,99
15,29
Oto karkówka, z której przyrządzisz
konkretny obiad! Ależ to będzie smakować!

Produkt codziennej
potrzeby warto kupić właśnie u
nas. Nasz sklep ma wszystko, czego
potrzebujesz na co dzień!
U nas kolorowo
i zdrowo.
No i świeżo!

Mięso!
Mięso!! Jeszcze więcej
mięsa!!!

KIE

R

2,29
1,99

32,49
29,99

CU

4,19
3,89

Mamy go dużo,
a cukier to podstawa!

1,69
1,55

Siermiężne gazetki promocyjne trzymają się mocno.
Zasady ich tworzenia od lat są takie same.
Zazwyczaj na pierwszej stronie ląduje po
prostu kawał surowego mięcha – najczęściej wieprzowiny. Jest popularna i do
tego tania, jest więc wdzięcznym materiałem na przeceny. Aby nie było monotonnie – pojawia się w otoczeniu kilku gałązek natki pietruszki czy paru kawałków
pomidora. Sporadycznie w tej roli pojawia
się wędlina – najczęściej kabanos. Jednak

najlepiej sprawdza się surowe mięso, z którego można przyrządzić solidny obiad.
Mimo że dystrybucja gazetek z roku
na rok nieznacznie się kurczy, to i tak
w 2012 roku do polskich domów trafiło
ich ponad 3,1 mld sztuk. To nie pomyłka
– faktycznie chodzi o miliardy – w najlepszym dotychczas 2011 roku nakład
przekroczył próg 3,7 mld sztuk. – Na ich

okładkach goszczą te produkty, które jako
klienci kupujemy bardzo często. To produkty pierwszej potrzeby, których ceny
dobrze znamy, zatem bardzo często podejmujemy decyzję o wyborze sklepu na
swoje zakupy właśnie na podstawie oferty
gazetkowej – mówi Michał Sikora, rzecznik Tesco Polska.
Firma Okazjum.pl sprawdziła, jakie

OCZACH
T

I
N
A

9,20
7,59

!
O

Szeroki
asortyment
to nasze
drugie imię.
U nas nawet
zabawki są
w niskiej
cenie.

3,99
3,79

450,00
388,00
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Zobacz, jaka
przecena!
Nawet
jeśli
u nas nie
bywasz,
warto się
wybrać,
bo taka
okazja
nie zdarza się
często...

produkty sieci handlowe umieszczały najczęściej na pierwszych stronach
od 2 stycznia do 26 marca. W kategorii
wabienia klientów mięsem zdecydowanie wygrywa Kaufland, który wyprzedza
Reala. Z kolei w Tesco większy nacisk
kładą na promowanie środków czystości.
Były one gwiazdami 11 wydań gazetek,
podczas gdy w tym samym czasie mięso
pojawiło się siedmiokrotnie. – Marketingowcy z pewnością wiedzą, co robią, gdy
decydują się wabić Polaków mięsem i wę-

9,19
8,99

Prestiżowy klient u nas się odnajdzie.
Kupi po taniości, ale nie taniochę…

dlinami. Stawiam tezę, że są to produkty, które kojarzą się konsumentom z poczuciem sytości i stanem dostatku. Nie są
może zbyt wdzięcznym obiektem do fotografowania, ale, jak widać, sklepów to nie
zraża – mówi Dawid Piaskowski, założyciel Okazjum.pl.
I rzeczywiście, sklepy niespecjalnie
to obchodzi. – Przekaz jest prosty i może
trochę przaśny, ale odpowiada grupie docelowej, która i tak zwróci uwagę na cenę
– mówi przedstawiciel jednej z sieci. – Ga-

zetki komponowane są tak, by klienci mogli łatwo znaleźć artykuły, które szczególnie ich interesują. Ułożenie produktów
na stronach związane jest z ich kategoryzacją – są więc strony nabiałowe, słodkie,
kulinarne, chemiczne itp. Po ustaleniu kategorii wpisywane są konkretne produkty
– najpierw artykuły pierwszej potrzeby, następnie topowe produkty z danej kategorii
– podaje biuro prasowe Carrefour Polska.
Firma wyjaśnia, że 70 proc. osób odwiedzających stronę internetową Carrefo-

Firmy i Rynki

W 2012 roku do
polskich skrzynek
wpadło 3,1 mld
sztuk gazetek
promocyjnych.

przed zbliżającymi się odwiedzinami rodziny podczas świąt; w Boże Narodzenie
sprzedają się ozdoby, a zimą sprzęt do odśnieżania – opowiada menedżerka w jednej z dużych sieci marketów budowlanych,
która przygotowuje gazetki promocyjne.

Transport Walizki błąkające się w chmurach
Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby przewiezionego drogą lotniczą
bagażu. Do samolotów załadowano 1,8 mld walizek, tobołków i innych bagaży.
Część z nich nie dotarła na miejsce, ale statystyki się poprawiają.
Na 1000 pasażerów
tyle walizek było źle
obsłużonych.

21,2%

spadek w porównaniu
z 2012 rokiem.

6,96
3,13 45% 49,24%

W podróż
wybrało się tyle
mld pasażerów.

Wzrost
w porównaniu
z 2012 rokiem.
Tyle stanowi bagaż przesiadających się
pasażerów z całego opóźnionego bagażu.

O tyle (przez ostatnie 10 lat)
spadły koszty zarządzania źle
obsłużonym bagażem w przeliczeniu na
pasażera.

