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Kino 
w najlepszym 
 gatunku

JAN WIECZORKOWSKI PRACUJE OBECNIE PRZY PRODUKCJI SCIENCE–FICTION PIOTRA 
BUDZOWSKIEGO „THE BARTENDER” JAKO ODTWÓRCA GŁÓWNEJ ROLI I KOPRODUCENT. 
FRAGMENT PRODUKCJI WIDZOWIE MOGLI OBEJRZEĆ W CZASIE FESTIWALU ORANGE KINO 
LETNIE, KTÓREGO BYŁ GOŚCIEM. Z AKTOREM, ZNANYM MIĘDZY INNYMI Z „CZASU HONORU” 
ROZMAWIAŁ ŁUKASZ TAMKUN. 

TEKST    ŁUKASZ TAMKYN   ŹRÓDŁO.    "THE BARTENDER" - MATERIAŁY PRASOWE
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PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO TEJ ROZMOWY 
ZAUWAŻYŁEM, ŻE ZNACZĄCA WIĘKSZOŚĆ 
WYWIADÓW Z TOBĄ JEST UDZIELONA 
PISMOM KOBIECYM.
Nie udzielałem wywiadów przez ostatnie 
dwa lata, więc musiałeś dotrzeć do ja-
kiejś starej historii.

ZGADZA SIĘ, TRUDNO O ŚWIEŻĄ ROZ-
MOWĘ Z TOBĄ. Z CZEGO TO WYNIKA?
Z tego, że po prostu nie mam im nic do 
powiedzenia. A spotykanie się z kimś, 
kto robi wywiad do pisma kobiecego, to 
często niestety gadanie tak naprawdę 
o niczym i nic mi to nie daje. Ciągle 
słyszę argument, że kobiety mnie 
lubią i trzeba to zrobić dla nich. Wtedy 
mówię, że mogę im kwiatka wysłać na 
dzień kobiet. Dałem sobie z tym spokój. 
A poza tym, które pisma w tym kraju 
nie są kobiece?

WIESZ, NAS TEŻ LUBIĄ CZYTAĆ KOBIETY.
No właśnie. Niewiele jest w tym kraju 
pism branżowych. Był miesięcznik 

„Film”, ale skończył jako praktycznie 
tabloid. Jest „Kino”, na które już się nie da 

patrzeć, bo jest tak ohydne. Zresztą, teraz 
wywiady i tak są robione raz, a potem 
kopiowane do różnych pism czy jakichś 
maleńkich portali, których nawet nie 
znam. Oczywiście są i duże, często fajne 
strony o kinie, jak Stopklatka, Filmweb, 
Filmpolski, Onet.film itd. 

WCZEŚNIEJ MÓWIŁEŚ O JAKIMŚ 
SWOIM EPIZODZIE Z HORROREM. 
CO TO ZA HISTORIA?
W 2008 roku powstał film „Pora mroku”, 
w którym grałem. To był horror, który 
został kompletnie skrytykowany przez 
każdego, kto zajmuje się krytyką. Czyli 
w zasadzie przez wszystkich, bo dziś to 
jedno z ulubionych zajęć Polaków, szcze-
gólnie w dobie internetu i mody na hejt. 
O tym filmie nikt nic pozytywnego nie 
napisał, nawet nikt nie docenił tego, że 
ktoś w tym kraju spróbował zrobić kino 
gatunkowe. No więc nikt później się już 
na coś takiego nie odważył. Jesteśmy bu-
rackim krajem, robimy takie kino jakie 
robimy. Nie znaczy to, że strasznie złe, bo 
powstaje dużo całkiem fajnych filmów. 
Ale za granicą bardzo rzadko się liczą.

ZA CO WŁAŚCIWIE „PORA MROKU” MROKU 
ZOSTAŁA SKRYTYKOWANA?
Za wszystko. „Jak to możliwe, że ktoś się 
w ogóle podjął horroru? Skandal!”, „To po 
prostu trzeba skrytykować”. Oczywiście 
nie znaczy to, że to była wybitna produk-
cja, film mógł być lepszy. Trochę w tym 
winy reżysera, który sam się zresztą 
przyznał do błędu. Powinien pójść albo 
zupełnie w straszność, albo w komedię, 
pastisz. Tak więc to nie jest tak, że kryty-
ka jest kompletnie nieuzasadniona, ale to 
nie był aż tak słaby film, jak o nim piszą.

UWAŻASZ, ŻE TO BYŁA WAŻNA PRÓBA?
Trudno powiedzieć, ale ja po prostu lubię 
kino gatunkowe, choć zupełnie nie ma 
u nas na to rynku. To też nie jest tak, że 
gardzę komercją. Dobre mainstreamowe 
kino świetnie się ogląda, na przykład 

„Love Actually”, które idzie w telewizji 
w każde Boże Narodzenie. To jest ko-
mercja, ale też fantastyczny film i nawet 
najzagorzalsi krytycy to wiedzą.
Filmy są u nas krytykowane, bo nie są 
tak dobrze zrobione. Tak jest i ja to ro-
zumiem – trudno jest naszym produk-
cjom dorównać najlepszemu amery-
kańskiemu kinu. Ale w innych krajach 
w krytyce jest pewien pułap, którego się 
nie przekracza. Ktoś sobie zadał dużo 
trudu robiąc taki film, często nieko-
mercyjny i nie nastawiony po prostu na 

zysk. Punktem wyjścia do oceny takiej 
produkcji powinien być choćby szacu-
nek dla całej tej pracy i wizji i dopiero od 
tego poziomu można podsumować co 
się udało i co się nie udało. Bo ten twórca 
nie nakręcił filmu, żeby kogoś obrazić, 
albo pokazać, że „ja jestem taki wspania-
ły, a wy nic nie znaczycie”. Gość zrobił 
film, czasem gorszy, czasem lepszy. Tak 
jak z kobietami. Nie można mówić, że ta 
ładna, a ta ładniejsza, bo przecież gusta 
są różne, a i każda kobieta jest na swój 
sposób piękna. A u nas zostaje tylko 
chamska krytyka.

ALE CZY MOŻE PROBLEM KINA 
GATUNKOWEGO W POLSCE NIE LEŻY 
WŁAŚNIE W RYNKU? WŁAŚNIE W TYM, ŻE 
TUTAJ GO PO PROSTU NIE MA? W TAKIM 
KINIE MAMY KONKRETNEGO, WĄSKIEGO 
ODBIORCĘ, KTÓREMU BLIŻEJ DO FANA, NIŻ 
ZWYKŁEGO KONSUMENTA. JAK ROBIMY 
KOMEDIĘ ROMANTYCZNĄ, TO WIDZ JEST 
MASOWY, BILETY SIĘ ŁATWO SPRZEDAJĄ 
I MOŻNA NA TYM ZAROBIĆ. A KINO 
GATUNKOWE WYMAGA WIĘCEJ PIENIĘDZY NIŻ 
TRADYCYJNA PRODUKCJA. TRZEBA ZROBIĆ 
EFEKTY SPECJALNE I DEKORACJE, AKTORZY 
NIE BIORĄ MNIEJ, PRODUKCJA JEST 
DROŻSZA. JEŚLI ODBIORCA JEST WĄSKI, TO 
MAMY MUROWANĄ FINANSOWĄ KLAPĘ. A JAK 
NIKT NIE ZAROBI, TO NIKT NIE DA PIENIĘDZY, 
A BEZ PIENIĘDZY TO DALEJ MOŻE BYĆ 
DOBRE KINO, ALE NIEZALEŻNE. NIE ROBI SIĘ 
DOBRYCH FILMÓW PO TO, ŻEBY SIĘ POKAZAĆ 
NA TRZECH FESTIWALACH I WŁOŻYĆ GO DO 
SZUFLADY. BŁĘDNE KOŁO.
Cóż, jak nam rzucą kebaby, to będziemy 
jeść kebaby – jak potem wejdą hambur-
gery to kebaby znikną. Żyjemy od mody 
do mody. Ale w każdym kraju tworzy się 
filmy, a mimo tego wszystkiego, o czym 
teraz mówimy, wcale nie mamy takiego 
złego kina. Dzięki przynajmniej paru 
osobom liczymy się w kinie światowym, 
choć to jednostki.

MÓWISZ O WAJDZIE...?
Tak, mówię też o Wajdzie. Ale i o Kie-
ślowskim, o kilku innych, nowszych 
nazwiskach. Problem nie polega na 
tym, że nie mamy wizji. Żeby tworzyć 
kino gatunkowe trzeba mieć przemysł 
filmowy. W Polsce kręci się filmy, ale 
nie jesteśmy krajem, który je produkuje 

– jak USA w Kalifornii czy Indie w Bol-
lywood. U nas to są jednostkowe, niemal 
prywatne inicjatywy. A Polska przecież 
ma wysoką własną kulturę na naprawdę 
świetnym poziomie, mamy muzea i gale-
rie w zasadzie wszędzie, robimy świetne 

Filmy są u nas 
krytykowane, bo 
nie są tak dobrze 
zrobione. Tak jest 
i ja to rozumiem 

– trudno 
jest naszym 
produkcjom 

dorównać 
najlepszemu 

amerykańskiemu 
kinu. Ale w innych 
krajach w krytyce 
jest pewien pułap, 

którego się nie 
przekracza. 
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koncerty muzyki zagranicznej i naszej. 
Ale kino gatunkowe jest po prostu nie-
potrzebne, bo przecież zawsze można je 
kupić w USA. Tak jest dużo taniej.

Z TEGO PUNKTU WIDZENIA JEST TO 
NIEWĄTPLIWA WADA KINA SCIENCE-
FICTION, KTÓRE Z NATURY RZECZY MA BYĆ 
UNIWERSALNE, PORUSZA PROBLEMY NAS 
WSZYSTKICH, DZIEJE SIĘ GDZIEKOLWIEK 
I KIEDYKOLWIEK – NIE JEST NARODOWE. PO 
CO TWORZYĆ JE AKURAT TUTAJ?
Dlatego, że tutaj jest po prostu dużo 
fajnych pomysłów. Czemu je marnować 
tylko dlatego, że nie jesteśmy Ameryką? 

„Dom zły” przecież też jest w pewien spo-
sób thrillerem, nawet horrorem.

PRAWDA, JEST TO CIĘŻKI, GĘSTY FILM. 
ALE JEDNAK BARDZO POLSKI, BO 
Z JEDNEJ STRONY TO HORROR, ALE 
Z DRUGIEJ – TAKIE WSPÓŁCZESNE KINO 
MORALNEGO NIEPOKOJU.
Tak, ale w świeżej formie. Ja myślę, że 
jak ktoś ma scenariusz filmu gatunko-
wego, to powinien go spróbować robić 
tutaj, w swoim kraju. Nawet niech to 
będzie międzynarodowa koprodukcja. 
Nasz film jest grany po angielsku, 
scenariusz jest napisany po angielsku, 
imiona bohaterów i nazwy geograficz-
ne są uniwersalne. Może ktoś spoza 

Polski się dorzuci do filmu, poczuje 
klimat? 

A jak ktoś ma pomysł? Niech chodzi 
z tym projektem nawet dwa lata, niech 
straci zdrowie i niech go za to ludzie 
szanują. Niech wyprosi, niech wycho-
dzi i niech zrobi. A przynajmniej niech, 
kurwa, spróbuje. 

 IN ENGLISH

Cinema of  
the best quality
Jan Wieczorkowski has been working 
now in science-fiction production of Piotr 
Budzowki, “The Bartender” as the leading 
man and co-producer. The audience had 
a chance to see the part of the production 
during the Orange Kino Letnie Festival. 
The actor who is famous for instant for his 
part in “Czas honoru” granted an interview 
to Łukasz Tamkun. 

 
WHEN PREPARING MYSELF FOR THIS 
INTERVIEW, I NOTICED THAT A GREAT 
MAJORITY OF YOUR INTERVIEWS WERE 
GIVEN TO THE WOMEN’S MAGAZINES. 
I haven’t granted any interviews for the 
last two years, so you had to get to kind 
of old history.

Ja myślę, że jak 
ktoś ma scenariusz 

filmu gatunkowe-
go, to powinien go 

spróbować robić 
tutaj, w swoim kra-

ju. Nawet niech to 
będzie międzyna-
rodowa koproduk-
cja. Nasz film jest 

grany po angiel-
sku, scenariusz 

jest napisany po 
angielsku, imiona 

bohaterów i nazwy 
geograficzne są 

uniwersalne. . 
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THAT’S RIGHT, IT’S HARD TO FIND 
A FRESH INTERVIEW WITH YOU. WHAT IS 
THE REASON?
The reason is that I have nothing to say. 
And meeting a journalist who is working 
for the women’s magazine means often 
talking about nothing particular and the-
re is no benefit. I often hear the argument 
that women like me and I need to do it for 
them. Then I used to say that I could send 
them flowers on the occasion of Women’s 
Day. I gave up. Besides, which magazines 
are not women’s in this country?

YOU KNOW WHAT, WOMEN ALSO LIKE RE-
ADING THIS MAGAZINE. 
That’s what I mean. There is not much 
trade magazine in Poland. There was 
a monthly, “Film”, but it ended virtually 
as a tabloid. There is “Kino” which you 
cannot watch, since it’s that atrocious. 
Besides, now the interviews are made 
only once and they are later copied to 
other magazines or small web portals 
which I even don’t know. Of course, there 
are some huge, often very good websites 
about cinema like Stopklatka, Filmweb, 
Filmpolski, Onet.film and so on. 

YOU TALKED ABOUT YOUR EPISODE WITH 
A HORROR MOVIE ONCE. WHAT’S THE STORY?
In 2008, a movie, “Pora mroku”, which 
I had a role in was made. It was a horror 
movie which was totally criticized by 
everyone who is a critic. Which means 
that almost by everyone, since now it is 
one of the most favorite hobbies of Polish 
people, especially in the era of Internet 
and fashion for ‘hates’. There was nothing 
positive written about this film, no one 
even appreciated the fact that one tried 
to do a different genre. Thus later no one 
dared to do something similar. We are 
a redneck country, we do movies we do. 
It doesn’t mean that it’s very bad, since 
there are a lot of nice movies. But they 
are rarely valued abroad. 

WHY ACTUALLY WAS “PORA MROKU” 
CRITICIZED?
Because of everything. “How is it possible 
that someone dared to do a horror? It’s 
a scandal!” “It just should be criticized.” Of 
course, it doesn’t mean that it was genius 
production, a movie could have been bet-
ter. It’s a bit director’s fault, who admitted 
to having made a mistake. She should 
have chosen either horror stories or come-
dy, pastiche. So it’s not like that the critical 
opinions are completely unjustified, but it 
wasn’t as poor movie as it is said. 

DO YOU THINK IT WAS AN  
IMPORTANT TRIAL?
It’s hard to say, but I like various film 
genres, however, there is no market for it 
in Poland at all. It also doesn’t mean that 
I despise commerce. A good mainstream 
cinema is good to watch, for example 

“Love Actually” which is on TV every 
Christmas. It is commerce, but a fanta-
stic movie as well and even the keenest 
critics know it. 

The films in Poland are criticized so 
often, since they are not made that well. It 
is so and I get it – it’s difficult for the Po-
lish productions to compete with the best 
American films. But in other countries, 
there are some limits in critic which 
are not crossed. One must go to great 
pains to do such a film which is often not 
commercial and is not focused on profits. 
A point of departure for the evaluation of 
such a production should be at least a re-
spect towards the whole work and vision 
and starting from this point, it can be 
summed up to see what was successfully 
made and what wasn’t. Since the author 
didn’t make this film in order to insult 
anyone or to show that “I am so great and 
you mean nothing.” The guy did a movie, 
better or worse, but still. Like women. 
You cannot say that this one is pretty, the 
other more pretty, since everyone likes 
something different and every woman is 
beautiful in her own way. And here we 
have got loutish critic. 

BUT ISN’T IT SO THAT THE PROBLEM 
OF MOVIE GENRES IN POLAND IS IN THE 
MARKET? THAT THERE IS ACTUALLY NO 
MARKET AT ALL? IN THIS CASE, WE HAVE 
A CERTAIN, LIMITED GROUP OF PEOPLE 
WHO ARE CLOSER TO THE FANS THAN TO 
THE CONSUMERS. WHEN WE DO A ROMAN-
TIC COMEDY, THE AUDIENCE IS MASSIVE, 
THE TICKETS ARE SOLD EASILY AND WE CAN 
EARN ON IT. BUT VARIOUS MOVIE GENRES 
REQUIRE MORE MONEY THAT A TRADITIO-
NAL PRODUCTION. YOU NEED TO MAKE 
SPECIAL EFFECTS AND DECORATIONS, THE 
ACTORS DON’T TAKE LESS MONEY, AND THE 
PRODUCTION IS MORE EXPENSIVE. IF THE 
GROUP OF RECEIVERS IS NARROW, A FINAN-
CIAL DISASTER IS A SURE THING. AND WHEN 
NO ONE EARNS, NO ONE GIVES MONEY, 
AND WITHOUT MONEY, IT CAN ALSO BE 
A GOOD CINEMA, BUT INDEPENDENT. YOU 
DON’T MAKE A GOOD MOVIE TO SHOW IT 
ON THREE FESTIVALS AND TO PUT IT IN 
THE DRAWER. A VICIOUS CIRCLE. 
Well, if we get kebabs, we eat kebabs and 
when hamburgers will come, the kebabs 

will disappear. We live from one fashion 
to another. But the movies are produced 
in every country, and despite of all we 
talk about, our cinema isn’t that bad. At 
least thanks to several people, we are 
valued within the world cinema, but they 
are individuals. 

DO YOU MEAN WAJDA…?
Yes, I mean Wajda as well as Kieślow-
ski and many other people, newer 
names. The problem is not that we lack 
in visions. Movie industry is needed to 
create various movie genres. We do mo-
vies in Poland, but we are not a country 
where the films are produced, just like 
in California, USA or Bollywood, India. 
Here we have single, almost private 
initiatives. And Poland has its own high 
culture on the really good level, we have 
museums and galleries located almost 
everywhere, we do great concerts of 
foreign and domestic music. And the 
movies of certain genres are not neces-
sary, since we can always buy in the US. 
It’s much cheaper that way. 

FROM THIS POINT OF VIEW, IT IS UNDOUB-
TEDLY A FAULT OF THE SCIENCE-FICTION 
CINEMA WHICH IN THE VERY NATURE OF 
THINGS SHOULD BE UNIVERSAL, RAISE 
THE ISSUES CONCERNING US ALL, IS SET 
ANYWHERE AND ANYTIME – IT IS NOT CON-
NECTED WITH NATIONALITY. WHY SHOULD 
WE DO IT RIGHT HERE?
Since we simply have a lot of great ideas 
here. Why should we waste them only 
because we are not in America? “Dom 
zły” is also kind of thriller, even a horror.

THAT’S TRUE, IT’S A HEAVY, DENSE MOVIE. 
BUT IT’S STILL VERY POLISH, SINCE ON THE 
ONE HAND, IT’S A HORROR, BUT ON THE 
OTHER, KIND OF CONTEMPORARY CINEMA 
OF MORAL ANXIETY. 
Yes, in a fresh form. I think that when 
someone has a script for a movie of 
a certain genre, he should try to do it 
here, in his own country. It can even 
be an international coproduction. Our 
movie is in English, the script is writ-
ten in English, the characters’ names 
and geographical names are universal. 
Maybe someone from outside Poland 
would add something to the movie, 
feels the atmosphere? And when some-
one has got an idea? Let him wait with 
this project even two years, let him 
ruin his health and let people respect 
him. Let him plead to make it. But at 
least let him fucking try.  
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JUTRO NIE MIAŁO DLA MNIE DOBRYCH WIEŚCI. JEZIORO TITICACA ROZSZALAŁO SIĘ JAK 
DZIKI PIES SPUSZCZONY ZE SMYCZY W STADZIE KACZEK. PIÓRA LECĄ WE WSZYSTKIE 
STRONY. PLASTIK, PAPIERY. I LIŚCIE. DRZEWA KIWAJĄ SIĘ Z PYSKAMI PRZY SAMEJ ZIEMI, 
JAKBY COŚ IM Z TEJ SZORSTKIEJ, POWYKRĘCANEJ NA WSZYSTKIE STRONY I ZRYTEJ PRZEZ 
KORNIKI PAMIĘCI WYPADŁO WPROST DO RYNSZTOKA.

TEKST I FOT    GRZEGORZ KAPLA   

Titicaca
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– Pufff – autobus zatrzymuje się bez 
ostrzeżenia.
Przed nami sznur samochodów. Oso-
bówki, autobusy, ciężarówy. Regularny 
korek.

– Prom nie pływa. Wiatr – kierowca gasi 
silnik.

– I co teraz?
– Dzień, dwa, przestanie wiać… Pojedzie-
my.

– Pan chyba żartuje?

– No coś ty. W taki wiatr chcesz płynąć? 
To pewna śmierć.

– Jak to płynąć, a most?
– Jaki most?
Pokazuję mu mapę. No jak byk: droga 
z Copacabana do La Paz przez przesmyk 
Tiquina. Kiwa głową ze zrozumieniem.

– Droga jest. Ale mostu nie ma.
W kolejce do przeprawy czeka ze sto sa-
mochodów. W środku ludzie jedzą, piją, 
palą, czytają gazety, kłócą się ze swoimi 

babami i wkurzają na dzieci. Dzieci 
w tych osobowych limuzynach rozpłasz-
czają nosy o szyby. Czasami nawet języki. 
Tłum siedzi gdzie popadnie. Najchętniej 
pod murem restauracji przystani, bo pod 
osłoną jej ścian nie wieje tak bardzo, nie 
trzeba niczego zamawiać i można się 
poopalać w słońcu.
Siadam na brzegu i patrzę na stały ląd. 
Nie żebyśmy teraz byli na wyspie. Jest 
stąd przecież droga dookoła, przez 
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Tiwanaku, ale chyba nie jest najlepsza, 
skoro wszyscy wolą przeczekać trzy dni 
aż przestanie wiać. Stały ląd jest piękny. 
Białe domki. I góra w kształcie słonia po-
łkniętego przez węża. Może kilometr? Nie 
więcej. Obok mnie przystanął żołnierz. 
Ten ma dopiero pecha. Przepustka, a on 
zamiast jechać do dziewczyny musi tu 
tkwić jak gwóźdź w dupie. Idę w prawo. 
Na klepisku na brzegu kilku chłopaków 
gra w piłkę. Barany trykają się rogami. 
A dalej, na horyzoncie… Widzę jak łódka 
odbija od starej przystani! Biegnę… Z tym 
plecakiem, jak głupek na złamanie kar-
ku. Po kamieniach, po błocie, po owczych 
gównach. W płucach kłuje, bo wór ciężki, 
a to przecież prawie 3 tys. metrów nad 
poziomem. I cały dzień tylko na tych 
jajkach, bez picia.

