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„WILCZEŁYKO” TO ŚMIERĆ. „BRZASK” TO
NARODZINY. SKUBAS.
TEKST

FOT

JAKUB MILSZEWSKI
PAWEŁ BA JEW

JAK CHŁOPAK Z LUBLINA ODNALAZŁ SIĘ
W ŚWIECIE SZOŁBIZNESU? DOBRZE CI W NIM?
Jaki biznes takie show... Miałem długi
pas startowy. Siedem lat temu zacząłem
współpracować ze Smolikiem i miałem okazję łyknąć realiów współpracy
z osobą znaną, uznaną i profesjonalną,
będącą na tym rynku bardzo długi
czas. Przypatrywałem się, poznawałem
ludzi, grałem koncerty. To co robię teraz
jest po prostu ciągiem dalszym, tylko na
własny rachunek.

I TO JEST TO, CO CHCIAŁEŚ ROBIĆ?
TAK MIAŁO BYĆ?
To jest trudny kawałek chleba, choć
nie chciałbym narzekać i nie mogę, bo
właśnie wychodzi moja nowa płyta, zagram sporo koncertów. Ale jeśli mówimy
o chlebie, o środkach, to każdy muzyk
ci powie, że największym problemem
tego zawodu jest brak ciągłości zarobków. Raz może być tak, a raz inaczej.
Dla mnie największym fartem jest to, że
mogę się utrzymywać z grania, przynajmniej na razie. Robiłem różne rzeczy
żeby przeżyć, a teraz robię to, na czym
mi najbardziej zależy.

ZANIM NAGRAŁEŚ PIERWSZĄ SOLOWĄ PŁYTĘ BARDZO PODRÓŻOWAŁEŚ PO RÓŻNYCH
STYLISTYKACH. TO BYŁY POSZUKIWANIA
CZY ZWIEDZANIE?
Poszukiwania trwają do momentu, kiedy
zaczynasz się prezentować z tym, co jest ci
najbliższe. Ja robiłem drum'n'bass, nawet

9

HERO

BOHATER

wczoraj jadąc samochodem przypominałem sobie wiele nagrań z tamtego
okresu. Bardzo to lubiłem i bardzo czułem.
To nie było tak, że grając jeden rodzaj
muzyki musiałem bardzo poszukiwać.
Drum'n'bass tak naprawdę też pokierował
mnie w stronę muzyki trochę bardziej
czarnej. Dlatego miałem okazję pograć
trochę jazzowych rzeczy. I okazało się, że
choć może nie była to do końca moja bajka,
to nauczyłem się improwizować. Liznąłem
harmonii, posłuchałem muzyki trudniejszej niż moja. To w jakimś stopniu rozwinęło moją kreatywność. Nie wydałem
jakiejś znaczącej płyty mając 20 lat. Gdyby
tak było to być może miałbym jakichś
zażartych fanów, którzy nie zostawialiby
mi miejsca na poszukiwania. Popatrz na
przykład takich wielkich zespołów jak
Metallica. Oni ukształtowali swój styl jako
młodzi muzycy i potem każde poszukiwania były odbierane przez fanów jako prztyczek w nos. Pamiętam, że kiedy wydali
płyty „Load” i „Reload” to dla mnie, choć
nie byłem jakimś wielkim metalem, to była
zdrada. Zatem póki nie zrobisz pierwszego
kroku to możesz jeść z każdego talerza
i nikt ci tego nie wypomni. Kiedy masz już
fanów, którzy śledzą to co robisz, musisz
się pilnować. Choć to też nie jest reguła.

bardziej ukryte tematy. Ale z drugiej
strony ta płyta została zatytułowana
w ten, a nie inny sposób na znak tego, że
liczę, że coś się w końcu uspokoi.

ALE KIEDY WYDAŁEŚ „WILCZEŁYKO” TO TEŻ
WIELU BYŁO ZASKOCZONYCH, ŻE ZROBIŁEŚ
AKURAT TAKĄ MUZYKĘ.

TO BRZMI, JAKBYŚ PRZEZ TE DWIE PŁYTY
DOSTAŁ JAKĄŚ CIĘŻKĄ LEKCJĘ, A PRZECIEŻ
„WILCZEŁYKO” ZOSTAŁA UZNANA WSZEM
I WOBEC ZA JEDEN Z LEPSZYCH POLSKICH
ALBUMÓW, Z „BRZASKIEM” PEWNIE BĘDZIE
PODOBNIE. TO JEST SUKCES. TU NIE MA
CZEGO AKCEPTOWAĆ, TYLKO TRZEBA BRAĆ
PEŁNYMI RĘKAMI.

Cieszę się z tego, jak wyszło, bo zrobiłem
to sam. Widać w tej płycie, jakie mam korzenie, a te korzenie to gitara akustyczna,
elektryczna i ogólnie muzyka rockowa.
Historia lubi się powtarzać i robić koła.
Nie wymyśliłem siebie na nowo, powrót
do gitary był naturalny. Spędzałem z nią
dużo czasu między nagraniami dj-skimi
i graniem imprez.

„WILCZEŁYKO” BYŁA REKLAMOWANA JAKO
POWRÓT DO PROSTOTY I AUTENTYCZNOŚCI.
DO CZEGO POWROTEM JEST „BRZASK”?
Brzask jest powrotem do głębszych
rozkminek, wędrówką do wnętrza mojej
skołowanej duszy. „Wilczełyko” było
pewnym eksperymentem w kontekście
tego, co robiłem wcześniej, a „Brzask”
ugruntowaniem tego eksperymentu. Na
tej płycie głębiej wszedłem w siebie. Jest
bardziej osobista i wydaje mi się, że jest
bardziej spójna brzmieniowo. To jest
oczywiście moje wrażenie.

MNIE TA PŁYTA WYDAJE SIĘ SMUTNA.
Być może w głębinie duszy nie jestem
wesołym kolesiem. Postawiłem na te

BRZASK TO COŚ DOBREGO. ŚWIT,
WSTAJE SŁOŃCE.
Brzask to narodziny. Wilczełyko –
śmierć. Tą mocniejszą, cięższą drugą
płytą, wyraziłem jakieś swoje postrzeganie świata.

A SKĄD TA DELIKATNOŚĆ?
Delikatność? Nie zgodziłbym się. Jeśli posłuchasz pierwszego utworu „Diabeł”, to
takiego utworu na poprzedniej płycie nie
ma. Wydaje mi się cięższy, ale to znów
moje odczucia.

JAK TAK SOBIE ROZMAWIAMY TO WYDAJE MI
SIĘ, ŻE JESTEŚ TROCHĘ ZA SKROMNY.
Za skromny? Zawsze byłem skromny, tak
przynajmniej słyszałem, choć to może
być potraktowane jako kokieteria. Po
tych dwóch płytach chyba nauczyłem się
akceptować siebie i nie łączy się to z jakimś chwalipięctwem, bo nie lubię takiej
cechy u ludzi. Lubię to, czego dokonałem.
Mogę z tej swojej roboty czerpać pewność
siebie i satysfakcję.

Zgadza się, ale jak wydajesz płytę to nie
wiesz, co się wydarzy. Dla mnie sukcesem pierwszej płyty było to, że na nic
nie liczyłem. To, że zostało to w miarę
dobrze odebrane przez ludzi, przyniosło mi akceptację z zewnątrz, która jest
potrzebna w tym zawodzie. Natomiast
zawsze występuje obawa, że ktoś może
to odrzucić i wtedy ta pewność siebie
będzie jak najbardziej na miejscu.

OBAWIASZ SIĘ, ŻE KTOŚ MOŻE NIE ZAAKCEPTOWAĆ „BRZASKU”?
Wydaje mi się, że ludzie, którzy polubili
„Wilczełyko”, zaakceptują „Brzask”. Ta
płyta jest cięższa. Na albumie „Wilczełyko” jest kilka utworów, które są
bardziej... luźne. Może ktoś będzie miał
problem z brakiem tych aksamitnych
utworów śpiewanych po angielsku.
Może też postawienie na tę smutną,
bolesną treść będzie tym, co się komuś
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nie spodoba. Natomiast tym, którym tego
brakowało na pierwszej płycie, druga
bez wątpienia przypadnie do gustu.

KOŃCZYŁEŚ DZIENNIKARSTWO. JAK TO
JEST, KIEDY SIĘ UDZIELA WYWIADÓW,
ZAMIAST JE ROBIĆ?
Zanim pomyślałem o tym, że mogę być
muzykiem, występować i mieć z tego
pieniądze, chciałem o niej pisać i mówić.
To było moje marzenie. Radio mnie
bardzo inspirowało i w jakimś sensie
wychowało. Chciałem łączyć zarabianie na życie z muzyczną pasją. Cieszę
się, że nie zostałem dziennikarzem, bo
dziennikarze to często niespełnieni
i sfrustrowani muzycy. A ja zacząłem się
spełniać i wcale nie jestem sfrustrowany tym, co robię. A do dziennikarstwa
zawsze można wrócić, bo dziennikarz
muzyczny, a ja takim chciałem być, to
moim zdaniem ktoś, kto dużo słucha
muzyki, ma swój gust i potrafi powiedzieć dlaczego coś jest dobre, a coś złe.
Na to zawsze będzie miejsce w moim
życiu bo lubię gadać o muzyce. Fajnie, że
zanim ktoś poznał mnie od tej strony, że
lubię o niej gadać, to zdążył mnie poznać
też od tej, że lubię ją robić.

I NIE WKURZA CIĘ, ŻE DZWONIĄ DO CIEBIE OBCY
LUDZIE I CHCĄ CI ZADAWAĆ DZIWNE PYTANIA?
To co robię jest we mnie tak mtocno
zakorzenione, że mógłbym o tym gadać
i wybudzony ze snu o czwartej nad
ranem. Jakbyś mnie pytał o inne rzeczy
byłoby ciężej.
IN ENGLISH

Birth
„Wilczelyko” (Daphne) was death. „Brzask”
(Dawn) is birth. Skubas.
HOW AS A SIMPLE GUY FROM LUBLIN DID YOU
MANAGE TO FIND YOUR FOOTING IN THE
SHOW-BUSINESS? DO YOU FEEL WELL HERE?
The better the business the better the
show…I had a fairly long runway before
I flew into the sky of show-business.
Seven years ago I began working with
Smolik and I had a chance to get a taste
of what it means to work with someone
who is famous, respected and professional, and with a lot of experience in the
field. So I kept observing, getting to know
people and played concerts. My current
work life is just a simple continuation of
that, the only difference is that I do it on
my own account.

HERO

BOHATER

IS THAT WHAT YOU REALLY WANTED TO
DO? IS THAT THE WAY YOU IMAGINED IT?
I have to admit that it is a hard way to
earn a living, but at the same time I don’t
want to and I cannot really complain
since my newest album is just about
to appear. But as we are talking about
earning a living, one thing is certain and
any musician will tell you this – in this
business the money comes and goes, sometimes you have work and sometimes
you have to wait for someone to invite
you to play a concert. I am really lucky
that I can earn my living just by playing
concerts and recording albums, at least
for now. Before that I dabbled in various
things to get money for living but now
I do what I like and what I am set on.

BEFORE YOU RECORDED YOUR FIRST ALBUM YOU TRAVELLED THROUGH DIFFERENT
MUSIC LANDSCAPES. WAS IT MORE OF A SEARCH FOR YOUR OWN STYLE OR WERE YOU
JUST VISITING DIFFERENT MUSICAL LANDS?

The real search begins in the moment
you start presenting your own intimate
work. I used to play drum'n'bass and
I have very good memories from that
time. Even yesterday, while driving
a car, I recalled many songs from that
time. I really felt and liked this music.
I didn’t have to really search too much
because drum'n'bass led me towards
black music so I also had a chance to
play some jazz. And although that was
not really my cup of tea, I learned to
improvise and got to know some things
about harmonics by listening to music
which was much more complicated
than mine. To some extent it helped
develop my creativity. But when I was
20 I did not publish any significant
album. Had I done it, I would have
fierce fans now that would not leave
a lot of space for me to research more.
A good example of such a situation is
Metallica. They developed their music
style already when they were young
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w głębinie
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bardziej ukryte
tematy. Ale
z drugiej strony
ta płyta została
zatytułowana
w ten, a nie inny
sposób na znak
tego, że liczę, że
coś się w końcu
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musicians and then each time they
veered away from their initial stylistic
road, their fans treated it as a betrayal.
I remember that when they published
the albums „Load” and „Reload” for me,
although I am not a fan of metal music,
that was betrayal. So before you make
your first step you can try anything
that is available in the world of music.
But when you already have fans who
follow what you do, then you have to be
more careful. Although it is not a rule.

BUT WHAT YOU PUBLISHED „WILCZELYKO”
MANY PEOPLE WERE SURPRISED THAT YOU
CREATED SUCH KIND OF MUSIC.
I am very happy about it because
I made everything myself. When listening to this album you can feel my roots
which lie in acoustic guitar and rock

music. History repeats itself and it likes

I THINK THIS ALBUM IS SAD.

making circles. I did not create my-

Perhaps deep inside my soul I am not
a funny guy. But on the other hand I gave
the album a title that suggests my hope for
a more peaceful time.

self anew for this album, my return to
playing guitar was very natural. I spent
a lot of time playing this instrument
between dj recordings and playing gigs.

„WILCZELYKO” WAS PROMOTED AS A RETURN TO SIMPLICITY AND AUTHENTICITY.
HOW ABOUT „BRZASK”, WHAT KIND OF
RETURN IS IT?
It is a return to deeper considerations and
to my slightly confused soul. „Wilczelyko”
was a kind of experiment in the context of
what I did before and „Brzask” consolidated these experiments. On this album
I dug deeper into myself therefore its
more personal and I think more coherent
in terms of sound. But this is of course my
own feeling.
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BRZASK (DAWN) IS SOMETHING GOOD. AT
DAYBREAK THE SUN RISES.
Brzask is birth. Wilczelyko – death.
Wilczelyko is a more powerful and more
heavy album with which I expressed my
outlook on life.

SO HOW COME IN “BRZASK” YOU FOUND
SO MUCH SENSITIVITY?
Sensitivity? I wouldn’t say there is much
sensitivity there. If you listen to the first
song „Diabel” (Devil) you will see what
I mean. On Wilczelyko you will definitely
not find such a harsh and heavy song.

BOHATER

And again, these are just my feelings
about the album.

AS WE KEEP ON TALKING I KEEP THINKING
THAT YOU ARE A VERY MODEST PERSON.
Too modest you mean? I have always
been modest. At least that’s what people
used to say about me. Maybe that’s my
way of flirting with the person I talk to.
I think that those two albums taught to
me to accept myself. I am happy with
what I achieved and I draw satisfaction
and self-confidence from that. But I don’t
boast over my achievements and I don’t
like people who do that.

IT SOUNDS LIKE THE WORK ON THESE TWO
ALBUMS WAS A TOUGH LESSON FOR YOU.
AT THE SAME TIME “WILCZELYKO” WAS ACCLAIMED AS ONE OF THE BEST POLISH ALBUMS AND „BRZASK” WILL MOST PROBABLY
GET THE SAME FAME. THAT’S REAL SUCCESS.
THERE IS NOTHING TO ACCEPT HERE, ALL
YOU NEED TO DO IS LIVE LIFE TO THE FULL.
That’s right, but when you publish
a record you don’t know what’s going to
happen. For me the success of my first
album came from the fact that I wasn’t
expecting anything. The fact that most

HERO

of the people liked the album gave me
approval from the outside, which is necessary in this business. Nevertheless,
at any time some fear lurks telling you
that someone might reject your work,
and that’s exactly the moment when you
need your self-confidence.

YOU THINK THAT SOMEONE MIGHT
REJECT „BRZASK”?
I think that those who liked „Wilczelyko” will accept „Brzask”. This album is
more heavy. On “Wilczelyko” there is
a number of songs that are more… loose
and soft. Perhaps some people will miss
these silk-like songs sung in English.
Also, people might not like the fact that
most of the songs on “Brzask” have sad
and painful lyrics. But those who missed such texts on “Wilczelyko” should
be delighted with my newest work.

YOU GRADUATED FROM JOURNALISM
STUDIES. HOW DOES IT FEEL TO GIVE
INTERVIEWS RATHER THAN TO INTERVIEW
OTHER PEOPLE?
Before I realised that I want to be a musician, play concerts and make a living out
of it, I wanted to write and talk about mu-

sic. That was my dream. I was strongly
inspired by radio and in a way I grew up
listening to it. I wanted to connect making
money with my passion for music. And
I am happy that I didn’t become a journalist because this branch abounds in unfulfilled and frustrated musicians. And
I started fulfilling my dreams and now
I am not frustrated at all about what I do.
I can always go back to being a journalist
because a music journalist, and I wanted
to become one, is someone who listens
to music, has his own taste and is able
to say if something is good or bad. There
will always be a place for that in my life
because I like talking about music. And
it is really cool that before people saw my
journalist side they could experience my
creative side – and I love making music.

AND IT DOES NOT INFURIATE YOU THAT
STRANGE PEOPLE CALL YOU AND WANT
TO ASK YOU WEIRD QUESTIONS?
What I do in life is deeply ingrained in
me and I can talk about it even if someone wakes me up in the middle of the night. But it would be far more problematic
if your questions were about something
else than music.
REKLAMA
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LUDZIE ŻYJĄCY W BOŚNI I HERCEGOWINIE NIBY JUŻ POUKŁADALI SWOJE
ŻYCIE NA NOWO, ALE CIĄGLE CZEGOŚ W NIM BRAKUJE, POSPIESZNIE
PRZEMIERZAJĄC ULICE NIE ZATRZYMUJĄ SIĘ NAWET NA KROK.
TEKST I FOT.:

ALEKSANDER DOMAŃSKI
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ielowyznaniowe Sarajewo
jest jedną z najciekawszych
metropolii
współczesnej
Europy. Kultura wschodu miesza się tu
z zachodnią. Zwiedzając miasto można
spotkać kościoły przynajmniej 5 wyznań,
ale także ostrzelane budynki, odłamy
całych narożnikow lub płyty pospiesznie
swego czasu przyczepione do podziurawionych ścian. Ludzie żyjący w Bośni
i Hercegowinie niby już poukładali swoje
życie na nowo, ale ciągle czegoś w nim
brakuje, pospiesznie przemierzając ulice
nie zatrzymują się nawet na krok. Jedynym spokojnym miejscem, gdzie można
spotkać ich w chwili zadumy i modlitwy,
zdają się być meczety.
Jadąc do Sarajewa liczyłem na
zwiedzanie zabytków lub przynajmniej
budynków związanych z historią tego
miejsca, podobnie jak w większości stolic europejskich, a jednocześnie pomimo
znanej mi już wcześniej historii tego
miasta, która zmieniała się właściwie
na moich oczach. Widać co prawda jeszcze ostrzelane budynki oraz ślady po
kulach nawet w samym centrum przy
głównych ulicach, ale już kilka godzin
później zdaje się być to normalne, nie
zwraca się na to uwagi.
Idąc główną ulicą, a właściwie
deptakiem podobnym trochę do Krupówek, spotykałem ludzi starających się
sprzedać wszystko w dosyć mocno zawyżonych cenach. Miejscowi targują się
niechętnie, licząc raczej na dosyć szybki
zarobek na zagranicznych turystach. Dla
mnie to dość niemiłe doświadczenie, bo
zjeżdżając niżej na Półwysep Bałkański
ludzie są raczej serdeczni i starają się
zatrzymać, pokazać co najlepsze. W Sarajewie niestety wizytówką są bazarki,
na których ludzie starają się zarobić
pieniądze na wszystkim.
Podczas wędrówek pomiędzy straganami słychać muezinów, którzy nawołują do modlitwy. Mijamy panie w burkach
i trampkach Converse, z nowoczesnymi
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Uliczki są tu
już opustoszałe,
a człowiek
czuje się trochę
zaniepokojony.
W głowie kołacze
się myśl, że to
jest Sarajewo,
o którym piszą
w przewodnikach –
lekko dzikie i nocą
budzące strach.

iPhonami w dłoniach. Centrum zaczyna
przypominać powoli europejską stolicę,
gdzie skrajna bieda miesza się z bogactwem i nowoczesnością. Docieramy do
pierwszego zabytku, który nas powinien
zainteresować i jest wizytówką miasta,
czyli do ażurowej studni przedstawionej chyba na każdej pocztówce i zdjęciu
z tego miejsca. Mocno mnie rozczarowuje, bo zatrzymują się przy niej jedynie
turyści, którzy pragną zrobić sobie
w tym miejscu zdjęcie, chyba bardziej
dlatego, że wszyscy je robią, aniżeli ze
względu na wartość lub piękno tej budowli. Jak przystało na turystę robię sobie fotkę i idę dalej, kierując się w stronę
Biblioteki Uniwersyteckiej. Wychodząc
z tłocznego centrum spotykam sklepiki
z tradycyjnym rzemiosłem i cenami,
które są niekiedy czterokrotnie niższe niż w centrum. Uliczki są tu już
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opustoszałe, a człowiek czuje się trochę
zaniepokojony. W głowie kołacze się
myśl, że to jest Sarajewo, o którym piszą
w przewodnikach – lekko dzikie i nocą
budzące strach.
Docieram do Uniwersytetu. To nowo
odbudowany gmach, w którym turyści
oglądają pieczołowicie robione jeszcze
parę miesięcy temu mozaiki. Niestety
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Sarajevo – between
fear and modernity
People living in Bosnia and Herzegovina
seem to have sorted their lives out anew,
yet they still lack something. They traverse
the streets hastily, without ever stopping.

i ten budynek nie uchował się podczas
bombardowań i jak na każdym z nowo
odbudowanych budynków widnieje na
nim tabliczka z informacją o dofinansowaniach od innych krajów. Smutny to
dla mnie widok, gdyż państwa wcześniej
bombardujące teraz za wszelką cenę
chcą odbudować to, co zniszczyły...

