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Zbigniew Bródka zdobył w Soczi złoty medal w 
łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 m.
索契冬奥会速度滑冰男子1500米，波兰选手布罗德
卡夺冠。

Kamil Stoch – złoty medalista Igrzysk w Soczi w 
skokach na normalnej i dużej skoczni.
索契冬奥会跳台滑雪男子个人大跳台：波兰选手斯托
赫夺冠

Druga chińska złota medal istka Ol impiady w 
Soczi w short tracku – zwyciężczyni na dystansie 
1500 m Zhou Yang.
索契冬奥会短道速滑女子1500米：周洋夺冠。

Zhang Hong –  z ło ta  meda l i s tka  Ig rzysk  w Socz i  w 
łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 m.
索契冬奥会速度滑冰女子1000米决赛：张虹夺冠。

Justyna Kowalczyk wywalczy ła  z ło ty  medal 
Igrzysk w Soczi w biegach narciarskich na 10 km 
stylem klasycznym.
索契冬奥会越野滑雪女子10公里，波兰选手科瓦尔
奇克夺冠。
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Li Jianrou zdobyła w finale łyżwiarstwa szybkiego 
na torze krótkim (short track) na dystansie 500 
metrów pierwszy złoty medal wywalczony przez 

reprezentację Chin na XXII Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Soczi. To już czwarta z rzędu olimpiada, na 
której złoto w tej dyscyplinie i na tym dystansie przypadło 
reprezentantce Chin.

Reprezentacja Polski zdobyła na Zimowych Igrzyskach 
w Soczi 4 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy, zajmując 
w ostatecznej klasyfikacji medalowej 11. miejsce. Tuż za 
nią uplasowała się reprezentacja Chin, zdobywając 3 złote 
medale, 4 srebrne i 2 brązowe.  

PIERWSZE CHIŃSKIE 
ZŁOTO W SOCZI 
ZDOBYTE W SHORT 
TRACKU
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冬奥会跳台滑雪男子标准台 
斯托赫夺波兰首金

2014年索契冬奥会跳台滑雪标准台男子个人决赛，波兰名将斯托赫以总成绩

278分夺得冠军，这也是波兰在本届冬奥会的首枚金牌；斯洛文尼亚90后普雷维奇

以265.3分获得银牌，挪威的安德斯-巴达尔以264.1分摘得铜牌。 

跳台滑雪标准台男子个人决赛，中国并未能够拿到参赛资格。欧洲选手在这一

项目上拥有坚实的历史基础。

首轮比赛中，波兰选手斯托赫(Kamil Stoch)跳出105.5米的成绩，他的距离得

分是81分，裁判给他的空中姿态评分是57.0分，这让他以142.0的总得分在首轮过

后排名第一位。最后是斯托赫亮相了，他正常发挥水平，跳出103.5米，以278.0分

的总成绩夺得金牌。

在本届冬季奥林匹克运动会上波兰体育代表团获得4金1银1铜，位列金牌榜第

11位。中国体育代表团收获3金4银2铜，位列金牌榜第12位。 



4 bln 160 mld dolarów osiągnęła w 2013 roku 
wartość obrotów handlowych Chin z zagranicą – 
wynika z danych zebranych przez Główny Urząd Celny 
ChRL. Tempo wzrostu obrotów, po uwzględnieniu 
wahań kursów walut, wyniosło w minionym roku 7,6%. 
Chińska nadwyżka handlowa była w 2013 roku o 
niemal 13% wyższa niż rok wcześniej.

Główymi partnerami handlowymi Chin pozostają 
Stany Zjednoczone (obroty wynoszące 559 mld 

dol. w roku 2013) i Unia Europejska (521 mld dol.). 
Dynamicznie rośnie jednak wymiana handlowa z 
państwami ASEAN (osiągając w roku 2013 rozmiary 
443,6 mld dol.), Republiką Południowej Afryki (65,2 mld 
dol.) oraz państwami Azji Centralnej (50,3 mld dol.).

Mimo potencjalnego wzrostu kosztów i możliwości 
wybuchu sporów handlowych, w roku 2014 chińskie 
władze spodziewają się jeszcze lepszego klimatu dla 
rozwoju handlu z zagranicą.  

OBROTY HANDLOWE CHIN 
Z ZAGRANICĄ WARTE W 
2013 R. PONAD 4 BLN DOL.

据中国海关总署公布的最新数据显示，2013年，中国进

出口总值25.83万亿人民币（折合4.16万亿美元），扣除汇

率因素同比增长7.6％，年度进出口总值首次突破4万亿美元

的关口。其中，进出口涨幅均超过７％，贸易顺差扩大了近

13％。海关总署预测，2014年中国对外贸易将步入平稳增长

期，质量和效益有望进一步提升。

中国海关总署新闻发言人郑跃声说：“2013年，欧盟、

美国、东盟、中国香港和日本为我前五大贸易伙伴。其中，我

对欧盟、美国的双边贸易额分别为5590.6亿、5210亿美元，

分别增长2.1％、7.5％；对日本的双边贸易额为3125.5亿美

元，下降5.1％；欧美日占我外贸的33.5％，同比下滑1.7个百

分点。同期，我国对东盟、南非、中亚五国等新兴市场国家双

边贸易额分别为4436.1亿、651.5亿、502.8亿美元，分别增长

10.9％、8.6％、9.4％。”

数据显示，2013年前10个月，中国货物贸易进出口总值

已经超过美国公布数据的1920亿美元，同比增长速度也高出

美国7个百分点。而美国11月的货物贸易进出口增长速度不到

1％。郑跃声认为，2013年中国超过美国首次位列全球货物贸

易的第一，已经基本成定局。

郑跃声表示，尽管中国对外贸易的增长存在着成本要素

上升和贸易摩擦加剧等制约因素，但2014年外贸发展环境要

好于2013年，中国的对外贸易将步入平稳增长期。 

中国外贸形势稳中向好
进出口总值首次突破４万亿美元
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中国正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款利率

市场化。据普华永道发布的最新《外资银行在中国》年度调

查报告显示，大部分外国银行家对中国的长期增长前景持乐

观态度，认为中国的改革将为外资银行创造机会，获得更加

公平的竞争平台。

报告指出，存款利率市场化将影响银行盈利水平，对

外资银行来说意味着机遇。外资银行认为，这将凸显其在内

部定价机制、自身风险管理水平以及产品创新方面的经验和

优势。随着利率市场化带来银行融资成本的提升，未来更多

的银行将会把眼光投向经营业绩较好的中小企业借款人及服

务性行业客户。

报告显示，下一步，外资银行还打算为国有企业的重

组和国际化提供服务，推出电子银行、农村金融服务以及数

字化或基于互联网的金融服务。 

外资银行看好中国长期增长

Większość działających w Chinach zagra-
nicznych banków optymistycznie postrzega 
perspektywy chińskiej gospodarki i wierzy w 

jej trwały rozwój. Zdaniem bankowców, wprowadzane 
w Chinach reformy stworzą nowe możliwości i 
bardziej sprawiedliwe warunki konkurowania - 

czytamy w raporcie przygotowanym przez firmę 
PricewaterhouseCoopers.

 Autorzy opracowania zwracają uwagę na 
zapowiadaną przez chińskie władze reformę stóp 
procentowych, zwłaszcza oprocentowania depozytów. 
Ma ona polegać na urynkowieniu oprocentowania, 
co - w opinii autorów raportu - pozwoli zagranicznym 
bankom lepiej wykorzystać posiadane przewagi 
konkurencyjne. Wraz ze wzrostem kosztów finan-
sowania, który pociągnąć ma za sobą reforma, banki 
będą bardziej skłonne kredytować małe i średnie 
przedsiębiorstwa, jak również firmy usługowe.