– Zaczekajcie!
Odpłynęli. 
W łódce czterech facetów i baba w kape-
luszu. Ten z przodu przy wiosłach, ten 
z tyłu zapiera się o tyczkę. Wiatr przy-
gniata ich do spróchniałego pomostu 
krótkim szkwałem, ale się nie poddają. 
Ten z tyczką pracuje ciężko. Gdyby nie 
wiało słyszałbym pewnie jak dyszy.
Sztormują na najbliższą falę. Baba 
krzyczy tak, że ją słychać poprzez wiatr. 
Potem druga fala. Już nie słyszę. Albo ze-
mdlała, albo sobie język przygryzła. Złote 
zęby cholera jasna.

– Ej men! Widziałeś to?  – ktoś mnie wali 
w plecy.
Odwracam się.
Wielki, ruda broda, plecak i ze trzy mon-
strualne torby. Zielona czapka. Zielony 
polar pod kurtką North Face. Pewnie tak 
by wyglądał Norweg, gdyby mógł się tu 
teraz zjawić.

– Ale debile, ty patrz, patrz!
Patrzę, a łódka ustawia się bokiem do 

fali i próbuje opłynąć skalisty cypel 
kilkanaście metrów od nas. Fala rzuca 
nią jak dziadek Janek kamykami, kiedy 
puszczał kaczki. Jedna chwila, jeden 
błąd i idziemy ich zbierać z tych kamieni. 
Ale nie! Skiper zna swoją robotę, widać, 
że tutejsi ludzie czują skąd wieje wiatr, 
bo kiedy udaje mu się wyjść z cienia 
cypelka znowu ma falę od dziobu. Patrzę 
jak im podskakują głowy za każdym 
plaśnięciem w wodę. Zupełnie jakby byli 
szmacianymi lalkami. Jeszcze sekunda, 
dwie i znikają za skałami.

– Fuck! Co za wariaci nie? Jestem Sven 
– rzuca torbę i wyciąga do mnie łapę. – 
Niezłe gówno, co? Będziemy tu kiblować 
trzy dni.

– Jestem Greg. Nie będę kiblować, płynę 
na drugą stronę?

– Myślałem, że Grecy mają czarne włosy. 
I kręcone.
Puszczam tę uwagę mimo uszu.

– Na drugą stronę? Przecież nie chodzą 
promy.

– Indianie pływają, a ja mam tu siedzieć? 
Po jaką cholerę? – rozglądam się, czy nie 
ma jeszcze jakiejś łodzi.

Na końcu pomostu hula jeszcze jedna 
łódka.

– Płyniecie? – pytam prosto z mostu.
– Dziesięć dolarów – chłopak ma dwie 
kurtki, trzy swetry i czerwono niebieską 
czapkę z daszkiem wciśniętą na czoło 
tak mocno, że można by ją było oderwać 
tylko razem ze skalpem.

– Pięć dolarów? – pytam.
– Wskakuj. Niech będzie pięć. Ale teraz.
– Na drugiej stronie.
– A jak się potopimy?
– Ja tam umiem pływać – bierze piątkę 
i wpycha za pazuchę wewnętrznej kurtki.
Wrzucam plecak i skaczę. Akurat wtedy 
gdy fala wypycha łódkę w górę. Jedna 
noga trafia dobrze, ale golenią tej drugiej 
walę z całej siły w burtę. Łzy napływają 
mi do oczu w ułamku sekundy, ale fala 

 Stały ląd jest 
piękny. Białe domki. 

I góra w kształcie 
słonia połkniętego 

przez węża.
Może kilometr?  

Nie więcej.
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ściąga mi pokład spod nóg. Ktoś mnie 
chwyta za ręce.

– Sientate!
To rozczochrany gość co pomagał babie 
zapakować pakunki. Uśmiecha się do 
mnie i wyciąga woreczek z liśćmi koki. 
Najpierw częstuje babę, potem mnie 
i tego trzeciego.

– A on? – pyta skiper.
Patrzę za jego wzrokiem. Sven stoi na 
tym dziurawym pomoście jak dupa.

– Łup! – plecak Svena ląduje na pokładzie. 
A potem on. W nic się nie uderzył. Próbu-
je jedną ręką wysupłać z portfela zmiętą 
piątkę. Drugą ręką trzyma się burty. Fale 
nie ustają. Ktoś odpycha nas nogą a po-
tem pomaga sobie drągiem. Wiatr poczuł 
krew. Rzuca się na nas wściekle, żeby 
pochwycić, żeby cisnąć w ten pomost 
kiedy będziemy w dole fali, żeby nam 
głowy roztrzaskać o belki. Skiper ciągnie 
sznurek rozrusznika.

– Prrrrsssyyyyyf – pierwsze koty za 
płoty. Schylam głowę w ostatniej chwili 
zanim drąg, czy to może bosak, robi mi 
z niej miazgę.

– Wiuuuut – bosak odrywa się od burty. 
Koka gorzknieje w ustach. Sven ma oczy 
jak pięciozłotówki. Fala ciągnie nas 
w dół. Baba w żółtym zatyka usta dłonią. 
Wiatr pcha nas na pomost.

– Fuuuuuck – krzyczy Sven.
– Vruuuum – zaskakuje silnik.
– Łuuup – walimy w belki. Na szczęście 
okute. I już jesteśmy na grzbiecie fali. Nie 
pourywało nikomu głowy.
Skiper składa się w lewo w dół, łódka 
jakimś cudem poddaje się i stajemy dzio-
bem do fal.
Uderzenie przychodzi od razu. Tak gwał-

towne, że gdyby nie zwitek koki, pewnie 
wybiłbym sobie zęby. Sven nie był jeszcze 
dobrze zaparty, więc wali się na mnie w tej 
swojej czapie. Wielka żółta baba  zagarnia 
swoje pakunki pomiędzy nogi i ramiona. 
Jak wypadnie… trzecia fala… jak wypadnie 
to będzie się w tej wodzie kręcić jak piłka. 
Czwarta fala wyrzuca nas w górę. Zaci-
skam palce na burcie, drugą macam ple-
cak. Sru! Łokieć oberwał tak, że przenika 
mnie prąd. Puszczam burtę i wtedy wali 
na mnie wiadro wody. Oż jasna cholera! 
I znowu w górę. Puszczam plecak, ocieram 
twarz z wody. Nie jest słona. Chwytam 
burtę, choć prąd ciągle mi gmera w łokciu. 
Sru! Kulę się cały, woda leci mi po karku. 
Z koki, którą jestem opluty, spływają mi po 
kolanach flejtuchy zielonego błota. I znowu 
w górę. Brzuch zaciska mi się w węzeł 
kiedy spadamy. I zęby zaciskam. I wargi. 
Żeby nie krzyczeć. Za nami wysoki brzeg, 
domki już malutkie, znaczy mimo wszyst-
ko się posuwamy.
Im bliżej brzegu tym było łatwiej. Lżej. 
Jakby w cieniu góry o kształcie słonia 
połkniętego przez węża wiatr nie chciał 
nas już tarmosić. Jakby dał za wygraną. 
No i jestem na drugiej stronie. Z łódki 
przełazimy do starego wojskowego 
pontonu, stamtąd na suchy ląd. W jakieś 
koszmarne kolczaste zarośla. Śmiecie 
furkają w powietrzu. O Boże, jak dobrze 
stać znowu na ziemi. A przecież to było 
dziesięć minut. Może kwadrans. Znaj-
duję kawał papieru i wycieram spodnie 
z resztek koki. Sven zbiera swoje torby 
do kupy. Idziemy w kierunku przystani 
promowej. Po stu metrach dociera-
my do normalnej drogi. Na przystani 
ludzie czekają aż promy zaczną pływać 

pogodzeni z losem. Opatuleni w koce 
i kurtki. Albo przytuleni do dzieci. Śpią. 
Gadają. Nudzą się. Autobus jest. Mnóstwo 
autobusów. Niektóre będą czekać, aż 
przeprawa ruszy, inne wracają do La Paz. 
Wsiadamy. Na świetne miejsca tuż obok 
kierowcy. I kiedy już miniemy Soncachi, 
wjedziemy na wzgórze, na sam szczyt 
to na moment, na jeden moment zanim 
droga zacznie spadać w dół zobaczymy 
Jezioro Titicaca i Cordilliera Real za jego 
plecami.

– Łał! – Sven aż się zakrztusi kanapką.
– Zrób, proszę teraz zrób – poproszę ten 
gówniany aparat.
Nacisnę spust migawki. A on klaśnie ci-
chutko. I wiem, że będę miał ten obrazek 
ze sobą już zawsze. 

 IN ENGLISH

Titicaca 
A tomorrow didn’t have good news for 
me. Lake Titicaca went wild like a wild 
unleashed dog among the duck flock. The 
feathers are flying in all directions. Plastic, 
paper. And leaves. The trees are swaying 
with the branches just right to the ground 
just like something has fallen out from 
their harsh, twisted in every direction and 
worm-eaten memory right into the gutter.  

 
“Pufff,” a bus stopped without a warning. 
A string of cars in front of us. Cars, buses, 
trucks. A regular traffic jam.  

“The ferry doesn’t sail. Wind,” the driver 
stops the engine. 

“And now what?”
“A day or two and it will stop blowing… 
We will go.”

“You are joking, aren’t you?”
“No, I am not. Do you want to sail in this 
wind? It’s a certain death.”

“What does it mean sail, what about the 
bridge?

“What bridge?”
I show him the map. It says there in black 
and white: a road from Copacabana to 
La Paz through a pass Tiquina. He gives 
a nod of understanding. 

“There is a road. But there’s no bridge.”
There are about hundred cars waiting for 
the crossing. The people inside the cars 
are eating, drinking, smoking, reading 
newspapers, arguing with their women 
and getting teed off at their children. The 
kids from those limos flatten their noses 
against the windows. Sometimes even 
their tongues. The crowd is sitting eve-
rywhere. The best place in underneath 
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the wall of the bay restaurant, since it is 
not blowing that hard in the shelter and 
you don’t need to order anything and you 
can get a tan in the sun. 
I sit down on the shore and look at the 
mainland. It doesn’t mean that we are on 
an island. There is a road around, via Ti-
wanaku, but it seems to be not best if eve-
ryone prefer waiting for three days until 
the wind stops blowing. The mainland is 
beautiful. White houses. And a mountain 
in the shape of an elephant swallowed 
down by a snake. Maybe a kilometer? Not 
more. A soldier stopped by me. The guy is 
even more unlucky. He has a pass from 
the military quarters and instead of go-
ing to his girlfriend, he must stuck there 
as nail in h the ass. I turn right. A couple 
of boys are playing football on the dirt 
floor on the shore. Rams are butting with 
their horns. And further, on the horizon… 
I see a boat pushes off the old harbor! 
I run… with a rucksack like an idiot at 
breakneck speed. Over the stones, mud 
and sheep’s droppings. I feel a stabbing 
pain in my lungs, since the sack is heavy, 
and it’s almost 3 thousand meters above 
sea level. And the whole day having eaten 
the eggs, without drinking anything. 

“Wait!”
They sailed away. 
Four men and a woman in a hat in the 
boat. The one at the front with the paddle, 
the one at the back pushes an oar. The 
wind pin them to the rotten pier with 
a short squall, but they are not giving 
up. The guy with an oar works hard. If 
it wasn’t for the wind, I would probably 
hear how he pants. They storm against 
the nearest wave. The woman screams 
so loud that she can be heard over the 
wind. Then another wave. I can’t hear her 
anymore. Either she fainted or she bit her 
tongue. Freaking golden teeth. 

“Hey man! Did you see that?” Someone is 
bashing me over my back. 
I turn around. 
Huge with a red beard, a rucksack and 
three monstrous bags. A green hat. 
A green fleece under the North Face 
jacket. I am sure a Norwegian might look 
like this if he could have been here. 

“What morons, look, look!”
I am looking and the boat turned broad-
side to the waves and tries to sail around 
the rocky headland located a dozen or so 
meters far from us. The wave tosses the 
boat like grandfather John used to toss 
stone when he was playing ducks and 
drakes. A single moment, a single mista-
ke and we will go to collect them from 

those rocks. But no! The skipper knows 
his job, it is visible that the local people 
feel where the wind is blowing from, 
and since when he manages to leave the 
shadow of the headland, he has a bow 
directed to the wave. I am watching how 
their heads are bouncing with every 
splash on the water. Just like they were 
puppets. Another second or two and they 
vanish behind the rocks.  

“Fuck! What fools are they? I’m Sven,” he 
throws his bag and hold out his hand. 

“What a shit, man? We will be cooped up 
here for three days.”

“I’m Greg. I won’t be cooped up, I will get 
on the other side.”

“I thought that Greeks have black hair. 
And curly.”
I turn a deaf ear to this remark.

“On the other side? But the ferries are not 
working.”

“The local people are sailing and I am to 
sit here? What for?” I am looking around 
to check if there is a boat.
At the end of the pier, there is the last boat. 

“Are you going?” I ask bluntly.
“Ten dollars,” the guy has two jackets, 
three sweaters and red-and-blue cap 
pulled down on his forehead so firmly 
that it could be take off with his scalp.

“Five dollars,” I ask. 
“Get in. Fiver is ok. But now.”
“On the other side.”
“And if we get drown.”
“I can swim by the way,” he takes the fiver 
and he puts it in his bosom.
I toss my rucksack and jump. Just the 
moment the waves pushes the boat up. 
One leg gets good, but, I smash against 
the broadside with the shin of the second 
one with all my strength. The tears well 
up into my eyes in a split second, and the 
wave whips away the deck from under 
my legs. Someone grips my hands.  

“Sientate!”
It is an unkempt guy who helped the wo-
man to pack her things. He smiles at me 
and pulls out the sack with coca leaves. 
First, he offers it to the woman, then me 
and the third one. 

“What about him?” The skipper asks 
I follow his eyes. Sven is standing at the 
pier full of holes like an asshole. 

“Whack!” Sven’s rucksack lands at the 
deck. He’s next. He didn’t hit anything. He 
tries to find with his one hand a wrinkled 
fiver in his wallet. He holds the broadsi-
de with the other. The waves do not stop. 
Someone pushes us away with a leg, and 
then helps himself with an oar. The wind 
felt blood. It throws itself at us furiously 

W łódce czterech 
facetów i baba 

w kapeluszu. Ten 
z przodu przy 
wiosłach, ten 

z tyłu zapiera się 
o tyczkę. Wiatr 

przygniata ich do 
spróchniałego 

pomostu krótkim 
szkwałem, ale się 

nie poddają. 
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to seize us, to fling us against the pier 
when we are down the wave, to smash 
our heads against the beams. The skipper 
pulls the string of the starter. 

“Spraaaang,” the first try is just for prac-
tice. I bend my head in the last moment 
before the pole, or rather a boathook, 
squashes it. 

“Claaank,” the boathook breaks off the 
broadside. Coca turns bitter in my mouth. 
Sven has big eyes. The wave is dragging 
us down. The woman in yellow closes her 
mouth with a hand. The wind pushes us 
straight on the pier. 

“Fuuuuuck,” screams Sven.
“Brooom,” the engine starts working. 
“Whaaam,” we hit the beams. And off we 
are on the crest of the wave. Everyone 
kept their heads.  
The skipper bends left and down, the 
boat somehow gives up and we stand 
with the bow to the wave. The hit comes 
right away. So rapid that if it wasn’t for 
the coca wad I would lose my teeth. Sven 
didn’t manage to brace himself against 
something so he tumbles down on me 
in his funny hat. Huge yellow woman 
scoops up her belongings between her 
legs and arms. If she fell out… the third 

wave… if she fell out, she would spinning 
like a ball in the water. The fourth wave 
throws us up high. I clench my fingers 
around the broadside, I touch my ruck-
sack with my second hand. Bam! The 
elbow was hit so much that I feel the prick 
pain. I let go of the broadside and then the 
bucket of water is pouring on me. Damn 
it! And up again. I let go of the rucksack, 
I wipe away water from my face. It is not 
salty. I catch the broadside, but I keep 
feeling the stabbing pain in my elbow. 
Bam! I cower and the water is pouring 
down my back. I am covered with coca 
which green muddy spits are going down 
my knees. And up again. I feel a knot in 
my stomach when we fall down. I clench 
my teeth. And my lips. Not to scream. 
A high shore is behind us, the houses are 
small, which means that we are moving 
anyway. 
The closer to the shore, the easier it was. 
Much easier. Just like in the shadow of 
the mountain of the shape of an elephant 
swallowed by a snake, the wind didn’t 
want to tousle. As if the wind gave up. And 
there I am on the other side. We change 
the boat for the old military dinghy to 
finally end on the dry land. Straight to 

the nightmarish spiky bushes. Rubbish 
is flapping in the air. Oh God, so good to 
stand on the ground again. But it was ten 
minutes ago. Maybe fifteen. I find a piece 
of paper and wipe coca scrapes from my 
trousers. Sven scoops his bags up. We go 
towards the ferry point. We reach to the 
regular road after one hundred meters. 
In the port, people are waiting until the 
ferries start working again. Bundled 
with blankets and jackets. Or cuddling 
their children. Sleeping. Talking. Doing 
nothing. There is a bus. A lot of buses. 
Some of them will wait until the cros-
sing will start working, some other go 
back to La Paz. We get in. We have great 
spots just next to the driver. And when 
we finally pass Soncachi, we will go up 
on the hill, to its very top, we will see for 
a moment, one single moment when the 
road starts falling down Lake Titicaca 
and Cordillera Real behind it. 

“Wow!” Sven will choke with his sand-
wich. 

“Take a shot, please do it,” I will ask for the 
shitty camera. 
I will take a snapshot. It will clap silently. 
And I know that I will have this picture 
with me forever.. 

 REKLAMA



OKOLICE    V INCIN ITY

 We wrześniu 
Twierdza Modlin 
 za półdarmo

FORTECA W PIGUŁCE
Twierdza Modlin to największa, najlepiej 
zachowana i, naszym zdaniem, najpięk-
niejsza twierdza w Polsce. W Europie 
konkurować z nią może jedynie Verdun. 
Położona jest w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, tuż przy lotnisku w Modlinie, 
34 km na północ od Warszawy. Pierwsze 
umocnienia budowali w niej już Szwedzi 
podczas Potopu. W 1806 roku sam Na-
poleon Bonaparte dał rozkaz do budowy 
twierdzy murowanej (do dziś istnieją 
obiekty z tego okresu). Prawdziwy roz-
mach zawdzięcza ona jednak Rosjanom. 

Car Mikołaj I, który przemianował Mo-
dlin na Nowogieorgiewsk, był tu aż 17 razy 
i osobiście doglądał postępów w rozbu-
dowie. W czasach carskich powstał m.in. 
najdłuższy budynek w Europie – koszary 
obronne o długości ponad  
2 km, których ściany zewnętrzne są grube 
na 2 m i które mogły pomieścić  
20 000 żołnierzy. Koszary stanowiły 
trzecią, ostatnią linię obrony fortecy poło-
żonej na wysokiej skarpie u ujścia Narwi 
do Wisły. Pod nazwą Twierdza Modlin 
kryje się o wiele więcej: forty (oddalone 
nawet o kilkanaście km od cytadeli), 

prochownie, podziemne przejścia, bramy, 
ale też przepiękne kasyno oficerskie, bloki 
mieszkalne dla wojska, pralnia, piekarnia, 
a nawet stacja gołębi pocztowych.

CO NAS CZEKA WE WRZEŚNIU
Nic dziwnego, że Twierdza Modlin 
odgrywała ważną rolę w najbardziej 
doniosłych wydarzeniach w historii 
Polski i Europy. Podczas II wojny świa-
towej broniła się jeden dzień dłużej niż 
Warszawa. Co roku upamiętniany jest 
heroiczny wyczyn obrońców z 1939 roku. 
W tym roku – 21 września o godz. 15.00 
przy Bramie Północy, jednym z najstar-
szych zabytków w twierdzy, odbędzie się 
wyczekiwana przez wielu rekonstrukcja, 
niezwykłe widowisko pełne efektów 
specjalnych. Tego samego dnia – Bieg 
Czterech Generałów na dystansie 10 km.

Warto jednak wybrać się do Twierdzy 
już w sobotę. Na turystów czekać będą 
przewodnicy, którzy za darmo oprowa-

NADCHODZI WYDARZENIE, W KTÓRYM PO PROSTU NIE WYPADA NIE WZIĄĆ 
UDZIAŁU. JUŻ 21 WRZEŚNIA ODBĘDZIE SIĘ WIELKA REKONSTRUKCJA OBRONY 
TWIERDZY MODLIN Z 1939 ROKU. I NIE BĘDZIE TO JEDYNY PRETEKST DO 
TEGO, ABY POZNAĆ TO NIEZWYKŁE MIEJSCE!

ŹRÓDŁO    URZĄD MARSZAŁKOWSKI ŁÓDŹ   

FOT: PZ STUDIO, KASYNO OFICERSKIE W TWIERDZY MODLIN

FOT: GRZEGORZ SOKOŁOWSKI, DANIEL OLBRYCHSKI I BOGUSŁAW LINDA PODCZAS 
PRACY NAD „BITWĄ WARSZAWSKĄ”. W TLE BRAMA PONIATOWSKIEGO.



dzą nas po Modlinie wybranym zgodnie 
z naszymi zainteresowaniami szlakiem. 
Nie będą zawiedzeni amatorzy kultury 
francuskiej i rosyjskiej. Na młodszych 
czeka szlak Baśki Murmańskiej – niedź-
wiedzicy polarnej, którą z mroźnych 
krańców Rosji sprowadzili tu polscy żoł-
nierze i która podczas defilady w War-
szawie zasalutowała Piłsudskiemu.

Trzeba też wiedzieć, że nawet jeżeli 
nie byłeś jeszcze w Twierdzy Modlin 
(a trzeba zobaczyć ją w życiu chociaż raz), 
prawdopodobnie widziałeś ją już w kinie 
lub telewizji. Właśnie tu powstawały ta-
kie hity jak: „Czas honoru”, „W ciemności”, 

„Róża”, „Bitwa Warszawska” czy kultowi 
już „CK Dezerterzy”. Po plenerach filmo-
wych także oprowadzi przewodnik. Jeże-
li pogoda pozwoli, będzie można obejrzeć 
któryś z tych filmów pod gwiazdami.

Jakby tego było mało – miejscowe 
hotele, restauracje i obiekty zabytkowe 
zaserwują nam kuszące rabaty.  

 IN ENGLISH

Modlin Fortress  
for a song 
We are soon to witness an event everyone 
simply has to participate in. A great 
reenactment of the Battle of Modlin 
from 1939 is going to take place on 21 
September. And it will not be the only 
pretext for visiting this unique place!. 
 