Na sam koniec, myśląc jeszcze o wielowyznaniowym mieście, nasuwa mi się
jedna myśl: ilość kościołów akurat tam
w ogóle mnie nie dziwi, bo ludzie żyjący
w strachu pragną odczuwać chodź odrobinę bezpieczeństwa, a pośpiech, w którym żyją, w ogóle nie sprzyja powróceniu do przedwojennej codzienności.

The multi-denominational Sarajevo is
one of the most interesting cities of modern Europe. Eastern culture blends with
Western traditions. When visiting the city
you can see churches of at least 5 denominations, next to bombarded buildings,
fragments of corners or concrete blocks
covering the once shattered walls. People
living in Bosnia and Herzegovina seem to
have sorted their lives out anew, yet they
still lack something. They traverse the
streets hastily, without ever stopping. The
mosques seem to be the only peaceful
places where the inhabitants can be
found praying and reflecting.
When I was going to Sarajevo, I was
counting on some proper sightseeing
and wanted to visit historical buildings
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of the place, just like I usually do in most
European capitals, despite the fact that
I had already known the history of this
city and I had witnessed the changes
it had undergone. You can still see the
bombarded buildings and bullet holes,
even in the very centre and on the main
streets, but after a few hours you become
accustomed to the view and you stop
paying attention to it.
Walking down the main street, or
actually down a promenade which
bears slight resemblance to Krupówki
in Zakopane, I met people who would
try to sell everything for exorbitant
prices. The locals are not very willing
to haggle, they rather count on a quick
profit made on foreign tourists. This
experience was quite unpleasant for me
and quite contrary to the experience on
the Balkan Peninsula, where people are
rather warm-hearted and honest, stopping to show the best products they've
got. Sarajevo is still famous for bazaars
where people try to make money on
every single occasion.
During my strolls on the bazaar
I heard the muezzins calling for prayer.
We pass ladies wearing burqas and
Converse sneakers, holding modern
iPhones in their hands. The centre is
starting to remind a European capital,
where extreme poverty blends with
opulence and modernity. We get to the
first monument which is supposed to
be the trademark of the city, that is the

openwork well presented on almost
every postcard and photo of this place.
Unfortunately, it is a bit disappointing,
as only tourists stop by to take some
photos, probably because other people
are taking photos and not because of
the beauty of the well's structure. As
befits a real tourist, I take a photo and
march on, directing myself towards
the University Library. As I leave the
crowded centre, I find various shops
with traditional craft-work and prices
four times lower than in the centre.
Here, the streets are deserted and one
can start feeling disturbed. You start
to think that this is the Sarajevo described in the city guides as a bit wild
and frightening at night.
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I reach the University. The building
has recently been rebuilt and tourists
can now admire the mosaics, meticulously made a couple months ago. Unfortunately, this building did not avoid the
air raids and on each building you can
read a sign with information about foreign bailout. This view is really sad for
me, as the countries which bombarded
the city before, are now trying to rebuild
everything that they had destroyed...
Last but not least, I would like to share
a thought about this multi-denominational city: the number of churches is not at
all surprising. The people who live in fear
have the need to feel at least a little bit of
safety, as the rush of their lives is not going
to bring back the pre-war reality.
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		 N a j w i ę
jaskinie hazardu

HAZARD POSIADA WIELE OBLICZY, ALE WYOBRAŹNIE
NAJMOCNIEJ ROZPALA JEGO LUKSUSOWA STRONA. SĄ
NA ŚWIECIE MIEJSCA, GDZIE GRA TOCZY SIĘ O NAPRAWDĘ
DUŻĄ STAWKĘ, A ICH ROZMACH BUDZI PODZIW. OTO KILKA
Z NAJWIĘKSZYCH KASYN NA ŚWIECIE.
TEKST
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jest w stylu nawiązującym do najbardziej znanych miast świata. Pieniądze
można stawiać więc w pomieszczeniach
przypominających Pekin, Nowy Jork,
Rzym, Paryż, Madryt, Wiedeń, Londyn
i Kair. Kasyno proponuje 140 stołów do
gier, tysiąc miejsc do gry w bingo i 6700
jednorękich bandytów.

THE VENETIAN
Makau jest bardzo specyficznym regionem na mapie Chin. To jedyne miejsce
w Państwie Środka, gdzie legalnie można
uprawiać hazard. Oczywiście jest na to
wielu chętnych, więc nic dziwnego, że
miasto jest drugim po Las Vegas największym skupiskiem kasyn na świecie. Wiele
tamtejszych budynków poraża rozmachem, ale żaden nie budzi takiego podziwu jak The Venetian. Budynek jest wysoki
na czterdzieści pięter i uważany za szósty
największy na świecie. Sama powierzchnia do gry zajmuje 51 tysięcy metrów
kwadratowych. The Venetian należy do
multimiliardera Sheldona Adelsona, który
w powstanie kasyna zainwestował 2,4 miliarda dolarów. Posiada on także bliźniaczy przybytek w Las Vegas, będący inspiracją do stworzenia tego olśniewającego
kolosa. Ambitny przedsiębiorca twierdzi,
ze koszt budowy dzieła jego życia zwróci
się w przeciągu kilku lat.

FOT.: CROWN CASINO – STEVE DAVIDSON – WIKIMEDIA.ORG

CASINO DI VENEZIA
Prawdopodobnie najstarsze kasyno na
świcie, założone w 1638 roku. Budynek
został zbudowany w XV wieku według

ksze
WINSTAR WORLD
Chyba nikogo nie zdziwi, że największe
kasyno na świecie znajduje się w Stanach
Zjednoczonych. Jednak zaskakujący
może okazać się fakt, że nie mieści się
ono w Las Vegas, a w Oklahomie. Winstar
World zajmuje teren 150 tysięcy metrów kwadratowych i podzielone jest na
osiem części. Każda z nich urządzona

projektu znanego architekta Mauro
Codussi. Jaskinia hazardu to jednak
tylko jedno z obliczy tego starego pałacu.
Najbardziej znane jest z faktu, że to
właśnie w tym miejscu zmarł genialny
kompozytor Ryszard Wagner. Dlatego też
mieści się tam także muzeum poświęcone jego życiu i twórczości. Kasyno posiada także swój drugi oddział, w którym
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Największe
kasyno w Australii
jest miejscem
wyjątkowo
luksusowym.
Wystarczy
wspomnieć, że
ma na swoim
wyposażeniu salę
wyłożoną czarnym
marmurem i drugą,
która udekorowana
jest ręcznie tkanymi
dywanami.
prezentowane są najświeższe osiągnięcia
hazardowej technologii, takie jak w pełni
zautomatyzowana ruletka czy gra oparta
na teleturnieju „Koło fortuny”.

BADEN-BADEN
Najbardziej znane niemieckie kasyno
funkcjonuje od 1821 roku. Ten przybytek
hazardu początkowo zawdzięczał swoją
sławę pobliskiemu kurortowi, jednak rolę
szybko się odwróciły. Wiele osób przyjeżdżało do Baden-Baden pozornie w celu
skorzystania z zdrowotnych właściwości
okolicy, ale większość czasu spędzało na
stawianiu pieniędzy. Miejsce było bardzo
popularne wśród artystów i pisarzy. Warto
wspomnieć, że sam Fiodor Dostojewski
przegrał tam wszystkie swoje oszczędności, co skłoniło go do napisania autobiograficznej powieści „Gracz”. Dzisiaj kasyno nie
oferuje niczego nadzwyczajnego, ale unikalna historia i przyjemny klimat kurortu
sprawiają, że nadal chętnie odwiedzane
jest przez amatorów igrania z fortuną.
CROWN CASINO
Największe kasyno w Australii jest
miejscem wyjątkowo luksusowym.
Wystarczy wspomnieć, że ma na swoim
wyposażeniu salę wyłożoną czarnym
marmurem i drugą, która udekorowana
jest ręcznie tkanymi dywanami. Odbywają się w nich najbardziej prestiżowe

ceremonie, takie jak wręczenie nagród
telewizyjnych czy wręczenie nagród
australijskiego Grand Prix w Formule 1.
Przed wejściem do przybytku stoi sześć
wysokich wież, z których co noc wystrzeliwane są wielkie kule ognia. Szczególnym przepychem zaś charakteryzuje się
sala „Las Vegas”, cała skąpana w świetle
i blasku. Kasyno oferuje swoim graczom
wszystkie klasyczne rozgrywki, ale stawia także na bardziej egzotyczne atrakcje
takie jak azjatycki „Pai Gow”.

MONTE CARLO
Zbudowane w XIX wieku kasyno jest
prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym hazardowym przybytkiem na
całym świecie. Powstało na życzenie
Księżnej Karoliny, która w ten sposób
chciała uratować panującą w Monako
rodzinę przed bankructwem, co oczywiście przyniosło rezultat. To miejsce, które
skupia się na dobrym smaku i elegancji.
Do głównego wejścia idzie się efektowną
aleją z fontannami i palmami, a stojący
przy wejściu portier zaprasza do środka
tylko doskonale ubranych gości. Co ciekawe, na teren obiektu wstęp mają tylko
zagraniczni goście, obywatele księstwa
nie są do niego wpuszczani. Kinomani
mogą kojarzyć kasyno z filmów o Jamesie Bondzie, bo najsłynniejszy szpieg
świata odwiedzał je w swoich przygodach trzykrotnie.
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World’s biggest
gambling dens
Gambling has many faces but the luxury
side of it is what heats up our imagination.
There are astounding places in the world
where the high-stakes game is on. Let’s
get to know the world’s largest casinos.
WINSTAR WORLD
It comes as no surprise that the world’s
largest casino is located in USA. But
what triggers at least a little bit of awe is
the fact that this very place is not based
in Las Vegas but in Oklahoma. The total
area of Winstar World is 150.000 m2
and the casino is divided into eight sections. The interior design of each section
refers to a particular part of the world.
So you can gamble your money away
in rooms that have the atmosphere of
Beijing, New York, Rome, Paris, Madrid,

FOT.: CASINO DI VENEZIA – PUBLIC DOMAIN

FOT.: THE VENETZIAN – PUBLIC DOMAIN

Vienna, London and Cairo. There are
140 game tables and one thousand seats
for playing bingo, plus 6700 one-armed
bandit machines.

THE VENETIAN
Makau is a very special place on the map
of China. It’s the only place in the Middle
Kingdom where you can legally delve in
gambling. Of course, since gambling has
many Chinese fans, Makau is the world’s
second largest gambling den – the first
place belongs to Las Vegas. Most of the
casinos in Makau are astounding in size
and very luxurious, but the Venetian is
definitely the most overwhelming one. The
Venetian’s building has forty floors and it is
considered to be the sixth tallest building
in the world. The gambling zone covers
51.000 m2. The Venetian is owned by Sheldona Adelsona – a multi-milliardaire who
invested 2,4 milliard dollars. He also owns
a twin casino in Las Vegas that inspired
him to build the glamorous colossus in
Makau. Sheldon Adelson is an ambitious
entrepreneur and he is certain that he will
get back the cost of erecting the building of
his life within a couple of years.

CASINO DI VENEZIA
Most probably this is the oldest casino in
the world. It was created in 1638 in a building from the 15th century, designed by
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the famous architect Mauro Codussi.
This old castle is not only a gambling den,
though. It is most famous for being the
place of death of the ingenious composer
Richard Wagner. Inside the castle you
can find an interesting museum devoted
to the life and music of Wagner. Casino
di Venezia also has a site where you can
learn a lot about the most recent achievements in gambling technology such
as – a fully automated roulette wheel or
a game inspired by the game show „The
Wheel of Fortune”.

BADEN-BADEN
Baden-Baden, the most famous German
casino, began operating in 1821. At the
beginning most of its visitors were the
customers of the spa resort located in the
vicinity of the casino. But after a while
the roles changed. Many people started
coming to Baden-Baden seemingly to
make use of the health-improving natural
environment, but most of them spend
their time gambling their money away in
the casino. In the 19th and beginning of
20th century Baden-Baden was popular
among writers and artists. For example
Fyodor Dostoyewsky lost here all his savings which was a direct impulse for him
to write his autobiographical novel “The
Gambler”. Today, Baden-Baden casino
does not offer anything special but the

PODRÓŻE

TR AVEL

can find all possible gambling attractions there including the more rare and
exotic Asian „Pai Gow”.

FOT.: BADEN BADEN – DIGITAL CAT – WIKIMEDIA.ORG

unique history and the cosy atmosphere
of the resort make it an attractive destination for those who like to play with fortune.

CROWN CASINO
This is Australia’s largest and most
luxurious casino. One of its rooms has
black marble walls and the other equally splendid space is decorated with
handmade carpets. The most prestigio-

us ceremonies and events take place
in these rooms, such as the television
awards ceremony or the Australian
Formula 1 Grand Prix ceremony. Six
tall towers guard the entrance to the
casino and each night you can see large
fire-balls being shot from towers’ heads.
“Las Vegas” room, bathed in light and
glamour seems to be the most glamorous space. The visitors of Crown Casino

MONTE CARLO
Built in the 19th century, Monte Carlo is
probably the most recognised gambling
den in the world.
The idea of opening a gambling casino
belongs to Princess Caroline, who wanted to save the family ruling Monaco
– the House of Grimaldi - from bankruptcy, which she actually managed to
do. Monte Carlo casino is all about good
taste and elegance. You can access the
ornate gambling house via the splendid
fountain alley with palm trees. The
well-mannered door-keeper greets the
well-dressed guests at the door and
invites them into the world of luxury.
What’s interesting, only foreign visitors
can access the area of casino Monte
Carlo; Monaco citizens are not allowed
to enter. Film-lovers most probably
remember casino Monte Carlo from the
James Bond film series. The famous spy
visited this luxurious spot thrice in his
film adventures.
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SHAMBOO + MUNIEK

Cieszanów

Rock
Festiwal
2014
CIESZANÓW. GMINNE MIASTECZKO NA PODKARPACIU. MIESZKA
TU NIECAŁE 2 TYS. OSÓB. KOLEJNE 20 TYSIĘCY PRZYJEŻDŻA
KAŻDEGO ROKU PODCZAS CIESZANÓW ROCK FESTIWAL. W TYM
ROKU NA IMPREZĘ ZAWITALIŚMY TEŻ MY.
TEKST I FOT.

JAKUB MILSZEWSKI
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HAPPYSAD

O

dkąd pięć lat temu w Cieszanowie odbyła się pierwsza edycja Cieszanów Rock
Festiwalu impreza zdążyła
bardzo urosnąć i wyrobić
sobie dobrą markę zarówno pośród miłośników muzyki, jak i pośród samych
wykonawców. W tym roku nie zabrakło
ani jednych, ani drugich. W ciągu 4 dni
imprezy na dużej scenie zaprezentowało się kilkudziesięciu wykonawców
z Polski i zagranicy, na małej zaś kolejnych kilkunastu.

TASTE

GUST

PEŁNA REL AC JA Z CIESZ ANÓW
ROCK FESTIWALU NA STRONIE

anywhere.pl.

ŁĄKI ŁAN
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Cieszanów Rock
Festival 2014
Cieszanów. A small town in the south
of Poland, inhabited by less than two
thousand people. Another twenty
thousand come here every year for
Cieszanów Rock Festival. This year, we
took part in the event, too.

T.LOVE ALTERNATIVE
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KORPIKLAANI

SPECULUM

Since the first edition of Cieszanów
Rock Festival organized in the town five
years ago, the event has developed and
acquired a good reputation among both
music lovers and performers themselves.
Neither the first nor the latter failed to
show up in Cieszanów this year as well.
Within four days as many as several dozen performers from Poland and abroad
appeared on the main stage and another
dozen on the side stage.
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Piotr Metz poleca
Recommended by Piotr Metz
PIOTR METZ

Sinead O'Connor –
„I'm Not Bossy, I'm the Boss”
WYD. NETTWERK

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

TEKST

„Wish I Was Here”
soundtrack

FKA Twigs – LP1
WYD. YOUNG TURKS
Już wymuszona okolicznościami arty-

WYD. SONY

Już okładka niedwuznacznie sugeruje ko-

Ścieżka dźwiękowa będąca częściowo na-

lejny nowy początek dla nieprzewidywal-

wiązaniem do wcześniejszej o 10 lat, z kul-

mówią wiele o kreatywności Tahliah

nej Sinead O'Connor. Bardzo odchudzona,

towego dziś filmu „Garden State”, kiedy The

Barnett. Przez lata występując w wideok-

w skórzanym obcisłym kombinezonie

Shins po raz pierwszy zachwycili. Nowy

lipach, opanowała do perfekcji zarów-

i czarnej peruce sugeruje wcielanie się

utwór napisany przez Jamesa Mercera po

no ich sztukę, jak i pozostałe wizualne

w wykreowane osobowości, nawet jeśli

obejrzeniu pierwszej wersji filmu sąsiaduje

elementy promocji. Przyciąga do współ-

styczna ksywa i tytuł albumowego debiutu

teksty pisze w większości w pierwszej

tu z tak niezwykłym zestawem jak wspólne

pracy najlepszych producentów, będąc

osobie i kontynuuje tematycznie po-

nagrania Cat Power i Coldplay (!), premie-

przedziwną hybrydą Bjork, Kate Bush,

przednią płytę nawiązując do medialnej

rowy Bon Iver, ale i przypomniany świetny

Portishead, Weeknd i kogóż tam jeszcze.

współczesności. Muzycznie, po rozlicz-

Badly Drawn Boy i „The Obvious Child”

Mimo rozlicznych inspiracji i posługiwa-

nych eksperymentach od jazzu po reggae

Paula Simona. Jak głosi złośliwa branżowa

nia się wszystkim, czym można zmienić

i głównie akustycznym instrumentarium,

plotka, to właśnie ten zestaw muzyczny, tro-

brzmienie głosu, całość kusi oryginal-

wraca na tej płycie do rocka, a zaśpiewać

chę zawieszony w przeszłości, to zdecydo-

nością, spójnością i pewną delikatnością

wciąż potrafi w zasadzie wszystko. To

wanie najmocniejsza strona tego filmu.

przekazu. Towarzyszący artystce tak

wciąż dziewczyna od „Nothing Compares
To U”, tyle że starsza o ćwierć wieku. A ten
album to trochę jej pamiętnik.