 Według PricewaterhouseCoopers, zagraniczne 
banki zamierzają zaoferować na rynku chińskim 
usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe 
d la  t e renów w ie j sk i ch ,  a  t akże  i nne  us ług i 
wykorzystujące możliwości technologii cyfrowych 
i internetowych.  

PWC: ZAGRANICZNE 
BANKI OPTYMISTYCZNIE 
O PRZYSZŁOŚCI 
GOSPODARKI CHIN
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1 stycznia 2014 roku dokonano w Chinach rewaloryzacji świadczeń 
emerytalnych, podnosząc je o 10%. To już dziesiąta podwyżka 

wysokości tych świadczeń. Jej beneficjentami będą 74 mln osób.
Przeciętna wysokość emerytury w 2005 roku wynosiła w Chinach 

700 juanów, czyli równowartość zaledwie 350 złotych, miesięcznie. 
Do 2013 roku kwota ta wzrosła do 1.893 juanów. Rada Państwowa 
zapowiada reformę całego systemu emerytalnego, która obejmować 
będzie stworzenie mechanizmu regulującego wysokość świadczeń 
emerytalnych. 

CHINY: KOLEJNY 
10-PROC. WZROST 
EMERYTUR

从2014年1月1日起，中国将企业退休人员基本养老金水平再提高10％，

并向其中有特殊困难的群体适当倾斜。

这是中国连续第10年提高企业退休人员养老金水平，全国7400多万企业

退休人员将因此受益。

据了解，从2005年至2013年，中国已连续9年调整企业退休人员基本养老

金水平。与2005年调整前月人均700元人民币的水平相比，2013年调整后企业

退休人员月人均养老金达到1893元。中国将通过改革养老保险等制度，逐步

建立和完善企业退休人员基本养老金的正常调整机制。

中国企业退休人员
养 老 金 连 续 十 年 提 高
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波兰DNP银行和德勤商业咨询公司1月21日共同发布

“2014趋势报告波兰制造”。报告对波兰的经济、能源、工

业发展趋势进行了评估和预测，并称中国GDP增长的放慢将对

波兰经济的发展产生有利影响。

报告的作者之一、DNP银行董事长托马舍夫斯基表示，

中国经济发展速度放慢，原材料的需求将相应减少，从而使波

兰在市场上更有竞争力。中国是（世界上）最大的原材料消费

国。如果中国经济增速放缓，那么，原材料的需求将会下降，

原材料的价格也会随之降低，这对波兰的工业发展有利，因为

原料越便宜，我们在市场上越有竞争力，因此，通过这种间接

的方式对波兰经济发展产生积极的影响。

德勤商业咨询公司董事安特查克认为，中国经济是全球

性的。中国经济发生的任何变化都会对波兰这些小国有影响。

对波兰来说，中国是重要的参考点。“根据我们的分析报告可

以看出，如果中国经济增长的速度稍微放慢一些，增长将更加

趋于平衡，将更多地靠内需，而不是出口拉动经济，对波兰来

说，这是个好消息。波兰经济的发展因此也会更加平衡，基础

更坚实。也就是我们所希望的，经济能有良好的长期未来，而

不是快速的、短暂的和不确定的将来。我认为，这种（稳健）

发展模式对中国和波兰都有好处。” 

波兰经济界人士称 中国经济发展放缓
将对波兰经济产生有利的影响

Chińska gospodarka wywiera wpływ na cały świat. 
Nawet najdrobniejsze zachodzące w niej zmiany 

odczuwlne są w gospodarkach mniejszych, takich jak 

np. polska. Chiny to dla nas ważny punkt odniesienia 
– mówi Rafał Antczak z firmy Deloitte, która wspólnie z 
DNB Bank Polska przygotowała raport „Kierunki 2014. 
Made in Poland”.

Autorzy opracowania uważają, że niższa dynamika 
chińskiego PKB będzie korzystnie wpływać na polską 
gospodarkę. Każdy punkt procentowy, który ubywa 
wskaźnikowi wzrostu gospodarczego w Chinach, 
powoduje przyspieszenie wzrostu PKB Polski o 0,16 
punktu procentowego – wynika z ich szacunków i wy-
liczeń. Taką zależność tłumaczą wpływem tempa 
wzrostu chińskiego PKB na ceny surowców na rynku 
międzynarodowym – te z kolei przekładają się na 
sytuację w gospodarce polskiej. 

RAPORT: POLSKA MOŻE 
SKORZYSTAĆ NA SPADKU 
TEMPA WZROSTU W CHINACH
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波兰计划成立航天局
以推进航天事业发展

波兰正计划打造波兰版的NASA也就是自己的航天局。

据报道，虽然发展航天事业耗资巨大，但是这项计划已经

得到了波兰多数议员的支持。支持计划的议员表示，成立波兰

自己的航天局不但有利于推进波兰航天科技以及相关产业的发

展，并带来经济效益，同时还可以提高波兰的国际地位，使波

兰成为国际航天领域竞争的参与者之一。

另外，有专家认为，成立波兰自己的航天局也会为波兰争

取到更多的欧盟发展航天计划的资金，同时还可以帮助提高本

国有关大学的科研和教育水平。 

波兰成为欧洲家具出口大国 
意欲开拓中国市场

据相关部门统计数字显示，波兰2013年家具业企业出口总额约为69亿欧

元，波兰由此也成为世界第7大家具生产国。

另据报告显示，虽然波兰家具产品出口量巨大，而且质量也相当不错，

但却缺少享誉世界的自有品牌。造成这一现象的主要原因是波兰多数家具厂

都是为其它公司做贴牌生产，很少打上自己的商标。据称，波兰的家具生产

商也希望进军中国市场。 
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波兰人居住环境拥挤
据欧洲统计局的报告显示，46.3%的波兰人居住面积狭小，在

此方面波兰在欧洲排名倒数第三。

统计表明，在欧盟国家当中，只有罗马尼亚和匈牙利的居住状

况差于波兰，这两个国家分别有51.6%和47.2%的人居住面积过于

狭小。

此外，报告还显示，在波兰房屋租赁者的居住环境要明显差于

自有房屋者。数据表明，波兰75.2%的房屋租赁者居住空间狭小。

在此方面，波兰排在欧洲最后一名。

有专家表示，波兰人居住面积狭小的主要原因是与收入相比，

房价过高。尤其是对于年轻人来说，对于购买或者承租面积较大的

房屋都十分困难。同时，波兰这一情况也显示了房地产发展的巨大

潜力。 

欧洲复兴开发银行
再度调高波兰2014

年经济增长预期

据欧洲复兴开发银行的最新报

告显示，该行预测，2014年波兰

GDP年增长率将达到2.7%。这与

该行之前的预测相比增加了0.4个

百分点。这已经是该行第二次调高

波兰2014年经济增长预期。

欧洲复兴开发银行同时在报告

中将欧洲2014年经济增长预期调

低至2.7%，与此前相比下降了0.1

个百分点。另外，该行将土耳其

2014年经济增长预期调低了0.3个

百分点，降幅最大。

在报告中，欧洲复兴开发银行

还认为，欧元区经济状况的好转有

利于2014年整个欧洲地区经济的

增长。 

专家预计：

2 0 1 4 年 波 兰 快 餐 业
将迎来迅速发展

市场调研机构的报告显示，伴随着波兰经济状况逐渐改善以及人

们饮食习惯的转变，2014年波兰餐饮业，尤其是快餐业将迎来快速

发展。

统计显示，随着生活节奏的改变，波兰人选择在外就餐的人数以

及进餐馆的次数都呈上升的趋势。一项调查报告显示，目前不愿在外

就餐的波兰人数比例已经下降到1/3。在这一现象的影响下，波兰餐

饮业销售额平均年增长速度约在2%-3%之间。

此外，调查报告还显示，由于在传统餐馆就餐的价格相对较高，

因此波兰人更为青睐饮食品种相对简单，但价格便宜的快餐店。专家

预计，2014年波兰快餐业发展速度将高于餐饮业整体。 



图说天下  Świat w obrazach

Kadr z filmu „Bairi yanhuo” (dosł. „Fajerwerki w biały dzień”).
第64届柏林电影节，金熊奖获奖片《白日焰火》剧照。