ŹRÓDŁO: SITA

5,1%

O to, który produkt zajmie najbardziej
eksponowane miejsce, walczą ze sobą szefowie działów handlowych, którzy na bieżą- „To często
prawdziwe wojny.
co analizują ceny oraz
Każdy szef działu
to, jakie produkty są
chce udowodnić,
najczęściej kupowane
że to jego produkt
jest najważniejszy”.
przez klientów. – To
często prawdziwe woj- – menedżerka
w dużej sieci
ny. Każdy szef działu
marketów
chce udowodnić, że
budowlanych
to jego produkt jest
najważniejszy – mówi
menedżerka, która wyjaśnia, że na pierwszej stronie nie powinno się znajdować
więcej niż cztery–sześć produktów. Najczęściej trafiają tam towary, które mają niską cenę jednostkową, a trzeba ich kupić
dużo, np. płytki ceramiczne czy panele
podłogowe. – Korzyść jest wówczas podwójna, bo do tych produktów zazwyczaj
trzeba dokupić mnóstwo artykułów komplementarnych: kleje, listwy itp. – tłumaczy osoba z branży.
z —— Piotr Mazurkiewicz
Jednym słowem: Artykuły pierwszej
potrzeby lub takie, po które warto się
pofatygować
– to gwiazdy gazetek promocyjnych.
ZDJĘCIA: 123RF, PAWEŁ SOŁTYS

ur.pl odwiedza ją w celu zapoznania się
z ofertą promocyjną. – Nakłady gazetek
pozostają na stabilnym poziomie, rośnie
natomiast rola kanału elektronicznego.
Dość powiedzieć, że na 10 odwiedzających
stronę Tesco.pl sześć osób przegląda elektroniczną wersję gazetki – dodaje Michał
Sikora z Tesco.
– Kryteria wyboru produktów na pierwsze strony gazetki są różne. Jest to m.in.
atrakcyjność prezento„Przekaz jest prosty
wanego asortymentu czy
i może trochę
atrakcyjność cenowa. Za
przaśny, ale
zdjęcia produktów i ich
odpowiada grupie
docelowej, która
stylizacje odpowiedzialni
i tak zwróci uwagę są profesjonaliści – mówi
na cenę”.
Patrycja Kamińska z biu– przedstawiciel
ra prasowego Lidl Polska.
jednej z sieci
– Co roku badamy rynek
handlowych
i podejmujemy decyzje
dotyczące ich nakładu.
Obecnie nie ulega on zmianie i utrzymuje
się na stałym poziomie – dodaje.
Inaczej ma się sprawa z gazetkami marketów budowlanych. Głównym
czynnikiem, który decyduje o tym, kto
zostanie bohaterem wydania, jest sezon. – Wiosną są to artykuły ogrodowe, latem – wszystko związane z remontami (bo
jest ciepło, można prowadzić prace na zewnątrz, farba szybciej schnie, a poza tym
mnóstwo ludzi wyjeżdża na działki, na
których przecież zawsze jest coś do roboty).
Jesienią najczęściej kupowane są artykuły
dekoracyjne, bo ludzie chcą upiększyć dom
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Artystka, matka, kobieta. W każdej roli prawdziwa

i bezkompromisowa. Żyjąca tu i teraz. Nastawiona
na to, aby czerpać z życia jak najwięcej.

„OBCE JEST MI
MYŚLENIE,
ŻE CZEGOŚ
W MOIM WIEKU
NIE WYPADA”
Halina Mlynkova

HALINA
MLYNKOVA
Halina Mlynkova reprezentuje ten typ
kobiet, od których trudno oderwać
wzrok. Jeszcze trudniej nie dać się
oczarować. Uwodzi nie tylko urodą,
ale także otwartością, poczuciem
humoru, zmysłowym uśmiechem
i tym, że nie tworzy sztucznych barier.
I nawet jeśli początkowo onieśmiela,
już po kilku minutach sprawia wrażenie
kogoś, kogo zna się od wielu lat.
O muzyce opowiada z ogromną pasją,
o dziesięcioletnim synu z czułością,
a o swoim życiu z szerokim uśmiechem. Jest spełniona.

Są artyści, którzy nazywają swoje
dzieła artystyczne dziećmi. Pani
jako matka też?
Myślę, że można nazwać płytę własnym dzieckiem. Nie widzę w tym nic
złego. W tworzenie wkłada się mnóstwo energii, praca jest priorytetem.
Bardzo się wyczekuje końca i tego,
jak płyta zostanie przyjęta. I to rzeczywiście jest coś, co można porównać do rozwiązania. Każda piosenka
jest kawałkiem mnie samej. Różnica
polega na tym, że po zakończeniu
pracy nad płytą niemal od razu planuje się kolejną. Gdy koncertuję
z piosenkami z najnowszego albumu
„Po drugiej stronie lustra”, już myślę
o następnym.
Wydaje się, że łatwiej jest jednak
wydać płytę niż być matką...
Artystą się człowiek rodzi. Tego nie
można się nauczyć. Identycznie jest
z instynktem macierzyńskim. Jako
kobiety mamy pewne predyspozycje.
Doskonale pamiętam wożenie kotów
w wózku dla lalek. Tej natury nie
można ani nie należy zagłuszać. Co
jest łatwiejsze? Trudno to ocenić.
Bycie artystą nie wyklucza bycia dobrą
matką. Te dwa światy mogą się przenikać. Oczywiście, ten tryb życia

„DZIEŃ MATKI
NIE JEST DLA
MNIE WAŻNĄ
DATĄ. WIĘCEJ
ZNACZĄ
URODZINY
PIOTRA. WTEDY
STAŁAM SIĘ
MATKĄ”

Halina Mlynkova

Na zdjęciach Halina Mlynkova ubrana w suknię Hector&Karger, na poprzedniej stronie: kombinezon – Patrizia Pepe, Stary Browar; bransoletki i pierścionki – Orska; sukienka – Patrizia Pepe, Stary Browar, zdjęcia: Grzegorz Nelec/Nelec
Studio Photography, stylizacja: Aga Baumann/Nelec Studio Photography, makijaż: Andrzej Kawczyński Giorgio Armani, stylizacja fryzury: Sylwia Habdas