Sinead O’Connor –
I’m Not Bossy, I’m the Boss
RELEASED BY NETTWERK

zwany „hype” w tym wypadku jest wysoce

Wish I Was Here
(soundtrack)
RELEASED BY SONY

uzasadniony. Polecam.

FKA Twigs – LP1

A soundtrack partially referring to the one

RELEASED BY YOUNG TURKS

from the now popular film Garden State

Her stage name forced by circumstances

from 10 years ago, when we heard the ex-

and the title of her album debut say a lot

The cover itself unambiguously suggests

cellent Shins for the first time. The new song

about the creativity of Tahliah Barnett.

another new beginning for the unpredict-

written by James Mercer after seeing the

After years of appearing in video clips,

able Sinead O’Connor. Slim and dressed in

first version of the movie is accompanied

she mastered both their art and other

a leather, tight-fitting jumpsuit and black

here by an unusual set including for exam-

visual elements of promotion to perfection.

wig, she shows that she impersonates

ple pieces recorded together by Cat Power

Drawing the best producers to her, she is

various figures, even though she writes

and Coldplay (!), the premiere Bon Iver, as

like a bizarre hybrid of Björk, Kate Bush,

the lyrics mostly in the first person and

well as the excellent Badly Drawn Boy and

Portishead, The Weeknd and whoever else.

thematically continues the last album

Paul Simon’s “The Obvious Child”. Accord-

Despite various inspirations and the use

alluding to the modern times as shown in

ing to a malicious gossip going around in the

of everything that can change the sound
of one’s voice, the whole album tempts its

the media. As far as her music is con-

industry, it is precisely this musical set, as

cerned, after numerous experiments with

if suspended in the past, that is the strongest

listeners with its originality, coherence and

jazz or reggae and mainly acoustic instru-

point of the film.

a certain delicateness of its message. The

ments, on this album O’Connor returns to

hype surrounding the artist is perfectly jus-

rock and shows she can still sing almost

tified in this case. I highly recommend it.

everything. She is still the girl from “Nothing Compares 2 U” yet twenty five years
older. And this record is like her diary.
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Tylko

dla

dorosłych

PEWNEGO LETNIEGO WIECZORU STAŁEM SĄCZĄC PIWO PRZED WARSZAWSKIM
BEIRUTEM. PODJECHAŁO BMW Z4, WYSIADŁ Z NIEGO DWUDZIESTOPAROLETNI
MŁODZIENIEC. PRZEZ CHWILĘ WALCZYŁ Z KLUCZYKIEM, WSZEDŁ DO ŚRODKA,
WYSZEDŁ, ZACZĄŁ SIĘ PRZECHADZAĆ MIĘDZY STOLIKAMI BAWIĄC BLISKO
DZIESIĘCIOCENTYMETROWYM BRELOKIEM KSZTAŁTU LOGO Z4.
MARCIN KĘDRYNA

M

FOT.

MAT. PRASOWE

achał tym brelokiem
i machał a nikt na
niego zwracał uwagi.
W końcu niepocieszony gdzieś zniknął.
Najwyraźniej nie był świadomy
prawdy, że nikt nie uwierzyłby, że to
jego samochód. Oczywiste było, że wziął
Z4 ojcu? Matce? Narzeczonej ojca? Nie

istnieje bowiem coś takiego, jak dwudziestoparolatek z Z4 .
Dlaczego? Dlatego, że do tego samochodu trzeba dorosnąć. I tu nie chodzi
wyłącznie o pieniądze. Chodzi o świadomą radość z jazdy samochodem.
Z4 właściwie to ma same wady. Nie
da się nią jechać szybko, da się tylko
rozpędzać. Wiem, że to dziwnie brzmi.
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się otworzyć). A wysiadanie z Z4 nie jest
najprzyjemniejszą rzeczą na świecie.
Poza tym Z4 słabo znosi dziury. Ale jeżeli asfalt jest dobry, są zakręty i jeszcze do
tego piękne okoliczności przyrody – Z4
warta jest każdej wydanej na nią złotówki. No i naprawdę pięknie wygląda.
Im człowiek starszy, tym przyjemności
ma bardziej wyrafinowane. Na przykład
alkohol. Nie wyobrażam sobie nastolatka,
który by był w stanie docenić dobrego
single malta. Podobnie jest z samochodami. Nie wszystkie są dla wszystkich,
więc ci, dla których nie są, nie wyglądają
w nich dobrze.

Większość samochodów nie dotkniętych
chorobą downsizingu ma taką pozycję
pedału gazu, że rozpędzone utrzymują
prędkość. Z4 albo przyspiesza, albo zwalnia. Chyba, że się toczymy sześćdziesiątką. To pewnie wynika z tego, że skrzynia
biegów jest z M3, czyli samochodu, który
z zasady ma zmieniać prędkość.
Bagażnik może nie jest mały, ale
świadomość, że trzeba zostawić miejsce
na dach, działa deprymująco. Zresztą zanim człowiek się nauczy dobrze
pakować, musi – chcąc otworzyć dach
– wysiadać po dziesięć razy i poprawiać
takie coś w bagażniku (jeżeli to coś nie
jest na swoim miejscu – dach nie chce

IN ENGLISH

For adults only
I was standing in front of Beirut in Warsaw
sipping beer one summer evening, when
a BMW Z4 drew up and a young man in
his twenties got out. He was fighting with
the key for a moment, came in, came out
and started strolling around the tables
and playing the ten-centimetre pendant in
the shape of the Z 4 logo.
He was waving the pendant on and on,
but no one noticed him. Finally, disconsolate, he disappeared somewhere. He
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was clearly unaware of the
truth that nobody would
believe it was his car. It was
obvious that he took the Z4
from his dad. Or mother. Or
perhaps his fiancée’s dad. Because there is no such thing
as a guy in his twenties with
a Z4.Why? Because you have
to grow up to be ready for this
car. And I’m not thinking only
about money. I’m thinking
about the conscious joy at
driving this car.
Actually, the Z4 has drawbacks only.
You can’t drive fast – you can only speed
up. I know it sounds strange. Most cars
suffering from the downsizing disease
have the accelerator pedal located in
such a place that they maintain the same
speed when accelerated. The Z4 either
speeds up or slows down. Unless you
are doing sixty all the time. It probably
results from the fact that the gearbox is
from the M3, which is a car that generally has to change speed. Perhaps the
trunk is not that small, but the awareness
that you have to leave some space for the
roof has definitely a dispiriting effect.
Actually, before you learn how to pack
things well, you have to get out a dozen
times and adjust a certain thing in the
trunk whenever you’d like to open the
roof (if that thing isn’t in its place, the
roof won’t open). And getting out the Z4
isn’t the most pleasant thing in the world.
Besides, the car can’t really bear holes.
But when the asphalt is good, when there
are bends and picturesque sceneries, the
Z4 is worth every penny. And it really
does look beautiful. The older you are,
the more refined pleasures you experience. For example alcohol. I can’t imagine
a teenager appreciating a good single
malt. The same goes for cars. Not all of
them are for everyone so those for whom
they are not don’t look well in them.
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Dzikość
serca

Z SAMOCHODAMI JEST TROCHĘ TAK JAK Z KOBIETAMI. NIE MASZ POJĘCIA,
KTÓRA Z NICH JEST NAJLEPSZA. ALE SĄ TAKIE, KTÓRYCH PRAGNIESZ
BARDZIEJ NIŻ INNYCH. I TAK WŁAŚNIE JEST Z MERCEDESEM AMG GT.
TEKST
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dziwiłem się. No, nie spodziewałem. Nie zdarza się
bowiem, żebym otrzymywał zbyt często takie listy.
„Zapraszamy na Światową
Premierę nowego Mercedesa AMG GT do Affalterbach, Szwabia,
9 września 2014. Prof. Thomas Weber,
Członek Zarządu Daimler AG i Tobias
Moers Dyrektor Mercedes AMG GmbH .”

MAT. PRASOWE

Koniec końców poleciałem do Niemiec
w towarzystwie prawdziwych motoryzacyjnych wyjadaczy. Czułem się
niepewnie, ale nie śmiali się z tego, że
lajfstajlowi dziennikarze o samochodach wiedzą tyle, że są kabriolety i cała
reszta, a potem już wystartowaliśmy.
Wtedy usłyszałem tę historię: było
sobie dwóch chłopaków. Hans Aufrecht
i Erhardt Melcher. Marzyli o sławie.
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O pieniądzach. O kobietach. Ale nie
mieli nic. Mieszkali w małym miasteczku, tak małym, że czasem zapominali
umieścić go nawet na mapie kraju. Ale
mieli pasję. W starym młynie był garaż.
Wstawili tam Mercedesa 300 SL i przez
trzy lata dzień po dniu przerabiali go na
statek kosmiczny. Miał być szybki jak
F16, choć F16 zaczął latać dopiero w 1974,
a ich samochód, zwany pieszczotliwie
„Czerwoną Świnią” (podobno innej farby
nie mieli) na dwudziestoczterogodzinnym rajdzie w Spa wygrał z każdym
innym. Od tej pory byli sławni. Mogli
tuningować do końca świata wyścigowe Mercedesy ale chcieli czegoś więcej,
chcieli budować najlepsze w świecie
silniki. W 1986 roku ich AMG 300 CE
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5,6 był najszybszym seryjnym samochodem świata, a cztery lata później
AMG stała się częścią koncernu Daimler
Benz. Od tej pory projektowali wyjątkowe Mercedesy AMG i budowali silniki.
Sprzedali w ubiegłym roku 32 tys. aut,
o jakich marzą chłopaki na całym świecie, więc nie wiem czy można jeszcze
powiedzieć o AMG że to manufaktura.
Nigdy w życiu nie byłem na światowej
premierze. Nie miałem pojęcia czego się
można spodziewać. W Affalterbach okazało się, że pół miasteczka przebudowano na jedną wielką scenę, że do jedzenia
jest na przykład ogon wołowy z grzybami
porcini, do picia najlepszy Waisburgunder albo Chardonnay, a do obsługi
dziennikarzy z całego świata przybyły
najpiękniejsze hostessy z całych Niemiec.
Panowie dziennikarze motoryzacyjni
żartowali, że piękniejsze są we Francji, bo francuscy prezesi szybko z nimi
znikają i niczego się przez to od nich nie
można dowiedzieć. Włoscy nie znikają,
ale nie wiedzą i odsyłają do swoich pracowników. A niemieccy prezesi wiedzą
o swoich fabrykach wszystko. Można
było zapytać pana Tobiasa Moersa
o hasło do Wi-F i i do nikogo nie odsyłał
tylko podawał! Nie umiem sobie wyobrazić, że na imprezie światowej rangi, na
której obecne są największe telewizje
i najpoważniejsze gazety, gdyby odbywała się w Polsce, można byłoby podejść
swobodnie do dyrektora generalnego.
Dobrze było się przekonać, że szef AMG
rozmawia z każdym i o wszystkim. I to
do ostatniego gościa.
Mieliśmy kilka godzin na zwiedzanie
fabryki sławnych silników AMG, z których każdy sygnowany jest osobistym
podpisem inżyniera, który go zmontował, obejrzeliśmy proces testowania
silników, poznaliśmy projektantów
nowego Mercedesa AMG GT i daliśmy
się przekonać, że to najpiękniejsze auto
świata, pod warunkiem, że jest żółte
albo srebrne. Potem, punktualnie jak
w zegarku były przemówienia oficjeli
(z promptera, który miałem za plecami).
– W 1968 roku Hans Aufrecht i Erhardt
Melcher założyli w garażu firmę AMG –
powiedział Prof. Thomas Weber – powitajmy ich brawami.
W tym momencie na telebimie pokazały się ich uśmiechy. Kamerzysta wyłowił ich z tłumu na honorowej trybunie.
Potem były oklaski dla pracowników
AMG, którzy przyszli na swoje święto
niemal w komplecie. Niektórzy przecież
byli na popołudniowej zmianie i pracowali. Potem przejechały przed nami

W starym
młynie był garaż.
Wstawili tam
Mercedesa 300
SL i przez trzy
lata dzień po dniu
przerabiali go na
statek kosmiczny.
Miał być szybki
jak F16, choć
F16 zaczął latać
dopiero w 1974
wypożyczone z muzeum najsławniejsze
Mercedesy AMG. Była tez „Czerwona
Świnia”. A potem był film, na którym zobaczyliśmy jak Niko Rosberg idzie tym
Mercedesem w ekstremalnym drifcie
i zakochaliśmy się bez pamięci. Zanim
film się zakończył wystrzeliły fajerwerki i z chmury dymu, który był teraz i na
filmie i dookoła nas, wyjechał AMG GT
i wysiadł z niego... Nico Rosberg!
– To niesamowity samochód – powiedział. – On naprawdę wszystko potrafi.
– Jak to możliwe, w XX wieku zacząć
w garażu i zbudować firmę o światowym zasięgu? – zapytaliśmy głównego
inżyniera odpowiedzialnego za dział
budowy silników.
– To pasja – odparł Peter Kubiera. –
Nie zgubiliśmy tego, co najistotniejsze.
Nasi inżynierowie przyjeżdżają tutaj
dlatego, że chcą budować najlepsze silniki na świecie. Uczą się długo, a dzień
kiedy wytłaczamy ich osobistą plakietę,
z ich własnym, odręcznym podpisem,
jest dla nich naprawdę wielkim świętem.
Nie chodzi o to, że robimy dobre samochody, ale o to, że każdy z nich powstaje
z osobistej pasji.
Michael Bucher z zespołu projektantów nadwozia opowiadał, że szukali
idealnego kształtu. Konserwatywnego,
nawiązującego do historii GT, ale zarazem nowoczesnego i czystego. Miał być
jak rzeźba w ogrodzie o świcie, kiedy
nie widzisz szczegółów, ale tylko zarys
i to pierwsze spojrzenie, kiedy na trawie
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rosa a w powietrzu mgła, miało sprawić,
że go zapragniesz.
– Stań za nim i popatrz na tę krągłość bioder…
Chardonnay smakowało wyśmienicie. Zrównoważone i pełne. Optymalne.
Jak rozkład masy samochodu. 47 proc.
na przednią oś, 53 na tylną. Skorupa
nadwozia wazy tylko 231 kg. Walczyli
o każdy z nich, bo w GT każdy gram
liczy się jak w Formule 1. Przypada zaledwie 3,08 kg na 1 k M , 3,8 do setki, 310
na godzinę. Oczywiście tylko na torze,
trzeba pamiętać, że na autostradzie nie
więcej niż 120…
Rano wytrzeźwiałem. Patrzę, śpię
sam w swoim łóżku. Dobrze było przekonać się, że kabrioletu nie zdradziłem.
IN ENGLISH

Wild at heart
Cars are somewhat like women. You have
no idea which one is the best. But there
are some you want more than others.
And this is precisely the case with the
Mercedes-AMG GT.
I was surprised. I really was; I did not
expect that. Because I do not receive
such letters very often. “Feel invited to the World Premiere of the new
Mercedes-AMG GT to Affalterbach,
Swabia on 9 September 2014. Prof. Dr.
Thomas Weber, Member of the Board of
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Daimler AG, and Tobias Moers, Chairman of Mercedes-AMG GmbH .”
I eventually flew to Germany accompanied by true automotive stagers. I felt
a bit insecure, but they did not laugh at
me saying that, as far as cars are concerned, lifestyle journalists know that
they include convertibles and all the rest.
So we set off.
And then I heard a story: there were
two guys, Hans Aufrecht and Erhardt
Melcher. They were dreaming about
fame. About money. About women. But
they did not have anything. They lived in
a small town, so small that it was rarely
marked on the map of the country. But
they had passion. There was a garage in
the old mill. They put a Mercedes 300 SL
there and spent 3 years turning it into
a spacecraft day in day out. It was to be as
fast as the F-16, although the F-16 started
flying only in 1974. Their car, affectionately known as the “Red Pig” (they say
they did not have any other paint), won
with all the rest in a twenty-four-hour
race of Spa. From then on they were
famous. They could tune up Mercedes
race cars until the end of time but wanted
more. They wanted to create the best engines in the world. In 1986, the AMG 300
CE 5.6 was the fastest series car in the
world, and four years later AMG became
a part of the Daimler Benz concern. They
started designing unique AMGs and
building engines. Last year, they sold 32
thousand cars boys from the whole world
dream about, so I’m not sure whether you
can call AMG hand production.
I have never been to a world premiere
in my whole life. I had no idea what to
expect. When I arrived at Affalterbach, it
turned out that half of the city had been
changed into one huge stage, that we were

served for example oxtail with porcini
mushrooms to eat and the best Waisburgunder or Chardonnay to drink, and that
the most beautiful hostesses from the
whole Germany had come to serve journalists from the whole world. Automotive
journalists joked that there are more
beautiful hostesses in France because
French chairmen disappear with them
quickly and, consequently, you can never
ask them anything. Italian chairmen do
not disappear but know nothing and refer
their interlocutors to their employees.
And German chairmen know everything
about their factories. You could ask Mr
Tobias Moers about a Wi-F i password,
and he did not send you anywhere else
but gave you the password! I cannot
imagine freely approaching a managing
director during such a world-class event
attended by the biggest televisions and
the most serious magazines taking place
in Poland. It was good to see that the
chairman of AMG talked to anyone about
anything. And he did so to the last guest.
We had several hours to see the plant
producing the famous AMG engines, each
of which is signed personally by the engineer who assembled it. We saw the process
of engine testing and met the designers of
the newest Mercedes-AMG GT. But most of
all we became convinced that it is the most
beautiful car in the world, on condition
that it is either yellow or silver. And then,
exactly as it was planned, officials started
giving their speeches (with the help of
a prompter I had behind my back).
“In 1986, Hans Aufrecht and Erhardt
Melcher established the AMG company
in their garage,” said Prof. Dr. Thomas
Weber. “Let’s greet them with applause.”
And we could see their smiles on the
screen. The cameraman had spotted
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them in the honorary stand. Then there
was applause for the AMG employees,
almost all of whom attended their holiday. After all, some of them were doing
their afternoon shifts. Next the most
famous Mercedes-AMG cars rented from
museums appeared, including even the
“Red Pig”. And then we saw a film with
Nico Rosberg drifting the Mercedes so
spectacularly that we instantly fell madly
in love. Before the film ended, fireworks
had exploded and from a cloud of smoke
we saw both in the film and all around
us loomed the AMG GT. The car stopped
and... Nico Rosberg got off!
“It’s an amazing car,” he said. “It can
really do anything.”
“How is it possible in the 20th century to start in a garage and create
a world-leading company?” we asked
the main engineer representing the
engine production department.
“It’s passion,” replied Peter Kubiera. “We
haven’t lost the most important thing. Our
engineers come here because they want
to build the best engines in the world.
They spend a long time learning, and the
day when they receive badges with their
own, handwritten signatures embossed
on them is a true holiday for them. It’s not
about the fact that we produce good cars
but rather that each of them is created
with personal passion.”
Michael Bucher from the bodywork
design department told us how they were
searching for the ideal shape. It had to be
conservative and refer back to the history
of GT, but at the same time it had to be
pure and innovative. They wanted it to be
like a sculpture in a garden at dawn, when
you cannot see the details, only the outline. But this very first impression, when
grass is still covered with drops of dew,
makes you feel a desire to have it.
“Stand behind it and see these rounded hips...”
Chardonnay tasted delicious. Balanced
and full. Optimal. Like the car’s weight
distribution. 47 percent for the front and
53 percent for the rear axle. The body
shell weighs only 231 kilograms. And they
were fighting for every single one of them
because at GT each gram counts, just like
in Formula 1. There is only 3.08 kg for
each 1 HP, 3.8 to hundred and 310 per hour.
Obviously only on the track. No more than
120 on the highway, remember...
I sobered up in the morning. I looked
around and saw I was sleeping in my bed
alone. It was good to see that I had not
betrayed the convertible.

społeczne muszą się pojawić. Doszedłem
do finału i zaczęło się dziać, jak sięgam
pamięcią do tego, co było rok temu to aż
nie chce mi się wierzyć, że w tak krótkim
czasie tyle się może zmienić.