Ekipa nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem 64. Berlinale filmu „Bairi yanhuo”, m.in. scenarzysta i reżyser Diao 
Yinan (4. od p.) oraz aktorzy: Liao Fan (4. od l.), Gwei Lun-mei (3. od l.) i Wang Xuebing (3. od p.).
电影《白日焰火》导演刁亦男携主演廖凡、桂纶镁、王学兵等亮相。

Liao Fan – pierwszy chiński laureat Srebrnego 
Niedźwiedzia dla najlepszego aktora.
廖凡凭借电影《白日焰火》，成为首位获封柏林电
影节最佳男演员银熊奖的华人演员。
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Aktorka Michelle Yeoh i jej partner życiowy Jean 
Todt podczas Berlinale.
杨紫琼与让-托德一同亮相柏林国际电影节活动。

Pierce Brosnan i Toni Collette podczas prezentacji filmu 
„Nauka spadania” (64. Berlinale).
第64届柏林电影节：主演皮尔斯·布鲁斯南和托妮·科莱
特亮相电影《自杀俱乐部》发布会。

Premiera filmu „Obrońcy skarbów” podczas 64. edycji Berlinale.
第64届柏林国际电影节：《古迹卫士》室内首映礼。
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Modelki uczestniczące w charytatywnym pokazie „Heart Truth Red Dress” w ramach Nowojorskiego Tygodnia Mody.
2014纽约时装周（秋冬）：“Heart Truth Red Dress”慈善时装秀。

图说天下  Świat w obrazach

Nowojorski Tydzień Mody: David Beckham z córeczką 
ogląda pokaz kolekcji sygnowanej przez swoją żonę.
2014纽约时装周（秋冬）：一场以辣妹维多利亚设计为主题的
时装秀举行，贝克汉姆抱女儿小七哈珀捧场。

Bugatti Veyron jako radiowóz używany 
przez policję w Dubaju.
阿联酋迪拜警方定制的警察专用布加迪威龙
（Bugatti Veyron）。
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Wystawa Psów Rasowych Klubu 
Westminster odbyła się w tym roku 
w Nowym Jorku już po raz 138.
美国纽约，第138届威斯敏斯特狗展
举行，各国萌狗齐亮相。
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图说天下  Świat w obrazach

34 dzieci z miasta Xi’an uczestniczy w rekonstrukcji starożytnej ceremonii inaugurującej naukę czytania i pisania.
西安，34名孩子身着汉服，进行了一次仿汉代学童读书认字前的一套“开笔礼”仪式。

Chińscy sprzedawcy kwiatów przygotowują „romantyczne” 
bukiety na Walentynki.
西方情人节今年又恰逢正月十五传统元宵节，河南省许昌市各大
花店比拼“浪漫花招”，招揽顾客。

Przygotowania do parady z okazji Święta Wiosny, która 
przeszła przez centrum Londynu.
英国伦敦新春庆典在市中心特拉法加广场、唐人街、莱斯特
广场举行。

BURSZTYN 2014 No. 122



bursztyn.cri.cn

Wieś Jianshe w prowincji Sichuan: ponad 13 mln juanów (6,5 
mln zł) do podziału między 340 mieszkających w wiosce rodzin. 
To dywidenda wypłacona przez spółdzielnię, której są członkami.
四川凉山州冕宁县复兴镇建设村，广场上摆放好的1300多万现
金。340多户村民们迎来2014年最大的新年礼物—1311.5万元的入
股资金红利返还。

Pioruny uderzają w chmurę pyłu powstałą w wyniku erupcji wulkanu Kelud na Jawie – głównej wyspie Indonezji.
印尼勿里达市，因火山喷发，数道闪电划破夜空，场面十分壮观。
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Odbywające się w listopadzie 2013 roku III 
Plenum Komitetu Centralnego KPCh XVIII 
kadencji przyjęło program pogłębienia reform, 

który realizowany będzie przez najbliższą dekadę. Rok 
2014 będzie zatem pierwszym rokiem jego wdrażania. 
Warto postawić w związku z tym pytanie, jaki wpływ na 
świat będą miały planowane w Chinach reformy?

W marcu 2013 roku premier Li Keqing podkreślał 
przy różnych okazjach, że Chiny, które dzięki 
ponad trzem dekadom reform i otwarcia osiągnęły 

wielkie sukcesy i ogromny postęp, zamierzają nadal 
rozszerzać zakres tego otwarcia.

28 września 2013 roku w Szanghaju powstała 
Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu. Wydarzenie to 
powszechnie uznawane jest za sygnał świadczący o 
rozpoczęciu w Chinach reform systemu finansowego. 
Listopadowe obrady III Plenum przykuły z kolei 
uwagę międzynarodowych obserwatorów, starających 
się zidentyfikować kierunki przyszłych zmian w 
Chinach. Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku 

CHINY I ŚWIAT: 
WSPÓLNE KORZYŚCI Z 
ROZWOJU GOSPODARKI

经济资讯  Wokół biznesu
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Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
Anoop Singh tłumaczy to zainteresowanie 
znaczeniem Chin w procesie strategicz-
nego przywracania równowagi gospodarce 
światowej, szczególnie w sytuacji, gdy 
ożywienie w państwach wysoko rozwinię-
tych jest tak słabe. Dodaje on, że wzrost 
gospodarki chińskiej stanowi siłę napędową 
dla wzrostu gospodarek w innych regionach 
świata. Często podróżuję po Azji i wiem, że 
na tym kontynencie ze szczególną uwagą 
śledzi się rozwój gospodarki chińskiej – 
mówi Anoop Singh.

Na pytanie o kierunek chińskich reform 
odpowiada dokument przy jęty przez 
Komitet Centralny podczas III Plenum. To 
bardzo obszerna i szczegółowa zapowiedź 
reform gospodarczych, pol i tycznych, 
ku l tura lnych i  spo łecznych,  a  także 
większej troski o środowisko naturalne.

Autor książki „Chiny za 20 lat i reszta 
świata” („La Chine dans vingt ans et le 
reste du monde”), francuski specjalista 
do spraw chińskich Pierre Picquart nie 
ma wątp l iwośc i ,  że wprowadzane w 
Chinach reformy wpłyną również na inne 
państwa, gdyż są one drugą gospodarką 
świata. Uważa on, że Chiny będą tymi 
reformami nie tylko stymulować własny 
rozwój, ale także dawać przykład innym 
krajom. Przyjęty przez III Plenum program 
wszechstronnych reform Picquart uważa za 
bardzo śmiały.

Podobną opinię wyraża Rusłan Izimow 
z kazachstańskiego Prezydenckiego 
Instytutu Strategi i ,  który przewiduje, 
że decyzje III Plenum wpłyną na całą 
światową gospodarkę. Chiny odgrywają 
istotną rolę w stabilizowaniu gospodarek 

wielu regionów świata – mówi Izimow.
W roku 2013 obroty handlowe Chin 

z zagranicą przekroczyły 4 bln dola-
rów, a wartość zreal izowanych przez 
chińskie firmy zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich osiągnęła 90 mld dolarów. 
Jak szacuje Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, ponad 1/4 wzrostu globalnego 
PKB w 2013 roku przypadła na Chiny.