ŻYCIE PORTRE T

wymaga ogromnego wsparcia.
Piotrek był bardzo mały, gdy zaczęła
mi pomagać niania. Dzięki niej udawało mi się pracować nad głosem i nad
projektami muzycznymi, które z różnych powodów nie spodobały mi się
na tyle, żeby pokazać je innym. W ten
sposób pracowałam aż 7 lat.
Płyty „Po drugiej stronie lustra” nie
schowała Pani...
Nie, ponieważ ta płyta jest moja w stu
procentach. To dar i jednocześnie
ogromna odpowiedzialność. Za każde
słowo, za każdy dźwięk. Utożsamiam
się z nią. Oczywiście, muszę podkreślić, że bez Leszka i jeszcze kilku innych
osób ta płyta mogłaby nie ujrzeć
światła dziennego.
Jest też zupełnie inna niż wcześniejsze Pani albumy.
Cóż, a ja z pewnością nie jestem już tą
samą kobietą. Zmieniłam się i myślę,
że można to usłyszeć. Wcześniejsza
solowa płyta „Etnoteka” była tematycznie związana z pojęciem kobiecości. Płyta „Po drugiej stronie lustra“
nieprzypadkowo utrzymana jest
w celtyckim klimacie. Oddaje moją
słabość do bujania w obłokach, snucia
marzeń na jawie, życia jak w baśni.
Bardzo zależało mi na tym, aby pojawiły się tam skrzypce i ﬂety.
Czarodziejskie instrumenty. Jednym
z ulubionych utworów z tego albumu
jest piosenka „Aż do dna”. Uważam,
że tak właśnie trzeba kochać i żyć. Bez
niedopowiedzeń, bez wahania,
odważnie. Obce jest mi myślenie, że
czegoś w moim wieku nie wypada.
Jest wręcz odwrotnie. W trakcie koncertów czuję się tak, jakbym była po
drugiej stronie lustra. I jest to energetyczny, szalony świat.
Pani syn lubi oglądać mamę w takim
ostrym wydaniu?
Piotr szybciej skrytykuje mój ubiór
niż piosenkę. Potraﬁ zwrócić mi
uwagę, że buty lub torebka są źle
dobrane do sukienki. Piosenki śpiewa razem ze mną. Myślę, że mu się
podobają. Kiedy ćwiczę repertuar,
zawsze kręci się koło mnie jak kotek.
Bardzo to lubię.

ZOBACZ

więcej zdjęć
Haliny Mlynkovej z sesji
dla magazynu Douglas
w wersji na tablet
i iPhone.

Trzyma się maminej spódnicy?
Skąd. Najważniejsi są koledzy. Jest
samodzielny. Moim zdaniem z tym
człowiek się rodzi, a rodzicie mogą to
w dziecku rozbudzić lub zupełnie
stłamsić. Piotrek jest pozytywnie
nastawiony do ludzi i świata. Nie
zabraniam mu biegania, brudzenia się
czy wspinania na drzewa. Chcę, aby
doświadczył tego wszystkiego, co
przeżyłam ja.
Pani była grzeczną dziewczynką?
Niekoniecznie. Kiedyś mama poprosiła mnie i brata o to, żebyśmy zamknęli dom przed pójściem do szkoły.
Skończyło się kłótnią między
mną i bratem. Klucz zostawiliśmy
w drzwiach, a dom otwarty. Mama
wspomina to zdarzenie z przerażeniem do dziś. Często nas przytulała.
Mam to po niej. Zaraziła mnie optymizmem, energią i czułością. Nie wiem,
co to znaczy wstać z łóżka lewą nogą.
Piotr jest taki sam.
Chowa go Pani pod kloszem?
Bynajmniej. Chcę, aby Piotrek był
świadomy tego, że życie bywa różne.
Gdy pracowałam nad projektem
o powstaniu warszawskim, pytał mnie
o wojnę, a ja mu mówiłam, co to znaczy i jakie zło może uczynić. Reakcja
niektórych rodziców była pełna potępienia. Jakim prawem dziesięciolatkowi mówić o śmierci? Uważam, że
nie powinno się chować dzieci pod
kloszem, w hipokryzji. To prowadzi
jedynie do tego, że powstaje pokolenie potworków. Piotr jest wychowywany jak za moich czasów. Nie mydlę
mu oczu. Rozmawiam z nim o trudnych sprawach. Nie chcę, aby nagle
przekonał się, że świat nie jest tak
bezpiecznym miejscem, jak opowia-

dała mama. Przygotowuję go do
tego, co może nastąpić już za kilka lat
– przestrzegam przed alkoholem,
narkotykami... Chcę, żeby miał do
mnie zaufanie, żeby zawsze mógł
podzielić się swoimi wątpliwościami
i problemami. Czy mi się to uda, nie
wiem, ale staram się.
Z Piotrem można już więc rozmawiać jak z dorosłym?
Jak z dorosłym to nie, bo to nadal
dziesięcioletnie dziecko, ale zaczyna
więcej rozumieć i zadaje coraz trudniejsze pytania. Gdy syn pyta mnie
o seks, opowiadam mu o tym w sposób dostosowany do jego wrażliwości
i wieku. Piotr z jednej strony jest tego
ciekaw, z drugiej – czasem zasłania
uszy i śmiejąc się, krzyczy: „mamo, to
obrzydliwe”, kiedy mówię mu o całowaniu z dziewczyną.
Tęskni Pani za czasem, gdy nie
pytał o poważne tematy?
Piotrek jako niemowlę bardzo płakał.
Nawet lekarz nie wiedział dlaczego.
Moja mama powiedziała mi wtedy, że
po trzech miesiącach przestanie. Trzy
miesiące wydawały się trwać sto lat.
Teraz ten moment, kiedy był taki bezbronny, wspominam z ciepłem
w sercu. Dziś jest dużym chłopcem,
nie mogę uwierzyć w to, że tak szybko
to wszystko minęło. Wiem, że wkrótce
zacznie żyć swoim życiem. Pójdzie
w świat.
Najbliższy Dzień Matki spędzi przy
Pani.
Tak, ale Dzień Matki nie jest dla mnie
ważną datą. Więcej znaczą urodziny
Piotrka. W dniu jego urodzin celebrujemy godzinę po godzinie. On sam
lubi słuchać o tym, jak przyszedł na
świat. Jak czekałam na jego narodziny, pierwsze chwile, kiedy go zobaczyłam, jak wyglądał... Wspominam,
kiedy przyjechaliśmy do domu ze
szpitala, kiedy pierwszy raz położyłam go w łóżeczku, co wtedy zrobił,
czy się uśmiechnął, czy płakał. To
nasze wspólne święto. Wtedy stałam
się matką. I to jest mój prawdziwy
Dzień Matki.
Rozmawiała: Monika Cieślik.
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Dbanie o urodę przy harmonogramie
wypełnionym przez najbliższych to prawdziwa
sztuka. Wymaga umiejętnego ustalenia
priorytetów oraz wiedzy, po które kosmetyki
warto sięgnąć i jak je stosować.