JA NIGDY NIE PROJEKTOWAŁEM I CHCIAŁBYM WIEDZIEĆ, JAK TO SIĘ W ŻYCIU
ODKRYWA , SKĄD SIĘ TO BIERZE.

Utarłem
nosa

NIE TRZEBA BYĆ PUPILKIEM NAUCZYCIELA ŻEBY COŚ OSIĄGNĄĆ
– MACIEK SIERADZKY, TWÓRCA MARKI DZKY.
TEKST
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MONIKA SZ AŁEK

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE WSZEDŁEŚ DO PROGRAMU „PROJECT RUNWAY”, W KTÓRYM OGLĄDAŁO CIĘ KILKA MILIONÓW LUDZI?

mość, że dostałem się do kolejnego etapu,
już w Warszawie.

Zawsze odzywa się ktoś z produkcji albo
samemu wysyła się zgłoszenie. U mnie
była to ta pierwsza opcja, zadzwonili do
mnie i spytali się, czy chcę wziąć udział
w tym programie. Mogłem na tym tylko
zyskać, więc się zgodziłem. Nie miałem
nic do stracenia. Później ekipa przyjechała do mnie do domu w Łodzi, odbyło
się pierwsze nagranie. Opowiadałem
o swoich projektach, musiałem też wykonać jeden projekt przed kamerą, tak na
szybko. To było zabawne, trzeba było z dostępnych materiałów wykonać projekt
spódnicy na półlitrowej butelce, oczywiście na czas, miałem na to pięć minut.

TO ZNACZY, ŻE BYŁEŚ JUŻ DOŚĆ ZNANYM
PROJEKTANTEM, JAKOŚ CIĘ MUSIELI ZNALEŹĆ.

BYŁEŚ NA TO PRZYGOTOWANY?
Nie, to było z zaskoczenia. Po dwóch-trzech tygodniach otrzymałem wiado-

Brałem udział w konkursie „Złota nitka”,
w którym było siedmiu projektantów.
W sumie od tego zaczęło się coś dziać. No
i dzięki temu było mnie łatwiej znaleźć.
Przyjechałem na casting, nie stresowałem się, bo nie miałem ciśnienia, żeby się
dostać. Dobrze się bawiłem. Pamiętam,
jak wyszedłem z nagrania, na którym
siedziałem najdłużej. Bardziej stresowałem się przed wejściem, niż na samej
rozmowie. Jak wyszedłem miałem dobry
humor, zadzwoniłem do siostry i powiedziałem: „Agata, boję się, że mnie wezmą!”
(śmiech). No i mnie wzięli. Nic nie udaję,
nie staram się być super przebojowym
Maćkiem, może to między innymi dlatego. Wiadomo, to jest telewizja i różne typy
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W klasie maturalnej wszyscy już wiedzieli, na jakie studia będą szli, mieli
sprecyzowane plany na przyszłość. Ja,
przystępując do matury, nie miałem na
siebie konkretnego pomysłu. Myślałem
wcześniej o projektowaniu, ale z nikim
się tym nie dzieliłem, bo wiadomo, chłopak interesujący się modą i chcący się
tym zajmować może być różnie postrzegany. Złożyłem papiery na wzornictwo,
dostałem się. Trzeba było coś narysować,
a ja rysowałem ostatnio w podstawówce, później to zaniechałem. Na egzaminie była martwa natura, jakoś sobie
poradziłem. Ale pochodziłem na zajęcia
dwa-trzy tygodnie, przerosła mnie
matematyka, nigdy nie byłem dobry
z tego przedmiotu. Wtedy, jak widziałem
budynki politechniki, wywoływało to
u mnie same negatywne emocje i rzuciłem studia. Resztę roku przepracowałem
w restauracji. Później co październik
zaczynałem inne studia, ale wszystkie
jakoś kręciły się wokół projektowania.
W międzyczasie wysyłałem zgłoszenia na różne konkursy, to, co robiłem
wrzucałem na swój fanpage, cieszył mnie
każdy like. Wiadomo, teraz też mnie to
cieszy, ale wtedy, jak widziałem nowe
polubienie, sprawdzałem profil tej osoby.
Największe szczęście było wtedy, kiedy
widziałem, że nie mamy wspólnych
znajomych, że jest to osoba zupełnie z zewnątrz. Jeszcze w lutym dziękowałem
na Facebooku za 600 lików, teraz mam
ich 143 tys. i nie wiem, kiedy to się stało!
Ostatnio doznałem szoku, bo miałem 17
tys. polubień pod jednym zdjęciem. Telewizja jest niesamowitą potęgą.
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TAK, ALE NA JPIERW TRZEBA TĘ PRACĘ WYKONAĆ. CO ROBIŁEŚ, ŻEBY TO OSIĄGNĄĆ?
Zamykałem się w pokoju, czasami na
kilka dni i eksperymentowałem z materiałami, klejami. Głównie przetwarzałem to, co miałem w domu albo kupiłem
w sklepach z używanymi ciuchami,
gdzie w niedzielę było najtaniej. Robiłem
z tego coś nowego. Szyć nauczyłem się
metodą prób i błędów. Pierwszą maszynę wziąłem od mamy i ją zepsułem. Drugą, od babci, tak samo. W końcu kupiłem
swoją i wtedy powstało najwięcej rzeczy.

JESTEŚ PROJEKTANTEM, MUSISZ MIEĆ
MARKĘ, T WORZ YĆ TRENDY. JESTEŚ
TER A Z NA DOBRE J DRODZE, LUDZIE CIĘ
KUPUJĄ. JAK NA CHŁOPAK A , KTÓRY A Ż
DO MATURY NIE MIAŁ MARZEŃ TO JEST
FANTA ST YC ZNA HISTORIA .
Jestem dowodem na to, że jedno spotkanie może odmienić całe nasze życie.
Pójdę na imprezę, kogoś poznam, ktoś mi
coś zaproponuje i tak się dzieją pewne
rzeczy. Nazywam to szczęściem.

TO BYŁO TO WYDARZENIE, KIEDY ZADZWONILI DO CIEBIE Z TELEWIZJI?
Na pewno. Markę dzky. wymyśliłem trzy
lata temu i wszystko robiłem pod nią.
Szukałem dalej tego, czym chcę się zająć,
robiłem lampy, dodatki, w międzyczasie
ciuchy. Teraz skupiam się głównie na
ubraniach. Nie zarabiałem, ale pracowałem dla siebie. Żeby pojechać na
konkurs czy załatwić coś w Warszawie
musiałem pożyczyć pieniądze. Ale nie
straciłem wiary. Tak jak mówiłem, te
dwa polubienia dziennie czy tygodniowo cieszyły bardziej niż kiedykolwiek.

A JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE MASZ POP-UP
STORE W CENTRUM MIASTA?
Kwestia szczęścia i pomocy HTC, które
jak wiadomo stawia na design i od kilku
lat angażuje się w wydarzenia modowe.
Fajne jest to, że poza znanymi markami, wspierają także młode talenty. To
oni mnie znaleźli i wszystko zaczęło
się kręcić. Nie ma z ich strony jakiegoś
ciśnienia, nie muszę się pod nimi uginać
i mam pełną swobodę w działaniu.
Jestem sobą. Działamy na zasadach
partnerskich, a budując pomysł na
współpracę powstała idea połączenia
dwóch nazw : t i mojej marki dzky. Tak
narodził się #HTCky. dzięki któremu łatwiej jest mnie odnaleźć na Instagramie
czy Facebooku, można być na bieżąco
z tym, co się u mnie dzieje.

TERAZ JUŻ MASZ MARZENIA.
O marzeniach nie można głośno mówić,
jeśli się jeszcze nie spełniły. Mam plany.
Szukam lokalu na butik i pracownię,
w obecnym jestem do końca września.
Chciałbym zostać w Warszawie, już
przeorganizowałem swoje życie i tutaj
chcę realizować swoje dalsze marzenia.

A JAK CIĘ PRZYJĘŁO ŚRODOWISKO? PAPROCKI, BRZOZOWSKI, ZIEŃ...
Witryny mam całe, nikt niczego farbą
nie oblał. Odwiedza mnie dużo przypadkowych osób z Polski i zagranicy.
Mówią, że mam fajne rzeczy, to jest bardzo motywujące i zachęcające do działania. Ludzie wchodzą z ulicy, pytają
się, kto to projektował, jak odpowiadam, że ja, to obiecują trzymać kciuki.
Warszawa daje dużo więcej możliwości
i chcę tu zostać.

SZYKUJESZ POKA Z?
Jest plan na okolice stycznia-lutego, żeby
wystartować z nową kolekcją. Tworzę
bardziej formy nieużytkowe, ale chciałbym, żeby kolekcja, którą zaprezentuję,
łączyła je z użytkowymi.

CO TWOI KOLEDZY Z LICEUM MYŚLĄ O TYM,
CO TERAZ ROBISZ?
Wtedy za dużo znajomych nie miałem,
rozmawiałem może z dwoma-trzema
osobami. Więcej mnie w szkole nie było,
niż byłem. Wtedy zmiana otoczenia
chyba nie wyszła mi na dobre. Gdyby
nie mama i częste wizyty u matematyczki pewnie do tej pory siedziałbym
w szkole i próbował poprawić matematykę. Nie wspominam tego czasu dobrze,
ale też mam satysfakcję, że paru osobom
utarłem nosa i pokazałem, że nie trzeba
mieć samych piątek i szóstek, być pupilkiem nauczyciela, żeby coś osiągnąć.
Zawsze mogą być z ciebie ludzie.
IN ENGLISH

I cut them down to size
You don’t have to be a teacher’s pet to
achieve something – Marek Sieradzky, the
creator of dzky.t
HOW DID IT HAPPEN THAT YOU JOINED PROJECT RUNWAY, THANKS TO WHICH SEVERAL
MILLION PEOPLE COULD SEE YOU?
It’s always the case that either someone
from the producers calls you or you send
an application on your own. It was the
first option in my case. They called me
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and asked if I would like to take part in
the programme. I could only benefit from
it so I agreed. I had nothing to lose. Later
the crew came to my place in Lodz and we
had the first recording. I told them about
my designs and had to quickly create one
in front of the camera. It was funny because I had to produce a design for a dress
on a half a litre bottle from the available
materials. And I obviously had to do it fast
because I had only five minutes.

WERE YOU PREPARED FOR THAT?
No, I wasn’t. It was a complete surprise. After two or three weeks, I got a message that
I was admitted to the next stage in Warsaw.

IT MEANS THAT YOU WERE QUITE
A WELL-KNOWN DESIGNER ALREADY –
THEY HAD TO FIND YOU SOMEHOW.
I took part in Złota nitka, a competition
entered by seven designers then. Actually, it was the beginning of everything.
And this is why it was easier to find me,
too. I came to the casting quite relaxed.
I didn’t feel the pressure to win. I enjoyed myself a lot. I remember leaving
the longest recording session. I was
more nervous before I had come in
than during the interview itself. When
I left the studio, I was in a good mood,
I called my sister and said: “Agata, I’m
afraid they’ll take me!”. (Laughs) And
they did. I don’t pretend, I don’t try to
be a huge go-getter. And perhaps these
were the reasons. It’s TV, you know, they
need various social types. I made it to
the final, and this is when it started.
When I reach back to what I had last
year, I can’t believe so much can change
within such a short time.

I HAVE NEVER DESIGNED ANYTHING AND
WOULD LIKE TO KNOW HOW CAN ONE
DISCOVER THIS IN HIS LIFE. WHERE DOES
IT COME FROM?
Everyone in the final year of secondary
school already knew what studies they
wanted to begin and had specific plans
for the future. When I was taking the
school-leaving exams, I had actually no
real idea for myself. I’d been thinking
about designing earlier but never shared
this thought with anyone. Because, you
know, a boy who is interested in fashion
and wants to become a designer can be
perceived in various ways. I submitted my application for design and was
admitted. I had to draw something and
the last time I had drawn anything then
was at primary school. Later I gave up
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that found me. And everything gathered momentum. I feel no pressure
from them. I don’t have to yield to them,
I have complete freedom in my activities.
I can be myself. We treat each other as
equals. When we were thinking about
our cooperation, we came up with the
idea to combine two names: HTC and my
brand dzky. This is how #HTCky was
born, which makes it easier to find me on
Instagram or Facebook and be up to date
with all that goes on in my brand.

NOW YOU DO HAVE DREAMS.

ZDJĘCIE WYKONANO TELEFONEM HTC ONE M8

drawing. There was still life on the exam.
I somehow succeeded. But I was taking
classes for two or three weeks. Maths
was beyond my capabilities, I’ve never
been good at it. All I felt at the sight of the
buildings of the university of technology
were negative emotions so I dropped out
of it. I spent the rest of the year working
in a restaurant. I kept beginning different
studies every year; all of them somehow
revolved around design. In the meantime,
I sent applications to various competitions and put everything I did on my fan
page. I was pleased with every like. I’m
certainly pleased with them now, too, but
then every time I got a like, I checked the
person’s profile. I had the greatest satisfaction at seeing that we had no mutual
friends, that it was someone completely
from the outside. I was thanking for 600
links on my Facebook profile still in
February. And know I have as many as
143,000 likes. I’ve got no idea when that
happened! I’ve recently got a shock to see
17,000 likes under one photo. Television
is an enormous power.

IT IS, BUT ONE HAS TO DO SOME WORK
FIRST. WHAT DID YOU DO TO ACHIEVE
ALL THAT?
I shut myself in my room, sometimes
even for several days, and experimented
with materials and glues. I mainly processed what I had at home or what I had
bought in second-hand shops, which
sold clothes cheaper on Sundays. I was
making new things from that. I learned
how to sew through trial and error. I took
my first sewing machine from my mum
and broke it. I took the second one from

my grandma and broke it, too. Finally
I bought my own one. And this is when
I made the biggest number of clothes.

YOU ARE A DESIGNER – YOU NEED
A BRAND AND HAVE TO SET TRENDS.
YOU ARE ON THE RIGHT TRACK NOW,
PEOPLE BUY YOUR CLOTHES. FOR A BOY
WHO HAD NO DREAMS BEFORE THE
SCHOOL-LEAVING EXAMS, THIS IS DEFINITELY A FANTASTIC STORY.
I’m a living proof that one meeting can
change our whole lives. I’ll go to a party,
meet someone, somebody will offer me
something – this is how certain things
happen. I call it luck.

WAS THE MOMENT WHEN THEY CALLED
YOU FROM TV SUCH AN EVENT?
Definitely. I invented dzky. three years
ago, and everything I did was for this
brand. I kept looking for something
I could do; I was making lamps, accessories and clothes in the meantime. Now
I focus mainly on clothes. I didn’t earn
but worked for myself. I had to borrow
money to go to a competition or do my
errands in Warsaw. But I haven’t lost my
faith. As I’ve already said, these two likes
a day or a week gave me more satisfaction than ever.

AND HOW DID IT HAPPEN THAT YOU OPENED
A POP-UP STORE IN THE CITY CENTRE?
It was a matter of luck and help given
by HTC, which – as everyone knows –
counts on design and has been involved
in fashion events for several years. It’s
nice that apart from well-known brands
they support young talents. It was them
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You can’t speak loud about your dreams
until they come true. I have plans. I’m
looking for a place for a new boutique
and studio; I stay in the current one until
the end of September. I’d like to stay
in Warsaw; I’ve already reorganized
my life and want to realize my further
dreams here.

AND HOW DOES THE ENVIRONMENT TREAT
YOU? PAPROCKI, BRZOZOWSKI, ZIEŃ...
My windows are neither broken nor covered with paint. Many casual people from
Poland and abroad visit me. They say
I have nice clothes, which is very motivating and encouraging. People from the
street come, ask who designed certain
things and when I say that I did it, they
promise to keep their fingers crossed.
Warsaw gives me a lot more opportunities, and I want to stay here.

ARE YOU PLANNING A SHOW?
There is a plan to start with a new collection somewhere around January and
February. I create rather non-practical
forms, but I would like to combine them
with some practical ones in the collection
I’m going to present.

WHAT DO YOUR FR IENDS FROM HIGH
SCHOOL THINK ABOUT YOUR AC TIVITIES NOW ?
I didn’t have many friends then; I talked
to two or three people. I was more often
absent than present at school. Changing the environment then wasn’t to my
advantage. If it hadn’t been for my mum
and frequent visits at my maths teacher,
I would be still sitting at school trying
to improve on my maths. I don’t have
very good memories from those times.
But I feel satisfaction at having cut some
people down to size and showing them
that you don’t have to get straight As or be
a teacher’s pet to achieve something. You
can always do well in life.
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MODA

Face

Value

ZDJĘCIA/PHOTO: Koty 2 (www.koty2.com)
MODELKA/MODEL: BASIA WOWCZUK
STYLIZ AC JA/STYLISTS: Dobrochna Rawicka & Justyna Michalczak
ASYSTENTKA STYLISTÓW/STYLISTS ASSISTANT: Małgorzata Ejmocka
MAKIJA Ż/MAKEUP: Anna Guralska
ASYSTENTKA MAKIJA ŻYSTKI/MAKE-UP ASSISTANT: Ola Kozińska
FRYZURY/HAIR: Marlena Kuderawiec
MIEJSCE/PL ACE: Pracownia fotograficzna Studio IP
PROJEKTANCI/DESIGNERS:
Katarzyna Górecka, Divya Nguen, Edyta Kaczyńska, KOTO Biżuteria
(pakamera.pl), Monika Roth, Ada Kordys, Żaneta Głowacz, Labear
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KOSZULKA I NASZYJNIK

SHIRT & NECKL ACE Natalia Duda
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“Versatile”, the latest autumn-winter
2014/2015 collection by Pako Lorente,
proposes a slimmed and elongated figure
with meticulous details and trimmings,
which combine classics with modern chic.
Today we would like to unveil a part of
our collection inspired by cities vibrant
with life. It is diverse enough for everyone to select and successfully combine
different styles.

marka pełna pasji

W

odpowiedzi na rosnące zainteresowanie dobrym stylem,
dbaniem o wygląd
mężczyzn oraz przywiązywaniem dużej wagi do tego jak się
prezentują, Pako Lorente jako marka
produkująca odzież męską zaspokaja potrzeby najbardziej świadomych mężczyzn.
W trosce o dobry styl każdego Polaka,
marka przygotowała edukacyjny charakter treści w postaci „Przewodnika
Stylu” znajdującego się na nowej stronie
internetowej. Lekcje stylu w formie artykułów, materiałów video oraz infografik
są atrakcyjnym wizualnie i wartościowym merytorycznie kontentem, którym
będzie się dzieliła również z Państwem.
Pako Lorente wyróżnia wysoka
jakość, przystępna cena oraz otwartość na modę i trendy. Marka oferuję
trzy linie produktów: CLASSIC, CASUAL
i AWANGARDA .
Najnowsza kolekcja Pako Lorente
„Versatile” na sezon jesień-zima
2014/2015 proponuje sylwetkę wyslimowaną, wydłużoną z wypracowanymi krawieckimi detalami i wykończeniami, które w nowej stylizacyjnej
odsłonie łączą klasykę połączoną
z nowoczesnym szykiem.