FORTRESS IN A NUTSHELL
Modlin Fortress is the biggest, the most 
perfectly preserved and – in our opinion – 
also the most beautiful fortress in Poland. 
The only place in Europe to compete with 
Modlin is Verdun. The fortress is located 
in Nowy Dwór Mazowiecki, right next to 
the airport in Modlin, 34 kilometres to the 
north of Warsaw. The first fortifications 
were built here by the Swedes already 
during the Deluge in the 17th century. In 
1806, Napoleon Bonaparte himself ordered 
to build a brick fortress in Modlin (struc-
tures from that period have survived to the 
present day), but the construction gathered 
the greatest momentum thanks to the Rus-
sians. Emperor Nicholas I, who renamed 
the fortress Novogeorgievsk, came here as 
many as 17 times and personally supervi-
sed progress in the construction work. It 
was then that, among others, the longest 
building in Europe was erected. More than 
2 kilometres long, the fortified barracks 
could house 20,000 soldiers, and its walls 

were 2 metres thick. The building was 
the third, last defence line of the fortress 
located on a slope close to where the Narew 
river feeds into the Vistula. But there is 
much more to the name of Modlin Fortress: 
forts (located even several kilometres 
away from the citadel), powder magazi-
nes, tunnels, gates, as well as a beautiful 
officers’ mess, blocks of flats for the army, 
a laundry, a bakery and even a station for 
carrier pigeons.

WHAT CAN WE EXPECT IN SEPTEMBER?
No wonder that Modlin Fortress has 
played a huge role in the most significant 
events in the Polish and European history. 
During the Second World War, it defended 
itself one day longer than Warsaw. Every 
year we commemorate the heroic fate 
performed by the defenders of the fortress 
in 1939. This year, filled with various 
attractions and special effects, the event 
will be reenacted on 21 September at 3:00 
pm close to the North Gate, which is one of 
the oldest monuments in the fortress. The 
10-kilometre Race of Four Generals will 
take place on the same day, too.

But it is worth visiting the Fortress 
already on Saturday. Guides will welcome 
all visitors and show them around Modlin 
for free following the track the tourists 
have chosen themselves. The organizers 
are also preparing something for lovers 
of French and Russian cuisine and for 
children who will have a chance to follow 
the trail of Baśka Murmańska – a female 
polar bear brought here by Polish soldiers 
from the frosty Murmansk in Russia, 
which saluted Józef Piłsudski during a pa-
rade in Warsaw.

It is also worth mentioning that even 
if one has never been to Modlin Fortress 
so far (and it just has to be visited at least 

once in a lifetime), they have probably 
seen it on TV or in the cinema. It is preci-
sely here that various Polish successful 
productions were shot, like for example: 
the series Czas honoru or C.K. Dezerterzy 
and films Rose, In Darkness or the Battle 
of Warsaw. The filming locations can be 
visited with a guide as well. And weather 
permitting, some of the films will be 
screened under the stars.

As if that weren’t enough, local hotels, 
restaurants and historic buildings offer 
attractive discounts. 
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OKOLICE    V INCIN ITY

SZCZEGÓŁOWE NA www.nowy-
dwormaz.pl/zapoldarmo i www.
facebook.com/zapoldarmo. 

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 
(Modlin Twierdza)
tel/fax + 48 22 713 32 793
rzeki@3rzeki.pl

WIĘCEJ O TWIERDZY MODLIN:
www.nowydwormaz.pl, 
www.3rzeki.pl, www.baskamur-
manska.pl

FOR DETAILS SEE www.nowydwor-
maz.pl/zapoldarmo and www.
facebook.com/zapoldarmo. 

TOURIST INFORMATION CENTRE
Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 
(Modlin Twierdza)
Tel./fax + 48 22 713 32 79
3rzeki@3rzeki.pl

MORE ON MODLIN FORTRESS:
www.nowydwormaz.pl, 
www.3rzeki.pl, www.baskamur-
manska.pl

FOT: DAMIAN OCHTABIŃSKI, JEDNA Z REKONSTRUKCJI OBRONY  
TWIERDZY MODLIN. W TLE DAWNA PIEKARNIA WOJSKOWA.      
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Trzy twarze
 Wilna Polak na Litwie to kontro-

wersja. Jest ich tam wielu, 
wielu z nich jest potomkami 
polskich z dziada pradziada 
rodzin, wielu przyjechało 

w ostatnich latach. W Wilnie, stolicy 
Litwy, szczególnie w jej starej części, 
język polski słychać i widać niemal 
nieustannie. Wydaje się, że nas tu lubią 
i cieszą się, że przyjeżdżamy. Tylko 
sunący bezszelestnie w poprzek rynku 
pijaczyna na dźwięk polskiego języka 
uaktywnia się i przypomina w kilku 
niewybrednych słowach, co niektórzy 
Litwini o nas uważają.

JEŚLI SZUKA SIĘ POLAKÓW POZA POLSKĄ MOŻNA 
POLECIEĆ DO CHICAGO. JEŚLI SZUKA SIĘ POLSKOŚCI 
TRZEBA POJECHAĆ DO WILNA.

TEKST I FOT    JAKUB MILSZEWSKI   
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Niemniej jednak nie ma bardziej 
polskiego miasta poza granicami Polski, 
niż Wilno. Wiele miast w kraju jest mniej 
polskich. Do Wilna z Polski pielgrzy-
mować można w zasadzie w każdym 
celu. Najwięcej turystów przyjeżdża 
tu z pobudek religijnych. Przecież to 
w Wilnie żeby wejść na stare miasto od 
strony południowej trzeba przejść przez 
Ostrą Bramę. W niej znajduje się jedno 
z najważniejszych sanktuariów dla 
polskich wiernych – niewielka kaplica 
z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Obraz uchodzi za cudowny, a jego autor 
do dziś pozostaje nieznany. W 1927 roku 

obraz został koronowany przez kardy-
nała Aleksandra Kakowskiego. W uro-
czystości brali udział Józef Piłsudski 
i Ignacy Mościcki. Do dzisiaj msze święte 
odprawiane są tu w dwóch językach – 
litewskim i polskim.

Kolejnym miejscem wartym odwie-
dzenia jest ogromna i pełna przepychu 
katedra w Wilnie. Tutaj w katakumbach 
pochowano króla Polski Aleksandra 
Jagiellończyka oraz królowe – Elżbietę 
Habsburżankę i Barbarę Radziwiłłó-
wnę. Złożono tutaj także serce króla 
Władysława IV Wazy. Katedra leży na 
wielkim placu w samym sercu Wilna. Po 

latach komuny, kiedy przekształconą ją 
w magazyn, zdążyła już odzyskać dawny 
blask. Świątynię otacza aż 11 kaplic, 
pośród których znaleźć można Kaplicę 
św. Kazimierza (z relikwiami świętego 
oraz nagrobkami królów i królowych 
pochowanych w katakumbach) czy 
Kaplica Królewska (w której odbył się 
ślub Aleksandra Jagiellończyka i Heleny 
Moskiewskiej oraz potajemne zaślubi-
ny króla Zygmunta Augusta z Barbarą 
Radziwiłłówną).

Ostra Brama to najbardziej oczywi-
sty z punktów na turystycznej mapie 
Wilna, na pewno jednak nie jedyny. Cała 
starówka Wilna warta jest poświęcenia 
przynajmniej kilku godzin. Choć miej-
scami jest jeszcze mocno zaniedbana to 
zachwyca naturalnością. Nie ma tu fał-
szywie pokolorowanych fasad, którymi 
szczycą się zachodnie starówki, niewiele 
tu banków, sieciowych sklepów z ubra-
niami czy znanych na całym świecie fast 
foodów, co nie oznacza, że nic tu się nie 
dzieje. Wręcz przeciwnie – sporą część 
rynku zajmują ogródki przylegających 
do niego knajpek i restauracji. Najcie-
kawsze jednak można znaleźć w odcho-
dzących od rynku uliczkach. To tutaj, 
między innymi na terenie historycznej 
żydowskiej części miasta (a jednocześnie 
obu żydowskich gett z czasów II wojny 
światowej) rządzą niewielkie cukiernie, 
klimatyczne restauracyjki oraz małe 
lokale, w których można napić się wina.

Stara część Wilna, choć niewątpliwie 
atrakcyjna ze względów turystycznych, 
nie jest obecnie centrum życia miasta. 
To przeniosło się do nowej części, na 
nowoczesne place i skwery wzdłuż wi-
jącej się przez miasto łukami rzeki Wilii. 
Tutaj, między centrami handlowymi, 
arteriami komunikacyjnymi, wysoki-
mi biurowcami a rzeką toczy się życie 
młodych mieszkańców miasta. Na placu 
Pieva po północnej stronie Wilii każdy 
niezliczone ilości młodych ludzi spę-
dzają każdy słoneczny dzień opalając się 
i korzystając z rozmieszonych tu boisk 
do chyba wszystkich możliwych sportów. 
Po drugiej stronie łuku rzeki, nieopo-
dal klimatycznego mostka będącego 
przedłużeniem ulicy Gedimino błyszczy 
w słońcu ogromny gmach litewskiego 
parlamentu. 

Po drugiej stronie starówki, za rzeką 
Wilenka, zaczyna się zupełnie inna 
strona Wilna. Rzeka wyznacza granicę 
Republiki Zarzecza – samozwańczego 
kraiku wewnątrz kraju, będącego jed-
nocześnie siedzibą wszystkich wileń-
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skich niebieskich ptaków oraz litewską 
wersją artystycznej dzielnicy Paryża. 
Dzień Niepodległości obchodzi się tutaj 
w Prima Aprilis, bo jej mieszkańcy nie 
podchodzą zbyt poważnie ani do życia, 
ani do własnej republiki, ani do siebie 
samych. Chociaż Zarzecze ma własnego 
prezydenta, premiera, ambasadorów, 
biskupa, hymn a nawet patrona (brązo-
wego Anioła Zarzecza), to konstytucja 
państwa-dzielnicy została wypisana na... 
murze na ulicy Paupio. Zarzeczański 
rząd obraduje w knajpce Zarzecze, a te-

rytorium dzielnicy strzeże dwunastooso-
bowa armia. 

Aby wejść na teren Republiki Zarze-
cza nie trzeba mieć paszportu ani wizy, 
wystarczy przejść po jednym z obwieszo-
nych kłódkami mostków zakochanych. 

 IN ENGLISH

Three faces of Vilnius 
If you are looking for Poles outside Poland, 
you can go to Chicago. But if you are looking 
for Polishness, you have to go to Vilnius.   
 
Poles in Lithuania cause controversy. 
Many of them live there, many come from 
Polish families born and bred, and many 
have come here in the recent years. The 
Polish language can be heard and seen 
in Vilnius, the capital city of Lithuania, 
almost incessantly. It seems they like us 
here and are glad we come. Only a boozer 
moving silently across the market square 
activates at the sound of Polish and 

reminds us in several vulgar words what 
some Lithuanians think about us.

Still, there is no more Polish city 
outside Poland than Vilnius. As a matter 
of fact, many cities in our country are 
less Polish than the capital of Lithuania. 
We can come to Vilnius from Poland for 
any kind of reason, but it is religion that 
draws most tourists to Vilnius as it is 
precisely here that you have to cross the 
Gate of Dawn to enter the Old Town from 
the south. The Gate houses one of the 
most important sanctuaries for Polish 
pilgrims – a small chapel with the paint-
ing of Our Lady of the Gate of Dawn. The 
painting is considered to be miraculous, 
and its author remains unknown even 
today. In 1927, the picture was crowned 
by Cardinal Aleksander Kakowski, and 
the ceremony was attended by First Mar-
shal Józef Piłsudski and President Ignacy 
Mościcki. Masses are still held here in 
two languages: Lithuanian and Polish.

Another place worth a visit is the great 
and sumptuous Cathedral of Vilnius. 
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Inside its catacombs are buried King of 
Poland Alexander Jagiellon and Polish 
queens: Elisabeth of Habsburg and Bar-
bara Radziwiłł. It is also where the heart of 
King Władysław IV Vasa was buried. The 
cathedral is located in a huge square in the 
very centre of Vilnius. After years of com-
munism, when it was turned into a ware-
house, the building has managed to restore 
its former shine. The church is surrounded 
by as many as 11 chapels, including Saint 
Casimir Chapel (with the relics of the 
saint prince and tombstones of kings and 
queens buried in the catacombs) or the 
Royal Chapel (where Alexander Jagiellon 
married Helena of Moscow and where 
King Sigismund II Augustus married in 
secret Barbara Radziwiłł).

The Gate of Dawn is the most obvious 
point on the tourist map of Vilnius, but 
certainly not the only one. The whole 
Old Town is worth a visit lasting at least 
several hours. Although it is badly ne-
glected in places, it still delights with its 
naturalness. We will not find here falsely 
coloured facades that Western old towns 
boast so often nor numerous banks, 
chain stores with clothing or fast food 

restaurants known all over the world, 
which does not mean that nothing hap-
pens here. Quite the opposite – a large 
part of the market square is occupied 
by outdoor cafes and restaurants. But 
the most interesting things can be found 
in the streets radiating from the square. 
Situated among others within the histor-
ical Jewish district (and at the same time 
within both Jewish ghettos dating back 
to World War II), they are ruled by small 
coffee shops, cosy restaurants and tiny 
bars offering wine.

Although certainly attractive for tourist 
reasons, the old part of Vilnius is not the 
current hub of the city life. The latter has 
moved to the newer part of the city, to 
modern squares located along the Neris 
River meandering through the city. This 
is the centre of younger Lithuanians’ life, 
squeezed in between shopping centres, 
main roads, high-rise office blocks and 
the river. Pieva Square located on the 
north side of the Neris gathers young 
people spending here every sunny day 
sunbathing and using nearby fields to 
play all kinds of sports. The huge Lithua-
nian parliament building sparkles in the 
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sun on the other side of the river, close to 
an atmospheric, small bridge extending 
Gedimino street.

But there is also a completely different 
part of Vilnius beginning on the other 
side of the Old Town, beyond the Vilnia 
River. The river forms the boundary of 
the Republic of Užupis, a self-proclaimed 
country within a country, which is at the 
same time home to all freebooters from 
Vilnius and a Lithuanian version of the 
artistic centre of Paris. The Independence 
Day is celebrated here on April Fool’s Day 
because locals do not take neither life nor 
themselves or their republic seriously. 
Although Užupis has its own president, 
prime minister, ambassadors, bish-
op, anthem and even patron saint (the 
bronze Angel of Užupis), the constitution 
of this country was written on... a wall 
on Paupio street. The Užupian govern-
ment meets in a joint called Užupis, 
and the “state” territory is guarded by 
a twelve-person army.

One does not need a passport or visa 
to enter the Republic of Užupis. Crossing 
one of the bridges decorated with hun-
dreds of lovelocks is enough.   

 REKLAMA
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Jeszcze dziesięć lat temu polski 
rynek produkcji gier kompute-
rowych był w opłakanym stanie. 
Poza nielicznymi wyjątkami, gry 
opracowywane przez polskie 

studia deweloperskie były przykładem 
nieporadności twórców i synonimem ob-
ciachu. Gracze wstydzili się rodzimych 
produkcji i nie mieli nadziei, że ta smut-
na sytuacja kiedyś poprawi się na lepsze. 

POLSKA OD JAKIEGOŚ CZASU JEST BŁYSZCZĄCYM PUNKTEM NA ŚWIATOWEJ 
MAPIE PRODUCENTÓW GIER KOMPUTEROWYCH. JEDNAK JESZCZE NA POCZĄTKU 
ZESZŁEGO DZIESIĘCIOLECIA WYDAWAŁO SIĘ TO MARZENIEM ŚCIĘTEJ GŁOWY.

TEKST    KAJETAN KUSINA   FOT.    MAT. PRASOWE

Polacy nie gęsi 
 i swoje gry mają
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Jednak nastąpił prawdziwy cud i w ciągu 
kilku ostatnich lat polski rynek prze-
szedł olbrzymią metamorfozę. Stało się 
to głównie za sprawą trzech firm, które 
wyrobiły sobie silną pozycję międzyna-
rodową pozycję, a ich tytuły oczekiwane 
są przez graczy na całym świecie. 

CD PROJEKT
Firma legenda, której polski rynek gier 
komputerowych zawdzięcza przynaj-
mniej kilka rewolucji. Spółka założona 
w maju 1994 roku przez Michała Kiciń-
skiego i Marcina Iwińskiego pierwotnie 
skupiała się na dostarczaniu oprogra-
mowania komputerowego ze Stanów 
Zjednoczonych. Jednak szybko zaczęła 
zajmować się także wydawaniem gier. Na 
początku były to tytułu mało znanej staj-
ni American Laser Games, ale niedługo 
potem w ofercie CD Projektu pojawiły się 
produkcje pierwszoligowe. W roku 1996 
firma jako pierwsza zaczęła wydawać 
gry z polskimi instrukcjami w pudeł-

kach. Następną rewolucją była lokaliza-
cja „Baldurs Gate” w 1999 roku, do której 
zatrudniono takie gwiazdy polskiego 
aktorstwa jak Wiktor Zborowski i Piotr 
Fronczewski. CD Projekt stał się naj-
bardziej cenionym dystrybutorem gier 
w kraju, ale chyba nikt nie spodziewał 
się, że na tym nie kończą się ambicje jego 
włodarzy. W 2002 roku powstało CD Pro-
jekt Red, które miało na celu stworzenie 
pierwszego polskiego hitu z prawdziwego 
zdarzenia. Tą grą miał okazać się oparty 
na kultowej sadze Andrzeja Sapkow-
skiego „Wiedźmin”. Projekt pochłonął 
20 milionów złotych i był najdroższą 
rodzimą produkcją tamtych czasów. Gra 
odniosła wielki sukces w kraju i na świe-
cie, ale okazało się, że to tylko przedsmak 
tego, co miało nastąpić. Wydana w 2011 
druga część „Wiedźmina” zdeklasowała 
swoją poprzedniczkę i w ciągu półtora 
roku sprzedała się w nakładzie dwóch 
miliona egzemplarzy. Krytycy i gracze 
byli zachwyceni, a polskie studio stało 

się jednym z najważniejszych graczy na 
rynku komputerowych gier fabularnych. 
Obecnie gracze na całym świecie wycze-
kują na trzecią część przygód Wiedź-
mina Geralta oraz nowy projekt studia, 
czyli adaptację kultowego systemu RPG 

„Cyberpunk 2077”.

TECHLAND
Wrocławski Techland także zaczynał na 
początku lat dziewięćdziesiątych i na po-
czątku też nie miał zbyt wiele wspólnego 
z produkcją gier komputerowych. Przez 
pierwsza lata działalności firma zajmo-
wała się tworzeniem słowników i trans-
latorów. Pierwszą gra firmy było wydane 
w 2000 roku, dzisiaj zapomniane już 

„Crime Cities”. W ciągu paru następnych 
lat Techland wyprodukował kilka cie-
kawych tytułów, ale żaden z nich nie był 
na tyle dobry aby zawojować światowy 
rynek. Pierwszym naprawdę głośnym 
tytułem firmy był wydany w 2009 roku 
komputerowy western „Call of Juarez: 
Więzy Krwi”. Gra cieszyła się sporym za-
interesowaniem, ale prawdziwy przełom 
nastąpił dwa lata później dzięki „Dead 
Island”. Rozgrywająca się w tropikalnej 
scenerii i pozwalająca graczom na walkę 
z zombie produkcja stała się wielkim 
hitem. Najlepiej mogą poświadczyć o tym 
liczby – „Dead Island” wraz ze swoją 
kontynuacją sprzedały się w ilości ponad 
siedmiu milionów egzemplarzy. Studio 
pracuje obecnie nad swoim najambitniej-
szym projektem, czyli rozgrywającym się 
w post-apokaliptycznym świecie „Dying 
Light”. Możliwe, że dopiero po premierze 
zobaczymy na co naprawdę stać pracow-
ników wrocławskiej firmy. 

CI GAMES
Warszawskie CI Games nie ma może na 
koncie tak spektakularnych sukcesów 
jak dwie poprzednie firmy, ale nadal 
może się pochwalić pewnymi osią-
gnięciami. Początki założonego w 2003 
studia, jeszcze pod nazwą City Interac-
tive, trudno uznać za dobrze rokujące. 
Firma zaczynała swoją działalność jako 
producent tanich strzelanin z perspekty-
wy pierwszej osoby (potem też przygodó-
wek), które produkowane były w liczbach 
sięgających nawet dziesięciu rocznie. 
Były to typowe budżetówki, na które nikt 
poważnie zajmujący się grami nawet nie 
zerkał. Przełom nastąpił w momencie 
wydania „Sniper: Ghost Warrior” w 2010 
roku. Pomimo niezbyt przychylnych 
recenzji gra zdobyła dużą popularność 
i sprzedała się dotychczas w trzymilio-
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nowym nakładzie. Pozwoliło to firmie 
przestać produkować masowy chłam 
i skupić się na kilku ambitniejszych pro-
jektach, takich jak druga część „Sniper” 
i strzelanina „Enemy Front”. Produkcjom 
CI Games bardzo daleko do poziomu 
gier wydawanych przez CD Projekt 
i Techland, ale studio prężnie się rozwija, 
szybko się uczy i coraz lepiej radzi sobie 
na światowym rynku. 

 IN ENGLISH

Ahead of the video game 
Poland has been recently a shining 
jewel on the world map of video game 
producers. But ten years ago it still 
seemed just a pipe dream.  

 
“The Polish video game industry was in 
a pitiful condition only a decade ago. With 
a few exceptions, games created by Polish 
development studios were examples of 
their inventors’ incompetence and syno-
nyms of hopelessness. Polish gamers were 
ashamed of their home-grown produc-
tions and did not hope this embarrassing 
situation would ever improve. But a true 
miracle occurred, and the Polish market 
has gone through a complete metamor-
phosis during the last several years. It 
happened mainly thanks to three com-
panies which managed to achieve strong 
positions on the international market and 
whose titles are now awaited by gamers 
from all over the world.

CD PROJEKT
A living legend to which the Polish 
video game market owes at least several 
revolutions. Established in May 1994 by 
Michał Kiciński and Marcin Iwiński, the 
company initially focused on deliver-
ing software from the United States but 
soon started to release games, too. In the 
beginning, they were titles produced by 
a little-known stable American Laser 
Games, but CD Projekt started to offer 
also first-division productions shortly 
after. In 1996, the company became the 
first one to start releasing games with 
Polish manuals. The next revolution 
came in 1999, when CD Projekt localized 
Baldur’s Gate, for which it employed 
such famous Polish actors as Wiktor 
Zborowski and Piotr Fronczewski. The 
company became one of the most highly 
regarded distributors in the country, but 
probably nobody expected that it would 
not abandon its ambitions. CD Projekt 

Red, aimed at creating the first genuine 
Polish game, was founded in 2002. This 
success was to be achieved thanks to The 
Witcher based on a famous book series 
by Andrzej Sapkowski. The project cost 
PLN 20 million and was the most ex-
pensive home-grown production of that 
time. The game became extraordinarily 
successful in the country and abroad, 
but it was actually only a foretaste of the 
success to come. Released in 2011, The 
Witcher 2 outclassed its predecessor and 
sold two million copies within a year and 
a half. Critics and gamers were delighted, 
and the Polish studio has become one of 
the most important players on the market 
of role-playing games. Currently, people 
all over the world eagerly await the third 
part of the Witcher’s adventures and 
Cyberpunk 2077, the new project of the 
studio based on the cult Cyberpunk game 
series.