YO U R

PA RT N

DOLCE &
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B E AU T
Y

Najważniejsza jest regularność i delikatność
podczas pielęgnowania skóry. Demakijaż powinien
być bardzo dokładny. Należy myć twarz wodą
z dodatkiem delikatnej pianki lub żelu, a po każdym
myciu pamiętać o toniku. Wystarczy nanieść kilka
kropli na dłoń i delikatnie wklepać w skórę.
Nieodzowny jest także krem nawilżająco –
ochronny (z filtrem SPF, zwłaszcza jeśli pracujesz
w sztucznym oświetleniu), a na noc krem
delikatnie regenerujący, dobrany do potrzeb
i typu skóry. Krem pod oczy także należy stosować
codzienne, rano i wieczorem.
Rzadziej, bo tylko raz w tygodniu, warto
wykonywać delikatny peeling. Nie ma lepszego
sposobu na pobudzanie komórek do odnowy.
W przypadku cery zmęczonej lub szczególnie
wymagającej warto korzystać także z serum, które
zawiera skondensowane składniki odżywcze.

Kobieca kompozycja białych
kwiatów, kusząca świeżością liści
neroli i podkreślona przez biały
amarylis – kwiat z Afryki, zastosowany w perfumiarstwie pierwszy
raz. Dzięki obecności korzennych
nut zapada w pamięć na długo,
woda perfumowana, 30 ml, nr
794462

Maseczka dla odwodnionej
lub przesuszonej skóry. Nawilża natychmiast i nie
wymaga zmywania,
100 ml, nr 720437

269 zł

165 zł

CLINIQUE
MOISTURE SURGE
OVERNIGHT MASK

Ochładzanie skóry w okolicach oczu bardzo
dobrze działa na istniejące obrzęki. Obniżona
temperatura natychmiast je likwiduje, poprawiając jednocześnie mikrocyrkulację krwi.

ESTĒE L AUDER
REVITALIZING SUPREME

Wszechstronny krem, który dzięki zaawansowanej technologii
IntuiGen aktywuje gen odpowiedzialny m.in. za ochronę
komórek przed starzeniem, 30 ml, nr 656331

250 zł

Krem pod oczy i maseczka w jednym. Można stosować codziennie
rano i wieczorem. W razie potrzeby służy jako maska drenująca.
Aby zwiększyć jej skuteczność,
należy włożyć słoiczek na kilka
minut do lodówki,
40 ml, nr 227486

Maseczki odżywcze, silnie nawilżające przesuszoną skórę warto aplikować tuż przed snem.
Nocą skóra intensywnie się regeneruje i najpełniej przyjmuje substancje odżywcze.

Zdjęcia: Douglas, Estēe Lauder, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Sensai, Clinique, GlamGlow, Clarins, Shutterstock.com

SENSAI
SENSAI SILK
INTENSIVE EYE
MASK AND
ESSENCE

359 zł
CL ARINS
DOUBLE
SERUM

Nawilża, odżywia i ujędrnia. Ponadto rozświetla oraz minimalizuje widoczność porów dzięki
wykorzystaniu mocy ponad 20
ekstraktów roślinnych i zamknięciu ich w dwóch konsystencjach, które łączą się
w momencie aplikacji,
30 ml, nr 720533

GL AMGLOW
TINGLING &
E XFOLIATING
MUD MASK

Błotna maska, która oczyszcza, złuszcza, rozświetla, a przy regularnym
stosowaniu pobudza syntezę kolagenu. Dzięki przełomowej technologii TEAOXI aktywne składniki uwalniane są do skóry przez długi czas,
50 ml, nr 707696

199 zł

299 zł

GIORGIO ARMANI
SI

Zapach zawierający zmysłowe nuty czarnej
porzeczki i frezji, woda perfumowana,
30 ml, nr 753263

249 zł

WIĘCEJ

o wybranych przez nas
kosmetykach przeczytasz
w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i iPhone.

Wyjątkowe
oferty
na Dzień Matk
i

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI
Z Z AKUPÓW ONLINE!
ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!
Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!
Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!
Wybieraj prezenty dostępne TYLKO ONLINE,
ZAWSZE trzy próbki do Twojego zamówienia GRATIS!
Korzystaj zawsze i wszędzie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

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

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

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!

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

INTERNET
www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.instagram.com/szczecinairport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
ADRES /ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów
Sp. z o.o.
/ Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 91 481 74 00
www.airport.com.pl
PUNKT INFORMACJI
LOTNISKOWEJ
/AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 481 74 00
E-mail: info@airport.com.pl
GG: 23336639
CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
/TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert
turystycznych
/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 7505
Tel.: +48 481 7625
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

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

ZAGINIONY BAGAŻ
/LOST & FOUND
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 7503
TAXI
Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690
DOJAZD SAMOCHODEM / BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 i droga
krajowa E28 / From Szczecin –S6 Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 /
From Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski
–S3 Expressway and E28/S3 road
MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

KOSZALIN / KOŁOBRZEG

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

Parking / Car Park Green (wielodobowy)
Cennik / Car Park Fees
Pierwsze 10 minut / First ten minutes

free

Do godziny / Up to 1 hr

5 PLN

Do 2 godzin / Up to 2 hr

8 PLN

Do 3 godzin / Up to 3 hr

9 PLN

SZCZECIN/ KOSZALIN

INTERGLOBUS TOUR
Tel.: +48 91 48 50 422
Fax.: +48 91 434 02 83
biuro@interglobus.pl
BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy
przed odjazdem autobusu – koszt przejazdu
na trasie do/z Szczecina – 25 zł.
Departure from the Airport to Szczecin:
15 minutes after landing.
Bus Tickets available from driver before
departure– ticket price to/from Szczecin:
PLN 25
Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod
biura LOT przy al. Wyzwolenia 17 – 90
minut przed wylotem (od 01.05.2012).
Bilety do nabycia u kierowcy, rezerwacji
można dokonać pod numerem telefonu:
504 188 737
Minibus departs from the LOT office in
Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 90 minutes
before departure (from 01.05.2012)
Bus Tickets available from bus driver can
be booked by Telephone: 504 188 737
PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów
pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards
Szczecin and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