Dziś marka prezentuje Państwu kilka
odsłon kolekcji inspirowanej tętniącymi
życiem miast, która jest na tyle zróżnicowana, że można z niej dowolnie
wybierać i łączyć style.
IN ENGLISH

Pako Lorente – a brand
with great passion
In response to the growing interest in
fine style, care about men’s appearance
and great significance attached to their
presentable look, Pako Lorente producing
menswear fulfils the needs of the most
conscious men.
Out of concern for the style of each
and every man, the company has
prepared a special educational “Style
Guide” and made it available on its new
website. Lessons in style in the form of
articles, video materials and infographics are a visually attractive and valuable content the brand is going to share
with you as well.
What distinguishes Pako Lorente from
other companies is high quality, affordable
prices and openness to fashion and trends.
The brand offers three lines of clothes:
CLASSIC, CASUAL and AVANT-GARDE.

44

w garniturze

K

obiety mówią, że każdy z panów wygląda
w nim lepiej niż w jakimkolwiek innym
ubraniu. Dlaczego? Bo
zawsze wygląda elegancko i wzbudza szacunek. Warto więc
poświęcić chwilę, aby wybrać egzemplarz idealny.
Pierwszy garnitur mężczyzny zazwyczaj kupowany jest z okazji studniówki
i matury. Następny przeważnie na ślub.
Wydaje się, że jego kupno to taka prosta
sprawa. Nic bardziej mylnego – okazuje
się, że niewielu mężczyzn ma dobrze
dobrany garnitur. Na co więc należy
zwracać uwagę przy jego wybieraniu?
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wie kwalifikacyjnej. Jest więc świetnym
rozwiązaniem dla mężczyzn, którzy nie
potrzebują kilku garniturów.
Niestety wielu panów decyduje się na
czarny garnitur, ponieważ panuje przekonanie, że to kolor najbardziej uniwersalny.
Jest to błąd, ponieważ czarny garnitur
powinien być noszony tylko na bardzo eleganckie okazje odbywające się po zmroku.

PO TRZECIE – TKANINA

SECONDLY – COLOUR

Pamiętaj, że najbardziej uniwersalne
i eleganckie są tkaniny z połyskiem matowym. Nawet na wieczór nie decyduj się na
bardzo błyszczący materiał – możesz być
posądzony o brak gustu.
Jesień zbliża się dużymi krokami i pewnie zawitają niebawem chłodniejsze dni.
Co każdy elegancki i modny mężczyzna
powinien złożyć na garnitur?
Pako Lorente prezentuje „must have”
sezonu z kolekcji Versatile jesień-zima
2014/2015. Płaszcz „Dyplomatka”: w czym
tkwi jego fenomen?
Dyplomatka uznawana jest jako
najbardziej formalny płaszcz jesienno-zimowy. Prezentowany model jest krótki
i dopasowany do linii ciała, posiada
modelujące talię zaszewki oraz wygodne
kieszenie. Na uwagę zasługuję dopinany
kołnierz, który nadaje mu nowego wyrazu. Dla miłośników technologii w płaszczu została umieszczona specjalna
kieszeń na smartfona.

Dark blue is the most all-purpose colour
for a suit. It has a positive emotional value
– it arouses trust and symbolizes power
and prestige. It will be appropriate for important examinations, a pre-graduation
ball, a friend’s wedding or a job interview.
So it s a perfect solution for men that do
not need several suits.
Unfortunately, a lot of men decide to buy
a black suit because it is generally believed
that black is the most multipurpose colour.
They are actually mistaken because black
suits should be worn on very elegant occasions taking place after dark only.

IN ENGLISH

PO PIERWSZE ROZMIAR
Niestety duża część mężczyzn nosi za
duże marynarki i za długie spodnie. Jeżeli
Twoja marynarka marszczy się na Tobie
pionowo – jest na ciebie za duża, jeżeli
poziomo – za mała.
Jak znaleźć rozmiar idealny? Pamiętaj, że marynarka powinna dobrze leżeć
w ramionach. Sprawdź dłonią czy od nich
nie odstaje. Marynarka dobrze dobrana
rozmiarowo po zapięciu guzika powinna
łagodnie przylegać do brzucha. Długość
spodni to kolejne wyzwanie. Zapomnij
o zasadzie „do połowy obcasa” – długość
nogawki zależy od jej szerokości. Nogawki
węższe powinny być nieco krótsze, a szersze – nieco dłuższe.

your arms. Use your hand to check if
it does not protrude. When buttoned,
a well-fitting jacket should slightly cling
to one’s stomach. The length of trousers
is another thing. Forget about the “to
half heel” rule. The length of trouser legs
depends on their width. Narrower legs
should be a bit shorter and wider ones –
a bit longer.

Man in suit
Women say that a man looks better in
a suit than in any other type of clothing.
Why? Because he always looks elegant
and commands respect. It is worth spending a moment to choose the perfect suit.
The first one a man gets is usually
bought for a pre-graduation ball and
high school finals. He buys the next one
for his wedding. It seems that buying
a suit is as simple as that. But one could
not be more wrong. It turns out that few
men have well-fitting suits. So what
should you pay particular attention to
when you choose one?

PO DRUGIE – KOLOR

FIRSTLY – SIZE

Najbardziej uniwersalnym kolorem garnituru jest granatowy. Granat ma pozytywny przekaz emocjonalny – wzbudza
zaufanie, symbolizuje powagę i prestiż.
Sprawdzi się na ważnych egzaminach,
balu maturalnym, ślubie kolegi i rozmo-

Unfortunately, many men wear oversized
jackets and lengthy trousers. If your jacket creases vertically on you, it is too large.
If it creases horizontally, it is too small.
But how can you find the perfect size?
Remember that your jacket should fit

45

THIRDLY – FABRIC
Remember that matt fabrics are the most
elegant and multipurpose. Do not choose
shiny materials – you can be suspected
of bad taste.
Autumn is approaching fast, and days
will become colder quite soon. What
should every elegant and fashionable
men put on a suit?
Pako Lorente presents its must-have
from the 2014/2015 autumn-winter Versatile collection. An overcoat – why is it
so popular?
It is considered the most formal autumn-winter coat. The model we present is
short, close-fitting and has tucks shaping
the waist and comfortable pockets. It also
has a detachable collar, which gives the
coat a new character. Finally, inside the
coat there is a special smartphone pocket
for all technology lovers.

Odkryj styl Pako Lorente
i dołącz do społeczności
marki.
ZAPRASZAMY DO SALONÓW PAKO LORENTE.
Lista sklepów na stronie internetowej
www.pakolorente.eu

BIZNES
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Kompleksowo,
			czyli

od A do Z
KLUCZEM DO UTRZYMANIA STAŁYCH
KLIENTÓW I POZYSKIWANIA NOWYCH
JEST RZETELNE REALIZOWANIE
PROPONOWANYCH USŁUG. A IM
WIĘKSZA OFERTA, TYM KLIENT BARDZIEJ
ZADOWOLONY, A W FIRMOWEJ KASIE
WIĘCEJ PIENIĘDZY. MÓWIMY ZATEM
O KOMPLEKSOWOŚCI.

K

lient zawsze wybierze
firmę oferującą kompleksowe usługi w danej branży,
bo wiąże się to dla niego
z lepszą kontrolą zamówienia, a także mniejszą liczbą pośredników
i dodatkowej dokumentacji. Dlatego też
przedsiębiorcy kuszą klientów oferując
pełen wachlarz świadczeń. Niemniej jednak często ogranicza się to do wykonania
podstawowych zadań, więc chcąc wykonać bardziej skomplikowaną operację
musimy skorzystać z usług kilku firm
jednocześnie. Nowoczesne przedsiębiorstwa idą jednak z duchem czasu i dają
klientowi możliwość swobodnego poruszania się po rozbudowanej ofercie.
Kompleksowość oferty szczególnie ważna jest w branży logistycznej.
Logistyka przecież to nie tylko przewóz
towaru z punktu A do punktu B. To także
odpowiednia opieka nad ładunkiem
(czyli również odpowiednio przygotowane pojazdy), troskliwy załadunek i przeładunek, przechowywanie
w odpowiednich warunkach, transport
za pośrednictwem innych niż ciężarówka środków, dopełnienie wszelkich
formalności czy też wykonanie zadań na
samym ładunku. Poszczególne produkty można przecież przepakowywać,
łączyć w ramach opakowań, metkować,
segregować. Wszystko to, a nawet więcej,
oferuje podkarpacka OMEGA Pilzno,
która jest jednym z wiodących graczy na
rynku logistycznym.

OMEGA Pilzno w ciągu dwóch dziesięcioleci działalności doskonale przygotowała
się do oferowania kompleksowych usług
w swojej branży. Jest to w zasadzie konsorcjum połączonych ze sobą spółek. Każda
z nich zajmuje się inną gałęzią logistyki,
a razem wykonują bardziej złożone zlecenia. OMEGA dzięki temu oferuje transport
międzynarodowy obejmujący całą Europę
i Turcję, obsługę pojazdów (w tym autoryzowane serwisy Volvo i MAN), pomoc drogową, przechowywanie i operacje na ładunku
i profesjonalną obsługę logistyczną (dzięki
Podkarpackiemu Parkowi Logistycznemu
składającemu się z dwóch oddzielnych
magazynów i oferującemu łącznie ponad
50 tys. metrów kwadratowych powierzchni
magazynowej), a nawet przygotowanie spedycji morskiej, dzięki swojemu Oddziałowi
Celno-Portowemu w Gdyni.

Dzięki tak rozbudowanej ofercie klienci
mogą być spokojni powierzając swoje produkty OMEDZE Pilzno. Firma zajmie się
wszystkim, co potrzebne jest do wykonania pełnej logistyki, a kontrahent będzie
mógł spokojnie czekać na efekty działań.
IN ENGLISH

Comprehensive services
from beginning to end
The key to keeping regular customers
and attracting new ones is reliability in
providing them with the services they
were offered. And the wider the offer, the
more satisfied the customer and the more
money earned by the company. So we talk
about comprehensiveness.
Customers are always more interested
in companies that offer comprehensive
services in a given field, which means
more control over their order and
a smaller number of middlemen and
less additional documentation. This is
why entrepreneurs try to lure customers
offering them a whole range of services.

But they often limit themselves to undertaking only basic tasks so if we want to
conduct a more complex operation, we
have to cooperate with several companies at the same time. Modern companies, however, move with the times
and give their customers the chance to
choose freely from their complex offer.
Comprehensive offers are particularly important in logistics, which does
not mean just transporting goods from
point A to point B. Logistics is also
proper care of the freight (including also
well-prepared vehicles), mindful loading
and handling, storing in appropriate
conditions, transporting with the use of
other means than just trucks, completing
all formalities or handling various tasks
on the freight itself. After all, individual
products sometimes need repacking,
joining into one package, labelling or
sorting. All that and even more is offered
by OMEGA Pilzno, a company from the
Podkarpackie Voivodeship and one of the
leading players on the logistics market.
OMEGA Pilzno has perfectly prepared
itself to offer comprehensive services
in the industry within two decades. It is
actually a consortium of several companies. Each of them takes care of a different branch of logistics. Together, they
handle more complex orders. As a result,
OMEGA offers international transport in the whole Europe and Turkey,
automotive services (including authorised VOLVO and MAN service centres),
emergency road services, storage and
freight handling, professional logistics
services (thanks to the Podkarpackie
Logistics Park consisting of two separate
warehouses and offering storage area
of altogether more than 50 thousand
square metres) and even preparations
for sea forwarding thanks to its Customs
and Port Agency in Gdynia.
Owing to such an extended offer,
customers can easily entrust OMEGA
Pilzno with their goods. While the company takes care of everything needed
to organize the whole logistics, they can
simply wait for the results.
OMEGA PILZNO ITIS GODAWSKI & GODAWSKI SP. Z O.O.
ul. Kraszewskiego 44
39-220 Pilzno
tel.: (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax: (+48 14) 6721994
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
www.omega–pilzno.com.pl
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Inwestycje
i Finanse

Mizeria, jaka jest, każdy
widzi. Niby można spijać
śmietankę, tyle że dość
kwaśną…

Mizeria w domach
maklerskich
▶▶Obroty na giełdzie i rynku walutowym są niewielkie, a to na nich maklerzy zarabiają.
▶▶Słabsze biura będą przejmowane przez większe – konsolidacja jednak prosta nie będzie.
Jesień kojarzy się zazwyczaj z chłodem
za transakcje na wszystkich rynkach fii szarugą. Ale w tym roku menedżenansowych. Chcemy umożliwiać inwerom w domach maklerskich chandra nie
stowanie po najniższych na rynku stawgrozi. Ostatni kwartał tego roku będzie
kach prowizji i dając dostęp do notowań
wyjątkowo gorący. Znów zaczyna być
w czasie rzeczywistym – mówi Klok.
głośno o niezdrowej rywalizacji i ewenRiposta ze strony krajowych brokerów
tualnych przetasowaniach na rynku. Jak
była natychmiastowa i bardzo emocjomówią ludzie z branży – jest on bowiem
nalna. – Propozycje tak niskich prowizji
za mały dla takiej liczby graczy. W Poldla inwestora detalicznego czy nawet insce status członka giełdy, uprawniająstytucjonalnego to klasyczny dumping,
cy do obrotu akcjami, ma 57 instytucji.
nie do utrzymania przez dłuższy czas –
A jakby tego było mało, właśnie dołąmówi nam anoniczył do nich nowy, zasobny w piemowo szef jednego
„Obniżenie
niądze na rozkręcenie działalności,
z domów maklermarży przy tak skich. – Obniżenie
konkurent. Biorąc pod uwagę fakt,
że tort wcale nie rośnie, a chętnych
marży przy tak mamałym rynku
do zjedzenia go jest coraz więcej,
łym rynku jak poljak polski
może się okazać, że słowo „kryzys”
ski, w warunkach,
i w obecnych
w branży znów będzie odmieniane
gdy trzeba utrzywarunkach
przez wszystkie przypadki.
mywać infrastrukDegiro, internetowy broker rorynkowych jest turę pod rosnące
dem z Holandii, bo o nim mowa,
wymagania nadzorpraktycznie
może się okazać jednym z najgoców, ponosić koszniemożliwe”.
rętszych haseł najbliższych miesięty ciągłych zmian
cy. Firma właśnie weszła do naszew regulacjach oraz
go kraju, a jej przedstawiciele nie
systemach, jest
owijają w bawełnę i mówią wprost, że
praktycznie niemożlichcą podbić nasz rynek. – Założeniem
we. Zresztą pokazują to
Degiro jest zdobyć wszędzie, gdzie dzianiedawno opublikowała, co najmniej 25 proc. rynku. W Hone ujemne wyniki na
landii osiągnęliśmy swój cel biznesowy
działalności maklerpo 12 miesiącach, a już po sześciu byskiej całej branży – doliśmy drugim pod względem wielkości
daje. Dane Komisji
biurem maklerskim w kraju. W Belgii
Nadzoru Finansozaczęliśmy zarabiać już po pół roku –
wego potwierdzamówi Niels Klok, współzałożyciel firmy.
ją, że podstawowa
Hasło „obniżka prowizji” działa na
działalność maklermaklerów jak płachta na byka. Kiedy BM
ska jest biznesem
Deutsche Bank Polska zaproponowało
nieopłacalnym.
stawki w wysokości 0,19 proc., konkuW pierwszym półrencja nie zostawiła na nim suchej nitki,
roczu branża zazarzucając stosowanie niezdrowej rynotowała w tym
walizacji, która tragicznie skończy się
obszarze ponad
dla branży. Nie dziwi więc fakt, że te13 mln zł straraz oburzenie jest jeszcze większe.
ty. Tradycyjnie
Degiro proponuje bowiem stawki
już sytuację
o wiele niższe niż najtańsi brouratowały rykerzy. – Będziemy konkurować,
zykowne inweoferując o 80 proc. niższe opłaty
stycje własne

brokerów i tylko dzięki temu wyszli oni
w ostatecznym rozrachunku na plus.
Zarobili niecałe 233 mln zł.
Problem w tym, że część podmiotów
nie dokonuje transakcji na tzw. własną
książkę. To stawia pod znakiem zapytania sens dalszego funkcjonowania kilku
graczy skoncentrowanych wyłącznie na
tradycyjnym modelu biznesowym. Jak
przewiduje Jacek Rachel, prezes DM BDM,
konsolidacja branży nie jest wykluczona. – W ciągu ostatnich 18 miesięcy kilku
brokerów zakończyło swoją działalność
biznesową, a ich klienci przeszli do innych biur. Rosną koszty funkcjonowania: zarówno rzeczowe, jak i ludzkie. Za
nami kosztowne wdrożenie systemu UTP
na giełdzie, ciągle rosną koszty związane
z wdrażaniem unijnego prawa. Można to
pokryć jedynie odpowiednią skalą biznesu. A okresy słabej koniunktury sprzyjają procesom konsolidacyjnym – twierdzi.
Wielu ekspertów uważa jednak, że nawet jeśli rzeczywiście dojdzie do jakichś
przetasowań, będą one dotyczyły przede
wszystkim mniejszych biur, które nie

80
%

O tyle niższe od rynkowej średniej mają być opłaty
u maklerów z Degiro. Branża mówi o dumpingu.

Dlatego mniejsi brokerzy przeżywają
ogromne trudności. Jednak większość
firm foreksowych nie jest notowana na
giełdach, trudno więc ocenić ich wyniki
finansowe oraz fakt, czy mogą być celem przejęć lub fuzji – uważa Narczewski. Sam jest spokojny o los własnego biznesu. Jego zdaniem najwięksi
brokerzy foreksowi działający na
wielu rynkach i posiadający stabilną bazę klientów przetrwają i będą
działać nadal. – Nie spodziewam się
więc głębszej konsolidacji wśród największych firm. Mniejsze lub nowo
powstające jednak będą nadal celem
przejęć, gdyż trudno im będzie działać w obecnych warunkach, nie posiadając odpowiednio zdywersyfikowanego portfela klientów – wyjaśnia.
Które firmy będą przejmowane?
Konkretów na razie brak. Część graczy
z zaskoczeniem przyjęła m.in. decyzję
DM PKO BP o uruchomieniu własnej platformy foreksowej. Wielu tradycyjnych
brokerów biznes ten traktuje jednak jako

uzupełnienie oferty, a nie „Większość firm
szansę na ogromne zyski.
foreksowych nie
jest notowana na
Jedno jest pewne. Im
giełdach, trudno
dłużej na rynkach będzie
więc ocenić ich
marazm, tym częściej
wyniki finansowe
będziemy słyszeć plotki
oraz fakt, czy
o ewentualnych przetamogą być celem
sowaniach czy to wśród
przejęć lub fuzji”.
tradycyjnych brokerów,
– Adam Narczewski,
dyrektor sprzedaży
czy też firm foreksowych.
Nie od dziś natomiast wia- w X–Trade Brokers
domo, że w każdej plotce
jest ziarenko prawdy. Konia
z rzędem jednak temu, kto
jest w stanie przewidzieć, kto
pierwszy nie wytrzyma rynkowej posuchy i wywiesi białą flagę.
— Przemysław Tychmanowicz
Jednym słowem: Holenderski Degiro
wchodzi na rynek maklerski z zaporowymi
stawkami. Inne biura oraz firmy foreksowe
ledwo zipią.

233
Taki zysk zanotowały domy maklerskie
w I półroczu. Udało się tylko dzięki własnym –
często ryzykownym – inwestycjom.
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Tyle mln zł
straty zanotowali
brokerzy na
podstawowej
działalności
maklerskiej
w pierwszym
półroczu.