TECHLAND
Techland, a company based in Wroclaw, 
also began in the early nineties and 
initially did not have much in common 
with video game production either. It was 
developing dictionaries and translators 
for the first years of its activities. Its first 
game was the currently forgotten Crime 
Cities released in 2000. Within the next 
several years, Techland produced sev-
eral interesting titles none of which was 
unfortunately good enough to conquer 
the world market. The first really famous 
title was Call of Juarez: Bound in Blood, 
a Western-themed game published in 
2009. It enjoyed considerable popular-
ity, but the real turning point came two 
years later thanks to Dead Island. Taking 

place in a tropical setting and allowing 
the players to fight zombies, the produc-
tion became a huge hit, which is best 
proved by statistics – Dead Island and 
its sequel sold more than seven million 
copies. The studio is now working on its 
most ambitious project, Dying Light set in 
a post-apocalyptic world. Perhaps only 
after its premiere will we see what the 
company from Wroclaw is capable of.

CI GAMES
Seated in Warsaw, CI Games does not 
have such spectacular success on its 
scorecard as the two already mentioned 
companies but can still boast some 
achievements. The beginnings of the 
studio established in 2003 under the 
name of City Interactive did not seem 
particularly promising. The company 
began its activities as a producer of 
cheap, first-person shooter games (and 
later also adventure games). It pub-
lished even as many as ten titles a year. 
They were typical, low-budget produc-
tions no serious gamer would even look 
at. The turning point came with the 
release of Sniper: Ghost Warrior in 2010. 
Despite slightly unfavourable reviews, 
the game has won great popularity 
and so far sold three million copies. It 
helped the company to stop producing 
trash and focus on several more ambi-
tious projects, such as the second part 
of Sniper and the shooter Enemy Front. 
CI Games productions are far from the 
standard set by games released by CD 
Projekt and Techland, but the studio 
is developing dynamically, learning 
quickly and performing increasingly 
well on the world market. 
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SPAKOWAĆ SIĘ W PIĘĆ MINUT, WYJECHAĆ NA PÓŁ ROKU. TEN OBRAZEK, 
NIE DLA WSZYSTKICH CHARAKTERYSTYCZNY, ZYSKUJE W NASZYCH 
CZASACH ZUPEŁNIE NOWE OBLICZE. DZIŚ W DALEKIE PODRÓŻE 
ZABIERA SIĘ ZE SOBĄ CAŁE DOMOSTWO. WRACA MODA NA KAMPERY.

TEKST    MATEUSZ KOŁOS

Jednym z najbardziej rozpozna-
walnych znaków lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych, czasu 
wolności obyczajowej i przemian 
społecznych okazał się być 

niepozorny samochód. Do tego o dość 
topornej linii i raczej marnych osiągach. 
Kupowany był jednak przez rzesze ludzi, 

którzy szybko zaczęli go utożsamiać 
z poszukiwanym wówczas intensywnie 
poczuciem wolności i niezależności 
od organów państwowych. Anglicy 
nazywali go „camper”, Amerykanie 
woleli określenie „bus”, w Polsce bloku 
wschodniego dostał tytuł „ogórka”. Na-
prawdę nazywał się Volkswagen Type 

2 i był drugim modelem po charakte-
rystycznym „garbusie”, który zjechał 
z taśmy produkcyjnej. Jak się okazało, 
równie kultowym. Pierwsze dwie serie 
tego samochodu, którego produkcji 
zaprzestano w ubiegłym roku, to dziś 
rarytasy na rynku i żywe symbole tzw. 
road trippin’ – połykania kolejnych ki-

Nowi 
 nomadzi
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lometrów, najczęściej bez wyznaczonego 
z góry celu. Dziś trend ciągłego prze-
mieszczania się z miejsca na miejsce 
(nie tylko rzeczonym Volkswagenem), 
kiedyś tak popularny w USA i Euro-
pie Zachodniej, powraca z nową siłą. 
Chociaż zupełnie nie przypomina tego, 
czym był niegdyś.

WYJEŻDŻASZ? ZAPUŚĆ KORZENIE
Pytając o tożsamość dzisiejszego użyt-
kownika caravanów, można porzucić 
odniesienia do różowych lat siedem-
dziesiątych. Chociaż użytkuje się je 
równie chętnie co kilka dekad temu, 
siedzą w nich zupełnie inni ludzie. To już 
raczej nie niebieskie ptaki i ludzie żyjący 

w kontrkulturze, ale stateczni obywatele 
o stałych dochodach. Caravaning jest dla 
nich tymczasową ucieczką przed main-
streamem i oczekiwaniami stawianymi 
przez kapitalistyczne środowisko. Nie 
każdy w końcu lubi spędzać urlop przy 
hotelowym basenie w tropikach. Jedno-
cześnie, dzisiejszy neonomada to ktoś, 

PODRÓŻE    TRAVEL
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kto zawsze ma okazję do tego środowiska 
wrócić. Słowami badacza współczesnego 
nomadyzmu, Johna Urry’ego: warunkiem 
mobilności jest zakotwiczenie. Mało 
kto decyduje się na życie na kilkunastu 
metrach kwadratowych przez okrągły 
rok. Chyba, że ma wystarczająco dużo 
funduszy na zakup większego metra-
żu. Potrzeba luksusu wkracza również 
na tak nonkonfirmistyczny obszar jak 
camping. Nikogo już nie dziwią mode-
le samochodów wypuszczanie przez 
firmę Newell czy Winnebago. Te kolosy 
są wręcz stworzone do przemierzania 
długich tras. Sygnowany nazwą Ne-
well Coach pojazd to właściwie dom na 
kółkach – długi na kilkanaście metrów, 
napędzany 600-konnym silnikiem, 
mieszczący w sobie sypialnię, kuchnię 
z wielką lodówką, biuro oraz salon i ła-
zienkę. Co prawda za cenę półtora milio-
na dolarów można mieć kilka domów, ale 
nigdzie się ich ze sobą nie zabierze. Na 
zlotach miłośników caravaningu takich 
modeli nie uświadczy się jednak często. 
Chętnych do kupowania kamperów nie 
brakuje, najczęściej jednak nabywane są 
używane pojazdy, których ceny sięgają 
średnio kilkunastu tys. zł. Inwestowanie 
w te nowsze wymaga wydatku na pozio-
mie minimum 25 tys. zł. Zawsze można 

również wynająć kampera – rodzime 
ceny oscylują w granicach kilkuset 
złotych za dzień. To całkiem wygodna 
opcja, zwłaszcza, jeśli nie w głowie nam 
utrzymywanie i serwisowanie pojazdu.

GDZIE (Z) TYM JECHAĆ?
Zanim zdecydujemy się na zakup kam-
pera, trzeba zadać sobie dwa pytania: 
jak szybko lubimy podróżować i czy 
zawsze wracamy do tych samych miejsc. 
Kampery po prostu nie są dla takich 
ludzi przeznaczone: ani nie osiągają za-
wrotnych prędkości, ani nie po drodze 
im z obleganymi kurortami, gdzie każdy 
może dojechać. Wakacje w takim pojeź-
dzie to z drugiej strony sposób na tani 
nocleg i brak ograniczeń co do miejsca. 
Przy czym nad Wisłą panują względ-
nie dobre warunki do podróżowania 
takim środkiem transportu – większość 
parkingów nie ma obostrzeń względem 
podobnych pojazdów. Z podobną swo-

To już raczej nie 
niebieskie pta-

ki i ludzie żyjący 
w kontrkulturze, ale 
stateczni obywatele 

o stałych docho-
dach. Caravaning 
jest dla nich tym-

czasową ucieczką 
przed mainstre-

amem i oczekiwa-
niami stawianymi 
przez kapitalistycz-

ne środowisko.
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bodą można również zwiedzić Norwegię, 
Francję i Włochy. Prawdziwą mekką 
staje się w tym wypadku oczywiście 
USA. Kampery są tu traktowane jako 
oddzielna kategoria pojazdów, co wiąże 
się z rozmaitymi przywilejami, a trasa 
Boston – San Francisco wciąż jawi się 
jako marzenie niejednego pożeracza 
kilometrów. Istnieją już nawet firmy, 
które zajmują się przewożeniem osobi-
stych kamperów przez ocean (chociażby 
niemiecka SeaBridge). A jeśli wciąż jest 
za drogo? Zawsze można wynająć wy-
służonego „ogórka” na miejscu i dać się 
ponieść przygodzie. 

 IN ENGLISH

The new nomads 
Pack your things in five minutes and leave 
for six months. Such a picture, not common 
for everyone, gains a whole new face 
nowadays. Today we take all belongings 
while going on a long trip. Fashion for 
campers strikes back. 

One of the most common signs in the 1970s 
and 1980s, the times of moral freedom 
and social transformations, turned out 
to be an inconspicuous car. Thereto with 
heavy-handed line and weak performance. 
However, it was bought by multitude of pe-
ople who quickly started to identify it with 
seeking freedom and government indepen-
dence which was intensively needed back 
then. Englishmen called it “the Camper”, 
Americans preferred “Bus”, and in Poland 
of the Eastern Block era it received a title 
of “ogórek” (literally cucumber). Its real 
name was Volkswagen Type 2 and was the 
second model after the distinctive Beetle 
which left the production line. As it later 
turned out, an equal cult. First two series 
of that car, which production was stopped 
last year, nowadays are market rarity and 
a true symbols of so-called road trip-
pin’- consecutive kilometers consumption, 
often without any determined destination. 
Today the trend of constant moving from 
one place to another (not only with the said 
Volkswagen), once such popular in the USA 
and the Western Europe, strikes back, al-
though it doesn’t resemble what it once was.

LEAVING? PUT DOWN YOUR ROOTS
While asking for the identity of today’s 
caravan user, you can give up the referen-
ces to the 1970s. Although the caravans 
are used as commonly as few decades 
ago, the users are completely different. 

They are rather level-headed people with 
regular income than blue birds living in 
counterculture. For them the caravanning 
is temporal escape from mainstream and 
capitalistic society expectations. In the end 
not everyone likes to spend their holiday 
by the hotel pool in the tropics. At the same 
time, today’s neo-nomad is a person who 
always has its chance to go back to this 
environment. In a words of contemporary 
nomadism researcher, John Urry, “ancho-
rage is the condition of mobility.” Not many 
decide to live on a dozen square meters 
or so for an entire year. Unless they have 
enough funds for a bigger metric area 
purchase. The need for luxury also enters 
the nonconformist field such as camping. 
Newell or Winnebago companies putting 
a new models of cars on the market doesn’t 
surprise anyone now. Those colossus’ are 
simply made to travel across long distan-
ces. Newell Coach signed vehicle is in 
fact house on wheels – dozen meters or 
so long, powered with 600-horse power 
engine, containing a bedroom, kitchen 
with huge refrigerator, office, living room 
and bathroom. Admittedly with the price of 
one and a half million dollars you can have 
few houses but none of them can be taken 
on a road. But such cars are hard to find 
on a typical caravan lovers rally. There are 
many prospective camper buyers, although 
used ones are purchased most often, which 
prices are about ten to fifteen thousand zlo-
tys. For the newer ones you have to invest 
twenty five thousand zlotys minimum. You 
can always rent a camper – family prices 
fluctuates around few hundreds zlotys per 
day. It is quite comfortable option, espe-
cially when maintaining and servicing the 
vehicle is not in our minds.

WHERE TO GO WITH IT?
Before we decide to buy a camper, we have 
to ask ourselves two questions: how fast 
do we prefer to travel and do we always 
come back to the same places. Campers are 
simply not designed for such people: they 
do not reach incredible speed nor they are 
in favor with crowded health resorts where 
everyone can drive to. On the other hand, 
holidays in such a vehicle is a great way 
for a cheap overnight and no limitations 
for the place. In Poland, there are relatively 
good conditions to travel in campers – 
most of the parking lots have no limitations 
towards such vehicles. In similar manner 
you can travel in Norway, France and Italy. 
The real Mecca in this case is of course in 
the USA. Campers are treated here as sepa-
rate vehicle category, which involves many 
privileges. Boston – San Francisco route 
still appears as dream to many devourers 
of kilometers. There are even companies 
taking care of the personal camper trans-
portation across the ocean (for example 
SeaBridge from Germany). And when it is 
still too expensive? You can always rent 
a run-down “the Bulli” at the place and get 
carried away with the adventure.  

Wakacje w takim 
pojeździe to z dru-

giej strony spo-
sób na tani nocleg 
i brak ograniczeń 

co do miejsca. 
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Keine Kraft
 ohne Freude

PIERWSZYM SAMOCHODEM, JAKI MIELIŚMY W RODZINIE, BYŁ „OGÓREK”. I TO NIE TAKI 
ZWYKŁY, TYLKO PODRÓBA „WESTFALII”. KTOŚ WZIĄŁ PODWYŻSZANĄ T2 I PRZEROBIŁ NA 
SAMOCHÓD KEMPINGOWY. CAŁKIEM UDANIE. DO SZKOŁY WIĘC JEŹDZIŁEM LEŻĄC, BO 
NIE BYŁO TYLNYCH FOTELI. TYLKO ŁÓŻKO.

TEKST    MARCIN KĘDRYNA   FOT.    MAT. PRASOWE

Następnym samochodem był 
VW 1302. Przez tego „Garbu-
sa” wchodziłem w dorosłość 
z przekonaniem, że prędkość 
maksymalna osobowego 

auta to 90 km/h.
Miałem do szkoły z górki. Znaczy była 

na osiedlu taka górka, na której ojciec co 
wieczór stawiał „Garbusa”, dzięki temu ła-
twiej nam było pchać go co rano. W mro-
kach i mrozach stanu wojennego nowe 
akumulatory były trudne do zdobycia. 
Wiem, wiem. Inni mieli gorzej. Np. lżejsze 
samochody parkowane na równym.

Ojciec wciąż kocha tego „Garbusa”. 
Pytał mnie ostatnio, co się z nim stało. I od 

razu opowiedział (który to już raz?!) jak 
naprawił kiedyś gaźnik.

Dawno temu opowiedziałam tę historię 
mojemu pierwszemu mechanikowi. 
Stwierdził, że dla niego mówienie o gaźni-
ku w „Garbusie” to jednak przesada. Że to 
trochę jakby nazywać ponton okrętem.

Nie powtórzyłem tego ojcu. On zawsze, 
kiedy widzi „Garbusa” w komisie, zatrzy-
muje się, żeby go obejrzeć. Mówi, że sobie 
w końcu takiego kupi. Najchętniej kabriolet.

No i nie będzie to raczej beetle.
Volkswagen powstał, bo ktoś miał ideę. 

Nie będę pisał kto, bo dziś użycie tego 
nazwiska zamyka ponoć każdą dyskusję. 
Idea – upraszaszczając – sprowadzała się 

na dostarczeniu porządnych (generalnie, 
wtedy jak się coś robiło, to porządnie) 
samochodów zwykłym ludziom. Z cza-
sem Der Konzern skoncentrował się na 
robieniu samochodów porządnych. I jakoś 
sobie z tym radzi.

Der Konzern produkuje dziś też vol-
kswagena beetle. (Gdyby to jeszcze nie 
było wiadomo – tekst jest o volkswagenie 
beetle, który jakiś czas temu zastąpił 
model, który się nazywał new beetle. 
Logiczne, tylko inaczej.)

To zdecydowanie ładny samochód. 
Niestety, o ile z zewnątrz w nieco może 
kreskówkowy sposób przypomina starego 
„Garbusa”, to w środku (i nie chodzi tu 
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wyłącznie o to, jak tam wygląda) nie ma 
z nim nic wspólnego. No, może poza nic nie 
mieszczącym schowkiem na rękawiczki.

Jest takie niemieckie słowo – Geist. 
Tłumaczy się je „duch”.

Umberto Eco napisał, że Niemcy „uwa-
żają się za głębokie umysły, ponieważ ich 
język jest ogólnikowy, nie ma jasności 
francuskiego, nie wyraża nigdy dokładnie 
tego, co powinien. Niemiec nie wie zatem 
nigdy, co chciał powiedzieć, i tę niepew-
ność bierze za głębię myśli”. Przesadza. 
Ale jeżeli się miało porządnych nauczy-
cieli, takich o przedwojennych korze-
niach, to oni słowa „Geist” nie tłumaczyli. 
Bo to coś więcej niż duch, dusza. Jest tam 
jeszcze coś jeszcze.

Jakiś filozof by wam to wyjaśnił 
i pewnie dodał, że słowa „Geist” nie moż-
na używać tak, jak ja to zaraz zrobię. Ale 
co mi tam.

Inżynierowie VW chcieli przenieść 
„Garbusa” w dzisiejsze czasy. Prawie im 
wyszło. Prawie, bo zapomnieli o tym, że 
w „Garbusie” najważniejszy był Geist. Zro-
bili normalny samochód w fikuśnej karo-
serii. Starali się. Deska rozdzielcza nie jest 
identyczna jak we wszystkich skodach, 
passatach, golfach, seatach i amaroku. 
Nawet bluetooth uruchamia się łatwiej niż 
w normalnych VW. Niestety bezpłciowość 
tego auta jest tak duża, że nikt nie może 
uwierzyć, że bluetooth działa tak prosto. 
Każdy chce to robić, jak w normalnym 
volkswagenie – w sposób niepotrzebnie, 
irracjonalnie skomplikowany.

Beetle jest wydmuszką. To porządny 
samochód, ale nic poza tym.

Co w tym złego? To zależy. Dla ludzi, 
którzy mają jakiś do „Garbusa” stosunek, 
takich jak mój ojciec czy ja, beetle jest 
nieporozumieniem.

Ale są też inni. Ludzie, dla których vol-
kswagen to golf czy passat. Tacy, jak mój 
sąsiad Tomek. Wsiadł do 200-konnego 
beetle. Przejechał się kawałek i natych-
miast się zakochał. 

Ale podejrzewam, że gdy wsiądzie do 
golfa R, uczucie zniknie jak zeszłoroczny 
śnieg. Bo jest to ten rodzaj zakochania, 
w którym obiekt miłości nie ma specjal-
nego znaczenia.

Cóż, gdyby ktoś z Volkswagena mnie 
zapytał, dlaczego beetle nie jest samo-
chodem marzeń, zasugerowałbym, żeby 
następnym razem do jego projektowania 
zaprosili ludzi z Porsche, bo oni tam 
wciąż wiedzą, że co znaczy hasło „Kraft 
durch Freude”. Dosłownie, w rozumieniu 
z drugiej połowy XX wieku. Że firma 
czerpie siłę z radości klientów.

 IN ENGLISH

Keine Kraft ohne Freude
The first car which belonged to my family 
was the Bully. And it wasn’t a regular one, 
but a fake of Westfalia. Someone took the 
raised T2 and converted it into a camper. 
It was done quite well. So I used to go 
to school lying, since there were no back 
seats. Only a bed.
 
The next car was VW 1302. Due to this 
Beetle, I entered the adulthood with the 
conviction that the maximum speed of 
a car is 90 km per hour. 

My school was downhill. I mean that 
there was a hill in our neighborhood 
where my dad parked the Beetle every 
night, so we it was easier for us to push 
it every morning. In the gloom and frost 
of the martial law, it was difficult to get 
a new battery. I know. The others had 
more difficulties. For example, lighter 
cars parked on the flat surface. 

My dad still loves this Bug. Recently 
I asked him about what had happened 
to the car. And he told me the story (how 
many times it was?!) how he repaired the 
carburetor once right away.

Long ago, I told this story to my first 
mechanic. He said that for him talking 
about carburetor in a Beetle is an exag-
geration. It is a bit like calling a rubber 
dinghy a ship. I didn’t repeat that to my 
father. When he sees a Bug at the used 
car dealer’s, he always stops to see it clo-
ser. He says that he would eventually buy 
one. The convertible would be best.  

And it would not be rather a New Beetle. 
The Volkswagen was built, since 

someone had an idea. I would not write 
who it was, since supposedly using this 
name today finishes all conversation. 
Idea, simplifying, was about providing 
a decent (generally, whatever was done 
then was decent) cars to ordinary people. 
With the course of time, Der Konzern 
focused on producing decent cars. And it 
still does it somehow. Der Konzern pro-
duces the Volkswagen Beetle also today. 
(If it isn’t clear enough – the text is about 
the Volkswagen Beetle which replaced 
some time ago a model which was called 
the New Beetle. It’s logical, but the other 
way round.)

It is definitely a nice car. Unfortuna-
tely, while its outer design resembles the 
old Beetle in a bit cartoon way, they have 
nothing in common when it comes to the 
interior (and it’s not only about the look). 

Well, maybe apart from the glovebox 
which would not hold anything. There is 
a German word, Geist. It is translated as 
the spirit. 

Umberto Eco wrote about the Germans 
that: “They think themselves profound 
because their language is vague – it 
does not have the clarity of French, and 
never says exactly what it should, so no 
German ever knows what he meant to 
say, and mistakes this uncertainty for 
depth.” It is an exaggeration. But if you 
had decent teachers, those who had the 
prewar roots, they didn’t translated the 
word, Geist. Since it’s something more 
than a spirit or mind. There is something 
more in it. 

A philosopher could explain it to you 
and add that you cannot use the word, 
Geist in the way I will do in a minute. But 
what does it matter?

The VW engineers wanted to take the 
Bug to our times. They almost managed 
to do it. Almost, since they forgot that the 
most important part of the Bug was Geist. 
The y did an ordinary car in a fancy 
body. They did their best. The dashboard 
is not the same as in all Skodas, Passats, 
Golfs, Seats and Amaroks. Even the Blu-
etooth starts better than in the normal 
VWs. Unfortunately, the blandness of 
this car is so big that no one can believe 
that Bluetooth works so easily. Everyone 
wants to do it the way they do in a regu-
lar Volkswagen – in an unnecessarily 
and irrationally complicated way. The 
Beetle is a blown egg. It is a decent car 
and nothing more. 

What’s wrong with it? It depends. 
For those who have a certain attitude 
towards the Bug, like mine or my father’s, 
the Beetle is a misunderstanding. 

But there are also the others. People 
who consider a Volkswagen as a Golf or 
a Passat. Just like my neighbor, Tomek. 
He got into the 200-hp Beetle. He took 
a short ride and he fall in love instantly.

But I presume that when he gets to the 
Golf R, the feeling will evaporate. Since 
this is the type of love in which the object 
of love doesn’t really matter. 

Well, if was asked by someone from 
Volkswagen why the Beetle is not a care 
of my dreams, I would suggest them 
to invite some people from Porsche to 
design next time, because they still know 
what the motto, “Kraft durch Freude” 
means. Literally, in the understanding 
from the second half of the 20th century. 
That is the company gets power from the 
customers’ joy.  



Rajd
 Polski

NIE PRZYPOMINAM SOBIE TAKIEGO ZAINTERESOWANIA RAJDAMI W POLSCE JAK W TYM ROKU. 
OCZYWIŚCIE KOŁEM NAPĘDOWYM IMPREZY BYŁ WYSTĘP ROBERTA KUBICY, ALE NIE NALEŻY 
ZAPOMNIEĆ, ŻE NAD PIĘKNE MAZURSKIE TERENY ZJECHAŁA CAŁA CZOŁÓWKA NAJLEPSZYCH 
KIEROWCÓW ŚWIATA. 71. RAJD POLSKI BYŁ BOWIEM JEDNYM Z RAJDÓW ZALICZANYCH DO 
GENERALNEJ KLASYFIKACJI MISTRZOSTW ŚWIATA.