Do 4 godzin / Up to 4 hr

10 PLN

Do 5 godzin / Up to 5 hr

11 PLN

Pierwszy dzień / First day

25 PLN

Drugi dzień / Second day

15 PLN

Trzeci dzień / Third day

15 PLN

Parking / Car Park Red / 24 h

Pierwszy tydzień / First week

89 PLN

Cennik / Car Park Fees

Dwa tygodnie / Second week

124 PLN

Pierwsze 10 minut / First ten minutes

free

Trzy tygodnie / Third week

150 PLN

Do godziny / Up to 1 hr

7 PLN

Każdy następny tydzień / Every following week

20 PLN

Do 2 godzin / Up to 2 hr

9 PLN

Każda następna godzina / Every following our

2 PLN

Pierwsza doba / First day

53 PLN

Każda następna doba / Every following day

30 PLN
/ day

*

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

CZ ARTERY 2013 / CHARTERS 2013

KIERUNKI/DESTINATIONS
1) ZŁOTE PIA SKI – od 20.06.2014 do
12.09.2014(Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGH ADA – cały rok (Alfa Star)
3) SH A RM EL SHEIKH – od 17.06.2014 do
24.09.2014 (Alfa Star))
4) KRE TA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
5) MON A S TIR – od 12.06.2014 do 25.09.2014
(Itaka)
6) ANTA LYA – od 18.06.2014 do 24.092014 (Itaka,
Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
1) GOLDEN SA NDS – from 20.06.2014 to
12.09.2014(Itaka, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGH ADA – whole year (Alfa Star)
3) SH A RM EL SHEIKH – from 17.06.2014 to
24.09.2014 (Alfa Star)
4) CRE TE– from 18.06.2014 to 24.09.2014 (Itaka)
5) MON A S TIR – from 12.06.2014 to 25.09.2014
(Itaka)
6) ANTA LYA – from 18.06.2014 to 24.092014 (Itaka,
Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)

SZCZECIN

ZŁOTE PIASKI
/GOLDEN SANDS

ANTALYA
MONASTIR

KRETA / CRETE

SHARM EL SHEIKH
HURGHADA
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ROZKŁ AD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE

L O N DY N S TA N S T E D | RYA N A I R

Week days

Departure

ODLOT

PRZYLOT

Arrival

Flight number

NR. REJSU

TYP SAMOLOTU

1......

11:00

10:35

FR2466/7

737

..3.5..

11:15

10:50

FR2466/7

737

......7

09:45

09:20

FR2466/7

737

DNI TYGODNIA

Plane type

D U B L I N | RYA N A I R

Week days

Departure

ODLOT

PRZYLOT

Arrival

Flight number

NR. REJSU

TYP SAMOLOTU

1......

22:25

22:00

FR5322/3

737

….5..

22:25

22:00

FR5322/3

737

NR. REJSU

TYP SAMOLOTU

DNI TYGODNIA

Plane type

L I V E R P O O L | RYA N A I R

DNI TYGODNIA

Week days

ODLOT

Departure

PRZYLOT

Arrival

Flight number

Plane type

1.....

22:10

21:45

7112/1

737

....5..

22:40

22:15

7112/1

737

NR. REJSU

TYP SAMOLOTU

OS L O G A R D E R M O E N | N O RW EG I A N

DNI TYGODNIA

Week days

Departure

ODLOT

PRZYLOT

Arrival

Flight number

.2.....

13:20

12:50

DY1014/5

737

…..6.

20:30

19:00

DY1014/5

737

Plane type

OS L O T O R P | W I Z Z A I R

Week days

Departure

ODLOT

PRZYLOT

Arrival

Flight number

NR. REJSU

TYP SAMOLOTU

1...5..

19:45

19:15

W62159/60

A320

DNI TYGODNIA

Plane type

S TAVA N G E R | W I Z Z A I R

Week days

Departure

ODLOT

PRZYLOT

Arrival

Flight number

NR. REJSU

TYP SAMOLOTU

..3...7

10:25

09:55

W62155/6

A320

ODLOT

PRZYLOT

Arrival

Flight number

NR. REJSU

TYP SAMOLOTU

123456.

09:05

08:40

LO3931/2

Q400

12345.7

21:00

20:30

LO3935/6

Q400

DNI TYGODNIA

Plane type

WA R S Z AWA | P L L L OT

DNI TYGODNIA

Week days

Departure

ilustr: Niky 002 © fotolia.com
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Plane type

AKTUALNOŚCI / NEWS

ZAPACH LATA W AELIA DUTY FREE

SUMMER 2014

Letnia kolekcja nowych perfum jest już
dostępna w Aelia Duty Free. Skorzystaj z tej
okazji i zmień swój standardowy zestaw na
lekkie i świeże zapachy.

W

letniej kolekcji perfum 2014 pojawiło się wiele nowych i kuszących świeżością pozycji. Jedną z nich
jest dobrze znany zapach Calvin Klein Eternity
w nowej odsłonie – Summer 2014. W wersji dla kobiet połączono aromat mandarynki, liści bambusa, gruszki oraz
arbuza z nutami kwiatowymi gardenii, lilii wodnej, a także piwonii. Z kolei propozycja dla mężczyzn łączy nutę gruszki i arbuza
z jagodami jałowca, kardamonem, tymiankiem, lawendą, a także
zapachem ambry i drzewa sandałowego.
Jeśli poszukujecie czegoś bardziej egzotycznego, dobrym wyborem będzie CK One Summer 2014 unisex, w którym przeważają
aromaty grejpfruta, melona, mleka kokosowego połączone z nutą
tequili, cyprysu i frezji.
Calvin Klein Eternity i CK One Summer a także wiele innych
limitowanych edycji zapachów lato 2014 znajdziecie w sklepach
Aelia Duty Free. Konsultantki z przyjemnością pomogą w doborze odpowiednich letnich mgiełek, niepowtarzalnych i egzotycznych zapachów idealnych na lato. Zapraszamy.