ZDJĘCIA: ROBERT GARDZIŃSKI/FOTORZEPA

mają silnego wsparcia kapitałowego.
– Zważywszy, że większość domów maklerskich należy do jakiejś grupy kapitałowej, konsolidacja może być trudna. Jakiś
bank musiałby wtedy oddać obsługę tego produktu konkurencji –
twierdzi Witold Stępień, prezes
DM Banku Handlowego.
Na rynku słychać głosy,
że szybciej do konsolidacji dojdzie wśród platform
foreksowych. O poważnych problemach kilku graczy z tego segmentu pisaliśmy
w połowie sierpnia w „Businessweeku”. – Przejęcia w branży forex są na porządku dziennym.
Mniejsi brokerzy przejmowani są przez
światowe marki. Nie
zawsze o tym słyszy„Zważywszy, że
my, gdyż dzieje się
większość domów
to głównie na rynku
maklerskich
europejskim oraz
należy do jakiejś
grupy kapitałowej,
azjatyckim – podkrekonsolidacja może
śla Adam Narczewski,
być trudna. Jakiś
dyrektor sprzedaży
bank musiałby
w X–Trade Brokers.
wtedy oddać
Jego zdaniem takie
obsługę tego
ruchy są uzasadnione
produktu
szczególnie w obeckonkurencji”.
– Witold Stępień,
nych warunkach rynprezes DM Banku
kowych. – Rok 2014
Handlowego
jest trudnym rokiem
dla branży. Zmienność na rynkach finansowych jest na historycznie
niskich poziomach, więc
i obroty są mniejsze.

Przez komórkę
trudno kupić

Firmy
i Rynki

Polskie firmy
jeszcze nie
dostrzegają,
że smartfon
to urządzenie do
zarabiania pieniędzy
w erze mobilnych
technologii.

▶▶Klienci tkwią z nosem w ekranach smartfonów i tabletów.

Liczba smartfonów używanych w Polsce
w tym roku ma sięgnąć już 27 mln, dodatkowo co roku nabywców znajduje co
najmniej 2 mln tabletów – takie są dane
firmy doradczej PwC. Do 14 mln wzrośnie z kolei w tym roku liczba abonentów mobilnego internetu. Mobilna rewolucja staje się faktem.
Chodzi nie tylko o przeglądanie stron
i oglądanie filmów na ekranach przenośnych urządzeń, lecz także o kupowanie
towarów czy usług. Już teraz technologicznie możliwe jest otrzymywanie podczas spaceru powiadomień o ciekawych
ofertach w mijanych sklepach czy punktach usługowych. To jednak wciąż tylko
ciekawostka, ponieważ – choć od dawna
mówi się o mobilnej rewolucji – chętnych do przyłączenia się do niej po stronie firm jest stosunkowo niewiele.
Potwierdza to badanie firmy mGenerator, która po raz kolejny przyjrzała
się temu, jak polscy przedsiębiorcy
reagują na stopniową „przesiadkę” klientów z komputerów na smartfony. Wyni-

ki są słabe – wśród firm niehandlowych
jedynie 5 proc. ma mobilną wersję strony internetowej, a tylko 1 proc. również
aplikację. Lepiej wypadają sklepy – stronę w tej wersji ma 24 proc. (rok temu
19,4 proc.). Jednak na dodatkową aplikację wspomagającą sprzedaż szarpnęło się zaledwie 3,4 proc. z nich. Wzrost
od ubiegłego roku o 1,3 pkt proc. można
uznać za dość mizerny. – Wyniki tegorocznych badań pokazują, że polskie e–
sklepy wyruszyły już w drogę do mobilizacji, jednak wciąż jeszcze nie dogoniły
zachodnich wzorców. Jest o co walczyć,
wg naszych prognoz wartość handlu mobilnego w Polsce osiągnie w 2015 roku
poziom 2,5 mld zł – mówi Piotr Krawiec,
prezes mGenerator.pl.

Polska będzie najszybciej
rosnącym rynkiem
m–commerce w Europie.
Ale na razie wypada blado.

Jego zdaniem widać jednak pozytywne symptomy. – Ponad 80 proc. właścicieli e–sklepów widzi konieczność
wprowadzenia mobilnych wersji stron
lub aplikacji. Co więcej, aż dwa na trzy
sklepy chcą wcielić swój plan w życie w ciągu najbliższych 12 miesięcy
– mówi Krawiec. Z 41,2 proc. przed rokiem do 12,65 proc. spadł odsetek tych,
którzy dają sobie na takie ruchy aż dwa
lata. To jednak swoista awangarda.
Wśród firm niehandlowych dalej dominuje strategia „pożyjemy, zobaczymy”.
Choć 51,4 proc. ma plany wejścia na
rynek mobilny, to jednak aż 42,9 proc.
daje sobie na to aż dwa lata.
To zaskakujące o tyle, że mobilny
potencjał widać gołym okiem. 18,22 proc.
e–sklepów deklaruje, że takie transakcje
stanowią już od 5 do 10 proc. zamówień
– wynika z badań mGenerator.pl. Prawie 70 proc. z nich prognozuje, że ulegną one zwiększeniu. Dla porównania,
w ubiegłym roku twierdziło tak mniej
niż 50 proc. badanych.
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▶▶Firmy nie wykorzystują szans, jakie daje to zjawisko. Tylko u nas: raport o m–handlu w Polsce.

Z danych Stat-Counter Global opracowanych przez Boston Consulting Group w Polsce wynika, że choć na początku 2009 roku ledwie 0,2 proc. ruchu
internetowego w Polsce odbywało się
za pośrednictwem urządzeń mobilnych,
to na koniec czerwca tego roku było to
już 38 proc.! Lawinowy skok widać właściwie dopiero od końca 2013 roku, kiedy to na dobre upowszechnił się dostęp
do internetu przez LTE.
– Wydaje się, że ten rok będzie przełomowy, m.in. w związku z zapowiedzią uruchomienia Polskiego Systemu
Płatności – mówi Piotr Krawiec. Potwierdza to Maciej Wyszyński, dyrektor zarządzający na Europę Środkowo–
Wschodnią w Sociomantic Labs: – Rok
2014 w handlu mobilnym ma należeć
do Polski. To właśnie ona ma być najszybciej rozwijającym się europejskim
rynkiem, osiągając wzrost na poziomie 113 proc. – prognozuje. Ale to wciąż
wzrost z bardzo niskiego poziomu.
Generalnie jednak podejście firm do
klientów używających coraz częściej
smartfonów czy ta„W porównaniu
bletów zamiast komz rynkiem
puterów jest raczej
amerykańskim
ostrożne. Dotyczy to
liczba mobilnych
nawet największych
transakcji jest
e–sklepów. Empik nie
[w Polsce]
posiada nawet moznacznie niższa,
bilnej wersji strony
czego głównym
powodem jest
internetowej. Merlin
mała popularność
już tak, ale brakuje
kart kredytowych”. mu aplikacji dla użyt– Aniela Hejnowska,
kowników. – Finadyrektor
lizujemy prace nad
zarządzająca
aplikacją mobilną.
Groupon Polska
Równolegle pracujemy nad nową stroną
internetową sklepu
– mówi nam Jakub Radkowski, doradca zarządu
w Merlinie. Mocno na mobilne zakupy stawia Allegro, które
promuje ten sposób w ostatniej kampanii
reklamowej. Serwis podaje, że po I półroczu tego roku zakupy w kanale mobil-

2,5

Tyle mld zł wart będzie w przyszłym roku rynek
handlu mobilnego wg mGenerator.pl

nym rosły w tempie 175 proc. (licząc rok
do roku). – Dzięki wprowadzonym w tym
półroczu zmianom obrót w kanale mobilnym wzrósł na platformie iOS [na iPhone’ach i iPadach – red.[ o 23 proc., a na Androidzie aż o 35 proc., licząc miesiąc do
miesiąca. Z kolei liczba transakcji zwiększyła się odpowiednio o 27 proc. i 31
proc. – mówi Anna Tokarek z Allegro.pl.
Z badania Zanox Polska wynika,
że w ciągu zaledwie roku średnia wartość dochodów z transakcji mobilnych
przeprowadzanych w Europie wzrosła
o 95 proc. Największy wpływ na tę zmianę miał sektor turystyczny, który jest
obecnie najważniejszą gałęzią handlu
mobilnego ze średniorocznym wzrostem dochodów na poziomie 185 proc. –
Najlepiej pod tym względem radzi sobie
Polska, w której dochody z tego typu
transakcji wzrosły aż o 1 tys. proc. –
mówi Tomasz Karolak, country manager
w Zanox Polska. Potwierdzają to ludzie
z branży. – W tym roku już prawie co
10. klient dokonywał rezerwacji online
za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Znacznie wzrósł też ruch generowany
przez takie osoby. Cztery lata temu stanowiły one zaledwie 0,2 proc. wszystkich odwiedzających. Dziś jest to już 15,7
proc. Te liczby z pewnością będą rosły
jeszcze przez kilka następnych lat – mówi
Radosław Damasiewicz, dyrektor marketingu i e–commerce w Travelplanet.pl.
– Wprowadzamy wiele nowych projektów, które mają pomóc nam w pełnym wykorzystaniu kanałów interne-

Czy korzystają Państwo z rozwiązań mobilnych w swoim sklepie internetowym?
■ 2013 ■ 2014
80%

mobilna wersja
strony

mobilna wersja
strony oraz aplikacja
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towych – mówi z kolei reprezentant
branży kosmetycznej Zbigniew Inglot,
członek rady nadzorczej firmy Inglot. –
Jednym z naszych flagowych pomysłów
jest aplikacja virtual makeover, która pozwala testować różne typy i style makijażu na komputerze albo smartfonie, bez
wychodzenia z domu – dodaje.
Jednak już handlowy gigant, sieć
Biedronka, stawia na, delikatnie mówiąc, ostrożne podejście do technologii mobilnych. Firma dopiero niedawno zdecydowała o instalowaniu
terminali do przyjmowania płatności
kartami, choć wcześniej jako jedna
z pierwszych zaczęła przyjmować te
dokonywane za pośrednictwem telefonu. „Biorąc pod uwagę możliwości
i ograniczenia, jakie niesie ze sobą rozwój internetu, pozostajemy obecnie na
etapie obserwacji, przygotowania narzędzi i wiedzy, „Wydaje się,
które pozwolą takie projek- że ten rok
będzie
ty szybko wdrażać w przyszłości” – odpisało na nasze przełomowy,
m.in. w związku
pytania biuro prasowe Jez zapowiedzią
ronimo Martins Polska.
uruchomienia
– W porównaniu z rynPolskiego
kiem amerykańskim liczSystemu
Płatności”.
ba mobilnych transakcji
– Piotr Krawiec,
jest znacznie niższa, czego
prezes
głównym powodem jest
mGenerator.pl
mała popularność kart kredytowych. Dopiero z ich
wykorzystaniem płatności mobilne stają się naprawdę proste
i szybkie – mówi Aniela Hejnowska, dyrektor zarządzająca
Groupon Polska. Akurat ta firma od
dawna prężnie rozwija swoją aplikację
mobilną. Empik cały czas pracuje nad
swoją aplikacją. Firma właśnie udostępniła ją dla osób korzystających z usług
fotograficznych, czyli Empikfoto. – Od
kilku lat obserwujemy rosnącą popularność urządzeń mobilnych wśród klientów. Liczba zamówień składanych tą
drogą rośnie z każdym miesiącem przy
rocznej dynamice przychodów na poziomie trzycyfrowym – przyznaje Dariusz
Balcer, dyrektor marketingu interaktywnego E–commerce Services, spółki należącej do Grupy Empik.
To, że ignorowanie mobilnej rewolucji może nie wyjść firmom na dobre, pokazuje przykład sieci spożywczych. Swoje e–sklepy otwierały dużo później niż
dobrze rozwinięta, ale mniejsza internetowa konkurencja i w tej chwili muszą
gonić czołówkę. Kto więc zlekceważy ten
trend, będzie skazany na nadrobienie
większych lub mniejszych zaległości.
— Piotr Mazurkiewicz
Jednym słowem: Świat idzie naprzód, firmy
stoją w miejscu. Większość nie jest gotowa na
obsługę klientów przez smartfony.

Technologie

Halo, halo,
pobudka!

NeuroOn – jeden z najsłynniejszych polskich projektów high–tech – ma potężne opóźnienie.
Firma uspokaja. Ale zagraniczni donatorzy się niecierpliwią, a do głosu dochodzą sceptycy.
Twórcy opaski NeuroOn obiecują, że pozwoli ona m.in. na tzw. sen polifazowy – czyli
zastąpienie jednej długiej sesji snu w ciągu doby serią drzemek. Tak spało podobno wielu
wybitnych ludzi, w tym Leonardo da Vinci. Ale nie wiadomo, czy to prawda.

ZDJĘCIA: 123RF, PAP/EPA, INTEL CLINIC, KICKSTARTER.COM

Spać mi się chce!

Piotr Zierhoffer, doktorant w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, w grudniu ubiegłego roku usłyszał
o przełomowym projekcie. Była to specjalna opaska do precyzyjnej analizy snu,
nazwana NeuroOn, która miała zwiększać jego efektywność i umożliwić użytkownikowi skrócenie czasu przeznaczanego na sen do nawet dwóch godzin na
dobę. Pieniądze na produkcję gadżetu
zbierano na znanym amerykańskim serwisie crowdfundingowym Kickstarter,
a jego autorami byli Polacy z warszawskiego start–upu Intelclinic. To przekonało Zierhoffera. – W przeciwnym wypadku
nie wsparłbym tego projektu – zastrzega.
Celem kampanii było zebranie 100
tys. dol. Sukces przerósł oczekiwania –
tyle udało się zgromadzić w zaledwie
Problem w tym, że opóźnienie
dobę. Ostatecznie zbiórka zamknęła się
kwotą 438 tys. dol. Intelclinic stał się jed- nie jest już jedynym powodem krytyki. Pozwoliło ono bowiem przebić się
nym z najbardziej znanych start–upów
w Polsce, a jego produkt rozpoznawany ze swoimi opiniami sceptykom, wczejest dziś również za granicą. Z 24–letnim śniej niedostrzeganym pod falą entuzjazmu. Jedni twierdzą, że wykorzystywaKamilem Adamczykiem, studentem menie opaski na dłuższą metę do skracania
dycyny i szefem Intelclinic, spotkał się
nawet prezydent Bronisław Komorowski. snu nie będzie możliwe, inni uważają,
że w ogóle nie ma prawa ona działać
Zierhoffer przekazał 165 dol. – swoją
w sposób opisany przez swych twórców.
składkę w zrzutce
„Jeżeli NeuroOn
Paweł Chojnacki, absolwent neurona produkcję Neurzeczywiście
informatyki, a obecnie programista, to
roOna – i cierpliwie
będzie skutecznie
niemal rówieśnik Adamczyka. – Intereczekał na swój egzbierał sygnały
suję się możliwościami badania mózgu,
EEG, to sam kupię
zemplarz. W maju
to urządzenie.
więc zaciekawiłem się tym projektem
gadżet miał trafić do
Ale moim zdaniem
– mówi. Chojnacki przyznaje, że od poprawie 2 tys. osób
wszystko to
czątku sceptycznie podchodził do Neuna całym świecie,
jest obliczone
roOna, szczególnie zaś do zapowiedzi,
którzy
wsparli
go
na dezorientację
że urządzenie będzie zbierać z twarzy
swymi pieniędzmi.
ludzi bez
sygnał EEG, który odzwierciedla aktywAle nie trafił. Dziś na
odpowiedniego
wykształcenia”.
kickstarterowej stro- ność mózgu. – Z mojej wiedzy wynika,
— Paweł Chojnacki,
że to jest po prostu niemożliwe, ponienie projektu można
neuroinformatyk,
waż zakłócenia są zbyt duże – mówi. Poprzeczytać komenprogramista
nieważ materiały zamieszczone w intarze coraz bardziej
ternecie nie zaspokoiły jego ciekawości,
zniecierpliwionych
Chojnacki uzbrojony w plik artykułów
internautów, którzy czenaukowych wybrał się na prezentację
kają na maskę i domagają się od firmy wyjaśnień. NeuroOna. – Ale w całości dotyczy– Mam żal, bo twórcy zapo- ła ona sukcesu marketingowego firmy.
Pan Adamczyk w żaden sposób nie odwiadali częsty kontakt i doniósł się do sposobu działania tego urząkładne informowanie o tym, co
dzenia – wspomina. – A gdy zapytałem
się dzieje – narzeka Zierhoffer.
– Mieliśmy problem z fizyczną produk- wprost, powiedział, że nie zna dokładnej zasady działania NeuroOna, bo nie
cją maski, a konkretnie ze znalezieniem
jest główną osobą odpowiedzialną za
odpowiedniego podwykonawcy – tłumaczy nam Kamil Adamczyk. Przekonuje,
że na Kickstarterze poślizgi to norma. –
W maju gadżet miał
Średnie opóźnienie projektu związanetrafić do prawie 2 tys.
go z produkcją sprzętu wynosi około
osób na całym świecie.
roku. To nie jest kwestia naszej złej woli
– mówi. Firma ogłosiła już przesunięcie
Ale wciąż go nie ma.
premiery na koniec tego roku.