Rozwój chińskiej gospodarki generuje 
ogromny popyt na rynku światowym, a 
zwiększanie wewnętrznej konsumpcji 
sprzyja inwestycjom zagranicznym, a 
także stymuluje wzrost gospodarczy w 
krajach sąsiednich i na całym świecie. 
Profesor Kazachskiej Akademii Handlu 
Międzynarodowego Walichan Tuleszow 
podkreśla,  że planowane w Chinach 
reformy oznaczają większe otwarcie 
tamtejszego rynku nie tylko dla podmiotów 
krajowych, ale również i dla przedsiębiorstw 
z innych państw. Ekonomista uważa, 
że okres po III Plenum to czas bardzo 
sprzyjający wchodzeniu na rynek chiński.

Brytyjski think-tank Centre for Economic 
and Business Research szacuje, że w roku 
2018 Chiny prześcigną Stany Zjednoczone, 
stając się największą gospodarką świata. 
Ekomonista Jim O’Neil, znany jako twórca 
pojęcia „kraje BRIC” (Brazylia, Rosja, Indie, 
Chiny), przewiduje z kolei, że może to 
nastąpić w roku 2027. To będzie oznaczać, 
zdaniem O’Nei la, ogromne zmiany w 
różnych dziedzinach życia, gdyż Chiny 
staną się wówczas największym rynkiem 
towarów i artykułów konsumpcyjnych, 
nadal rozwijając się szybciej niż większość 
pozostałych krajów świata.  ( t ł .  Kong 
Shiping) 
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2013年中国迈开了全面改革的步

伐。特别是在１１月召开的中国共产

党十八届三中全会上，中国公布了未

来十年深化改革的计划。2014年，将

是中国落实这份跨时代改革议程的的

开局之年。全面深化改革的中国将为

世界带来怎样的影响呢？

2013年3月“两会”之后，中国

政府总理李克强在不同场合强调,　中

国过去三十年取得巨大经济成就和社

会进步，是在不断开放中取得的，下

一步我们要进一步扩大开放。

9月28日，上海自由贸易区正式

揭牌成立，吹响了中国金融改革的号

角。11月初，中共十八届三中全会在

北京召开。国际社会高度关注这次会

议，希望从中判断出中国下一步改革

开放的脚步。国际货币基金组织亚太

分部负责人阿努普·辛格说:“为什么

国际社会的关注度这么高呢？正如同

一开始说过的那样，中国正在变革，

但问题是如何变革？我们知道中国的

成就，知道中国对世界经济再平衡的

意义，在发达经济体经历缓慢复苏之

际，我们更知道中国对世界需求的影

响，也知道中国经济增长对其它地区

经济增长来说是强劲推动力。我经常

在亚洲旅行，亚洲国家都非常关注中

国在未来两季度的经济发展情况。”

中 国 将 走 什 么 样 的 变 革 道 路 ？

十八届三中全会上通过的《全面深化

改革若干问题的决定》从经济体制、

政治体制、文化体制、社会体制和生

态文明建设等五个方面予以了回答。

著有《二十年后的中国和世界》

一书的法国中国问题专家皮埃尔·皮

卡尔先生看来，中国的改革关乎世界

各国，因为中国已经是世界第二大经

济体，它不仅需要通过改革推动自身

发展，而且要为世界各国做出榜样，

调整策略应对国家快速发展下的新挑

战。这些挑战不仅来自市场经济、市

场竞争力、科技创新、环境保护，还

来自社会发展的各方面问题等等。这

次推出的改革方案是一次大胆而且全

面的探索。

哈 萨 克 斯 坦 总 统 战 略 研 究 所 中

国问题研究专家伊济莫夫更看重对

世界经济的影响，他指出：全会的

相关决定无疑将会影响到世界经济

的发展。中国近年来已经成为全球

经 济 大 国 ， 对 世 界 许 多 地 区 的 经

济稳定发挥着举足轻重的作用。因

此，中国经济政策的改变将对世界

经济发展产生一定影响。

在12月底召开的全国商务工作会

议上，中国商务部部长高虎城表示，

中国进出口今年将达到4.14万亿，增

长7％以上，可以实现1170亿美元的外

资利用水平。预计增长5％左右，此外

今年中国对外投资依然保持15％的高

速增长，预计年底前可以将近900亿美

元的对外投资。

据 国 际 货 币 基 金 组 织 预 测 ， 如

果中国2013年实现7.5％的经济增

长，对全球经济增长的贡献率将达到

27.76％。

中 国 经 济 的 发 展 ， 不 仅 给 全 球

市场创造了巨大需求。中国致力于发

展的内需消费型的经济模式，也有助

于刺激外国投资，对周边国家以及全

球的经济都将起到很好的拉动作用。

哈萨克斯坦国际商学院教授图列绍夫

说：“中国不仅仅是为本国人民开放

市场，他也对我们开放。也就是说，

如果你想发展自己的生意，想在中国

做生意，现在正是时候，全会给了普

通外国人更多的投资机会。”

近日，英国智库“经济与商业研

究中心”发表报告称，中国将在2028

年超过美国，成为全球最大经济体。

此前，著名经济学家、“金砖国家”

概念创始人奥尼尔也曾预测中国将在

2027年成为世界第一大经济体，这

将在各个方面影响世界。他说：“再

过14年，中国的经济总量就会超过美

国，这会对世界的每一个方面都产生

巨大的影响，特别是在经济上，也会

延伸到社会方面。中国会成为所有商

品、各种消费品最大的市场，对于世

界大多数国家来说，它将是发展最快

的国家。” 

全面深化改革的中国将与世界共赢发展
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20 grudnia 2013 roku Instytut Gospodarki 
M i ę d z y n a r o d o w e j  A k a d e m i i  H a n d l u 
Zagranicznego w Pekinie opublikował raport na 

temat rozwoju inwestycji zagranicznych w Chinach.
    Au to rzy  opracowan ia  pokazu ją ,  w  jak i 

sposób zmiany zachodzące w gospodarce chińskiej 
i na rynku międzynarodowym przekładają się na 
trendy zauważalne w realizowanych w Chinach 
zagranicznych inwestycjach bezpośrednich. Dotyczy 
to zwłaszcza lokalizacji inwestycji oraz ich struktury. 
Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację w tej 
dziedzinie jest również, zdaniem autorów raportu, 
polityka inwestycyjna chińskich władz.

Po 2009 roku daje się w Chinach zauważyć 
stopniowe przechodzenie z etapu szybkiego wzrostu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich w etap 
stabil izacji tempa napływu kapitału, połączonej 
ze zmianami struktury inwestycji. Jedna z autorek 
raportu Li Yumei wymienia cztery główne kierunki 
p r z e n o s z e n i a  s i ę  k a p i t a ł u  z a g r a n i c z n e g o  z 
nadmorskich regionów Chin, które dotychczas 
przyciągały najwięcej inwestycji.

Część zagranicznych firm, np. Adidas i Nike, 
przenosi się do państw Azji Południowo-Wschodniej. 
Innym kierunkiem „migracji” kapitału są regiony 
po łożone we wnęt rzu  ch ińsk iego  kon tynentu 
– przykładem może tu być tajwański Foxconn. 
Część zaawansowanego technologicznie sektora 
wytwórczego wraca do Stanów Zjednoczonych w 
ramach procesu określanego mianem „reindustrializacji 
Ameryki”. Niektóre przedsiębiorstwa z kapitałem 
zagranicznym padły z kolei ofiarą zaostrzającej się na 
rynku chińskim konkurencji – zostały one po prostu 
zlikwidowane. Li Yumei uważa, że fala przenoszenia 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich z prowincji 
nadmorskich we wschodniej części Chin w głąb kraju 
dopiero wzbiera, a zatem w przyszłości będzie takich 
przypadków coraz więcej.