TEKST I FOT.    DARIUSZ ROMAN   
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Ryk silników, który niósł się 
kilometrami od wczesnych 
godzin rannych, tłumy kibi-
ców na trasach, którzy chcieli 
choć na chwilę zobaczyć 

jadące z ogromną szybkością po grunto-
wych drogach samochody rajdowe, tumany 
kurzu podrywane po każdym przejeździe 

– to wszystko zmieniło Mazury na te kilka 
dni w motoryzacyjną stolicę świata.

Najbardziej wytrwali kibice, choć 
powinienem napisać – setki i tysiące 
kibiców – kiedy tylko słońce pojawia-
ło się na horyzoncie, ustawiali się na 
trasach rajdowych niczym myśliwi. 
Jeśli w okolicy nie było drzew, na które 
można byłoby się wspiąć, zaszywali się 
w gęstej trawie. Ci bardziej przygotowa-
ni, wraz z wyborem miejsca, organi-
zowali sobie mini biwaki, z gorącymi 
napojami i przekąskami. Były telewi-
zory, radia, krótkofalówki. Niczego nie 
brakowało, aby zapewnić sobie komfort 
oglądania i dobry widok na jak najdłuż-
szy odcinek trasy. Miejscowi, jeśli nie 
byli zatrudnieni przy organizacji, słu-
żyli pomocą w znalezieniu najlepszego 
miejsca do oglądania dla tych wszyst-
kich, którzy imprezę odwiedzili. Niektó-
rzy zajmowali się wynajmem miejsc 
parkingowych, inni gonili zabłąkanych 
kibiców, którzy z niewiedzy weszli 
gospodarzowi w szkodę. Byli również 
tacy, którzy uważali się za szybszych 
niż samochody i z ułańską fantazją 

Najbardziej 
wytrwali kibice, 

choć powinienem 
napisać – setki 

i tysiące kibiców 
– kiedy tylko 

słońce pojawiało 
się na horyzoncie, 

ustawiali się na 
trasach rajdowych 

niczym myśliwi. 
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dostarczali sobie i organizatorom ko-
lejnych powodów do zmartwień – taki 
polski folklor. Do tego wszechobecny 
kurz, który opadał dopiero kiedy słońce 
zachodziło, a który po całym dniu do-
pingu można było znaleźć nawet w naj-
bardziej odległych miejscach swojego 
ciała i garderoby.

Rajd był fantastyczny i tylko trzy 
rzeczy nie sprawdziły się tak, jak orga-
nizator przewidywał. Nie padało, choć 
codziennie wesoły pan w telewizorze 
ostrzegał przed ogromnymi ulewa-
mi i koniecznością zabrania ze sobą 
parasola. Dopiero ostatniego dnia, kiedy 

wszyscy żegnali się i ruszali do domów, 
nastąpiło oberwanie chmury i trwało 
przez wiele godzin. Nie udał się wyjazd 
na kilka odcinków specjalnych na Litwę. 
Tam dały o sobie znać słabo przygotowa-
ne trasy i niesforni kibice. Nie sprawdziły 
się również przewidywania, że najlepszy 
będzie polski kierowca. Wygrał Seba-
stian Ogier, a Robert Kubica nie ukoń-
czył wyścigu. Dokładnie tak samo jak 
Krzysztof Hołowczyc i Michał Sołowow. 
Nikt o tym jednak nie będzie pamiętał, 
kiedy za rok światowa czołówka rajdów 
znowu przyjedzie do Polski. Oby tak się 
stało i oby was tam nie zabrakło. 
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 IN ENGLISH

71st Rally Poland 
I can’t remember such an interest in rallies 
in Poland as it is this year. Of course, the 
flywheel of the event was Robert Kubica’s 
participation, but we shouldn’t forget that 
all the top best world drivers came to 
Mazury region. The 71st Rally Poland was 
one of the rallies ranked as the general 
classification of the World Cup..  
 
The roar of the engines which wafted for 
kilometers from the early hours, crowds 
of the spectators on the routes, who 
wanted to see at least for a while rally 
cars speeding on the dirt roads, clouds 
of dust being raised by every ride – all 
of those things changed Mazury into the 
automotive capital city of the world for 
several days.  

The most persistent fans, or should 
I write – hundreds and thousands of 
fans – as soon as the sun appeared over 
the horizon, stood along the rally routes 
just like hunters. If there were no trees 
in the neighborhood which they could 
climbed on, they hid in the dense grass. 

GUST    TASTE
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Those who were more prepared, when 
choosing the place, organized small 
camps with hot drinks and snacks. 
There were TVs, radios and walkie-tal-
kies. Nothing was missing just to provide 
comfort of watching and a good view on 
the longest section of the route. The local 
people, if were not engaged in the rally 
organization, helped in finding the best 

place to watch to all those who visited 
the event. Some of them were respon-
sible for renting the car park places, 
the other were chasing the lost fans 
who from ignorance caused damages 
to the farmers. There were also people 
who considered themselves to be faster 
than the cars and with bravado gave 
another reasons to the organizers to 

worry – it’s kind of Polish folklore. Plus 
the omnipresent dust which was falling 
down only when the sun was setting and 
which after the whole day of supporting 
could have been found even in the most 
remote areas of your body and clothes. 

The rally was fantastic and only three 
things failed to happen according to the 
organizers’ plans. There was no rain, 
even though a nice man from TV foreca-
sted everyday heavy downpours of rain 
and warned to take the umbrella. It was 
on the last day when everyone was saying 
goodbye to everyone and heading home 
that there was a cloudburst and it lasted 
for several hours. A ride for a couple of 
special stages in Lithuania failed to hap-
pen. It was where poorly prepared routes 
and naughty spectators made themselves 
felt. The forecasts that the best driver wo-
uld be from Poland also didn’t come true. 
Sebastian Ogier won and Robert Kubica 
didn’t finish the race. Just like Krzysztof 
Hołowczyc and Michał Sołowow. No one 
would remember this when world top 
rally drivers will come to Poland again 
next year. We hope it would happen and 
we hope you wouldn’t miss it.  

 REKLAMA

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing
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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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BIZNES    BUSINESS

GRUPA KAPITAŁOWA OMEGA PILZNO JAKO LIDER NA RYNKU WŚRÓD 
OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH JEST ZMUSZONY DO TEGO, ABY JEGO 
PRACOWNICY REPREZENTOWALI NAJWYŻSZY POZIOM PROFESJONALIZMU 
I SKUTECZNOŚCI. STĄD FIRMA ZNANA JEST Z BARDZO ZAAWANSOWANYCH 
PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH.

TEKST    ŁUKASZ TAMKUN   FOT.    MAT. PRASOWE

– Każdy nowy pracownik bierze udział 
w szkoleniu adaptacyjnym. Dzięki temu 
zaczynają pracę znając zespół i „czu-
jąc” swoje stanowisko i obowiązki. To 
bardzo ułatwia dalszą pracę i wdrażanie 
się – zaznacza Marzena Pelc, Pełnomoc-
nik Zarządu ds. HR w OMEGA Pilzno – 
pracownicy dzięki temu czują większą 
identyfikację z firmą, no i mają okazję 
poznać się nawzajem, nie są więc dla 
siebie anonimowi – dodaje Marzena Pelc. 

Nie na tym jednak szkolenia się 
kończą. Jeśli zechcemy zmienić posadę, 
wtedy również firma dba, żebyśmy 
czuli się na niej jak najlepiej. W związku 
z tym musimy przejść szkolenie stano-
wiskowe, na którym nauczymy się, na 
czym będą teraz polegały nasze zadania, 
jak zmienia się specyfika pracy na nowy 
miejscu pracy, a także poznamy nieco 
nasz nowy zespół. Naturalnie podobne 
szkolenia przechodzi się również przy 
okazji awansu, nie tylko np. zmianie 
działu. Daje to pewność, że pracownik 
będzie przygotowany do nowej funkcji 
i będzie czuł się w niej pewnie.

Specyfika rynku sprawia, że wiele 
stanowisk wymaga również dodatko-
wych licencji. Naturalnie firma daje 
możliwość wyrobienia sobie wszel-
kich niezbędnych dokumentów, jakie 
będą nam potrzebne do skutecznego 
działania. Jeśli przy tym potrzebujemy 
jakichś wyjątkowych, wąskich umie-

jętności, OMEGA Pilzno oferuje również, 
w zależności od zakresu obowiązków, 
indywidualne plany szkoleń. Wówczas 
pracownik może dokształcać się w kie-
runkach, jakie są mu potrzebne nie 
tylko wewnątrz firmy. OMEGA Pilzno 
współpracuje z wieloma zewnętrznymi 
jednostkami szkoleniowymi. 

Nie ma więc mowy o gnuśnieniu 
i okopaniu się na zajmowanym sta-
nowisku. Firma premiuje chęć samo-
rozwoju i oferuje idealne warunki dla 
ambitnego pracownika. Mamy więc 
pewność, że w czasie rozwoju naszej 
kariery zawodowej w Grupie Kapitało-
wej OMEGA Pilzno, wyjdziemy bogatsi 
nie tylko w doświadczenie, ale również 
w teoretyczną i praktyczną wiedzę, a to 
są wartości nie do przecenienia. 

 IN ENGLISH

Becoming better
As the leader on the logistics market, the 
OMEGA Pilzno Consortium is forced to 
ensure its employees represent the highest 
level of professionalism and effectiveness. 
Therefore, the company is famous for its 
advanced training programmes.
 

“Each new employee takes part in an ad-
aptation training, thanks to which they 
begin their work already knowing the 

team and ‘understanding’ their job and 
duties. This greatly facilitates further 
work and adaptation to the new environ-
ment,” says Marzena Pelc, Plenipotenti-
ary of the Board for HR at OMEGA Pilzno. 

“As a result, our employees identify with 
the company and have a chance to get 
to know each other. They are no longer 
anonymous to one another.”

But this is not the end of the training ac-
tivities. If you want to change your position, 
the company sees to it that you feel as well 
as possible in the new environment. This is 
why you have to take additional on-the-
job training courses, where you can learn 
what your new tasks consist in and in what 
way the new position differs from the old 
one. You can also get to know your new 
team. You are obviously offered similar 
training not only when you change the de-
partment but also when you are promoted. 
Such a policy ensures that the employee 
is prepared for the new function and feels 
confident in the new role.

The market demands that many posts 
have additional licences. The company 
certainly gives its employees an oppor-
tunity to receive all the documents they 
need to work effectively. And if anyone 
needs some unique, narrow skills,  
OMEGA Pilzno offers also individual 
training programmes depending on the 
scope of one’s duties. As a result, its em-
ployees can acquire new skills in various 
fields of interest they need also outside the 
company. OMEGA Pilzno cooperates with 
many external training bodies.

Growing listless and digging in one’s 
position is therefore out of question. The 
company rewards those who want to de-
velop their skills and offers ideal working 
conditions for ambitious employees. So 
you can be sure that during your pro-
fessional career at the OMEGA Pilzno 
Consortium you will become richer in not 
only experience but also theoretical and 
practical knowledge – values that cannot 
be overestimated.  

Być coraz 
 lepszym
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Inwestycje  
i Finanse

▶▶Domy maklerskie oraz firmy oferujące handel walutami zwijają działalność.

▶▶Rynek podkopują im… stabilność notowań złotego i marazm na giełdzie.

Życie maklera wbrew temu, co sądzą nie-
którzy, nie jest usłane różami. Takie przy-
najmniej można odnieść wrażenie, gdy się 
z nimi porozmawia. Nie wszystko bowiem 
zależy od nich: bez względu na to, jak się 
starają, bez dobrej koniunktury giełdowej 
i zmienności na rynku nie są w stanie przy-
ciągnąć inwestorów. A mówiąc językiem 
biznesu: nie są w stanie zarobić dla swoje-
go pracodawcy więcej pieniędzy. Nie ma tu 
większego znaczenia, na jakim obszarze 
koncentruje się ich działalność. Niezależ-
nie bowiem od tego, czy mamy do czynie-
nia z typowym domem maklerskim czy też 
firmą zajmującą się przede wszystkim ryn-
kiem forex, na którym obraca się waluta-
mi, pewnych barier nie da się przeskoczyć. 
A tych w ostatnim czasie przybyło.

Wystarczy spojrzeć na warszawski ry-
nek giełdowy, by zauważyć, że coś jest nie 
tak. WIG20 od dobrych kilku miesięcy nie 
spada, ale też za bardzo nie rośnie. W nie-
łaskę popadły spółki z indeksów WIG50 
oraz WIG250. W takich warunkach niko-
go raczej nie dziwi, że inwestorzy wolą stać 
z boku, niż siłować się z rynkiem. Zresztą, 
jak mówią sami maklerzy, łapanie lokal-
nych dołków i górek przypomina obecnie 
raczej walkę z wiatrakami niż przemyśla-

ne inwestowanie. W lipcu średnie dzienne 
obroty na rynku akcji ukształtowały się na 
poziomie niecałych 655 mln zł. Ostatni raz 
tak słaby wynik nasza giełda zanotowała 
w sierpniu 2012 roku.

Patrząc na te liczby, maklerzy z pew-
nością nie mogą spać spokojnie. Prowizje 
pobierane od klientów jeszcze do niedawna 
stanowiły podstawowe źródło przychodów 
domów maklerskich. Źródło to wyraźnie 
jednak wyschło. Martwy rynek debiutów 
dodatkowo potęguje kłopoty branży. 

Forex, czyli rynek walutowy, miał  
być odskocznią od giełdy. Spora część 
tradycyjnych domów maklerskich uru-
chomiła już jakiś czas temu własne plat-
formy służące do handlu walutami. Miały 
być one alternatywą dla graczy, którzy 
chcą się wyrwać z marazmu panującego 
na warszawskim parkiecie. Miały, bo jak 
się okazało, również rynek forex ostatnio  
nie rozpieszcza firm oferujących inwe-
stycje w waluty. Wszystko przez niską 
zmienność, czyli stabilne notowania zło-
tego. O tym, jak bardzo zyskał on moc  
w ostatnich latach, świadczyć mogą 
choćby cytaty z biuletynów analitycz-
nych opublikowanych w ubiegłym ty-
godniu, gdy narastały spekulacje wokół 

możliwej interwencji zbrojnej Rosji na 
Ukrainie. Taka informacja jeszcze kilka 
lat temu spowodowałaby wyprzedaż na-
szej waluty i wzrost kursów o kilkanaście 
groszy w ciągu dnia, tymczasem...: „Zło-
ty utrzymuje się wokół 4,20 zł za euro, 
ale skala wahań jest dość wysoka” – na-
pisał w komentarzu z 13 sierpnia Igna-
cy Morawski, główny ekonomista BIZ 
Banku. Nie dodał, że w przypadku kursu 
euro owa „wysoka skala wahań” wynosiła 
dzień wcześniej… +/–1 grosz, czyli łącz-
nie „zatrważające” 0,47 proc.

Stabilna waluta to błogosławieństwo 
dla firm handlujących z zagranicą. Cieszą 
się też z tego makroekonomiści. Maklerów 
to martwi. Bez zwyżek i spadków brakuje 
chętnych na to, by zainwestować swoje pie-
niądze. Z kolei bez nich nie ma jak zarobić. – 
Pierwsza połowa roku dla pośredników była 
trudna, a w szczególności II kwartał. Rynek 
giełdowy popadł w marazm, udział klientów 
indywidualnych osiągnął swoje historycz-
ne minimum, występowała również niska 
zmienność na rynku forex, co odbija się ne-
gatywnie na dochodowości biur w tym seg-
mencie. Liczymy na ożywienie rynku w II 
półroczu – mówi prezes Domu Maklerskie-
go BOŚ Radosław Olszewski.
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Bez zwyżek i spadków 
brakuje chętnych do 
inwestowania. A bez nich 
nie ma jak zarobić. 

Ten splot wydarzeń spowodował, że  
w branży pojawiły się kłopoty. Jako 
pierwsza ofiara wymieniany jest właśnie 
DM BOŚ. Jak mówią „Businessweeko-
wi” anonimowo osoby z wewnątrz firmy, 
w ostatnich miesiącach w ramach cięcia 
kosztów instytucja zwolniła kilkanaście 
osób. – Odcięli nam też dostęp do ter-
minali z informacjami rynkowymi – żalą 
się pracujący w BOŚ brokerzy. Szefostwo 
spółki zaprzecza jednak tym doniesie-
niom. – DM BOŚ w ciągu ostatnich kil-
kunastu miesięcy sukcesywnie zwiększał 
zatrudnienie. Spowodowane to było ak-

tywnością w nowych 
obszarach oraz przeję-
ciem klientów z kilku 
likwidujących swoją 
działalność biur ma-
klerskich. W związku 
z przejęciem klien-
tów KBC Securities 
przyjęliśmy do pracy 11 
osób – mówi Radosław 
Olszewski. Ale zaraz 
dodaje:  

– Bieżąca sytuacja na 
rynku,  
automatyzacja obsługi 
powodują zmniejsze-
nie zapotrzebowania 
w obszarze obsługi, 
co przełożyło się na 
optymalizację składu 
osobowego. Dodatko-

wo istotnie zwiększyliśmy zatrudnienie 
w dziale analiz i obsługi klientów insty-
tucjonalnych. Sumarycznie w tym roku 
utrzymaliśmy poziom zatrudnienia – wy-
jaśnia.

Ale na DM BOŚ się nie kończy.  
Na cenzurowanym znalazły się nie tylko 
tradycyjne domy maklerskie, ale również 
firmy foreksowe. „Businessweek” potwier-
dził w dwóch niezależnych źródłach, że 
szefostwo TMS Brokers dało sobie rok na 

utrzymanie dotychczasowej działalności. 
Co potem – nie wiadomo. W grę wchodzi 
zmiana profilu firmy lub kompletne prze-
branżowienie. Oficjalnie spółka temu nie 
zaprzecza: – TMS prowadzi działalność od 
ponad 17 lat. W tym czasie występowały 
okresy niskiej zmienności na rynku walu-
towym. Niemniej TMS Brokers znacznie 
zdywersyfikował ofertę produktową pod 
kątem technologii, ale przede wszystkim 
w zakresie klas aktywów dostępnych dla 
klientów – mówi Marek Wołos, członek 
zarządu TMS Brokers. – Rozszerzamy 
również ofertę edukacyjną. Nowa tematyka 
webinariów i szkoleń stacjonarnych dosko-
nalących techniki inwestycyjne wpisuje się 
w obecną sytuację rynkową – dodaje. Ową 
restrukturyzację można uznać za przygoto-
wanie na nadchodzące gorsze czasy.

Platforma City Index, która również 
oferuje klientom możliwość inwestycji  
w waluty oraz kontrakty na różnice kur-
sowe, też podobno rozważa częściowy 
odwrót z naszego kraju. City Index sta-
nowczo temu zaprzecza: – Nasze plany 

to dalszy rozwój bazujący na dotychcza-
sowym sukcesie działalności CFD i fo-
rex w Polsce. Polski biznes City Index 
odnotowuje bardzo dobre wyniki od po-
czątku działalności w 2008 roku, a nasza 
zyskowność rośnie. W oddziale w War-
szawie zatrudniliśmy więcej pracowni-
ków i z Polski koordynujemy aktywność 
na innych rynkach Europy, np. w Niem-
czech i na Węgrzech – mówi Łukasz 
Wardyn, dyrektor zarządzający City In-
dex. Ale i tam myśli się o zdywersyfiko-
waniu działalności: – Mamy lojalną bazę 
klientów, którym od lat zapewniamy 
edukację inwestycyjną, w tym w kierun-
ku zwiększania świadomości 
ryzyka inwestycyjnego. Tę 
aktywność będziemy inten-
syfikować. 

Część graczy zdecydowa-
ła się zaś poszukać oszczęd-
ności. Wystarczy wspomnieć, 
że swoje aspiracje zagranicz-
ne pod koniec ubiegłego roku 
ograniczył Noble Securi-
ties. – W IV kwartale ubie-
głego roku postanowiliśmy 
zrezygnować z oferowania 
obsługi na rynku forex inwe-
storom w Czechach i Rumu-
nii. Głównymi powodami były mniejsza 
od zakładanej skala tych rynków oraz re-
latywnie wysokie koszty stałe utrzymy-
wania placówek zagranicznych. Dążąc do 
pełnego wykorzystania potencjału rynku 
w Polsce, zdecydowaliśmy się na koncen-
trację uwagi i nakładów na naszym rynku 
lokalnym – mówi Filip Kaczmarzyk dy-
rektor zarządzający w Noble Securities. 

Takie ruchy mogą się nasilić, jeśli sytu-
acja się nie poprawi. Wtedy naprawdę oka-
że się, kto tylko robił dobrą minę do złej 
gry, a kto rzeczywiście był przygotowany 
na najgorszy scenariusz rynkowy.

— Przemysław Tychmanowicz

Jednym słowem: Kursy walut się nie 
wahają. Maklerzy nie mogą zarobić. 
A to oznacza, że ktoś będzie musiał 
powiedzieć „dobranoc”.

Udział 
drobnych 

inwestorów 
w obrocie 
giełdowym

„Pierwsza połowa 
roku dla 
pośredników była 
trudna. Rynek 
giełdowy popadł  
w marazm, udział 
klientów 
indywidualnych 
osiągnął swoje 
historyczne 
minimum, 
występowała 
również niska 
zmienność na 
rynku forex, co 
odbija się 
negatywnie na 
dochodowości biur 
w tym segmencie”.

– prezes DM BOŚ 
Radosław 
Olszewski

Z nieoficjalnych 
informacji 

„Businessweeka” 
wynika, że DM BOŚ 
zwolnił już 
kilkanaście osób,  
a TMS Brokers dał 
sobie rok na 
utrzymanie 
działalności. Noble 
Securities – już 
oficjalnie – wycofał 
się z Rumunii  
i Czech.

13% 
Zysk 

netto TMS 
Brokers

2013

I poł. 
2014

2013

I poł.
2011

2012

Mniej inwestorów – mniej zysków

10,1 mln zł 5,6 mln zł

Brokerom coraz 
trudniej wycisnąć 
zysk z inwestorów 

obracających 
walutami.
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marzenia 

i druga 
transza 
pomocy

Polityka  
i Biznes

skich linii, dała przyzwolenie, by państwo 
wsparło je dwiema transzami – pierw-
szą wysokości 400 mln zł, którą LOT już 
otrzymał, i drugą (381 mln zł), o którą 
jeszcze nie poprosił.

– To będzie strategiczny czas. Mu- 
simy podjąć decyzję co do wyboru floty, 
którą zamówimy w 2015 roku. Pomysł  
na najbliższy rok jest najprostszy, bo  
został zapisany w planie restrukturyzacji. 
Musimy go po prostu realizować  
– podkreśla Sebastian Mikosz.