 Spać dwie
godziny na
dobę i być
wyspanym?
Kto by tak
nie chciał…
Ofensywa
marketingowa
firmy
Intelclinic.

jego rozwijanie. Ale działa, jak twierdzi
jego współpracownik.
Było to jeszcze w trakcie kampanii.
Dyskusja Chojnackiego z twórcami urządzenia o jego możliwościach ciągnęła
się długo – korespondencyjnie i w internecie. Adamczyk twierdzi, że firma
odniosła się do wszystkich kwestii technologicznych na swoim blogu, gdzie udowodniła, że technologia umożliwiająca
pokonanie wskazywanych problemów
już istnieje. Chojnacki pozostał nieprzekonany („przesłano mi tylko kilka niedokładnie opisanych wykresów”). Jego zdaniem wpisy nie odnoszą się bezpośrednio
do funkcjonowania maski i wszystko jest
obliczone na dezorientację ludzi bez odpowiedniego wykształcenia.
Wątpliwości technologiczne zgłaszali
już wcześniej także zagraniczni blogerzy.
Dopóki NeuroOn nie pojawi się na rynku
i nie trafi do zamawiających, rozstrzygnięcie tego sporu może być jednak trudne. Gdy poprosiliśmy o opinie specjalistów od badań nad snem, większość nie
chciała oceniać kategorycznie tego rozwiązania bez dogłębnej analizy.
Wg Adama Wichniaka z Towarzystwa Badań nad Snem, psychiatry i neurofizjologa klinicznego, urządzenia
umożliwiające orientacyjną ocenę snu
na podstawie parametrów fizjologicznych nie są nowością. – Takie próby podejmowane są od lat 90. Teoretycznie
takie urządzenia mogą oceniać sen z dokładnością wystarczającą dla celów prywatnych – spekuluje Wichniak.
Inny specjalista (nie chciał wypowiadać się pod nazwiskiem) uważa, że
zarzuty Chojnackiego firma odparowała w zadowalającym stopniu. Jego wątpliwości budzą jednak inne aspekty

Technologie
projektu, a w szczególności medyczny.
Intelclinic reklamował bowiem NeuroOna jako „pierwszą na świecie maskę
do snu polifazowego”. Tak określa się
system krótkich drzemek, odbywanych
wielokrotnie w ciągu doby, zamiast jednej długiej sesji snu. – Cztery lata temu
próbowałem przez jakiś czas, nie korzystając wówczas z żadnego urządzenia,
ułatwić sobie w ten sposób życie. Negatywnie odbijało się to jednak na moim
zdrowiu – opowiada nasz rozmówca.
– Sen polifazowy inspiruje ogromną
ilość młodzieży na całym świecie – mówi
dr Piotr Woźniak, biolog
i informatyk. – Ludzi ku„Teoretycznie
szą nadzieje na poprawę
urządzenia
snu i wygospodarowanie
umożliwiające
orientacyjną ocenę
dodatkowego czasu. Wszysnu na podstawie
scy szybko sami odkrywaparametrów
ją, że to nie działa. Ale ilość
fizjologicznych
zmarnowanych godzin
mogą robić to
i nadziei jest przerażająca
z dokładnością
– dodaje. Woźniak poświęwystarczającą dla
celów prywatnych”. cił nawet temu zagadnieniu
— dr Adam Wichniak,
dwa artykuły popularnoTowarzystwo Badań
naukowe, w których przenad Snem
konuje, że spanie polifazowo w dłuższym okresie jest
niemożliwe bez narażania na
szwank zdrowia.
Zapytany o samego NeuroOna Woźniak wymienia całą
listę sygnałów alarmowych, które zwróciły jego uwagę w opisie urządzenia. Chodzi mu przede wszystkim
o deklaracje w rodzaju „twój rok będzie miał teraz 420 dni roboczych” lub
nagłówek „zaufaj mistrzom”, gdzie wymienione są wybitne osoby, które jakoby miały praktykować sen polifazowy
(m.in. Leonardo da Vinci czy Napoleon).
Zdaniem Woźniaka są to jedynie legendy. – Jeżeli za projektem stoi poważna
nauka, to osoby odpowiadające za niego powinny być wściekłe za włożenie jej
w pseudonaukowe opakowanie – uważa. – Myślę, że ten projekt może przynieść coś sensownego, ale na razie jest
oparty na błędnych założeniach oraz
bardzo kontrowersyjnym marketingu –
podsumowuje Woźniak.
Akurat w high–tech taki scenariusz
nie jest wcale rzadkością. – W środowisku start–upowym modne jest słowo „pivot”, czyli obrót. Wiele firm na wczesnym
etapie rozwoju musi redefiniować swój
produkt – stwierdza Grzegorz Błażewicz,
były szef Interii, obecnie rozwijający własną firmę informatyczno–marketingową
SALESmanago. – Jest tak zawsze, gdy sucha koncepcja musi się zmierzyć z realiami. To naturalne zjawisko – dodaje.
Pytanie tylko, czy prawie 2 tys. donatorów, którzy wsparli Intelclinic, za-

Spróbowaliśmy pójść
akceptowałoby to, że urząTwórcy opaski.
tropem jedynego egzemdzenie nie daje tego, co im
Na pierwszym planie
plarza „działającego proobiecywano. Zdarza się, że
24–letni Kamil
totypu” maski, który traspołeczności crowdfundinAdamczyk, student
fił w ręce głowy państwa,
gowe nie wybaczają z pozomedycyny
gdy Bronisław Komorowru bardzo błahych rzeczy. –
i szef Intelclinic.
ski spotkał się z AdamZnam przypadek, gdy twórca
czykiem. Sen polifazowy
filmu sfinansowanego przez
do prezydenta powinien pasować. Niespołeczność nie podziękował jej podstety, jak poinformowało nas biuro praczas rozdania nagród i wtedy ludzie
sowe Kancelarii Prezydenta, Bronisław
zaczęli żądać zwrotu pieniędzy – mówi
Komorowski „jak dotąd nie miał okazji
Marcin J. Sobczak, założyciel agencji This
z niej skorzystać”, a sam tytuł „HonoroWay Publicity, który przeprowadzał zbiórwego Użytkownika Nr 1” należy uznać za
ki dla polskich i zagranicznych przedsięsymboliczny gest wobec twórców.
wzięć na Kickstarterze.
Kamil Adamczyk na razie podbija
Pytani przez nas polscy darczyńcy,
stawkę. Zapewnia, że urządzenie nie tylktórzy wsparli NeuroOna, w większoko spełni wszystkie dotychczasowe obietści są jednak wyluzowani. – Chciałem
nice, ale też będzie mieć dodatkowe zawesprzeć chłopaków z Polski. Wiem,
stosowania i funkcje. – Po konsultacjach
jak ciężko buduje się start–upy, więc żyuznaliśmy, że warto mierzyć też tempeczę im jak najlepiej. Jak się nie uda, to
raturę ciała, która skorelowana jest z potrudno – mówi Adam Dyba, szef Adeziomem melatoniny. To również bardzo
xonu, firmy działającej w reklamie onważny czynnik dla snu – mówi. NeuroOn
line. Wtóruje mu inny donator Marcin
ma też mieć tryb „sztucznego świtu”, po
Godlewski, który pracuje w branży
to, by skrócić okres obniżonej sprawności
szkoleniowej. – Zdaję sobie sprawę, że
intelektualnej po przebudzeniu.
to całkowicie nowe zagadnienia, któNawet jeśli donatorzy z jakichś pore wymagają jeszcze prac – mówi. Obaj
wodów nie będą zadowoleni, nie powinjednak nawet nie próbowali weryfikono to wpłynąć na postrzeganie akurat
wać w jakikolwiek sposób, czy Neuropolskich projektów na serwisach crowdOn może faktycznie działać. Co więcej
fundingowych. – Prędzej takie sytuacje
– dotychczas najpewniej nikt spoza firmy
spowodują ogólny spadek zaufania do
Intelclinic nie testował tej opaski. Nie
tych projektodawców, którzy zbierają
wiadomo nawet, czy korzystali z niej
środki na innowacyjne przedsięwzięprzed decyzją o wyłożeniu pieniędzy
cia – uważa Marcin Galicki, założyciel
przedstawiciele funduszu Hard Gamma
Wspieram.to, rodzimej platformy finanVentures, który zainwestował w spółkę
w ubiegłym roku. Jego szef Chris Kowal- sowania społecznościowego. Bo niespełnione obietnice, zwłaszcza jeśli mowa
czyk oświadczył nam, że „z założenia
fundusz nie odpowiada na pytania doty- o nowych technologiach, wcale nie są
takim rzadkim przypadkiem. Zdaniem
czące produktów spółek portfelowych,
Marcina J. Sobczaka powinny one naktóre dopiero mają trafić na rynek”.
uczyć wszystkich prostej rzeczy: – SukDlatego właśnie Tomasz Fiedoruk,
ces można ogłosić dopiero wtedy, gdy
przedsiębiorca i współzałożyciel firwszystkie nagrody są rozesłane, a lumy hostingowej Zenbox.pl, choć też
dzie wspierający projekt zadowoleni.
wsparł projekt, to zrobił to ideowo,
— Jan Jęczmyk
wpłacając tylko niewielką kwotę, która
nie uprawnia go do otrzymania urząJednym słowem: Polska opaska NeuroOn
dzenia. – Z zakupem wstrzymam się
wciąż czeka na weryfikację swych możliwości.
Opóźnienie zaczyna budzić niepokój.
do pierwszych relacji z użytkowania
oraz analiz technicznych – mówi.
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Udział w castingu Beauty Star to ledwie początek.
Przed zwyciężczynią Marianną Skupień i finalistką
Marzeną Stachnik sesje zdjęciowe
i międzynarodowe kontrakty.

Wielki świat tuż za drzwiami...

Piękno jak przepustka

Są dni, które mają ogromny wpływ na resztę
życia. Dla 19-letniej Marianny Skupień
i 23-letniej Marzeny Stachnik takim dniem
było ogłoszenie wyników castingu na Beauty
Star sieci perfumerii Douglas. Profesjonalna
sesja zdjęciowa w Berlinie, w której wzięła
udział zwyciężczyni castingu, nie jest bynajmniej finałem. Wkrótce po niej pojawiły się
kolejne propozycje zdjęć, także w duecie
z piękną finalistką. W ślad za propozycjami
udziału w sesjach zdjęciowych zjawiły się intratne kontrakty międzynarodowe. Świat fashion i beauty
otworzył drzwi przed niezaprzeczalną urodą i talentem.

Piękne i przebojowe dziewczęta już nie czują
się przed obiektywem aparatu jak początkujące modelki. Błyskotliwe i uśmiechnięte,
dobrze wiedzą, czego oczekują od życia.
Udział w castingu Douglas był pierwszym
i nieprzypadkowym krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu.
POCZĄTEK KARIERY
Druga edycja konkursu
okazała się strzałem
w dziesiątkę, a dla biorących udział wstępem
do profesjonalnego
modelingu.

MARIANNA
SKUPIEŃ

Zdjęcia: Greg Nelec, stylizacja: Aga Baumann, makijaże: Estēe Lauder, make-up artist, Joanna Szachniewicz,
Clinique, make-up artist, Natalia Gogolewska, włosy: Darek Hair Bazaar Studio

Ż YC I E B E AU T Y S TA R

PRACA
JAK ZABAWA
Marianna
i Marzena przed
obiektywem
czują się jak
ryby w wodzie.

MARZENA
STACHNIK

MARZENA STACHNIK
23-letnia studentka
Politechniki Krakowskiej. Pracuje jako
modelka, uwielbia
uprawiać sport
i podróżować.

MARIANNA SKUPIEŃ
19-letnia studentka Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wymarzona praca? Grafik
komputerowy. Życiowym
mottem są dla niej słowa
z książki „Mały Książę”:
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Sekret urody

Zarówno Marianna, jak
i Marzena za najważniejsze
uważają picie dużej ilości wody
mineralnej, spanie odpowiednią
ilość godzin i regularne
uprawianie sportu. Czy to
działa? Patrząc na zdjęcia,
trudno mieć wątpliwości.

Ż YC I E B E AU T Y S TA R

Backstage
Zdjęcia: Greg Nelec,
stylizacja: Aga
Baumann,
makijaże: Estēe Lauder, Make-up
Artist, Joanna Szachniewicz;
Clinique, Make-up Artist, Natalia
Gogolewska,
włosy: Darek Hair
Bazaar Studio. Podziękowania dla
Sportofino,
Hector & Karger
oraz marki biżuterii Orska.

INTER AK T Y WN Y. E KS KLU Z Y W N Y. MOB I L N Y.
NOW Y M AG A Z YN

N A TA B L E T I IPH ONE – JU Ż D O POBRANI A!

Zobacz wyjątkowe
materiały niedostępne
w wersji drukowanej.
ZOBACZ
Filmy instruktażowe
jak wykonać
perfekcyjny
makijaż.
T E R A Z M O Ż ESZ M I E Ć G O
Z AW SZE PR Z Y S O B I E .

Douglas Magazyn PL

CAŁ A W ST ECZ!
Z laboratoriów kosmetycznych dobiegają dobre
wieści. Innowacyjne składniki obecne w kosmetykach
stworzonych dla kobiet po 50. roku życia czynią
niemal cuda. Nie tylko wizualnie niwelują oznaki
starzenia, lecz także pobudzają procesy naprawcze
w skórze. Czas nie jest już nieprzyjacielem.
Konsultacja: Marcelina Michalak

1 Estēe Lauder
Advanced Night Repair Eye
to jedwabisty krem-żel zmniejszający widoczność zmarszczek
i opuchnięć wokół oczu. Dodatkowo rozjaśnia cienie i wyraźnie
nawilża delikatną skórę pod
oczami,
15 ml, nr 812882

245 zł

2 Estēe Lauder
Advanced Night Repair Eye Serum to preparat, który wygładza
skórę pod oczami, naprawia powstałe uszkodzenia i intensyfikuje procesy naprawcze skóry,
15 ml, nr 812884

260 zł
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Obecne w rkar zyska oczekiwane ąnaaplikowane
a skó , gdy kremy będ
.
tylko wtedpyrzez delikatny masaż
po
WIĘCEJ

o pielęgnacji po
50. roku życia przeczytasz
w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i iPhone.
douglas magazyn pl

3 Talika
Odżywka do rzęs, która działa jak innowacyjna
28-dniowa kuracja o potrójnym działaniu.
Preparat ten stymuluje wzrost rzęs, podkręca
je i wzmacnia ich naturalną pigmentację,
10 ml, nr 517805

155 zł

3

8
4

ę

Aktywuj skór

4 Clarins
Haute Exigence Jour Multi-Intensive – Toutes peaux to
produkt stworzony z myślą
o klientkach, które oczekują
zaawansowanej pielęgnacji
anti-aging, bazującej na
składnikach naturalnych,
50 ml, nr 780835

Można sięgać zarówno po kremy
zawierające kwas hialuronowy,
jak i takie, które aktywują jego
naturalne wytwarzanie w skórze.

399 zł

5

5 La Prairie
Cellular Treatment Gold Illusion Line Filler widocznie
wypełnia zmarszczki i poprawia wygląd cery, 30 ml,
nr 448530. Produkt dostępny w wybranych
perfumeriach.

9

10

629 zł

345 zł

6 Artemis

Skin Essentials, Hydration
Day Cream ma formę żelu,
nawilża i chroni przed niekorzystnym wpływem środowiska,
50 ml, nr 727926

185 zł

Zdjęcia: Artemis, Clarins, Clinique, Collistar, Dr Irena Eris, Estēe Lauder, La Prairie, Lancôme, Sensai, Talika, Shutterstock.com

8 Estēe Lauder
Advanced Time Zone SPF 15
jest nawilżającym kremem
na dzień, który zawiera naturalny kwas hialuronowy
oraz aktywuje
„gen młodości” obecny
w skórze, 50 ml, nr 709948

9 Collistar
Ultra Regenerating Anti-Wrinkle Anti-Age stymuluje
nocną odnowę komórek,
50 ml, nr 071708

6

249 zł

7

7 Dr Irena Eris

Hydrogenic Active Moisturizing Cream dzięki obecności witamin i kwasu hialuronowego silnie nawilża
i odżywia skórę na wielu
poziomach,
50 ml, nr 656541

11

10 Clinique
Moisture Surge Extended
Thirst Relief to głęboko nawilżający krem z wodą z aloesu, 30 ml, nr 374324

89 zł

11 Lancôme
Rénergie Multi-Lift wyraźnie
poprawia sprężystość skóry
i jej gęstość,
50 ml, nr 659365

89,90 zł

425 zł

12

Nawilżaj
Każdy krem powinien być
nakładany na oczyszczoną skórę
twarzy. Ułatwia to przedostanie się
składników odżywczych
i nawilżających do głębszych
warstw naskórka i rzeczywiste jej
zregenerowanie.

12 Sensai
Ultimate The Eye Cream
to unikalny produkt
stworzony, aby natychmiastowo i intensywnie odmłodzić i odżywić delikatną skórę wokół oczu,
15 ml, nr 754264.
Produkt dostępny
w wybranych perfumeriach.

1650 zł

Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM
SZCZECIN GOLENIÓW

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
SZCZECIN GOLENIÓW
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www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN

Airport Taxi Group

INTERGLOBUS TOUR

Tel.: +48 914 817 690

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

www.twitter.com/SzczecinAirport

numerami: / Tickets can be booked

www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY C AR

by Telephone:

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

ADRES ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From

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

Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

Tel.: +48 914 817 400

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

www.airport.com.pl

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

Tel.: +48 481 74 00

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

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Email: info@airport.com.pl

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

GG: 23336639

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
TRAVEL SERVICE CENTRE

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

rami / Tickets can be booked by Telephone:

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

stycznych/ Ticket selling point

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

Tel.: +48 481 75 05

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)

Tel.: +48 481 76 25

90 minutes before plane departure. Bus

AN-JAN

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

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

by Telephone:

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND

Tel.: +48 943 531 052

PKP

Welcome Airport Service

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NA STĘPNY T YDZIEŃ E VERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PARKING

C AR PARK RED / 24 H

CENNIK C AR PARK FEES
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY

7 PLN

UP TO 1 HR

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING OUR

2 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING DAY

30 PLN
/ DAY

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

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating cash machine
you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN
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CZ ARTERY 2014

CHARTERS 2014

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)

SZCZECIN

ZŁOTE PIASKI
GOLDEN SANDS

ANTALYA
HERAKLION
HERAKLION

HURGHADA
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ROZKŁ AD LOTÓW

FLIGHT SCHEDULE

OSLO G A RDE RMOE N
OSLO TORP
S TAVA NG E R

DU BLIN

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

10:35

11:00

FR2466/7

737

..3.5..

10:50

11:15

FR2466/7

737

......7

09:20

09:45

FR2466/7

737

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

22:00

22:25

FR5322/3

737

….5..

22:00

22:25

FR5322/3

737

LIVERPOOL
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1.....

21:45

22:10

7112/1

737

....5..

22:15

22:40

7112/1

737

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NORWEGIAN
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

12:50

13:20

DY1014/5

737

…..6.

20:30

21:00

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

19:15

ODLOT
DEPARTURE

19:45

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

09:55

ODLOT
DEPARTURE

10:25

WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62159/60

A320

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

A320

PLL LOT
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:40

09:05

LO3931/2

Q400

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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AKTUALNOŚCI

NEWS

Whisky Fair
czyli festiwal smaków

			w Aelia Duty Free

W OKRESIE 29.08-30.10.14 ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW AELIA DUTY FREE
WSZYSTKICH KONESERÓW WHISKY. BĘDĄ CZEKAĆ NA PAŃSTWA LICZNE
OBNIŻKI CENOWE ORAZ PROPOZYCJE PRODUKTÓW NIEDOSTĘPNYCH
POZA SKLEPAMI WOLNOCŁOWYMI.

Z

achęcamy do skosztowania oryginalnych produktów o ograniczonej dostępności, takich jak Grant's
Distillery Edition, Grant's
Voyager czy też dobrze
znanego Johnnie Walkera w edycji Spice
Road. Niektóre z dostępnych wyłącznie w strefie wolnocłowej artykułów
będą miały w tym okresie wyjątkowo
atrakcyjne ceny: o 20% tańsze będą
np. Chivas Brothers Blend 12YO czy też
Glenlivet 15YO.
Whisky Fair to doskonała okazja do
nabycia tego szlachetnego trunku w interesujących cenach. Zapraszamy!

IN ENGLISH

Whisky Fair – a festival of
tastes in Aelia Duty Free
All whisky connoisseurs - in the period
29.08-30.10.14 we invite you to visit Aelia
Duty Free shops. You will be able to
find numerous promotions and products
available only in our duty free offer.
Come and taste original limited offer
products such as Grant's Distillery Edition, Grant's Voyager or the well known
Johnny Walker in Spice Road edition.
Some of the beverages available only in
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the duty free area will have very attractive prices – you will be able to purchase
Chivas Brothers Blend 12YO and Glenlivet 15YO excellent whiskey 20% cheaper!
Whisky Fair is a great chance to purchase this excellent beverage at attractive
prices. Don’t miss this chance!

LOTNISKO

AIRPORT

FOT.: LONDON EYE – ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

London

must see

część II

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. DLATEGO TEŻ W TYM MIESIĄCU PRZEDSTAWIAMY WAM POZOSTAŁE
MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ LECĄC DO STOLICY WIELKIEJ BRYTANII..
TEKST

ELWIRA POSTROŻNA

MUZEUM HISTORII NATURALNEJ
Muzeum Historii Naturalnej w Londynie należy do „wielkiej trójcy” muzeów
zlokalizowanych przy Exhibition Road
w dzielnicy South Kensington. Oprócz
niego w jej skład wchodzi jeszcze Muzeum
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Nauki oraz Victoria and Albert Museum.
To jednak właśnie Muzeum Historii Naturalnej jest najbardziej znane i najciekawsze. W wiktoriańskim gmachu mieści
się ponad 70 milionów eksponatów! Dla
wygody zwiedzających podzielono je na
pięć działów: Botanika, Paleontologia,
Zoologia, Mineralogia i Entomologia.
W muzeum możemy przeżyć symulację
trzęsienia ziemi czy poznać mechanizmy
wybuchu wulkanu. Bardzo ciekawa jest
część paleontologiczna, gdzie największą
atrakcją jest szkielet diplodoka oraz poruszające się, wydające odgłosy dinozaury
– roboty. Imponująca jest także kolekcja
opowiadająca o historii ssaków oraz
pień sekwoi o średnicy ponad 6 metrów.
W muzeum możemy dowiedzieć się także,
jak działa nasze ciało i spróbować swoich
sił w różnych testach. Główną zaletą muzeum jest wysoka interaktywność, dzięki
której naprawdę trudno się tu nudzić.
W budynku działa również Centrum
Darwina. Wstęp jest wolny, choć muzeum
przyjmuje od turystów dobrowolne datki.