EN

THE SCENT OF SUMMER IN AELIA DUTY FREE
The summer collection of new perfumes is available in
Aeilia Duty Free. Avail yourself of this opportunity and
change your standard set to light and fresh fragrances.
In 2014 summer collection of perfumes, there are a lot new and
seducing with their freshness products. One of them is wellknown fragrance, Calvin Klein Eternity in its new version, Summer 2014. The woman’s version is a blend of mandarin, bamboo
leaves, pear and watermelon with floral note of gardenia, water
lily and peony. While the offer for men is a mixture of a note
of pear and watermelon with juniper berry, cardamom, thyme,
lavender and a scent of ambergris with sandal tree.
If you are looking for something more exotic, a good choice
would be CK One Summer 2014 unisex which the scent of grapefruit, melon, and coco milk mixed with a note of tequila, cypress
and freesia are dominant in.
You can find Calvin Klein Eternity and CK One Summer as
well as many other limited editions of fragrances from the summer 2014 collection in Aelia Duty Free shops. The consultants
will love to help you to choose the right summer mists, unrepeatable and exotic fragrances perfect for summer.
Come and visit us. ■
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Marta Wlaźlińska
PC Konsultant Aelia Duty Free
Aelia, w której pracuje Marta, należy do grupy Lagardère Services, lidera na rynku Travel Retail. Spółka Lagardère Services jest
obecna w 21 krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku
i jest operatorem międzynarodowej sieci sklepów zajmujących się
sprzedażą tradycyjnych produktów duty free (perfumy, kosmetyki, alkohole), a także produktów i usług specjalistycznych (moda
i akcesoria, gastronomia, multimedia, artykuły elektroniczne, pamiątki, itd.). Dysponuje bogatym portfelem znaków handlowych
i stale rozwija swoją ofertę marek i produktów, aby móc spełnić
wszystkie potrzeby i oczekiwania pasażerów. ■
EN

MARTA WLAŹLIŃSKA – PC CONSULTANT OF
AELIA DUTY FREE

fot.: peshkova – Fotolia.com

Nie raz posługiwałam się zwrotem: praca na
lotnisku, praca z pasją. Na funkcjonowanie pracy
na lotnisku składa się wiele stanowisk i wielu
pracowników. Bez któregokolwiek z nas nie ułożymy
układanki.

P

rzez lata, a pracuję już prawie ich 10, przyglądałam się
wszystkim i wszystkiemu, co się dzieje w moim miejscu
pracy. Przesiąkłam tym, uzależniłam się wręcz od mojej
„fabryki” w ten pozytywny sposób. Co jest czynnikiem
warunkującym tę wielką miłość? Prócz dynamiki pracy najważniejsi są ludzie. Lotnisko przyciąga bardzo ciekawe osobowości
oraz specjalistów. Wracając do dynamiki – to właśnie dynamika
pracy pozwoliła nam się bliżej poznać. Co wynikło z godzin spędzonych razem? Bliższa przyjaźń, lepsza atmosfera w pracy oraz
moje kompendium wiedzy o innych.
Marta Wlaźlińska jest malarką, byłą studentką Uniwersytetu
Szczecińskiego na Wydziale Polonistyki, mamą, żoną, przyjaciółką a także głównym konsultantem działu PC w Aelia Duty Free.
W naszym zespole jest już od dwóch lat. Szybko zaczęła odnosić sukcesy. Jednym z jej ostatnich jest pierwsze miejsce w Polsce
i drugie na świecie w obsłudze klienta. W nagrodę wyleciała do
Francji na specjalne zaproszenie. Miłość do zapachu towarzyszyła
jej zawsze. Zabawa zaczęła się, gdy Marta została mamą. Zaczęło
się niewinnie. Od kadzideł, rozpylania perfum w domu. Obecne
blogi o perfumach były oknem na świat i marginesem własnej prywatności, gdy weszła w rolę mamy. W taki sposób rozwijała swój
zmysł na nowe kombinacje, rozmawiając, pisząc i wymieniając się
nowinkami z innymi.
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I often say: work at the airport, work with passion. Many posts
and many workers make up the work at the airport. We cannot
piece together this jigsaw puzzle without at least one of us.
For years, and I have been working for 10 years, I have watched
everyone and everything that take place in my place of work.
I soaked with it, I got almost addicted to my ‘factory’ in a positive way. What is the condition of this great love? Apart from
dynamics of the work, people are the most important. An airport
attracts very interesting personalities and specialists. Going back
to dynamics – this is what allowed us to meet closer. What is the
result of the hours spent together? A close friendship, a better atmosphere at work and my compendium of knowledge about others.
Marta Wlaźlińska is a painter, was a student of Szczecin University on the Faculty of Polish Language, and is a mother, wife, friend
as well as the PC head consultant of Aelia Duty free. She has been
in our team for two years. She started to be successful very quickly.
One of her last successes is the first place in customer service in
Poland and second place in the world. As an award, she went to
France for a special invitation. She always had this love to fragrances. The whole thing started when Marta became a mum. It started very innocently. From incenses, and spraying perfumes around
the house. The current blogs about perfumes were a window on
the world and a margin of privacy when she became a mother. She
developed her sense for new combinations, in this way, by speaking about it, writing and sharing the knowledge with others.
Aelia where Marta works belongs to the group of Lagardère Services, the leader on the Travel Retail market. The Lagardère Services Company is present in 21 countries of Europe, North America,
Asia and the Pacific and is the operator of the international net
of shops dealing with the sale of traditional duty free products
(perfumes, cosmetics, alcohols), as well as products and specialist
services (fashion and accessories, cooking, multimedia, electronic
devices, souvenirs and so on). It has a vast array of commercial
marks and it still expands its offer of brands and products to fulfill
all the needs and expectation of the passengers.■
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Na kogo padnie na tego bęc
– overbooking
Linie lotnicze starają się unikać sytuacji , w której samolot odlatuje częściowo pusty.
Często więc sprzedają więcej biletów niż jest faktycznie miejsc (tzw. overbooking).
Sprzedaż nadprogramowej puli miejsc jest powszechnie stosowanym i co raz częściej
spotykanym rozwiązaniem zwłaszcza w okresie wakacyjnym, świątecznym, w czasie
ważnych imprez sportowych, podczas długich weekendów czyli w czasie wyjazdowych
szczytów. Nazwane zostało overbookingiem, czyli „nadrezerwacją”.
tekst: Elwira Postrożna