L i  podkreś la ,  że  skończy ły  s ię  już  czasy, 
kiedy Chiny przyciągały zagraniczne inwestycje 
tanią si łą roboczą. Od 2008 roku w niektórych 
przedsiębiorstwach z kapi ta łem zagranicznym 
koszty siły roboczej zwiększyły się o ponad 30%. 
Masowe wejście międzynarodowych koncernów na 
rynek chiński i szybki rozwój wielu firm lokalnych 

sprawiają z kolei, że osiągnięcie sukcesu staje się 
coraz trudniejsze, jeśli nie dysponuje się przewagami 
konkurencyjnymi w zakresie technologii.

Dyrektor Biura rządowego Centrum Badań nad 
Rozwojem Long Guoqiang zgadza się, że warunki 
inwestowania w Chinach ulegają głębokim zmianom, 
co wymaga od inwestorów przystosowania się do 
nowej sytuacji. Firmy z kapitałem zagranicznym, 
które nie są konkurencyjne na rynku chińskim, będą 
upadały lub przenosiły się na inne rynki. Long upatruje 
przyczyn tych zmian m.in. w rosnącym nasyceniu Chin 
zagranicznymi inwestycjami. Coraz większa liczba 
przedsiębiorstw z zagranicznym kapitałem powoduje 
zaostrzanie się konkurencji, wymuszając tym samym 
(bolesne czasem) procesy restrukturyzacyjne.

Long Guoqiang przyznaje również, że koszty pracy 
wyraźnie w Chinach rosną, ale jednocześnie podkreśla, 
że nadal jest ona stosunkowo tania. W przyszłości 
zaś Chiny będą jedyną na świecie wielką gospodarką 
o dość niskich kosztach pracy i gigantycznym rynku 
wewnętrznym. Long uważa, że pogłębianie reform 
i zwiększanie otwarcia chińskiej gospodarki na świat to 
recepta na utrzymanie atrakcyjności chińskiego rynku 
dla zagranicznego kapitału.

Jako ważne laboratorium takich zmian wskazuje 
utworzoną w ubiegłym roku Pilotażową Strefę Wolnego 
Handlu w Szanghaju, w której m.in. poszerzono zakres 
otwarcia na kapitał zagraniczny w sektorze usług. 
Wprowadzono tam także tzw. „listę negatywną”, a 
więc zasadę, według której zagraniczni inwestorzy 
mogą lokować swój kapitał we wszystkich branżach, 
które nie zostały zastrzeżone dla kapitału krajowego. 
Wcześniej obowiązująca „lista pozytywna” wymieniała 
z nazwy branże otwarte dla zagranicznych inwestycji.

Poprawie otoczenia inwestycyjnego służą również 
prowadzone przez Chiny ze Stanami Zjednoczonymi 
negocjacje na temat porozumienia o ochronie 
wzajemnych inwestycji. Podobne rozmowy mają 
wkrótce zostać podjęte także z Unią Europejską.

Ekonomiści są zdania, że złagodzenie restrykcji 
wobec zagranicznego kapitału nie tylko pozwoli Chinom 
na przyciągnięcie nowych inwestorów, co stanowić 
będzie czynnik stymulujący wzrost gospodarczy, ale 
przyczyni się również do restrukturyzacji chińskich 
przedsiębiorstw przemysłowych. (tł. Kong Shiping)  
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据1月20日对外经贸大学国际经济研

究院发布的《中国外商投资发展报告》

称，随着中国投资环境及世界经济形势的

变化，中国的外商投资正进入区位转移和

结构升级调整期，而中国政府对外资准入

政策上的进一步开放，也将倒逼国内的产

业结构调整。

报告指出，从2009年以来的外资流

入整体情况来看，中国利用外资正在从快

速增长阶段向调整企稳阶段过渡。对外经

贸大学国际经济研究院副教授李玉梅介绍

了沿海外商投资区位转移的主要去向。

第一个去向，一部分是转移到东南

亚，2012年比较典型的一个案例就是阿

迪达斯和耐克；第二个转移的去向是中国

内地，大家熟知的一个案例是富士康；第

三个去向是受美国再工业化政策的引导，

部分中高端制造业开始向美国回流；第四

个值得关注的是少数的外资企业由于我们

国内市场竞争的加剧，无法与本土企业竞

争，最后导致了关闭和撤离。对未来东部

沿海地区，特别是劳动密集型制造业行业

的外资区位转移，我们认为当前还是早期

阶段，未来的趋势会更加明显。

对于外资区位转移的内部诱因，李

玉梅分析，中国的劳动力成本优势正逐步

减弱。2008年以来，有些外商投资企业

一次性增加劳工成本达30％以上。跨国

公司大规模的进入以及快速成长的中国本

土企业，也使一些没有明显技术和品牌优

势的跨国公司在华投资很难成功。

国务院发展研究中心办公厅主任隆

国强认为，中国的投资环境正在发生着深

刻的变化，这种变化要求投资者要做出相

应的调整，一些在中国不具竞争力的产业

活动将会萎缩或转移。

原来在中国做的很顺利的那些跨国

公司及外商投资企业，会觉得越来越难

了，但是一些新的投资者，冲着吸引他的

新的投资要素，无论是供给方的还是需求

方的，要进入进来。这个过程对投资者来

说是一个很痛苦的过程，但是对国家来说

就是一个结构调整的过程。新来的（外商

投资和企业）里面有很多恰恰是有利于我

们转型升级的。

隆国强指出，虽然中国的劳动成本

上升，但由于完善的基础设施、完整的产

业链及产业配套能力，综合的低成本优势

仍在，未来一段时间，中国可能会是全世

界唯一一个兼具低成本和大市场双重优势

的大型经济体。

他表示，外资领域需要靠深化改

革、扩大开放来真正的打造一个国际化、

法制化的营商环境，把中国对外资的吸引

力充分地释放出来，上海自贸区正在进行

一系列的尝试。

从上海自贸区的试验，大家也看到

一些端倪。比如说扩大了外资在服务领域

的开放，（还有）在上海自贸区已经开始

在试验的负面清单和准入前国民待遇，同

时我们还在跟美国谈双边的投资协定，可

能会和欧洲也会有相应的谈判，通过谈判

使得我们一方面为中国企业走出去创造一

个良好的外部环境，同时也会因为协议的

谈判促进国内对外资的开放和管理体制的

改革。

有专家分析，放宽市场准入、引入

更多外资，不仅能形成新的经济增长点，

也有利于反推中国的产业转型升级。 

《中国外商投资发展报告 (2013)》发布
外商投资进入区位转移与结构升级调整期
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18 grudnia w Sopocie zakończyło się trzydniowe 
Forum Energetyczne, na którym dyskutowano 
o polityce energetycznej Unii Europejskiej, 

tendencjach na rynku energi i ,  inwestycjach w 
pozyskiwanie energii z nowych źródeł, a także o 
eksploatacji gazu łupkowego.