– Dane, jakie zaprezentowały linie  
za 2013 rok, wskazują, że wyniki się  
poprawiają i że LOT wyjdzie na prostą.  
Wreszcie, po wielu latach – mówi główna 
ekonomistka Konfereracji Pracodawców  
Lewiatan Małgorzata Starczewska-
-Krzysztoszek. – Mówię z pełną świado-
mością, że ten rynek jest wyjątkowo trudny, 
bo wrażliwy i na gospodarkę, i na polity-
kę, a sytuacja znowu nie sprzyja stabilności 
– dodaje. Zdaniem Starczewskiej-Krzysz-

toszek Polska co prawda ma jeden z naj-
wyższych w Unii Europejskiej wzrost go-
spodarczy, ale i konsumenci, i firmy są dziś 
pełni niepokoju. Zwłaszcza gdy patrzą na 
rozwój sytuacji na Wschodzie. – Powinni-
śmy więc obserwować wstrzemięźliwość 
w wydawaniu pieniędzy na podróże. Na ra-
zie jednak takich oznak nie widać. Bo kie-
dy słuchamy tego, co mówią szefowie biur 
turystycznych, to widać, że ten rok będzie 
dla nich bardzo pomyślny – uważa. To do-
bra wiadomość dla branży lotniczej, a więc 
również dobry sygnał dla LOT–u. 

Główna ekonomistka Lewiatana pod-
kreśla: proces restrukturyzacji, który się za-
czął i jest kontynuowany, został zaakcepto-
wany przez Komisję Europejską. – Pokazuje, 
że linia ma szanse się rozwijać. Tyle że LOT 
działa w bardzo ryzykownej branży, dodat-
kowo zaś kapitałochłonnej. Bo albo trzeba 
mieć własne samoloty, albo pieniądze, za 
które się je wynajmie. Trzeba więc mieć na-
prawdę bardzo podzielną uwagę, by w takim 
otoczeniu poprawiać wyniki finansowe – 
uważa Starczewska-Krzysztoszek. 

Po stronie menedżerskiej Sebastian 
Mikosz postawił na przejęcia – „wyjmu-
je” z innych linii lotniczych specjalistów 
i ściąga ich do siebie. David Garcia, nie-
gdyś pracujący dla Air France, jest teraz 
odpowiedzialny za produkty LOT oraz 

Komisja Europejska  
dała przyzwolenie na 
wsparcie LOT–u kwotą 
200 mln euro.

– Więcej będę wiedział na początku wrze-
śnia, gdy będą gotowe bardziej prawdo-
podobne prognozy – tak w wywiadzie dla 
„Businessweeka” mówi Sebastian Mikosz, 
prezes LOT, pytany o wysokość drugiej 
transzy pomocy, o jaką poprosi państwo. 
To, że po nią sięgnie, jest niemal pewne. 
Pytanie raczej kiedy, a także ile ona będzie 
wynosić. Co prawda na razie wyniki linii 
są obiecujące. LOT odzyskał płynność fi-
nansową i na bieżąco realizuje płatności. 
Rok 2013 zamknął niewielką stratą ope-
racyjną, która wyniosła 4 mln zł. To o 138 
mln zł lepiej, niż zakładano. W zeszłym 
roku firmie udało się też po raz pierwszy 
od wielu lat wygenerować dodatni wynik 
finansowy – zysk netto w wysokości 26 
mln zł. Pierwotnie zakładano, że będzie to  
196 mln zł na minusie. W tym roku ma być 
70 mln zł na plusie – to wynik operacyjny, 
czyli z latania. Ale krytyczny moment do-
piero przed przewoźnikiem. Może przyjść 
późną jesienią, gdy cała branża wejdzie 
w zimowy letarg. To wtedy LOT może 
wyciągnąć rękę po pomoc. 

Prezes Mikosz na razie nie chce na ten 
temat więcej mówić. Zwraca jedynie uwa-
gę, że „druga transza pomocy jest po to, by 
na trwałe zrestrukturyzować spółkę”. Ko-
misja Europejska, która na początku sierp-
nia zatwierdziła plan restrukturyzacji pol-

400
mln zł

Tyle wynosiła 
pierwsza transza 

pomocy 
publicznej. LOT ją 

otrzymał 
w grudniu 2012 

roku.

LOT

LOT mój widzę ogromny – zdaje się mówić prezes Sebastian Mikosz. 

W ciągu najbliższych tygodni ma być wiadomo, ile to będzie kosztować.  



biuro podróży LOT 
Travel. Dariusz Pie-
trzak, który do końca roku 2012 roku pra-
cował w australijskim Qantasie jako me-
nedżer odpowiadający za strategię grupy 
i doradca restrukturyzacyjny, teraz planuje 
siatkę LOT. Dodatkowo w spółce pojawi-
li się byli pracownicy m.in. linii Easyjet, 
którzy teraz opracowują plany taryfowe 
dla polskiego przewoźnika.

– Linie pozytywnie zaskoczyły wyni-
kami finansowymi za ubiegły rok. W tej 
sytuacji wiarygodnie brzmią zapowiedzi 
prezesa, że chciałby podwoić flotę  
z obecnych 39 do 80 maszyn w 2019 roku 
— mówi austriacki analityk rynku lotni-
czego Kurt Hofmann. W środowisku lot-
niczym z uznaniem mówi się o przymiar-
kach polskich linii do nowej strategii, która 
uwiarygodni plany rozwojowe. – Jeszcze 
niedawno z niedowierzaniem mówiono 
o postawieniu na dreamlinery jako trzonie 
floty. Tymczasem przyniosły 95 mln dodat-
kowych przychodów. A z docelowo ośmio-
ma dreamlinerami do 2017 roku LOT może 
śmiało obsługiwać nawet 10 tras długody-
stansowych – uważa Hofmann.

Zdaniem ekspertów pozytywna decy-
zja KE to z jednej strony dobry sygnał, bo 
doceniony został wysiłek włożony w proces 
restrukturyzacji, z drugiej  jednak ostrze-
żenie. Bo właśnie teraz przyszedł czas na 
przygotowanie najważniejszych zmian. 
Chodzi o ustalenie, jaki kształt firma przyj-
mie od początku listopada 2015 roku. To 
wtedy właśnie skończą się obostrzenia wo-
bec LOT–u związane z planem restruktu-
ryzacji (konieczność redukcji niektórych 
kierunków i brak możliwości otwierania 
nowych). Również w tym zakresie Seba-
stian Mikosz nie chce się na razie jedno-
znacznie wypowiadać. Wiadomo, że trwają 
analizy opcji strategicznych, a swoje do po-
wiedzenia w całym procesie będzie miało 
Ministerstwo Skarbu.

Prezes linii mówi o przyszłości LOT-
–u jedynie tyle:  – Powinien być nowocze-
sną, bardzo sprawną, średniej wielkości 
linią lotniczą tradycyjnego modelu, który 
przede wszystkim stawia na jakość,  

ale też uwzględnia kilka elementów  
lowcostowych takich jak opłaty za posiłki, 
ale tylko w klasie ekonomicznej, czy taryfa 
Economy Simple – czyli taniej o 30 proc. za 
bilet dla latających z bagażem podręcznym 
– zdradza w rozmowie z „Business- 
weekiem”. Dodaje, że skoro Irlandczy-
cy, Austriacy, Finowie mogą mieć własną, 
dobrze działającą linię lotniczą, to Pola-
cy mogą mieć swój LOT. – Przewoźnika, 
który jest elastyczny, dostosowany do ryn-
ku, potrafi szybko odpowiadać na potrze-
by pasażerów, sam na siebie zarabia i który 
jest liderem w regionie – podsumowuje.

Najważniejsza będzie dobrze zorgani-
zowana siatka połączeń. Jak wyjaśnia Mi-
kosz, trzeba będzie wybrać, czy latać na 
większej liczbie kierunków, ale rzadziej, 
czy też obsługiwać mniej kierunków, ale za 
to z dużą częstotliwością. Na razie jedno-
znacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. 
Wiadomo natomiast, że ważnym kierun-
kiem będzie prawdopodobnie Azja, choć 
Mikosz nie chce tu składać jasnej deklara-
cji. Zapewne będzie chciał też położyć na-
cisk na połączenia północ–południe. Wy-
mieniane są tu kierunki, takie jak Grecja, 
Rumunia, Bułgaria czy kraje bałkańskie. – 
Ale także Kazachstan, Uzbekistan, Tadży-
kistan – wylicza Mikosz.

Jedno wiadomo na pewno – LOT szyb-
ko musi się zdecydować. Również dlatego, 
że w ślad za tym idą strategiczne decy-
zje flotowe. I tu właśnie mogą się pojawić 
ograniczenia. A to dlatego, że na ryn-

ku zamówień samolotów, 
jakie chciałby kupić LOT, 
jest dość tłoczno. Patrząc 
na portfele zarówno Boein-
ga, jak i Airbusa, widać, że 
najbliższe dostawy nowych samolotów są 
możliwe dopiero pod koniec dekady – na 
przełomie 2017 i 2018 roku. Dla polskich  
linii to może być już zbyt późno. Na razie 
nie wiadomo, w jaki sposób LOT planuje 
sobie poradzić z tym problemem.

Starczewska-Krzysztoszek dorzuca tu 
jeszcze jeden pomysł na utrwalenie stabi-
lizującej się sytuacji naszego narodowe-
go przewoźnika. Pobrzmiewa on zresz-
tą również u prezesa Mikosza, gdy mówi, 
że potrzebna jest spójna polityka państwa 
na rynku lotniczym. Jego zdaniem dziś jej 
prowadzenie jest utrudnione. Szczegól-
nie jeśli wziąć pod uwagę, że własne porty 
lotnicze stały się wyrazem ambicji wie-
lu regionów. Tymczasem polskie warun-
ki są takie, że to Warszawa powinna być 
najważniejsza. – Dlaczego polska admi-
nistracja, czy to lokalna, czy to centralna, 
nie ma obowiązku korzystania w pierwszej 
kolejności z oferty LOT–u? Nie jestem tego 
w stanie zrozumieć – mówi Starczewska-
-Krzysztoszek. Jej zdaniem służby, które 
zajmują się organizacją podróży naszej ad-
ministracji publicznej, tam, gdzie to tylko 
możliwe, powinny mieć obowiązek korzy-
stania z połączeń polskiego przewoźnika. 
– W większości krajów bez żadnych naci-
sków tak właśnie się dzieje – podsumowuje.

Ministerstwo Skarbu na razie  
nie myśli o wprowadzaniu takich  
obostrzeń. Urzędnicy, którzy odpowiada-
ją tam za LOT, koncentrują się raczej na 
wyliczeniach, ile może być potrzebne na 
drugą transzę, by w ogóle można było roz-
mawiać o przyszłości. Odkąd wiadomo, że 
decyzja KE będzie pozytywna, konsultacje 
na linii spółka–resort trwają praktycznie 
nieustannie. Sam minister w każdej chwili 
jest gotów pieniądze wyłożyć, bo jego zda-
niem restrukturyzacja przynosi efekty. Ale 
dodaje też, że nie da ani złotówki więcej, 
niż to będzie konieczne. Można się więc 
spodziewać, że ostateczna wysokość dru-
giej transzy będzie jeszcze przedmiotem 
długich uzgodnień.

——  Danuta Walewska, Karol Manys
Jednym słowem: Decyzje, jakie 
w najbliższych tygodniach będą 
zapadać w sprawie LOT–u, mogą 
rozstrzygnąć o przyszłości linii.

Również zdaniem 
prezesa LOT 

Sebastiana Mikosza 
najbliższe tygodnie 
będą decydujące.

Minister skarbu 
Włodzimierz 

Karpiński jest 
przygotowany na 
wypłatę drugiej 

transzy.

Plan restrukturyzacji 
LOT zyskał pozytywną 

opinię twardego 
przeciwnika, komisarza 

ds. konkurencji 
Joaquina Almunii. 

 

Tyloma  
maszynami  
polskie linie 

lotnicze 
dysponują  
obecnie.
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Wyjście na plażę z małym dzieckiem 
bywa stresujące – w tłumie łatwo je 
zgubić, w morzu może się utopić… Ale 
w tym roku część plażowiczów w Rio de 
Janeiro miała spokojniejszy wypoczynek 

– wszystko za sprawą specjalnych opasek, 
które pozwoliły im monitorować pociechy. 
Wystarczyło założyć dziecku taką opaskę 
na rękę i ustawić w aplikacji mobilnej 
dopuszczalną odległość, na którą może się 
ono oddalić. Po jej przekroczeniu aplikacja 
natychmiast alarmowała rodzica. 

O dziwo, gadżetu pozwalającego 
lokalizować „obiekt” z dokładnością godną 
podziwu nie firmował żaden z koncernów 
technologicznych ani nawet start–up, 
który zebrał na niego pieniądze na Kick-
starterze. Plażowicze otrzymali tę opaskę 
od firmy… Nivea. I to za darmo. Wystar-
czyło kupić lokalny dodatek brazylijskiego 
tygodnika „Veja”, a opaskę najzwyczajniej 
odrywało się od prasowej reklamy Nivei. 
Małe urządzenie, które znajdowało się 
w bransoletce, to tzw. beacon. 

Ma ono baterię, chip i komunikuje 
się z otoczeniem za pomocą technologii 
zwanej Bluetooth Smart. – To urządzenie 

Technologie 
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Wycena warszawskiej 
spółki Ifinity ma być,  
jak na polski start–up,  
rekordowa.

Polska, czyli  
Beacon Valley 

Mikrolokalizacja uważana jest za szansę  
m.in. w tzw. smart shoppingu. Chodzi 

o marketingową komunikację z klientem 
w sklepach czy centrach handlowych. 

Lokalizowanie rzeczy 
lub ludzi we wnętrzach 

i z bardzo dużą 
dokładnością – tego 

GPS nie dokona.

jest jak latarnia. Emituje sygnał i dzięki 
temu pozwala urządzeniu mobilnemu 
ustalić jego położenie – tłumaczy Marcin 
Wawrzyński, specjalista ds. sprzedaży 
w Cisco Systems. 

Tak jak kiedyś umieszczenie GPS – 
a w smartfonach sprawiło, że przed 
twórcami rozmaitych aplikacji mobilnych 
otworzyły się nowe możliwości związane 
z geolokalizacją, tak teraz jest czas na 
kolejny krok – technologie potrafiące 
lokalizować obiekty z większą dokładno-
ścią oraz w zamkniętych obiektach. Jedna 
z nich to wspomniane beacony, które 
popularyzuje Apple. Druga – to mikrolo-
kalizacja za pomocą sieci Wi–Fi, ofero-
wana przez Cisco. Wszystko wskazuje 
na to, że to właśnie te dwie technologie 
będą stosowane masowo do lokalizowania 
obiektów, których GPS nie jest w stanie 

dokładnie namierzyć. Wtedy zdaniem 
ekspertów wiele zmienią, a niektóre bran-
że może wręcz zrewolucjonizują. 

– W handlu wiedzę o dokładnej lokaliza-
cji konsumenta można wykorzystać w ra-
mach tzw. smart shoppingu, podsuwając 
okazje do tańszych zakupów – mówi Piotr 
Ciupiński, dyrektor kreatywny w agencji re-
klamowej Adbirds. Kamil Góral, dyrektor 
Centrum Rozwoju Biznesu w Comarchu, 
wskazuje, że mikrolokalizacja pozwoli 
zbierać cenne dane, których wcześniej nie 
dało się uzyskać lub było to trudne. – Licz-
ba zastosowań dla technologii mikrolo-
kalizacyjnych jest ogromna. Myślę, że 
w pierwszej kolejności pojawią się one tam, 
gdzie można w ten sposób łatwo dostarczyć 
ludziom użytecznych informacji – uważa 
z kolei Natalia Hatalska, blogerka zajmują-
ca się alternatywnymi formami komunika-
cji marketingowej. Czyli przykładowo – gdy 
jesteśmy w galerii handlowej i chcemy trafić 
do konkretnego sklepu albo gdy na lotnisku 
szukamy określonej bramki. 

W Polsce szczególne zainteresowanie 
przedsiębiorców high–tech budzą przede 
wszystkim beacony. Po ubiegłorocznej 

Tam, gdzie wysiada GPS, wkraczają dwie technologie – oparta na Wi–Fi oraz tzw. beacony.

W tej drugiej Polacy mają coraz więcej mocnych graczy i coraz silniejsze karty.  



Polska, czyli  
Beacon Valley 

Dzięki mikrolokalizacji muzea mogą stworzyć aplikacje oprowadzające zwiedzającego po eksponatach 
i obiekcie. Taki system działa już w muzeach Neonów w Warszawie i Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Adam  
Jesionkiewicz

IFINITY 
Warszawska firma, który wyewoluowała 

z agencji marketingu mobilnego.  
Jej założyciele zainteresowali się technologią 

Bluetooth Smart, ponieważ szukali 
rozwiązania, które umożliwiałoby 

aplikacjom mobilnym określanie lokalizacji. 
Firma produkuje własne beacony, ale stawia 

przede wszystkim na realizację dużych 
projektów wdrożeniowych w przestrzeni 
publicznej dla firm i miast. W najbliższych 
dniach Ifinity ogłosi pozyskanie inwestora. 

HG INTELLIGENCE 
Krakowska spółka należąca do firmy 

programistycznej Humanoit Group oraz 
Funduszu Zalążkowego KPT, który 

zainwestował w nią rok temu. Firma 
produkuje własne beacony i samodzielnie 
dokonuje wdrożeń. Jedno z nich ma już za 

sobą – jej urządzenia działają 
w krakowskim Muzeum Sztuki 

Współczesnej, a już we wrześniu mają 
także pojawić się w sieci sklepów 

obuwniczych Gino Rossi i wspierać 
aplikację dla jej klientów.

Jarosław 
Królewski

konferencji Apple’a, 
na której koncern 
ten przedstawił to 
rozwiązanie jako 
jedno ze strategicz-
nych, wiele firm 
na świecie rzuciło 
się do ich produkcji. Polacy weszli jednak 
do tej gry wcześnie i wygląda na to, że już 
mocno okopali się na tym nowym rynku. 

Pierwszym graczem kojarzonym z tą 
branżą był krakowski Estimote, który zo-
stał nawet ogłoszony najlepszym startup–
em w kategorii sprzętowej na prestiżowej 
amerykańskiej konferencji TechCrunch. 
Uzyskał też wsparcie finansowe m.in. od 
funduszu VC, założonego przez Erica 
Schmidta, byłego prezesa Google’a. To 
dało firmie duży rozgłos w mediach. 
Produkty Estimote działają już m.in. na 
kilku największych lotniskach w Europie. 

– W tej chwili mamy 
kilkadziesiąt wdrożeń 
i aplikacji wykorzystu-
jących nasze beacony 

– mówi Wojciech Bo-
rowicz, przedstawiciel 
tej firmy. 

Ale na Estimote się nie kończy. – 
Wszystko wskazuje na to, że możemy już 
mówić o Beacon Valley w Polsce – śmieje 
się Adam Jesionkiewicz, prezes spółki Ifi-
nity, innego polskiego producenta beaco-
nów walczącego o globalny rynek. Jak się 
dowiedzieliśmy, już w najbliższych dniach 
Ifinity ma podpisać umowę inwestycyjną. 
Podobno jej wycena będzie – jak na polski 
start−up – rekordowa.

Kolejną silną firmą jest Kontakt.io. 
– Z mojej wiedzy wynika, że jesteśmy 

już największym producentem beaconów 
w Polsce – mówi jej szef Szymon Niem-

czura. Pod koniec lipca spółka 
poinformowała, że zdobyła dużego 
inwestora. Kwotą 2 mln dol. wsparł 
ją duński fundusz VC Sunstone Ca-
pital (który wcześniej zainwestował 
m.in. w aplikację Prezi). – Mamy 
ok. 5 tys. klientów – mówi Niem-
czura – wszystkich za granicą. 

Bo jeśli chodzi o zainteresowa-
nie wykorzystaniem tej technologii, 
nasz kraj jest na razie na drugim 
biegunie. Zdaniem Niemczury oso-

by, które mogłyby zdecydować o wdroże-
niach w Polsce, wolą poczekać, aż beacony 
przyjmą się na Zachodzie. Oficjalnie takich 
projektów naliczyliśmy w całym kraju… 
zaledwie trzy. 

Jednym z nich jest warszawskie Mu-
zeum Neonów, w którym zainstalowano 
sześć urządzeń od Estimote. – Dzięki 
beaconom mogliśmy napisać aplikację, 
która pełni funkcję multimedialnego 
przewodnika – mówi Paweł Wrzosek, 
współwłaściciel firmy Synappse tworzącej 
aplikacje mobilne. W muzeum można 
w każdej chwili zobaczyć swoją pozycję 
na planie sytuacyjnym, a po podejściu do 
danego neonu automatycznie wyświetlają 
się na smartfonie informacje na jego temat. 
Podobne rozwiązanie 

działa w krakowskim Muzeum Sztuki 
Współczesnej, gdzie wdrożyła je firma 
HG Intelligence – kolejna polska spółka 
tej branży, która ma nadzieję zawojować 
rynek, i to nie tylko krajowy. 

Trzecim miejscem jest zaś Stołeczne 
Centrum Osób Niepełnosprawnych 
w Warszawie. Tam aplikacja i beacony od 
Ifinity pomagają poruszać się po budynku 
niewidomym. Lektor podpowiada im, 
którędy powinni udać się do wybranego 
punktu, i czyta treści z tablicy informa-
cyjnej. Aplikacja umożliwia też zdalne 
pobranie numerka do okienka i informuje, 
gdy zbliża się kolej użytkownika. Niewi-
domy staje się więc samodzielny, nawet 
jeśli jest w urzędzie po raz pierwszy. Apli-
kację Ifinity pobrało dotychczas 250 osób. 
Krakowska firma twierdzi, że rozmawia 
z przedstawicielami dużych miast o innych 
wdrożeniach, szczególnie dotyczących 
wspomagania parkowania. – Wystarczy 
wcisnąć „chcę zaparkować” i system sam 
znajdzie nam najbliższe wolne miejsce 
parkingowe – tłumaczy Jesionkiewicz. 

Pewne jest natomiast to, że od września 
beacony znajdą się w salonach obuw-
niczych Gino Rossi. – Po podejściu do 
wybranego modelu buta będzie można 
nie tylko zobaczyć na smartfonie, z czego 
jest wykonany, ale również sprawdzić 



dostępną rozmia-
rówkę – mówi 

Jarosław Królewski, 
dyrektor zarządzają-
cy HG Intelligence, 
które wykonuje ten projekt. 

Alternatywna technologia – ta od 
Cisco, bazująca na Wi–Fi – działa (na razie 
w wersji testowej) w centrum handlowym 
Riviera w Gdyni. Oparta na niej aplikacja 
będzie służyć jako wewnętrzna nawigacja. 
Poprowadzi najbliższą drogą do wybrane-
go sklepu lub toalety. Może też pokierować 
nas z powrotem do samochodu, który 
zaparkowaliśmy na parkingu należącym 
do galerii. Ma umożliwiać nawet znajdo-
wanie w centrum handlowym znajomych 
z Facebooka, jeśli tacy się tam pojawią. 