EN

OVERBOOKING. A MATTER OF LUCK

fot.: Sergiy Serdyuk – Fotolia.com

O

kazuje się, że dla większości linii lotniczych wypłacenie odszkodowań dla pokrzywdzonych jest bardziej
opłacalne niż poniesie kosztów związanych z pustymi
miejscami na pokładzie. Prawo mówi, że pozostającemu
na lotnisku pasażerowi może przysługiwać od 250, w najlepszym
wypadku do nawet 600 EUR , o ile sytuacja zaszła na terenie Unii
Europejskiej. Z reguły im dłuższe opóźnienie i czas oczekiwania
na następny lot, tym korzystniejsze odszkodowanie. W zależności od rodzaju opóźnienia, odszkodowanie przybiera najróżniejsze
formy. Przesadzenie pasażera na miejsce w innej klasie, zazwyczaj wyższej niż ta, w której docelowo miał lecieć, jest tylko jedną
z metod zadośćuczynienia. Często zdarza się tak, że najbliższy lot
może odbyć się dopiero następnego dnia, wypłacane jest wówczas nie tylko odszkodowanie pieniężne ale również poszkodowany
otrzymuje talony na posiłki i noclegi w hotelu do czasu kolejnego
rejsu. Pasażer nie ponosi także żadnych kosztów nowej podróży
ani opłat związanych z przebukowaniem biletu.
Jeżeli nie chcemy paść ofiarą tego nowego trendu należy
wcześniej wykupić bilet, dokonać odprawy internetowej lub stawić
się jako pierwszy do check-in. W razie braku chętnych wyrzucani
z pokładu zostają ci odprawieni na samym końcu. Nie warto także
czekać na last call, a rezerwując bilet najlepiej zabukować konkretne, przydzielone miejsce.
Nie ma tego złego. Na pechowej podróży zarabiają ochotnicy
rezygnujący ze swojego przelotu. Ludzie polujący na tego typu
okazje, o ile okazją można nazwać bycie wyrzuconym z listy
pasażerów, uczynili z overbookingu sposób na życie. ■

Airlines try to avoid situations when their plane leaves
partially empty. This is why they often sell more tickets than
there are seats. Such a method is called overbooking. Selling
an extra number of seats is a common and increasingly
popular solution, especially in the summer or during holidays,
important sport events, long weekends or peak seasons. It
turns out that many airlines find paying compensations to the
aggrieved passengers more cost-effective than incurring the
costs of empty seats aboard.
Under the law, every passenger left at the airport is entitled to
compensation of at least EUR 250. The maximum amount is as
much as EUR 600, provided that the situation happened in the
European Union. Generally, the longer the delay and wait for the
next flight, the better the compensation. Depending on the type
of the delay, the compensation can take various forms. Reassigning
the passenger to another seat, usually in a higher class than the one
they were originally assigned to, is only one way of dealing with
the problem. It is often the case that the nearest flight does not
leave until the next day. Then the passenger is entitled to not only
financial compensation but also food vouchers and accommodation in a hotel until they can finally take the flight. Moreover, the
passenger does not bear travelling costs nor the costs of rebooking
the ticket.
But if you do not want to fall victim to this new trend, you should buy your ticket in advance, check-in online or be the first to
appear at airport check-in points. If there are no volunteers, then
the passengers who are last to check in are denied boarding. What
is more, you should not wait for the last call. And when you are
booking a ticket, book a specific, assigned place.
Every cloud has a silver lining. Those who volunteer to resign
from their flights earn money on this practice. People hunting for
such occasions (if you call being crossed off the passenger list an
occasion) have made overbooking their lifestyle habit. ■

71

LOTNISKO / AIRPORT

Liverpool

fot.: lil-fro – sxc.hu

Bezpośrednim rejsem ze Szczecina znalazłam się w Liverpoolu (Wielka
Brytania). Moje pierwsze wrażenie po wylądowaniu na lotnisku? Uprzejmi
mieszkańcy tego miasta. Brytyjska grzeczność, duży uśmiech i ciągłe
zwroty kochanie, słońce, słodziaku.
tekst: Elwira Postrożna

Na

północnym brzegu estuarium rzeki Mersey
i zachodnim wybrzeżu północnej Anglii położony jest Liverpool. Liczy około 500 tysięcy
mieszkańców. Ośrodek portowy, przemysłowy, naukowy i kulturalny, po Londynie drugi co do wielkości
w Wielkiej Brytanii. Dość niepozorne miasto, które kojarzone
jest głównie ze słynnym zespołem The Beatles oraz drużyną piłkarską. Już przy pierwszym kontakcie robi ogromne wrażenie na
obserwatorze. Nie jest to wcale robotnicza angielska mieścina,
ale – zwłaszcza od strony rzeki – przepiękne, monumentalne
miasto z klasycznymi zabytkami, które nocą, podświetlone ref lektorami, zapierają dech swoim urokiem.
Miasto zbudowane z czerwonej cegły, jest pełne kontrastów.
Na tle zabytkowych kościołów i kamienic znajdują się szklane
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budynki biurowców. W Liverpoolu historia żyje z nowoczesnością w prawdziwej symbiozie. Prawdziwym dowodem są dwa
kościoły przy jednej ulicy Hope Street) – architektoniczne arcydzieła Liverpoolu: największa w Europie anglikańska świątynia
– bazylika Liverpool Cathedral – oraz nowoczesna Metropolitan
Cathedral, która szczyci się największymi na świecie witrażami.
W Liverpoolu mieściła się główna kwatera kampanii wojennej
– Bitwy o Atlantyk. Do dziś można podziwiać największy zbiór
okrętów wojennych XX wieku w Wielkiej Brytanii w Historycznym Muzeum Okrętów Wojennych na półwyspie Wirral. Wśród
eksponatów znajduje się jeden z zatopionych niemieckich U-bootów wyciągnięty po 48 latach.
Chcąc poznać historię tego portowego miasta, należy odwiedzić znajdujące się w historycznych budynkach Albert Dock