Uczestnicy Forum wyrażali przekonanie, że czeka 
nas era „niskowęglowa”, a to ze względu na globalne 
ocieplenie i kurczące się zasoby paliw kopalnych. 
W swoich wystąpieniach podkreślali, że aktualne 
obniżenie emisji dwutlenku węgla w Europie jest 
wynikiem spowolnienia gospodarczego. Krytykowano 

FORUM ENERGETYCZNE 
W SOPOCIE POD 
ZNAKIEM GAZU 
ŁUPKOWEGO

经济资讯  Wokół biznesu
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politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która – 
jak oceniali uczestnicy Forum – nie wzmocniła 
konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, 
gdy tymczasem to, obok redukcji emisji dwutlenku 
węgla, powinno być jej celem. Jak podkreślano, 
stopniowemu przestawianiu gospodarki na 
„niskoemisyjne” tory towarzyszyć musi pod-
noszenie konkurencyjności dzięki rozwojowi 
naukowo-technicznemu.

Europoseł Konrad Szymański przekonuje, że 
Unia Europejska powinna starać się o realizację 
jednego celu: ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla. Zwiększenie roli odnawialnych źródeł 
energii i podniesienie wydajności energetycznej 
powinny być, jego zdaniem, realizowane przez 
państwa członkowskie.

Piotr Woźniak, wówczas jeszcze wiceminister 
środowiska, pozytywnie ocenił w rozmowie z 
naszą korespondentką konferencję klimatyczną 
ONZ, która pod koniec listopada odbywała się w 
Warszawie, wyrażając zadowolenie z jej wyników. 
Podpisane zostało porozumienie, które stanowi 
podstawę dla szczytu klimatycznego w Paryżu w 
2015 roku – powiedział Woźniak. Jednocześnie 
przyznał, że gospodarze z początku byli nieco 
zaniepokojeni przebiegiem warszawskich obrad.

Wiceszef resortu środowiska zwrócił uwagę 
na nierównomierność rozmieszczenia polskich 
zasobów energetycznych. Do wytwarzania energii 
elektrycznej stosuje się wyłącznie węgiel – 
podkreślił. Dlatego też, zdaniem Piotra Woźniaka, 
z korzyścią dla Polski byłoby wykorzystanie 
jakiegokolwiek innego surowca – gazu ziemnego 
czy łupkowego.

Przewodn iczący  Komi te tu  ds .  Po l i t yk i 
Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gos-
podarczej Herbert Leopold Gabryś deklaruje, 
że Unia Europejska chce znaleźć pieniądze 
na  pomoc d la  pańs tw rozwi ja jących  s ię , 
którym należy się szansa na rozwój. Na taką 

pomoc kraje rozwijające się czekają w długiej 
kolejce, natomiast bardzo mało jest krajów 
zamierzających dać im pieniądze – przyznaje 
jednak Gabryś.

Gaz łupkowy określił jako nadzieję na po-
prawę zasobów energetycznych Polski. Za 
wcześnie jednak, jego zdaniem, na wyciąganie 
zbyt daleko idących wniosków. W Polsce mamy 
bogate pokłady węgla brunatnego, więc należy 
szukać jak najskuteczniejszej technologii jego 
eksploatacji, w celu maksymalnego zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla – przekonuje Gabryś. 
Wydobycie gazu łupkowego może wprawdzie, 
jego zdaniem, przynieść rewolucję, ale wymaga 
to wiele czasu i cierpliwości. Póki co, ekologiczne 
wydobycie węgla to najpilniejsze zadanie – mówi 
Gabryś.

Marszałek województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk powiedział, że w jego regionie 
wywiercono 25 szybów służących do poszukiwań 
gazu łupkowego, co stanowi połowę wszystkich 
takich szybów wywierconych w Polsce. Wpraw-
dzie szef pomorskiego samorządu nie jest w 
kwestii gazu łupkowego nadmiernym optymistą, 
ale uważa, że nie należy przerywać procesu 
poszukiwań i prób wydobycia. Struk wspomniał 
także o znaczeniu, jakie organizacja Forum 
Energetycznego ma dla Pomorza. Aż 70% energii 
zużywanej w naszym regionie dostarczane jest z 
innych województw – mówi.

Mieczysław Struk przekonuje, że stabilne 
źródła i dostawy energii to kwestie kluczowe, 
również dla zagranicznych inwestorów, których 
region stara się przyciągać. Jesteśmy otwarci na 
eksploatację wszelkich alternatywnych wobec 
węgla źródeł energii i mamy nadzieję na to, 
że rozwój energetyki pobudzać będzie rozwój 
gospodarczy naszego regionu – powiedział 
marszałek województwa pomorskiego. (tł. Kong 
Shiping, foto. Tang Li)  



BURSZTYN 2014 No. 134

经济资讯  Wokół biznesu



波兰是欧洲最大、世界第九大煤

炭生产国，同时也是第二大煤炭消费

国。煤炭对波兰来说意义非凡，波兰

90%的电力供应来自煤电，89%的供

热也依赖煤炭。但近年来，波兰的煤炭

行业经历了重大转型后，导致很多煤矿

产量骤减或者提前关闭。该国的煤炭进

口量最近首次超过了出口量。尽管如

此，波兰政府的能源战略文件显示，

到2030年煤炭都将是确保该国能源安

全的主要元素。正当波兰为煤炭行业不

景气苦恼时，传来振奋人心的消息，

波兰页岩气储量丰富，达5.3万亿立方

米，高居欧洲第一。如果按照目前波

兰每年140亿立方米天然气的消耗量，

这一储量足够波兰使用300多年。但波

兰的页岩气开采并不顺利，由于地质条

件不如预想的理想，加之波兰政府计划

向石油公司征收“特别税”，而且由于

缺乏足够的专业设备和人员，导致在波

兰钻探一口井的费用是美国的三倍。尽

管如此，波兰人仍然对页岩气开发抱有

希望，毕竟页岩气能化解天然气短缺的

问题，不失为减少能源进口的途径之

一。难怪波兰总理图斯克去年9月在该

国“煤都”卡托维茨参加矿业博览会时

曾表示，波兰能源的未来是煤炭和页岩

气。波兰将加大在减少二氧化碳排放上

的投资，但不会限制煤碳的使用。

2013年12月，在北部城市索波特

举办的波兰能源论坛上，来自波兰、捷

克、匈牙利、波罗的海三国、法国、俄

罗斯、德国、挪威、乌克兰等国能源机

构的企业家、经济学家、政府官员和欧

洲议员等近700名代表就大型能源项目

的投资、煤炭行业的未来、绿色能源及

核能发展的前景等问题展开讨论。同

样，页岩气的开采、欧盟气候和能源政

策和新能源投资等问题也是论坛关注的

焦点。

参加索波特能源论坛的波兰经济

部煤矿司司长卡利斯基接受本刊记者采

访时也认为，波兰能源政策仍将基于煤

炭。与其它国家相比，波兰只能提供

国内３０％的能源需求，70% 依靠进

口。因此，寻找非传统能源——页岩气

的工作可以在未来使依赖进口的天然气

数量降到最低。

对于波兰的能源现状，环境部副

部长沃西尼亚克在接受本刊记者采访时

表示，波兰的能源分布不均，64%是煤

炭资源，天然气和再生能源都不多。主

要用来发电的只有煤。所以不难理解，

不管是页岩气还是天然气，只要能被利

用就好，就是说应该实现能源多样化。 

谈到页岩气，波兰商会气候能源

委员会主席嘎布雷西表示，页岩气是希

望，现在才只是勘探，如果结果得到确

认，那么波兰的能源处境会很好。但现

在下结论还为时过早。波兰有丰富储量

的还数褐煤，因此应该寻找最有效的开

采技术以便最大限度地降低排放，这才

是波兰应走的路。要想经济有竞争力，

需要找到资金发展再生能源，这并不矛

盾。页岩气是革命，需要时间和耐心。

而煤炭的绿色开采是当务之急。

波兰北部滨海省省长斯特鲁克表

示，就他所知，中国政府也对页岩气的

开发感兴趣。在欧洲，波兰是页岩气方

面的领头羊，但在勘探开采上还刚刚起

步。斯特鲁克说，在他所管辖的省份为

勘探页岩气已经钻了25眼井，占波兰钻

井总数的一半。页岩气开采对能源行业

意义重大，尽管他并不像有些人那么乐

观，但他认为，勘探开采页岩气的进程

不应该中断。斯特鲁克指出，煤炭是波

兰的能源基础，应该被合理利用起来，

而且必须要有对环境无害的世界先进的

开采技术。他希望将在发展能源的基础

上更好地促进滨海省的经济。（图文/

汤黎）  

波兰能源论坛：
页岩气是革命 煤炭绿色开采是当务之急

35

bursztyn.cri.cn



Województwo pomorskie przywiązuje 
do rozwoju współpracy gospodarczej 
z Chinami wielką wagę, o czym 