Zdaniem Marcina Wawrzyńskiego 
korzyści z tego czerpią nie tylko goście 
galerii. – Także właściciel obiektu. System 
umożliwia bowiem obserwowanie zacho-
wań klientów – mówi przedstawiciel Cisco. 
Można więc w ten sposób określić np. „od-
wiedzalność” danego miejsca, co umożliwia 
m.in. lepszą wycenę przestrzeni handlowej. 

Do oficjalnego wdrożenia podobnych 
rozwiązań szykuje się też galeria han-
dlowa Stary Browar w Poznaniu. – Jako 
pierwsi w polskim sektorze detalicznym 
rozpoczęliśmy testowanie technologii 
umożliwiających precyzyjną geolokaliza-
cję – mówi Magdalena Kowalak, prezes 
Starego Browaru. W galerii testowana jest 
zarówno technologia oparta na sieci Wi–
Fi, jak i ta bazująca na beaconach. Firma 
nie zdecydowała jeszcze, którą z nich 
wprowadzi. – Tak nowoczesne technologie 
wymagają jeszcze dopracowania. Udostęp- ZD
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„Wożę beacony  
na spotkania 
z klientami, bo 
ludzie spoza 
branży 
technologicznej 
jeszcze o nich  
nie słyszeli”. 

– Łukasz Sobański, 
prezes City Inspire, 
firmy, która tworzy 
aplikacje mobilne 
dla turystyki

ESTIMOTE 
Krakowski producent beaconów, pierwsza  

polska firma tej branży zauważona na świecie.  
Nie dokonuje samodzielnie wdrożeń,  

lecz zaopatruje deweloperów w sprzęt oraz 
narzędzia. W grudniu ub.r. Estimote pozyskało  

3,1 mln dol. kapitału, który posłużył m.in. do 
otwarcia oddziału w Dolinie Krzemowej. Beacony 

Estimote działają w warszawskim Muzeum Neonów 
oraz w wielu obiektach za granicą, w tym na 

londyńskich lotniskach (Heathrow, Luton, Gatwick), 
gdzie zainstalowano je z inicjatywy linii Virgin 

Atlantic oraz EasyJet. Są też na lotnisku Charles’a de 
Gaulle’a w Paryżu, Muzeum Rubensa w Antwerpii 

czy Muzeum Nauki w Seattle.

KONTAKT.IO 
Firma o podobnym profilu do Estimote. 

Również wywodzi się z Krakowa. Szczyci się 
tym, że wszystkie swoje beacony produkuje 
w Polsce. Jak dotąd 100 proc. jej urządzeń 
idzie za granicę, gdzie – jak podaje firma  

– trafiły już do ok. 5 tys. klientów. Kontakt.io 
założono w 2013 roku z myślą o stworzeniu 
systemu nawigacji w pomieszczeniach dla 

osób niewidomych. W lipcu tego roku  
20 proc. akcji krakowskiej spółki objął 

Sunstone Capital, duński fundusz venture 
capital, wykładając 2 mln dol. Daje to 

wycenę firmy rzędu 10 mln dol. 

Adam Krzych Łukasz Kostka

Szymon 
Niemczura

niliśmy im przestrze-
nie Starego Browaru, 
aby mogły się jeszcze 
dynamiczniej rozwi-
jać – dodaje Kowalak. 

Niewykluczone nawet, że wdrożone będą 
obie technologie.

– To nie jest tak, że one ze sobą wojują. 
Ich możliwości się nieco różnią – przeko-
nuje Wawrzyński. Jego zdaniem oba roz-
wiązania mają zarówno słabe, jak i mocne 
strony. Przewagą beaconów jest większa 
precyzja, ponieważ lokalizują 
z dokładnością do ok. 0,5 m 
(zależy od jakości sprzętu), 
podczas gdy sieć Wi–Fi jest 
w stanie zrobić to z dokład-
nością do kilku metrów. Słabą 
stroną jest natomiast zasilanie, 
a konkretniej – baterie 
w beaconach. Wydłużenie 
ich żywotności jest głównym 
wyzwaniem dla firm wytwa-
rzających ten sprzęt. 

Modele biznesowe pol-
skich graczy na tym rynku 
są różne. Ifinity i HG Intelligence 
pokrywają cały łańcuch 

– od produkcji beacona po stwo-
rzenie aplikacji i wdrożenie syste-
mu. Adam Jesionkiewicz uzasadnia tę 
strategię tym, że producentów beaconów 
szybko na świecie przybywa i wkrótce 
będą oni konkurować niemal wyłącznie 
ceną. – Patrzymy długookresowo, wolimy 
od razu skupiać się na potrzebach klien-
tów. Zdobywane doświadczenie umoż-
liwia nam wdrażanie naprawdę dużych 
projektów – tłumaczy.

Estimote i Kontakt.io tylko produkują 
sprzęt i tworzą narzędzia dla deweloperów, 
którzy są kolejnym elementem łańcucha. 
Nie dokonują one samodzielnie wdrożeń 
i koncentrują się raczej na sprzedaży 
beaconów na skalę globalną. 

Wspólne jest jedno – Polacy mocno 
wierzą w beacony. Zdaniem Jesionkiewi-
cza jest pewne, że promowana przez

Apple technologia zawładnie światem 
mikrolokalizacji. – Można wymieniać 
wiele jej ważnych przewag, jak chociażby 
cena, ale i tak kluczowe jest tu zdanie 
producentów urządzeń i systemów. A oni 
już zdecydowali – uważa szef Ifinity. 

Obecnie beacony wykrywają nie tylko 
urządzenia mobilne z systemem iOS, ale 
również te posiadające Androida w wersji 
4.3 i nowszych. – Pod koniec 2011 roku 
był tylko jeden model smartfona kompaty-
bilny z Bluetooth Smart, czyli iPhone 4S. 
Dzisiaj liczba urządzeń na świecie obsłu-
gujących ten standard to 570 mln – mówi 
Wojciech Borowicz z Estimote.

Nadzieje z mikrolokalizacją wią-
żą jednak nie tylko producenci 
beaconów. – Wożę je na spotkania 
z klientami, bo ludzie spoza branży 
nie słyszeli o tej technologii – mówi 
Łukasz Sobański, prezes City 
Inspire, firmy, która tworzy m.in. 
rozwiązania mobilne dla turystyki. 
Sobański śledzi zachodnie portale 
branży turystycznej i, jak mówi, „nie 
ma tygodnia, żeby nie pisali tam 
o jakimś wdrożeniu beaconów”. Jego 
zdaniem uruchomienie już teraz 
przez jego firmę projektu w Polsce 
mogłoby być falstartem. Ma jednak 

nadzieję, że już w przyszłym roku 
dostanie pierwsze zlecenie na jakąś 
aplikację, która będzie rozpoznawała 

położenie użytkownika. – Ktoś musi to 
wszystko zacząć – mówi.

— Jan Jęczmyk

Jednym słowem: Masowa 
popularność mikrolokalizacji to 
kwestia czasu. Polskie firmy dobrze 
się wczuły w ten światowy trend. 
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TRENDY

MODA – TREND NR 1:

Totalny róż!
W chłodnych porach  
roku również odważnie  
i ekstrawagancko 
zestawiamy ze sobą 
„wybuchowe" barwy. 
Ulubieńcem projektantów 
jest w tym sezonie  
kolor różowy.

CIENIE DO POWIEK  
Yves Saint Laurent, Palette 
Yeux Collector 14,  
3 g – 250 zł, nr 812317

TUSZ DO RZĘS 
Yves Saint Laurent, 
Volume Effet Faux 

Cils Baby Doll Rock 
Intense 005,  

5 ml – 145 zł,  
nr 812322

LAKIER  
DO PAZNOKCI 
Yves Saint Laurent, 
La Laque Couture 53, 
10 ml –105 zł,  
nr 812328

 
URODA – TREND NR 1:  
Ten makijaż doda ci zmysłowo-
ści. Ciepłe brązy i pociągnięte 
czarnym tuszem rzęsy podkre-
ślą oczy. Cała uwaga skupi się 
jednak na ustach. Soczysty róż  
– w postaci matowej szminki 
bądź lśniącego błyszczyku  
– zawsze spełni swoją rolę. 
Uczyni cię niezapomnianą  
na każdym spotkaniu!

2 W 1  
Róż i szminka:  
Yves Saint Laurent, 
Baby Doll  
Kiss & Blush 1,  
10 ml – 145 zł,  
nr 801442 

SZMINKA 
Yves Saint Laurent,  
Rouge Pur Couture  
The Mats 208,  
3,8 g – 145 zł,  
nr 812346

YVES SAINT LAURENT  

„Cuirs Fétiches“

 24/7 – Kupuj także online  
na www.douglas.pl Szczegółowe 
informacje i regulamin serwisu 
dostępne na www.douglas.pl  

* Produkt dostępny  
w wybranych  
perfumeriach

Przekonaj się, że piękno nie zna granic wyobraźni. 

Urodą i modą 
w tym sezonie rządzą trzy najgorętsze trendy,  

dzięki którym wyróżnisz się w jesiennej szarości.

Ż Y C I E  M A K I J A Ż
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Makijaż zmieniający się 
w zależności od kąta 
spojrzenia? Tak, to 
propozycja sygnowana 
przez markę YSL. 
Brązowe cienie do 
powiek w duecie ze 
złocistą żółcią mienią  
się w niespotykany 
sposób i pozwalają 
jeszcze wyraźniej 
rozbłysnąć oczom 
modelki  
Cary Delevingne Yves Saint Laurent Beauté 



Clarins

Ż Y C I E  M A K I J A Ż
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MODA – TREND NR 2: 
Pastele! 
Subtelne barwy nie 
zamierzają odejść w niebyt. 
Niezmiennie uwodzą 
zarówno projektantów, jak  
i kobiety. Znakomicie 
komponują się ze złotymi 
dodatkami, wspaniale 
prezentują na wybiegu 
i na ulicach.

KOREKTOR  
Clarins, Eclat Minute 
Pinceau Perfecteur,  
2 ml – 119 zł, nr 534199

RÓŻ 
Clarins,  

Blush Prodige 07,  
7,5 g – 149 zł

SZMINKA 
Clarins, Rouge Eclat 01, 

3 g – 95 zł, nr 720278

 24/7 – Kupuj także online na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin serwisu 
dostępne na www.douglas.pl 
* Produkt dostępny w wybranych  
perfumeriach

CIEŃ DO POWIEK 
Clarins, Ombre Matte 03,  
7 g – 89 zł

PALETA  
Clarins, Kit  
Sourcils Palette Pro Rosé, 
5,1 g – 180 zł

 
URODA – TREND NR 2: 
Róż wenecki w pudrze i delikatne 
odcienie brązu do oczu, usta w subtelnej 
czerwieni albo jedwabisty różowy 
błyszczyk – zgodnie z filozofią 
francuskiego projektanta matowe, 
naturalne kolory wciąż są wynoszone na 
piedestał. Perełką w tym makijażu jest 
złota paleta do oczu i brwi, dostępna  
w perfumeriach od połowy sierpnia. 

CLARINS 
„Ladylike“

Ch
lo

é



ARTDECO 

„Majestic Beauty“
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URODA – TREND NR 3: 
Celem znów jest wodzenie na 
pokuszenie. W zdobionej orna-
mentami palecie kryją się lśniące 
uwodzicielsko kolory – fioletowy 
i niebieski, idealne do tworzenia 
efektu przydymionych oczu. 
Spojrzenie zyska dodatkowo głę-
bię dzięki nowemu tuszowi do 
rzęs. Usta pokrywa szlachetna 
czerwień. Wygląd godny diwy. 

1. PALETA Beauty Box Quattro, pusta, 
47,50 zł, nr 821834, wypełniona (od 
lewej do prawej): Cień do powiek 277, 
nr 821827, Cień do powiek 508, nr 
821826, Cień do powiek 544, nr 
821830, Cień do powiek 201,  
nr 821825, każdy 25,50 zł. 

2. TUSZ DO RZĘS Maksymalna  
objętość, 57,90 zł, nr 821820. 

3. BŁYSZCZYK DO UST Lip Brilliance 
04, 5 ml – 49,50 zł 

4. POMADKA Art Couture Lipstick 
204, 4 g – 66,90 zł.  
Wszystko z Artdeco.  
Edycja limitowana.

 24/7 – Kupuj także online na  
www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin 
serwisu dostępne 

 na www.douglas.pl 
* Produkt dostępny  
w wybranych perfumeriach

MODA – TREND NR 3:

Zmysłowość! 
Projektanci niezmiennie 

pozostają zachwyceni 
dekoracyjnymi

strojami: sukniami 
z delikatnych tkanin  

o barokowych  
wzorach. Kobiecość 
i sensualność znów  
są na piedestale!
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ARTDECO



Interaktywny, 
mobilny, 

ekskluzywny

Nowy magazyn  
dostępny już  
8 września!

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI  
Z ZAKUPÓW ONLINE!

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

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

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

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

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

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!





PRZEPIS 

Składniki:
Kasza 250g
Wrzątek
Naczynie do gotowania kaszy (najlepiej emaliowane)

Wykonanie:
Kaszę upraż na sucho w garnku, często 
potrząsając, aż do momentu kiedy zacznie 
ładnie pachnieć (uwaga – nie przypal), na-
stępnie przelej ją niewielką ilością wrzątku, 
przepłucz i odlej wodę. Do odsączonej kaszy 
nalej wrzątku (około dwa razy więcej niż 
kaszy) i postaw na minimalnym ogniu pod 
przykryciem, tak by wody parowało jak 
najmniej. Od tej pory kaszy nie należy już 
mieszać. Może się okazać, że wody jest jednak 
za mało, należy wówczas dolać nieco wrząt-
ku i gotować dalej.

Tak ugotowana kasza jest sypka i nada-
je się do innych dań niż kasza ugotowana 
z nieco większą ilością wody, która byłaby 
zdecydowanie bardziej kleista. Na zdrowie!  

RECIPE

Ingredients
250 g millet
Boiling water
Cookware (most preferably enamelware)

Instructions:
Dry roast millet in a pot until it smells nice. 
Shake the pot often and make sure the millet 
does not burn. Now pour a small amount of 
boiling water inside, rinse the millet and pour 
the water out. Add boiling water to the drained 
millet (make it around two times more than 
the millet itself), and put it on a minimum heat 
in a covered dish so that the water does not 
evaporate. From now on, do not mix the millet. 
It may turn out that there is not enough water, 
in which case pour more boiling water inside 
and keep boiling the millet.

Millet prepared in this way is loose and can 
be used in more dishes than the one boiled in 
a bigger amount of water, which would be de-
finitely much more glutinous. Bon appétit!   

from? All the Internet offers are only va-
rious kinds of apple and millet muck with 
cinnamon. Disgusting!”
“You’ll figure something out.”
“Yeah...”
“And make sure the vegetables you give to 
your child have not been sprayed”.
“Oh! And where to get these? I guess you 
don’t mean eco shops, where they are 
more expensive than money itself...”
“Find farmers who will grow them for you.”
“Yeah...”
Simple? No. But we did it. Today, taste-
-therapy means several hundred recipes, 
including most of all those with or based 
on millet. Taste-therapy means also 
a food cooperative and friendships with 
farmers... Taste-therapy means won-
derful readers! Taste-therapy means 
workshops – meetings with fantastic pe-
ople! It means an exchange of knowledge, 
opinions and information. Possible? Of 
course! Do not surrender. Never.
Start with boiling millet. And then... well... 
things will work out. 
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FELIETON    COLUMN

IWONA ZASUWA

food designer (blog: Smakoterapia.
pl), zafascynowana leczeniem za po-
mocą 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. 

Złe miłego
  początki
TEKST    IWONA ZASUWA

Nawet jeśli dziś wszystko 
w naszej kuchni wydaje się 
być poukładane i rzeczy-
wistość na diecie wyklu-
czeniowej nabrała już 
rumieńców podobnie jak 

domownicy zgromadzeni wokół smakoter-
piowego stołu, to nie zawsze przecież było 
nam tak wesoło:
– Pani Iwono, proszępodaćdziecku codzien-
nie porcję kaszy jaglanej na śniadanie.
– Ależ pani doktor, to NIEMOŻLIWE! On TEGO 
nie zje! (delikwent lat 2,5)
– Proszę przyrządzić w taki sposób, żeby zjadł.
– Ale jak? Skąd mam wziąć przepisy? 
W internecie same jabłkowo-jaglane breje 
z cynamonem. Ohyda!
– Proszę je wymyślić.
– …aha.
– I warzywa proszę dziecku podawać nie-
pryskane.
– Oho! A skąd je wziąć? Chyba nie z eko 
sklepu, bo tam droższe od pieniędzy są…
– Proszę znaleźć rolników, którzy je dla 
was wyhodują.
–…aha.
Proste? Nie. Ale się udało. Smakoterapia 
to dziś kilkaset przepisów, w tym przede 

wszystkim te z dodatkiem lub na bazie 
kaszy jaglanej. Smakoterapia to również 
kooperatywa spożywcza i zaprzyjaźnieni 
rolnicy… Smakoterapia to cudowni czytelni-
cy! Samkoterapia to warsztaty – spotkania 
z fantastycznymi ludźmi! To wymiana wie-
dzy, poglądów, informacji. Można? Można! 
Nie poddawajcie się nigdy!
Zacznijcie od ugotowania kaszy jaglanej. 
A dalej… hmm… jakoś już pójdzie. 

 IN ENGLISH

Long pleasure,  
short lament
Even if today everything in our kitchen 
seems in perfect order and life on an 
elimination diet has become quite hap-
py, just like the whole family gathered 
around the taste-therapy table, it has not 
always been like that:
“Give your child a portion of millet for 
breakfast every day, please.”
“But that’s IMPOSSIBLE, doctor! He (aged 
2.5) will never eat THAT!”
“So prepare it in such a way that we will.”
“But how? Where should I take recipes 
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



INTERNET

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

 ADRES  ADDRESS

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

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

  AIR-TRANSFER.PL

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

  AN-JAN

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR

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

BUS LOT

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

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

PKP

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING OUR 2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING DAY 30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU 

WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLO-
WING WEEK

20 PLN

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



SZCZECIN

HERAKLION
HERAKLION

HURGHADA

KIERUNKI  DESTINATIONS

1   ZŁOTE PIASKI– od 20.06.2014 do 12.09.2014 
(Tui, BeeFree, Rainbow Tours)

2  HURGHADA – cały rok (Alfa Star) 

3  HERAKLION – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
4  ANTALYA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 
 (Itaka, Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

1   ZŁOTE PIASKI – od 20.06.2014 do 12.09.2014 
(Tui, BeeFree, Rainbow Tours)

2  HURGHADA – cały rok (Alfa Star) 

3  HERAKLION – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
4  ANTALYA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 
 (Itaka, Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

ANTALYA

ZŁOTE PIASKI 
GOLDEN SANDS

CZARTERY 2014    CHARTERS 2014
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DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

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

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

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

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

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

….5.. 22:25 22:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

…..6. 21:00 20:30 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

12345.7 21:00 20:30 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

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

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

LIVERPOOL    RYANAIR

ROZKŁAD LOTÓW    FLIGHT SCHEDULE
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

OSLO TORP

WARSZAWA

STAVANGER



Aelia Duty Free 
 – sklep wolnocłowy dla 
 poszukiwaczy nowych smaków

PODRÓŻ TO DOSKONAŁA OKAZJA NIE TYLKO DO EKSPLOROWANIA 
CIEKAWYCH MIEJSC, ALE TAKŻE DO ODKRYWANIA NOWYCH SMAKÓW 
I ZAPACHÓW. SWOJĄ PRZYGODĘ MOŻECIE PAŃSTWO ROZPOCZĄĆ JUŻ NA 
LOTNISKACH - W SKLEPACH AELIA DUTY FREE, KTÓRE OFERUJĄ BOGACTWO 
NOWYCH, CZĘSTO NIEPOWTARZALNYCH ALKOHOLI I PERFUM.

AKTUALNOŚCI    NEWS
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Jednym z produktów, jaki 
pojawił się w Aelia Duty Free 
(także w sklepie na szczeciń-
skim lotnisku) jest absolutna 
rynkowa nowość - Żubrówka 
Złota. Wódka uwodzi natural-

nymi aromatami polskich leśnych ziół 
oraz kory dębu. Bursztynowa barwa oraz 
obiecujący zapach zachęcają do spróbo-
wania jej bogatego i niepowtarzalnego 
słodko-gorzkiego smaku.

Jak trafnie określił producent, Żub-
rówka Złota to „smak Puszczy Biało-
wieskiej zaklęty w prawdziwej wódce”. 
Może być doskonałym prezentem dla 
osób, które dobrze już znają tradycyjną 
Żubrówkę i poszukują nowych doznań 
smakowych prosto z Polski.

Zapraszamy do Aelia Duty Free na spo-
tkanie ze smakiem polskiej Puszczy!  

 IN ENGLISH

Aelia Duty Free  
– for taste hunters 
Travelling is a perfect way to not only 
explore interesting places but also 
discover new tastes and smells. You can 
begin your adventure already at airports, 
in Aelia Duty Free stores, which offer 
a richness of new, often unique perfumes 
and varieties of alcohol.
 
One of the products offered by Aelia Duty 
Free (also at the airport in Szczecin) is 
a sheer novelty on the market – Żubrów-

ka Złota. The new, gold bison grass vodka 
delights with natural aromas of Polish 
forest herbs and oak bark. Its amber 
colour and promising smell encourage 
everyone to taste its rich and distinctive, 
bitter-sweet taste.

As accurately characterized by its 
producer, Żubrówka Złota is “the taste of 
the Białowieża Forest hidden in original 
vodka”. It can be a perfect gift for those 
who already know traditional Żubrówka 
very well and search for new gustatory 
pleasures straight from Poland.

Feel invited to Aelia Duty Free to meet 
the taste of the Polish Forest!  



LOTNISKO    AIRPORT
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London
 must see część I

W PAŹDZIERNIKU W SIATCE POŁĄCZEŃ NASZEGO LOTNISKA POJAWI SIĘ 
NOWE POŁĄCZENIE – DO PORTU LOTNICZEGO LONDYN LUTON. JEST TO 
KIERUNEK CZĘSTO WYBIERANY I BARDZO OBLEGANY PRZEZ PASAŻERÓW.  
JEDNI WYBIERAJĄ SIĘ DO PRACY, INNI - BY ZOBACZYĆ KRAJ KRÓLOWEJ 
ELŻBIETY II. CODZIENNE POŁĄCZENIA Z LOTNISKA SZCZECIN-GOLENIÓW 
ZDECYDOWANIE UŁATWIĄ DOBRANIE ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI DNI, KTÓRE 
TRZEBA BĘDZIE PRZEZNACZYĆ NA ZWIEDZANIE.