LOTNISKO/ AIRPORT

Merseyside Maritime Museum. Albert Dock jest najbardziej
charakterystycznym miejscem w całym Liverpoolu. To stary port, który pozwolił miastu szybko się rozwinąć. Otwarty
w 1846 roku, był wówczas szczytowym osiągnięciem architektury brytyjskiej – pierwszą konstrukcją w kraju, która powstała
bez użycia drewna. To nie jedyny powód, dla którego stał się
sławny. Albert Dock długo pozostawał także największym portem świata. Po jakimś czasie podupadł wraz z obniżeniem się
poziomu wody, a w 1972 roku został zamknięty. Władze miasta
doszły do wniosku, że ta historyczna budowla nie może zniknąć
z mapy Liverpoolu, dlatego już 16 lat później Albert Dock na
nowo otwarto. Ogromne nakłady finansowe opłaciły się. Dziś
Albert Dock jest przez wielu uznawany za największą atrakcję
turystyczną Liverpoolu. W jego wnętrzu znajduje się Muzeum
Morskie, Muzeum Niewolnictwa i galeria Tate Liverpool.
Bealtes Story – niezwykłe muzeum opowiadające historię tego
legendarnego zespołu – wzbudza największe emocje. Możemy
w nim obejrzeć najciekawsze pamiątki Czwórki, zbiory zdjęć
oraz filmów, rekonstrukcje ważnych dla Beatlesów miejsc, instrumenty . Każdego roku muzemum jest odwiedzane przez ponad 4 miliony turystów! Fani przyjeżdżają do Liverpoolu z całego świata, by odwiedzić kultowe miejsca związane z zespołem,
takie jak choćby Cavern Club, gdzie 21 lutego 1961 roku zespół
miał swój debiut. Miejscem prawdziwego kultu są także domy,
w których mieszkali i wychowywali się Sir Paul McCartney oraz
John Lennon.
Mój serdeczny przyjaciel Gareth z Liverpoolu, który mieszka
na stałe w Polsce niedaleko naszego lotniska, w każdej naszej
rozmowie wspomina o meczu lub drużynie ze swojego rodzinnego miasta. Siedzibę mają dwa znane kluby piłkarskie: Liverpool
F.C. („The Reds”) i Everton F.C. („The Toffees”). Liverpool F.C.
jest najbardziej utytułowanym angielskim klubem piłkarskim,
a jego siedziba – Anfield Road – to jeden z najbardziej znanych
stadionów piłkarskich. ■
Termin: Do 29 września 2014 w każdy poniedziałek i piątek
bezpośrednie wyloty z linią lotniczą Ryanair.
Miejsce wylotu: Szczecin
EN

LIVERPOOL
I found myself in Liverpool, UK thanks to a direct flight
from Szczecin. My first impression after landing at the airport? Courteous residents of the city. British courtesy, big smile
and constant phrases, sweety, honey, cutie.
Liverpool is located on the northern bank of the Mersey Estuary
and on the western coast of the northern part of England. Its
population is about 500 thousand people. A port city, a center of
industry, science and culture, the second greatest in the United
Kingdom after London. Quite inconspicuous-looking city which
is associated mainly with the famous band, The Beatles and the
football team. It makes a huge impression on the observer already on the first meeting. It is none of the English working-class

town, but, especially from the river’s side, a beautiful, monumental city with classical buildings which are breathtaking with their
charm at night when illuminated with f loodlights.
The city built of red brick is full of contrasts. On the background of old churches and tenant houses, there are glass buildings
of office blocks. History lives with modernity in real symbiosis
in Liverpool. A real proof for this thesis are two churches located at one street, Hope Street – the Liverpool’s architecture
masterpieces: the biggest in Europe Anglican church, Liverpool
Cathedral and modern, Roman Catholic Church, Liverpool Metropolitan Cathedral which is famous for its biggest in the world
stained-glass ceiling. Liverpool was also the headquarters of the
military campaign, the Battle of the Atlantic. The biggest collection in the United Kingdom of warships of the 20th century
is kept in Warships Museum on the Wirral peninsula. Among
the showpieces, there is one of the sunk Nazi U-boot pulled out
48 years later.
When willing to learn the history of this port city, you should
visit the Merseyside Maritime Museum situated in the historic
buildings of Albert Dock. Albert Dock is the most characteristic
place of entire Liverpool. It is an old port thanks to which the
city could have developed quickly. Opened in 1846, it was the
top achievement of British architecture, the first building in the
country which was built without wood. It is not the only reason
why it became famous. Albert Dock remained the biggest port
in the world for a long time. After some time, it fell into decline
when the water level dropped, and it was finally closed in 1972.
The authorities of the city came to a conclusion that this historic
building cannot disappear from the map of Liverpool, which is
why Albert Dock was reopened already 16 years later. The considerable financial outlays were profitable. Today, Albert Dock is
considered to be the biggest tourist attraction of Liverpool. It its
interior, there are the Merseyside Maritime Museum, the Beatles
Story and the Tate Liverpool.
The Beatles Story, a unique museum telling the story of the
legendary band, evokes the biggest emotions. You can see there the most interesting keepsakes of the Four, the collections of
photographs and movies, reconstructions of place important for
the Beatles, instruments and many others. The museum is visited
by over 4 million tourists every year! The fans come to Liverpool
from all over the world to visit the cult places connected with the
band, such as Cavern Club where the band has its debut on February 21st 1961. The place of real cult are also the houses where
Sir Paul McCartney and John Lennon lived and were brought up.
My close friend, Gareth from Liverpool who lives in Poland
for good not far from our airport mentions about a match or the
team from his family city in our every conversation. Two famous
football clubs: Liverpool F.C. (The Reds) and Everton F.C. (The
Toffees) have their seats in Liverpool. Liverpool F.C. is the most
award-winning British football club and its seat, Anfield Road is
one of the most popular football stadiums. ■

Time: Every Monday and Friday until September 29th 2014,
direct flights with Ryanair airline.
Place of Departure: Szczecin
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