świadczyć może choćby fakt działania w 
Pekinie reprezentującego to województwo Biura 
Pomorskiego. Aktualnie żaden inny polski region 
nie posiada takiego przedstawicielstwa na 
terenie ChRL. Głównym zadaniem pracowników 
biura jest  udzielanie pomocy pomorskim 

przedsiębiorcom działającym na rynku chiń-
skim, jak również wspieranie chińskich firm 
zainteresowanych wejściem na rynek polski.

W kuluarach zorganizowanego niedawno 
w Sopocie VIII Forum Energetyki marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
opowiadał naszej korespondentce o swojej 
niedawnej wizycie w Chinach, w ramach 
której odwiedził Szanghaj, Zhuhai, Shenzhen 

POMORSKIE CHCE 
WZMACNIAĆ WSPÓŁPRACĘ 
GOSPODARCZĄ Z CHINAMI
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i Hongkong. Inwestorzy chińscy dopytują 
się o możliwości inwestowania w Europie, 
w tym i w Polsce – mówi Struk, deklarując 
otwartość regionu na takie inwestycje.

W  m i s j i  g o s p o d a r c z e j ,  n a  c z e l e 
której stanął szef regionu, wzięli udział 
p r z e d s t a w i c i e l e  m a ł y c h  i  ś r e d n i c h 
p rzeds ięb io rs tw z  Pomorza .  Repre-
zentowane branże obejmowały m. in. 
transport, logistykę, elektronikę i infor-
matykę,  b io farmaceutykę,  produkcję 
aparatury i sprzętu medycznego, poligrafię, 
produkcję jachtów czy produkcję sprzętu 
gospodarstwa domowego.

Ważnym elementem misj i  była wi-
z y t a  w  S t r e f i e  R o z w o j u  P r z e m y s ł u 
Nowych i Zaawansowanych Technologii w 
południowochińskim Zhuhai. Strefa integruje 
kształcenie, prace badawcze i produkcję, 
działając dzięki wsparciu renomowanych 
szkó ł  wyższych .  G łówny  p rzedmio t 
dz ia ła lnośc i  s tanowi  tam produkc ja 
oprogramowania i układów scalonych.

Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska z 
entuzjazmem opowiada o współpracy ze 
strefą w Zhuhai'u. Możemy się od siebie 
nawzajem bardzo wiele nauczyć – mówi. 
Współpraca jest bowiem okazją przekazania 
chińskim partnerom informacji o sposobach 

działania na rynku europejskim, a dla 
polskich – zdobycia wiedzy o działaniu na 
rynku chińskim i in-nych rynkach azjatyckich.

W Pomorsk ie j  Spec ja lne j  S t re f i e 
Ekonomicznej  dzia ła ją g łównie f i rmy 
p r o d u k u j ą c e  s p r z ę t  i  u r z ą d z e n i a 
specjalistyczne, przemysł ciężki i che-
m iczny,  p r zeds ięb io r s twa  z  b ranży 
energetyki odnawialnej i firmy logistyczne. 
Na jej obszarze zainwestowali również 
globalni giganci i duże firmy chińskie. 
Teresa Kamińska zdradziła jednak, że 
inwestycje płyną także w drugą stronę. 
Pierwszy nasz inwestor już buduje fabrykę w 
Zhuhai’u – mówi szefowa Pomorskiej Strefy 
Ekonomicznej. Kolejne firmy prowadzą 
rozmowy i rozpoznanie rynku, zastanwiając 
się nad optymalnym modelem swojej 
obecności w Chinach. Efekty, jak na niecałe 
dwa lata współpracy, wydają się niezłe.

Teresa  Kamińska dek la ru je  za in -
teresowanie i  gotowość pogłęb ian ia 
współpracy między kierowaną przez nią 
Strefą a SSE w Zhuhai’u. Wypada zatem 
mieć tylko nadzieję, że dzięki obustronnym 
wysiłkom i woli współpracy będziemy w 
przyszłości świadkami wielu sukcesów we 
współpracy województwa pomorskiego z 

Chinami. (tekst: Tang Li) 
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Miniony rok był kolejnym, w którym 
odnotowano wzrost polskiego eksportu 
drobiu. W pierwszych dziesięciu 

miesiącach 2013 roku wywóz żywca, mięsa 
i przetworów drobiowych osiągnął nienotowany 
dotąd poziom 576 tys. ton i był o 9% wyższy niż 
w analogicznym okresie roku 2012. Czy możliwe 
jest zwiększenie eksportu polskiego mięsa 
drobiowego do Chin?

W roku 2013 sprzedaż takiego mięsa do 
Państwa Środka rosła w tempie trzykrotnie 
wyższym niż eksport na rynki Unii Europejskiej, 
a nadal widać duży potencjał wzrostowy w tym 
zakresie. Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń 
Hodowców i Producentów Drobiu Andrzej 
Danielak mówi, że produkcja drobiu rośnie w 
Polsce szybciej niż konsumpcja, w związku z 
czym już około 40% idzie na eksport, również 
do Chin. Rynek ten jest wprawdzie specyficzny, 

ale polska branża drobiarska bez problemu radzi 
sobie z dostarczaniem produktów, na które w 
Chinach jest popyt, np. kurzych łapek. Najwięcej 
eksportujemy do Chin przez Hongkong – mówi 
Danielak.

On sam odwiedził Chiny w roku 2007, aby 
wziąć udział w zorganizowanych w Kunmingu 
targach towarów spożywczych. Bardzo dobrze 
tamtą wizytę wspomina, szczególne wrażenie 
zrobiły na nim chińskie miasta – wielkie, ale 
sprawnie zarządzane. Nie kryje wprawdzie 
pewnych obaw przed potencjalnymi konkurentami 
z Chin, ale jednocześnie uważa, że polska 
branża drobiarska dysponuje mocnymi atutami. 
Mam nadzieję, że na tak dużym rynku znajdzie 
się miejsce i dla polskiego mięsa, a konsumenci 
nadal będą doceniać jego jakość – mówi Andrzej 
Danielak.

Jak pokazują chińskie statystyki celne, import 

POLSKI DRÓB ZACZYNA 
PODBIJAĆ CHIŃSKI RYNEK
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mięsa z Polski systematycznie i bardzo 
szybko rośnie. Kolejne polskie firmy uzyskują 
uprawnienia umożliwiające im sprzedaż 
swoich produktów na rynku chińskim, w 
ostatnim czasie takie zezwolenia wydano 
kolejnym kilkunastu przedsiębiorstwom. 
Generalny dyrektor Krajowej Rady Dro-
biarstwa - Izby Gospodarczej Łukasz Dominiak 
chwali współpracę z chińskimi władzami, która 
– w jego opinii – pozwala liczyć na wejście 
polskich producentów drobiu na rynek chiński 
z kolejnymi produktami. Jest to dla nas bardzo 
intere-sujący rynek, i to pod względem różnych 
gatunków drobiu, nie tylko kurczaka – mówi 
Dominiak. Również on wspomina o chińskim 
popycie na „nietypowe” produkty drobiarskie 
(łapki i lotki), który dla polskich przedsiębiorstw 
stanowi szansę na bardzo dobry interes.