MUZEUM FIGUR WOSKOCH MADAME TUSSAUD
Muzeum Figur Woskowych Madame Tus-

LOTNISKO

saud to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Londynu. Marie Tussaud
urodziła się we francuskim Strasburgu.
W 1802 roku przybyła do Londynu wraz
z woskowymi odlewami głów arystokratów zgilotynowanych podczas rewolucji
francuskiej. Nie mogąc wrócić do Francji
podróżowała po Wielkiej Brytanii przedstawiając swoją makabryczną kolekcję.
W końcu w 1835 roku otworzyła muzeum
na Baker Street. Od tamtej pory wystawa
niezmiennie przyciąga masy zwiedzających, którzy chcą obejrzeć woskowe figury
swoich ulubionych gwiazd lub postaci historycznych. W kolekcji Madame Tussaud
znajdują się m.in. figury przedstawicieli
brytyjskiej rodziny królewskiej, Madonny,
Elvisa Presleya, Davida Beckhama, Brada
Pitta, Gandhiego, Johnny'ego Deppa czy
też Nicole Kidman. Polskę reprezentują
Lech Wałęsa i Jan Paweł II. Jest tu również
komnata strachu, do której raczej nie powinny wchodzić osoby o słabych nerwach.
Większość zwiedzających poprzestaje
na zrobieniu sobie zdjęcia z idolem, ale
zdarzają się tacy, który np. całują figury.
Zupełnie inne uczucia budzi stale niszczona figura Adolfa Hitlera, który w 2008
roku został pozbawiony głowy. Oryginalna
woskowa rzeźba dyktatora od 1936 nie jest
już pokazywana publicznie.

MUZEUM WIKTORII I ALBERTA
Muzeum Wiktorii i Alberta jest największym londyńskim muzeum gromadzącym
dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego.
Zbiory wystawiane na stałych wystawach
liczą ponad 4,5 mln sztuk. Są tutaj zarówno
obrazy, rzeźby i fotografie, jak i bardziej
nietypowe kolekcje: ceramiki, strojów,
mebli czy biżuterii. Niektóre z zebranych
w muzeum eksponatów pochodzą nawet
sprzed 5 tys. lat. Zbiory muzeum pochodzą
właściwie ze wszystkich części ziemskiego
globu, a najbardziej popularna jest kolekcja
obrazów Johna Constable'a.

TATE BRITAIN
Tate Britain należy do grona galerii Tate,
do których należą także Tate Modern,
Tate Liverpool i Tate St. Ives. W galerii
Britain wystawiane są arcydzieła sztuki
brytyjskiego powstałe po 1500 roku.
W kolekcji możemy oglądać dzieła Johna
Constable'a, Williama Blake'a i Francisa
Bacona. Ogółem w zbiorach Tate Britain
zebrano ponad 60 tysięcy różnych dzieł.
Od 1984 roku galeria przyznaje doroczną
nagrodę Turnera. Znajduje się tu także
największa na świecie galeria dzieł
Williama Turnera - prekursora impresjonizmu w malarstwie. Po zwiedzaniu
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można odpocząć w kawiarni lub zjeść
w restauracji Rex Whistler.

TATE MODERN
To jedno z najważniejszych muzeów sztuki
nowoczesnej w Europie. Budynek, w którym teraz się mieści, był niegdyś elektrownią. Tate Modern otworzono 12 maja 2000
roku, wcześniej jednak budowlę poddano
licznym pracom renowacyjnym. Dzięki
swojej przeszłości galeria Tate Modern
jest widoczna już z daleka – jej znakiem
rozpoznawczym jest wysoki na 99 metrów
ceglany komin. Corocznie galeria jest
odwiedzana przez ponad 5 milionów turystów. W przystępny sposób przedstawiane
są tutaj dzieła przedstawicieli tak nietypowych gatunków jak kubizm, surrealizm,
futuryzm i pop-art. W 2009 roku tam
wystawę słynnego polskiego artysty Mirosława Bałki. Wystawę można było oglądać
do 5 kwietnia 2010 r., a Bałka dołączył
do prestiżowego grona artystów, których
zaproszono do przedstawienia swoich prac
w galerii (był 10 w historii jej istnienia).

THE LONDON EYE
Wybudowane przez British Airways z okazji nowego tysiąclecia znajduje się w dzielnicy Lambeth, na południowym brzegu
Tamizy, między mostami Westminster
i Hungerford. To największe na świecie,
powstałe dla uczczenia końca XX wieku
koło widokowe ma wysokość 135 metrów,
a jego pełny obrót trwa około 40 minut. Na
kole znajdują się 32 klimatyzowane kapsuły pasażerskie. Ta gigantyczna konstrukcja
pozwala podziwiać panoramę Londynu na
odległość nawet do 48 km.

PORTOBELLO ROAD
Wielbiciele zakupów poczują się w Londynie jak w raju. Przede wszystkim warto odwiedzić ekscentryczne targowiska
przy Portobello Road. Tuż przed zakrętem w Westbourne Grove pojawiają się
pierwsze kramy ze starociami, antykami
i innymi niecodziennymi przedmiotami.
Dziesiątki straganów kryją się w małych pasażach handlowych. Dalej targ
zmienia profil na spożywczy - oprócz
tradycyjnych wyrobów można kupić tam
ekologiczne pieczywo z oliwkami i inne
oryginalne specjały. Na sobotnim targu
przy Portobello Road największy tłok
panuje przed południem, dlatego - aby
upolować coś wyjątkowego - trzeba udać
się tam bardzo wcześnie rano. Na zakupy
warto wybrać się także do dzielnicy
Chelsea (tam znajdziemy towary z górnej
półki) albo na najsłynniejszą handlową
ulicę Londynu - Oxford Street.
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HYDE PARK
Położony na obszarze 2,5 km kw., jest jednym z kilku parków królewskich w Londynie. Został założony w 1536 roku przez
Henryka VIII, który pozyskał tutejsze
grunty od mnichów z opactwa Westminsterskiego. W Hyde Parku znajduje się
Speakers' Corner – miejsce, w którym
każdy może wyrazić swe poglądy, niezależnie od ich znaczenia. Przemawiali tam
m.in. Karol Marks i Włodzimierz Lenin.

KENSINGTON GARDENS
Kensington Gardens to jeden z londyńskich ogrodów królewskich. Można do
niego trafić kierując się na zachód z Hyde
Parku, który wraz z nim, Green Parkiem
i Parkiem św. Jakuba tworzy „zielone płuca” Londynu. Ogrody powstały pod koniec
XVII wieku, za czasów panowania chorego na astmę Williama, a rozbudowała
je królowa Anna. Zawdzięczamy jej także
powstanie tutejszej oranżerii z 1704 roku.
Aktualnie Kensington Gardens zajmuje
159 hektarów powierzchni i jest niezwykle popularnym miejscem odpoczynku
mieszkańców stolicy. Są tu dwa place
zabaw dla dzieci, kawiarnia i restauracja. 30 czerwca 2000 roku miało miejsce
otwarcie placu zabaw upamiętniającego
imię tragicznie zmarłej księżnej Diany.
Każdego roku odwiedza go ponad 750 tys.
dzieci. W Kensington Gardens kręcono
ujęcia do licznych filmów fabularnych,
np. drugiej części przygód Bridget Jones,
„Marzyciela” czy „Greystoke”.

ZOO W LONDYNIE
Najstarszy ogród zoologiczny na świecie.
Jego otwarcie miało miejsce 27 kwietnia
1828 roku, ale początkowo miało charakter czysto naukowy. Zwiedzający mogli
bez przeszkód wchodzić do zoo dopiero 20
lat później. Na powierzchni 14 hektarów
zamieszkuje ponad 15 tys. zwierząt reprezentujących ponad 750 różnych gatunków.
Są wśród nich mrówkojady, warany, lwy,
tygrysy, goryle i wiele innych, znacznie
mniej znanych. Na takie bogactwo fauny
ciężko natrafić w jakimkolwiek innym
obiekcie tego typu. Ogród jest aktywnie
zaangażowany w projekt „Zoo bez krat”.
W rezultacie jego wprowadzenia w zoo
warunki naturalne mają być jeszcze lepiej
odtworzone, co wpłynie pozytywnie
zarówno na samopoczucie zwierząt, jak
i wrażenia zwiedzających. Zoo oferuje
wiele dodatkowych atrakcji. Dla dzieci wprowadzono specjalny program
„Animal Adventure”. Każdy, kto tylko
zechce może natomiast zdecydować się
na wirtualną adopcję jednego ze zwierząt

LOTNISKO

żyjących w zoo. Londyńskie zoo jest tak
popularne, że często pojawia się również
na ekranie. Dotychczas „wystąpiło” już
w wielu filmach, m.in. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” oraz „Amerykański
Wilkołak w Londynie”.

HARRODS
Harrods to popularny i niezwykle
luksusowy dom towarowy w dzielnicy
Knightsbridge w Londynie. Znajdują się
w nim najbardziej ekskluzywne butiki
w mieście. Jego początki były wbrew
pozorom skromne. W 1849 roku Charles
Henry Harrod otworzył w tym miejscu
sklep spożywczy, który zyskał klientów
dzięki niskim cenom i dobrej jakości
sprzedawanych artykułów. Dalej historia
potoczyła się jak z bajki. Harrod i jego
potomkowie rozbudowywali sklep tak
długo, aż zmienił się w ogromny dom towarowy znany dzisiaj na całym świecie
i będący synonimem luksusu. Do Harrodsa przychodzą na zakupy największe
gwiazdy. Nie każdy sklep może poszczycić się wizytą Joan Collins czy Madonny.
To jednak nic w porównaniu do zakupów
robionych przez samą królową Elżbietę. W 1967 roku jeden z klientów sklepu
zażyczył sobie żywego słonia.
IN ENGLISH

London must see, part II
In October our net of connections will get
a new flight connecting Szczecin-Goleniow
with London Luton airport. London is
a frequently chosen destination, besieged
by numerous passengers. Some travel to
work there, other - to explore the country
of Queen Elizabeth the 2nd. Flights travelling
from Szczecin-Goleniow to London everyday
will definitely help tourists choose the
accurate number of days that they want to
devote to sightseeing in London. So also this
month we want to show you other places
worth visiting in the capital of Great Britain.t
Natural History Museum belongs to the
„great trinity” of London’s museums located on the Exhibition Road in South Kensington. The „great trinity” consists of the
Natural History Museum, Science Museum
and Victoria and Albert Museum. But it’s
the Natural History Museum that remains
the most famous and most interesting one.
The old Victorian building houses over
70 million exhibits! For convenience of
the visitors the exhibits were divided into
five departments: Botany, Paleontology,
Zoology, Mineralogy and Entomology. In
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the museum we can for example experience a simulation of an earthquake and
get to know the mechanism of volcanic
eruptions. The Paleontology department is
also a very interesting one and the biggest
attraction there is a skeleton of a huge
diplodocus and robots imitating moving
dinosaurs that make sounds which will
make you have goose-bumps. Once you are
there, don’t miss the collection of exhibits
that presents mammals’ history and don’t
miss the area where the trunk of redwood
with a diameter of more than 6 meters is
exhibited. In the Natural History Museum
you can also get to know more about your
body and the way it functions. You can also
try your hand at various tests that are an
integral part of the museum’s exhibitions.
The museum is highly interactive which
makes it a place where you can hardly get
bored. You can also find there the so called
Darwin’s Centre where you can gain knowledge about the evolution. The entrance is
free but the museum gladly accepts voluntary donations from the visitors.

MADAME TUSSAUD
Madame Tussaud’s Museum of wax
figures is one of the greatest and most popular tourist attractions in London. Marie
Tussaud was born in 1761 in Strasbourg
(France). In 1802 she came to London
together with her collection of wax castings of the heads of aristocrats beheaded
during the French Revolution. As she
couldn’t return to France due to political
reasons, Tussaud continued travelling
around Great Britain and presenting her
horrific collection. Finally, in 1835 she
opened a museum on Baker Street in
London. Since then, Madame Tussaud’s
collection continues to attract masses of
visitors from all over the world who want
to see the wax figures of their favourite
film stars or historical figures. Among the
figures of Madame Tussaud’s collection
you can find for example: members of
the English royal family, Madonna, Elvis
Presley, David Beckham, Brad Pitt, Gandhi, Johnny Depp, Nicole Kidman. Poland
is represented by Lech Walesa and John
Paul the 2nd. Madame Tussaud’s Museum
provides visitors also with other extreme
emotions that can be found in the chamber of fear, which should not be accessed
by people with weak nerves. Most of the
visitors do nothing more than a photo with
the wax figure of their idol but there are
some visitors that even kiss the wax figures. An exception is Adolf Hitler’s figure
that triggers completely different emotions
and is continuously being destroyed and
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fractured by the visiting tourists. In 2008
Hitler’s wax figure lost its head as one of
the visitors wanted to show his disrespect
for the historical figure. Since 1936 the
original wax figure of the dictator is no
longer at display.

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM
Victoria and Albert Museum is London’s
largest museum that houses collections
of art and artistic handcraft. Collections
which are at permanent display consist
of more than 4,5 million exhibits that
range from paintings, sculptures and
photographs to more unusual collections
of items such as pottery, garments, furniture or jewellery. Among the museum’s
exhibits you can find items that come
from all over the world and some of
them are over 5.000 years old. The most
popular of the museum’s collection is the
collection of John Constable’s paintings.

TATE BRITAIN
Tate Britain belongs to the group of Tate
galleries together with Tate Modern, Tate
Liverpool and Tate St. Ives. Tate Britain
presents masterpieces of British art created after year 1500. We can see the works
of John Constable, William Blake and
Francis Bacon. Tate Britain houses 60.000
different works of art. The most famous
one is the biggest in the world collection of
paintings created by William Turner – the
forerunner of impressionism. What’s more,
since 1984 Tate Gallery annually awards
a special prize for artists – the Turner’s
Prize. After exploring Tate Britain’s collections you can take a rest in the museum’s
cafe or eat in the Rex Whistler restaurant.

TATE MODERN
Tate Modern is definitely one of the most
prominent and important museums of
contemporary art in Europe. It is located
in a building that previously functioned as
an electric plant. Tate Modern was opened
for the public on the 12th of May 2000 after
a period of numerous renovations that
the building had to go through. Due to the
history of the building, its size and specificity, Tate Modern is hard not to notice.
You can easily recognise it from far away
when you see the 99 meters tall brick
chimney. Over 5 million tourists visit Tate
Modern every year. Inside the museum
you can find numerous collections that
in an accessible way present art works of
artists who represent such art currents
as cubism, surrealism, futurism and
pop-art. In 2009 Tate Modern hosted an
exhibition of art works created by the fa-
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mous Polish artist - Miroslaw Balka who
entered the prestigious group of Polish
artists chosen to have their works presented in Tate Modern (the group consists
of 10 Polish artists that presented their
works since the opening of Tate Modern).
The exhibition of Mr Balka was open for
visitors until the 5th of April 2010.

THE LONDON EYE
The London Eye was erected by the British
Airways to commemorate the beginning
of the new millennium. It is located in
Lambeth on the southern bank of River
Thames, between the Westminster
bridge and Hungerford bridge. This is the
largest sightseeing wheel in the world; it
has 135 meters of height and its full turn
take about 40 minutes. The wheel has 32
passenger capsules with air-conditioning.
This huge and breathtaking construction
allows you to explore London’s view even
up to 48 kilometres.

PORTOBELLO ROAD
If you love shopping then London is a heaven for you. First of all, don’t miss the
eccentric market on the Portobello Road.
The first stalls with all possible bric-à-brac, antiques and unusual items start
just before Portobello crosses Westbourne
Grove. When you walk along Portobello
you will find dozens of stalls hidden is
small shopping arcades. Further down the
road the flea market changes into a food
market. Apart from typical food products
you can also find ecological bread with
olives and other original specialties. On
Saturday, Portobello Road is most crowded before noon, so if you want to find
something special, you have to go there
early in the morning. Another good place
for shopping is Chelsea (here you can find
up-market goods) or Oxford Street - the
most famous shopping street in London.
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don’s royal parks. Together with Green
Park, Hyde Park and St. Jacob’s Park,
Kensington Gardens form London’s „green
lungs”. You can easily find Kensington
Gardens if you head west from Hyde Park.
Kensington Gardens were created at the
end of 17th century during the reign of
King William III, who was an asthmatic.
Queen Anna was responsible for expanding and developing the gardens and also
for creating the beautiful orangery built in
1704. Currently the total area of Kensington Gardens is 159 ha. It’s a very popular
place with two playgrounds, a café and
a restaurant, and there is no wonder that
many Londoners go there to relax and
meet their friends. On the 30th June 2000
Kensington Gardens officially opened its
special playground named after Princess
Diana who died in a tragic accident. Each
year more than 750.000 children visit this
place. Kensington Gardens served also as
a site for shooting a number of films such
as the second part of Bridget Jones’ story,
„Dreamer” and „Greystoke”.

HYDE PARK

LONDON ZOO

Hyde Park is one of London’s royal parks
and its total area is 2,5 km2. It was created
in 1536 by King Henry VIII of England who
acquired the grounds from the monks of
Westminster Abbey. While wandering
in Hyde Park you can find the so called
Speakers' Corner – a special place where
anyone can utter their personal opinion
no matter on what subject. Two highly
prominent politicians - Carl Marks and
Vladimir Lenin - used the opportunity to
speak at the Speakers' Corner.

London Zoo is the oldest zoo in the world.
It was opened on the 27the April 1828 but
at the beginning it served a strictly scientific aim. It was only twenty years after the
opening that the visitors were allowed to
enter London Zoo. The total area covered
by London Zoo is 14 ha, and its inhabited by 15.000 animals representing 750
different species. You can find anteaters,
lizards, lions, tigers, gorillas and many
more animals that are less familiar to
most of us. London Zoo offers rboad range
of fauna which can hardly be found in
any other zoo in the world. London Zoo is
also very active in implementing the main

KENSINGTON GARDENS
Kensington Gardens also belong to Lon-
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goals of the project „A Zoo Without Bars”.
One of the outcomes of the project will be
an implementation of more natural living
conditions for the animals which are
supposed to enhance their life and in turn
bring more positive experiences for the
visitors. London Zoo offers many additional attractions for the visitors. There is
a special programme for children called
“Animal Adventure”. London Zoo also
provides each of the visitors with a rare
opportunity to virtually adopt a chosen
animal living in the zoo. London Zoo is
a very popular place and it even „acted” in
a number of films such as „Harry Potter
and the Philosopher’s Stone” and „An
American Werewolf in London”.

HARRODS
Harrods is a very famous and a very
luxurious shopping centre located in
Knightsbridge in London. Today it houses
the most exclusive boutiques in the world
but interestingly the beginnings of Harrods were rather modest. It all started in
1849, when Charles Henry Harrod opened
a grocery shop that due to low prices and
high quality of the goods managed to
attract numerous customers. The rest of
the story of Harrods legacy is purely like
a fairy tale. Harrod and his descendants
continued developing and expanding
the first shop until finally it changed into
a vast shopping centre known today all
over the world as a synonym of highest
luxury. It is no wonder that biggest celebrities go shopping to Harrods. Although
not every luxurious shop in the world can
say that it was visited by Joan Collins or
Madonna, but even Queen Elizabeth shops
in Harrods. In 1967 one of Harrods customers said he wanted to buy an elephant.
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