TEKST    ELWIRA POSTROŻNA  

Stolica Wielkiej Brytanii po-
łożona jest nad rzeką Tamizą, 
w południowo-wschodniej 
części Anglii. Jest to najbar-
dziej dynamiczne i najgęściej 

zaludnione miasto zachodniej Europy. 
Londyn to tygiel narodowości i kultur, 
jak również jedno z najpiękniejszych 
i najciekawszych metropolii świata. Jest 
to miejsce, w którym wprost roi się od 
rozmaitych atrakcji..  



FOT.: STILLKOST - FOTOLIA.COM

LOTNISKO    AIRPORT
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BIG BEN
Zwiedzanie Londynu warto rozpocząć 
od słynnego Trafalgar Square - głównego 
placu centralnego Londynu, w którym 
odbywają się ważne uroczystości. Skwer 
powstał w XIX w. w miejscu dawnych 
stajni królewskich. Na jego środku stoi 
61-metrowa kolumna Nelsona, która 
otoczona jest pomnikami i fontannami. 
W jego otoczeniu znajduje się National 
Gallery, kościół St. Martin in-the-Fields 

oraz wiele ambasad. Z najważniejszego 
miejskiego placu warto skierować się na 
Downing Street, prowadzącą do kolej-
nego symbolu miasta - wieży zegarowej 
Big Ben, która stanowi część opactwa 
Westminster. Ma ona ponad 96 metrów 
wysokości, a tarcza zegara 5 metrów 
średnicy. Na szczyt budowli prowadzą 
334 stopnie spiralnych schodów. Nazwa 
początkowo odnosiła się do dzwonu ze 
St. Stephen Tower (Wieża św. Szczepana), 
zwanej również The Clock Tower (Wieża 
Zegarowa), a należącej do Pałacu West-
minsterskiego. Obecnie Big Ben oznacza 
zarówno dzwon, zegar, jak i samą wieżę. 
Jego otwarcie odbyło się 31 maja 1859 
roku, od tamtej pory jest on największym 
zegarem w Wielkiej Brytanii.

PAŁAC BUCKINGHAM
Buckingham Palace jest największym 
na świecie pałacem królewskim, który 
wciąż pełni swą pierwotną funkcję. 
Został on wybudowany w 1703 roku jako 
rezydencja miejska Księcia Buckingham. 
W ciągu kolejnych 75 lat, wielokrotnie go 
rozbudowywano, by w roku 1837 ogłosić 
budynek oficjalną siedzibą brytyjskich 
monarchów, którą jest do dzisiejszego 
dnia. Dla Brytyjczyków jest on symbolem 
Wielkiej Brytanii oraz najważniejszym 
punktem w mieście. Przed budowlą 
stoi okazały pomnik królowej Wikto-
rii - pierwszej, która w nim zamieszka-
ła. Dni, w których królowa przebywa 
w swej posiadłości można rozpoznać po 
powiewającym nad pałacem sztandarze 
królewskim. Aż do roku 1997 nigdy nie 
był on spuszczany do połowy masztu na 
znak żałoby, nawet po śmierci monarchy. 
Tradycję tę zmieniono dopiero po śmierci 
Diany, księżnej Walii. Od kwietnia do 
lipca, codziennie o 11.30 przed pałacem 
odbywa się uroczysta zmiana warty 
(w pozostałych miesiącach co drugi 
dzień). Obecnie pewna część pałacu, 
łącznie z przepięknym ogrodem, jest 
udostępniona zwiedzającym. Można go 
zwiedzać w sierpniu i we wrześniu, pod-
czas wakacji królowej.

KATEDRA ŚW. PAWŁA
Katedra św. Pawła jest charaktery-
stycznym punktem na mapie Londynu. 
Mierząca 110 metrów wysokości i 220 
długości świątynia jest położona w cen-
trum starego londyńskiego City. Prace 
nad jej budową trwały w latach 1675-1710, 
a nadzorował je znany architekt Chri-
stopher Wren. Znana na całym świecie 

jest przede wszystkim kopuła katedry. 
Ta kolosalna konstrukcja ma średnicę 
50 metrów, a waży aż 700 ton! Msze 
w katedrze odbywają się tylko w niedzie-
le i Boże Narodzenie. Jest ona wówczas 
zamknięta dla zwiedzających. Często 
można za to wtedy posłuchać koncertów 
jednego ze znanych męskich chórów. Na 
obejrzenie zasługuje krypta uważana za 
największą kryptę w Europie, a nawet na 
świecie. Warto udać się na galerie i ko-
pułę katedry. Aby zobaczyć panoramę 
Londynu ze Złotej Galerii trzeba pokonać 
560 stopni. Poniżej znajduje się Galeria 
Kamienna i Galeria Szeptów – jedyne na 
świecie pomieszczenie, w którym echo 
niesie się na odległość 30 metrów.

OPACTWO WESTMINSTER
Westminster jest dzielnicą Londynu, 
w której znajduje się kompleks poło-
żonych nad Tamizą budowli. Znajdują 
się tu m.in. neogotycki Pałac Westmin-
sterski, będący siedzibą Parlamentu, 
wieża ze słynnym zegarem Big Ben czy 
średniowieczny kościół św. Małgorzaty. 
Jego centrum zajmuje neobizantyjska 
katedra – Westminster Abbey, któ-
rą wybudowano w 1894 roku, a dziś 
jest prawdopodobnie najważniejszą 
świątynią katolicką w całej Anglii. Jest 
ogromna - w jej wnętrzu jest aż 1200 
miejsc siedzących. Opactwo Westmin-
ster ściśle związane jest historią Anglii: 
od czasów Wilhelma Zdobywcy (1065) 
koronuje się tu władców kraju, używając 
tronu koronacyjnego z 1307 roku. Znaj-
dują się tu groby królewskie oraz groby 
i tablice pamiątkowe najwybitniejszych 
angielskich pisarzy, aktorów, uczonych 
i polityków. Łącznie na terenie opactwa 
spoczywa około 3,3 tys. zmarłych.

PAŁAC WESTMINSTERSKI
Pałac Westminsterski jest dziś siedzibą 
brytyjskiego Parlamentu. Położone nad 
Tamizą efektowne neogotyckie zabudo-
wania są od zawsze chętnie oglądane 
przez turystów. Historia pałacu sięga XI 
wieku, już wtedy powstała w tym miej-
scu posiadłość Edwarda Wyznawcy. 
Przez kolejne wieki pałac służył królom 
Anglii jako ich rezydencja. W 1547 roku 
Henryk VIII po pożarze pałacu zdecy-
dował się na przeniesienie królewskiej 
siedziby do Whitehall. Od tamtej pory 
w westminsterskim pałacu urzędują 
Izba Lordów i Izba Gmin. W 1605 roku 
miały w nim miejsce dramatyczne 
wydarzenia, które przeszły do historii. 
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Guy Fawkes, królewski oficer, został 
zatrzymany podczas próby wysadzenia 
Parlamentu w powietrze. 5 listopada 
każdego roku Anglicy świętują roczni-
cę tego wydarzenia między innymi... 
pokazami fajerwerków. Niewielu wie 
o tym, że częścią Pałacu Westminster-
skiego jest wieża, na której znajduje się 
słynny Big Ben.

TOWER OF LONDON
Położona nad północnym brzegiem Ta-
mizy, otoczona grubymi na blisko cztery 
metry murami Londyńska Tower jest bu-
dowlą obronną i pałacową monarchów 
Anglii, chociaż ostatnim z władców, który 
z niej korzystał był Jakub I (1566-1625). 
Wzniesiona została w 1078 roku dla Wil-
helma Zdobywcy. Pełniła w swojej histo-
rii wiele funkcji – była pałacem, więzie-
niem, z którego nie było ponoć ucieczki, 
skarbcem, arsenałem, a nawet zoo. Dziś 
są w niej przechowywane liczne zbroje, 
bronie czy klejnoty. W skarbcu (Jewel 
House) trzymane są insygnia korona-
cyjne (królewski pierścień i jabłko oraz 
berło z krzyżem i największym na świe-
cie brylantem - Cullinanem I, a także 
koronę Brytyjską zdobioną drugim co do 
wielkości na świecie brylantem - Culli-
nanem II). Tower of London jest strzeżona 
przez ubranych w dawne stroje oficerów 
wojskowych, którzy pilnują biżuterii, 
występują jako przewodnicy i pozują 
do zdjęć. Symbolem Tower są kruki i, 
jak głosi legenda, imperium brytyjskie 
będzie trwać tak długo, jak będą one żyły 
na wieżach budowli.

TOWER BRIDGE
To chyba jedno z najpopularniejszych 
miejsc w Londynie i jego symbol, często 
mylony z London Bridge. Zbudowany 
w stylu wiktoriańskim zwodzony most 
powstał w 1894 roku. Środkowa część 
składa się z dwóch ważących po 1100 ton 
zwodzonych przęseł, które podnoszą się 
w ciągu 90 sekund. Umożliwia prze-
pływanie statkom oceanicznym, które 
osiągają wysokość nawet do 60 metrów 
powyżej poziomu wody, ale otwierany 
jest dość rzadko.

KATEDRA ŚW. PAWŁA
Katedra św. Pawła jest charaktery-
stycznym punktem na mapie Londy-
nu. Mierząca 110 metrów wysokości 
i 220 długości świątynia jest położona 
w centrum starego londyńskiego City. 
Prace nad jej budową trwały w la-
tach 1675-1710, a nadzorował je znany 
architekt Christopher Wren. Znana 

na całym świecie jest przede wszyst-
kim kopuła katedry. Ta kolosalna 
konstrukcja ma średnicę 50 metrów, 
a waży aż 700 ton! Msze w katedrze od-
bywają się tylko w niedziele i Boże Na-
rodzenie. Jest ona wówczas zamknięta 
dla zwiedzających. Często można za to 
wtedy posłuchać koncertów jednego ze 
znanych męskich chórów.

PAŁAC HAMPTON COURT
Jest to jeden z najpiękniejszych pałaców 
w Wielkiej Brytanii. Choć jest oddalony 
od Londynu o 20 kilometrów, na pewno 
warto wybrać się na krótką wycieczkę, 
by go zobaczyć. Znanego nam dzisiaj 
kształtu nabył prawdopodobnie na po-
czątku XVI wieku. Początkowo należał do 
Tomasza Wolseya, biskupa Yorku, a od 
1528 roku stał się rezydencją królewską 
Henryka VIII. W XVIII wieku miał zostać 
konkurencją dla Wersalu. Podjęte za cza-
sów Wilhelma III Orańskiego próby jego 
przebudowy zarzucono jednak w 1694 
roku. Pałac łączy w sobie cechy cha-
rakterystyczne dla zabudowy z czasów 
Tudorów i baroku. Jedną z największych 
atrakcji Hampton Court są znane na 
całym świecie ogrody.

GREENWICH
W położonej we wschodnim Londynie 
gminie można podziwiać m.in. pałacyk 
Queen's House (obecnie należący do Uni-
versity of Greenwich), National Maritime 
Museum - największe muzeum morskie 
na świecie czy Cutty Sark – jeden z naj-
większych wiktoriańskich żaglowców. 
Jednak najsłynniejsza miejsce to mu-
zeum czasu, które składa się z Flamsteed 
House, obserwatorium oraz Meridian 
Buildings ze słynnym południkiem zero 
stopni, który wyznacza czas na świecie 
zwany Greenwich Mean Time.

BRITISH MUSEUM
British Museum jest prawdopodob-
nie najbardziej znanym muzeum na 
świecie. Liczby mówią same za siebie: 
w muzeum jest ponad 7 milionów róż-
nych eksponatów, dzięki którym zwie-
dzający mogą zapoznać się z kulturą 
i historią ludzkości. Dzięki tak pokaźnej 
kolekcji muzeum jest największym tego 
typu obiektem na naszym kontynen-
cie. British Museum powstało dzięki 
sir Hansowi Sloanowi. Dla zwiedzają-
cych otwarto je 15 stycznia 1759 roku 
i od tamtej pory działa nieprzerwanie, 
z wyjątkiem okresu wojen światowych. 
Aktualnie odwiedza je ponad 5 milio-
nów turystów rocznie. Do ekspona-

tów muzeum należą zabytki kultury 
egipskiej, celtyckiej, japońskiej, greckiej, 
azteckiej i rzymskiej. To tutaj możemy 
obejrzeć słynny kamień z Rosetty, rzeź-
by z Partenonu, mumie egipskie i różne 
arcydzieła sztuki. Oprócz imponują-
cych zbiorów British Museum może się 
poszczycić także największym zada-
szonym dziedzińcem na świecie.

THE NATIONAL GALLERY
Znajdująca się przy Trafalgar Square 
Narodowa Galeria to największa kolekcja 
obrazów w Wielkiej Brytanii. Można 
w niej obejrzeć dzieła sztuki zachod-
nioeuropejskich mistrzów malarstwa 
z okresu od XIII do XIX wieku. Niesa-
mowity zbiór liczy sobie ponad 2,3 tys. 
obrazów. Do najsłynniejszych dzieł na-
leżą prace Jana van Eycka („Małżeństwo 
Arnolfinich”), Diego Velazqueza („Wenus 
ze zwierciadłem”) czy „Słoneczniki” 
Vincenta van Gogha. Większość z tych 
nazwisk robi wielkie wrażenie. W Natio-
nal Gallery można obejrzeć także płótna 
Rubensa, Rembrandta, Moneta czy Ra-
faela. Corocznie Galerię odwiedza ponad 
4 miliony gości. Zmęczeni miłośnicy 
sztuki mogą odpocząć w restauracji lub 
kawiarni oraz zrobić zakupy w sklepie. 

 IN ENGLISH

London must-see part 1 
A new connection – to London Luton – 
will be added in October to the flight 
network of our airport. The destination 
enjoys enormous popularity among 
passengers. Some of them go to work, 
others want to see the country of 
Queen Elizabeth II. Everyday flights from 
Szczecin-Goleniow Airport will certainly 
make it easier to successfully organize 
and enjoy one’s trip.  

The capital of the United Kingdom is located 
on the River Thames, in the south-eastern 
part of England. It is the most dynamic and 
the most densely populated city in Western 
Europe. One of the most beautiful and 
most interesting metropolises in the world, 
London is a melting pot where various 
nationalities and cultures intermix. It is 
a place filled with various attractions.  

BIG BEN
When in London, one should begin their 
trip at Trafalgar Square – the main 
square in central London, which hosts 
various ceremonies. It was built in the 
19th century in place of the old Crown 
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Stables. At its centre stands the 61-metre 
tall Nelson’s Column, surrounded by 
monuments and fountains. There are 
also the National Gallery, St Martin-in-

-the-Fields Church and many embas-
sies located in its vicinity. From the 
most important square in the city it is 
worth heading towards Downing Street 
leading to the next symbol of London, 
Big Ben, the famous clock tower at the 
end of the Palace of Westminster. It is 
more than 96 metres tall, and the dial 
of the clock is 5 metres in diameter. 334 
stairs lead to the top of the building. The 
name initially referred to the bell in 
St Stephen’s Tower, also known as the 
Clock Tower, belonging to the Palace of 

Westminster. Currently Big Ben means 
both the bell, the clock and the tower 
itself. It was opened on 31 May 1859 
and has been the largest clock in Great 
Britain ever since.

BUCKINGHAM PALACE
Buckingham Palace is the biggest royal 
palace still serving its original pur-
pose in the world. Built in 1703 as the 
residence of the Duke of Buckingham, 
it was extended many times within the 
next 75 years and finally announced to 
be the official residence of the British 
monarch in 1837. It has been serving 
this role to this day. The British consider 
it a symbol of Great Britain and the most 

important place in the city. In front of 
the building stands an enormous statue 
of Queen Victoria, the first one to settle 
in the residence. Days when the Queen 
stays in her residence can be recognized 
by the Royal Standard waving over the 
palace. It was never hung at half mast to 
indicate mourning even after the death 
of a monarch up until 1997. The tradition 
was changed only after the death of 
Diana, Princess of Wales. The ceremony 
of Guard Changing in front of the palace 
takes place every day at 11:30 am from 
April to July (and every other day in the 
remaining months). Currently a part of 
the palace, including a beautiful garden, 
is available to the public. It can be visi-
ted in August and September, when the 
Queen heads on holiday.

ST PAUL’S CATHEDRAL
St Paul’s Cathedral is a characteristic 
point on the map of London. 110 metres 
tall and 220 metres long, the church 
is located in the middle of the old City 
of London. It was built between 1675 
and 1710, and the construction was 
supervised by a famous architect, Sir 
Christopher Wren. Its most famous 
element is the huge dome, which is 50 
in diameter and weighs as much as 700 
tons. The cathedral offers Masses only 
on Sundays and at Christmas, when the 
church is closed to visitors. But then 
one can often listen to concerts given 
by one of the famous male-voice choirs. 
What is worth particular attention here 
is a crypt considered the largest one 
in Europe or even in the whole world, 
as well as galleries and the cathedral 
dome. To see the panorama of London 
from the Golden Gallery, one has to 
climb 560 stairs. Beneath are the Stone 
Gallery and the Whispering Gallery, the 
only room in the world where the echo 
travels as far as 30 metres.

WESTMINSTER ABBEY
Westminster is a London district fe-
aturing a complex of buildings located 
by the Thames. It includes for example 
the neo-Gothic Palace of Westminster, 
which is the seat of the Parliament, the 
famous Big Ben or the medieval church 
of St Margaret. Its centre is dominated 
by a neo-Byzantine church, West-
minster Abbey, built in 1894 and today 
probably the most important catholic 
church in the whole England. With 
1200 seats, the building delights with 
its impressive size. Westminster Abbey 

FOT.: WESTMINSTER ABBEY – ALL-FREE-DOWNLOAD.COM
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is closely connected to the history of 
England: since the times of William 
the Conqueror (1065), the coronations 
of monarch have been held here with 
the use of a throne from 1307. The place 
houses royal tombs as well as graves 
and commemorative plaque of the most 
outstanding English writers, actors, 
scholars and politicians. There are 
altogether around 3.3 thousand people 
buried on the abbey’s territory.

PALACE OF WESTMINSTER
The Palace of Westminster is the seat of 
the British Parliament. Located on bank 
of the River Thames, the neo-Gothic 
building has always been popular 
among tourists. The history of the pala-
ce dates back to the 11th century, when 
Edward the Confessor built his resi-
dence here. For the next centuries the 
palace served as the seat of the English 
monarchs. In 1547, after a fire in the 
palace, Henry VIII decided to move the 
royal residence to Whitehall. Since then, 
the palace has been the meeting place 
of the House of Commons and the House 
of Lords. In 1605, it was witness to dra-
matic events that went down in history. 
Guy Fawkes, a royal officer, was caught 
while trying to blow up the Parliament 
during the so-called Gunpowder Plot. 
Every year on 5 November, the English 
commemorate this event with... a fire-
work display. Few know that the tower 
with the famous Big Ben is a part of the 
Palace of Westminster.

TOWER OF LONDON
Located on the north bank of 
the Thames and surrounded by 
nearly four metre thick walls, 
the Tower of London is a defen-
sive and palace building of the 
English monarchs, although the 
last ruler to use it was James 
I (1566-1625). Built in 1078 for 
William the Conqueror, the 
tower performed many functions 
during its past – it was a palace, 
a prison from which one could 
allegedly never escape, a treasury, 
an arsenal or even a zoo. Today 
it stores armour, weapons and 
jewels. Its treasury, known as the 
Jewel House, contains the Crown 
Jewels (the royal ring and orb, the 
sceptre with a cross, as well as 
the largest diamond in the world, 
Cullinan I, and the British Crown 
decorated with the second world 
largest diamond, Cullinan II). 

The Tower of London is guarded by the 
Yeomen Warders dressed in historical 
costumes, who safeguard the jewellery, 
act as tour guides and pose for photo-
graphs. One of the symbols of the Tower 
of London are ravens. Legend has it that 
as long as they live in the building, the 
empire will not collapse.

TOWER BRIDGE
It is probably one of the most popular 
places in London and the symbol of the 
city, often mistaken for London Bridge. 
The bascule bridge was built in Vic-
torian Gothic style in 1894. Its middle 
part consists of leaves which weigh 1100 
tons and can be raised in 90 seconds. It 
makes it possible for ocean-going ships 
(which reach a height of up to 60 metres 
above the water level) to cross the brid-
ge, but it is not raised very often.

HAMPTON COURT PALACE
It is one of the most beautiful palaces in 
Great Britain. Although located 20 kilo-
metres away from London, it is definitely 
worth a short trip and a visit. It assumed 
the shape we know today probably in the 
early 16th century. The palace initially 
belonged to Thomas Wolsey, Archbishop 
of York, and became the royal residence of 
Henry VIII in 1528. It was supposed to rival 
Versailles in the 17th century, but attempts 
at its extension, made during the period of 
King William III, halted in 1694. The pa-
lace combines features typical of baroque 
and buildings from the Tudor times. One 

of the biggest attractions of Hampton Court 
are world-famous gardens.

GREENWICH
The district located in South East London 
includes for example the Queen’s House 
(a small palace now belonging to the Uni-
versity of Greenwich), the National Mariti-
me Museum (the biggest museum of that 
kind in the whole world) or Cutty Sark (one 
of the largest Victorian sailing ships). But 
the most famous attraction of Greenwich is 
the Royal Observatory with Flamsteed Ho-
use and the location of the prime meridian, 
which marks the official time known as 
Greenwich Mean Time.
BRITISH MUSEUM
The British Museum is probably the 
best-known museum in the world. The 
numbers speak for themselves: there are 
more than 7 million exhibits, thanks to 
which visitors to the museum can beco-
me familiar with culture and the history 
of mankind. Thanks to such an extensi-
ve collection, the museum is also the lar-
gest such an object on our continent. The 
British Museum was established thanks 
to Sir Hans Sloane. It was opened to the 
public on 15 January 1759 and since 
then has been functioning continuously 
except for the era of the world wars. It is 
currently visited by more than 5 million 
tourists per year. The museum displays 
for example Egyptian, Celtic, Japanese, 
Greek, Aztec and Roman artifacts. It is 
also here that one can see the famous 
Rosetta Stone, the Elgin Marbles from 
the Parthenon, Egyptian mummies and 
other masterworks of art. Apart from 
impressive collections, the British Mu-
seum can also boast the largest covered 
square in the world.

NATIONAL GALLERY
Located in Trafalgar Square, the Natio-
nal Gallery features the largest painting 
collection in Great Britain. It shows works 
by West European master painters from 
the 13th to the 19th century. This amazing 
collection consists of more than 2.3 tho-
usand paintings, the most famous of which 
are works by Jan van Eyck (The Arnolfini 
Portrait), Diego Velázquez (Rokeby Venus) 
or Vincent van Gogh (Sunflowers). Most of 
the artists are well-known and impressive 
figures. The National Gallery displays also 
canvases by Rubens, Rembrandt, Monet 
and Raphael. The gallery is visited by more 
than 4 million guests every year. Tired art 
lovers can take a rest in a restaurant or 
cafe or go shopping. 

FOT.: BIG BEN LONDON – ALL-FREE-DOWNLOAD.COM
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