Domin iak n ie  dost rzega wprawdzie 
żadnych zasadniczych przeszkód dla rozwoju 
polskiego eksportu drobiu do Chin, wskazuje 
jednak kilka obszarów, w których Polacy liczą 
na przyspieszenie lub usprawnienie działań 
ze strony chińskiej. Liczy on przede wszystkim 
na częstsze wizyty w Polsce inspekcji z Chin, 

gdyż to od nich uzależnione jest dopuszczanie 
zakładów drobiarskich do eksportu mięsa i in-
nych produktów na chiński rynek. Podkreśla, 
że polska strona jest gotowa do eksportu 
i mogłaby go w każdej chwili zwiększyć, 
gdyby nie musiała dość długo oczekiwać na 
akredytacje dla kolejnych firm.

Zarówno Łukasz Dominiak, jak i Andrzej 
Danielak, zgodnie mówią o potrzebie bar-dziej 
intensywnego promowania polskiego drobiu 
na rynku chińskim. Uczestniczyliśmy już w 
targach na terenie Chin i myślimy o kolejnych, 
aby zaprezentować stronie chińskiej naszą 
ofertę – mówi Dominiak.

Sekretarz Zarządu Polskiego Związku 
Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 
Aldona Łoś podkreśla, że polscy producenci 
dysponują bardzo nowoczesnymi za-kładami, 
na najwyższym europejskim poziomie. 
Chętnie też, jak mówi, wejdą na rynek chiński, 
pod warunkiem skutecznego pokonania 
kulturowych i administracyjnych barier.

Według polskich ekspertów z branży 
drobiarskiej, popyt na żywność wzrośnie w 
Chinach o 25% do roku 2022, a import żywności 
do Chin będzie do tego czasu o 10% większy. 
Oznacza to, że chiński rynek mięsa, w tym 
również mięsa drobiowego, nadal pozostaje 
nienasycony. To źródło optymizmu i przekonania, 
że każda tona znakomitego polskiego mięsa 
(jak również łapek czy lotek) znajdzie w Chinach 

nabywcę. (tekst: Tang Li) 
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经济特区是指波兰境内针对经济商业行为专门

设有优惠或有利条件的地区，是由经济部颁布的具有

特殊法律行为的特别区域。这些区域得到地方基础设

施的特别支持。在经济特区内提供公共援助的主要目

的是帮助减少各地区之间发展的差距，从而加强经济

和社会凝聚力。为了在经济特区内从事商业活动和获

得上述优惠，投资者必须得到经济特区管理机构颁发

的特别许可。除了这些，许多地区还包括一些二级区

域，以帮助投资者选择最合适的区域进行他们的项目

投资。目前波兰所有的经济特区的总面积接近12000

公顷，但经济特区的总面积不能超过20000公顷。如

果一个企业有兴趣在目前经济特区之外的一个特定的

区域投资，这个区域有可能在特定情况下，被划到经

济特区内。

自上世纪90年代，波兰从计划经济转向市场经

济之后，就开始设立经济特区。像改革开放初期的中

国一样，现在波兰的经济特区已经成为其吸引海外投

资的重要载体。波兰一共设立了14个经济特区，外

国投资者在特区投资可以有机会获得包括免税在内的

多种资金支持，还能以优惠价格使用土地，及免费办

理投资手续服务。

据了解，目前，波兰的企业所得税率为19%，

为全欧盟最低。波兰的增值税与欧盟体系同步，增值

税标准税率为23%（适用于大部分服务和商品）。

在个人所得税方面，标准雇佣薪酬适用18%和32%

的累进税率，可以通过不同的框架对个人所得税负担

进行优化。

只要达到一定的要求，选择在经济特区投资的企

在波兰的经济特区投资
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业就能享受到减免所得税，甚至免除房地产税的优

惠。另外，特区的土地基础设施齐全、土地价格极

具竞争力、办理投资相关手续时会得到免费帮助，

同时，还可以分享投资项目的相关经验。

当然，不是任何一家企业都能在特区投资。

在经济特区内进行经营的企业需要具备以下几个

硬性条件：投资支出总额至少10万欧元、企业家

自身持有股份不少于25%、投资必须至少维持5

年，从投资完成之日起算（中小企业为3年）、新

建的工厂必须至少维持5年，从雇佣活动开始之日

起算（中小企业为3年）。

在某一经济特区存在的时间内，投资者可利

用企业所得税豁免，但不能超过地区援助的受理

限额。只有在一个经济特区内有开展经营活动的

收入才能享受企业所得税的豁免。要获得经济特

区的许可，投资者必须提供投资支出，就业预期

水平，经营活动的起始时间和完成许可证范围内

所有义务的最终日期。

设立经济特区的目的是支持地区经济发展。

经济特区内开展商业活动的许可证由经济部通过

特区的实体管理机关颁发。目前波兰的经济特区

制度将实行到2020年。

为了获得经济特区的许可以开始商业活动并

享受所得税豁免，企业大概需要3至4个月的时间

来满足相关要求，以符合获得经济特区许可证规

定的所有要求。经济特区的管理部门要对特区的

行政管理收取年费。

而投资企业要想获得减免税的资格，还必须

属于以下行业：投资汽车制造业、飞机制造业、

电子工业、信息技术工业、生物技术工业、研发

及业务流程外包。投资企业得到援助的条件包

括：至少招聘250个员工或投资1.6亿兹罗提（约

为5300万美元）。

不仅仅投资波兰的14个特区，可以获得诸多

优惠政策，只要是前来波兰投资的企业，都有机

会得到政府资金和欧盟结构基金的支持。

据悉，政府有跨年度支持计划，投资汽车、

电子、航空、生物、研发、现代服务业等领域就

有机会享受到该计划。政府会按照2%-7.5%的

实际投资支出给予投资者现金支持。现在外国的

投资者也可以申请欧盟基金补贴。目前为止，波

兰已经获得了1000亿欧元的欧盟基金。按照欧盟

结构基金的规定，投资基础设施与环保、创新投

资、新技术、研发、培训和可再生能源领域，将

会根据所在地区的不同，最高可获得50%投资额

的回报，而且该回报还是现金。

总之，对于投资和扩大商业发展，波兰是

个非常理想的地方。波兰人口在欧盟国家排名第

六，是非常大的商品服务市场。 三千八百万人口

占新欧盟成员国居民的三分之一。在波兰投资的

公司，不但可以拥有广阔的国内市场，而且占有

方便的出口优势，获得更多发展的机会，从而获

得波兰和东西欧国家的大量客户。（稿源/波兰信

息与外国投资局， 编辑/汤黎）  
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作为实现工业化、现代化过程中所经历的社会

变迁的一种反映，城镇化的发展正越来越受到人们的

关注。在世界城镇化发展的过程中，波兰与当下的中

国有着很强的相似之处，同样是在20世纪中叶开始

城镇化进程，又同样经历了城镇化难以避免的一些阵

痛，可以说波兰为我们提供了很好的参考样本。

众所周知，二战时的波兰遭受重创，整个国家面

临重建。同时由于战后协定，波兰的国家版图发生了

变化，大量国民需要从东部迁移到西部。那么，波兰

是怎样度过这个非常时期，并且做到城镇化的高速发

展呢？波兰共和国驻上海总领事馆贸易和投资促进处

一等参赞安杰伊·贝俊嘉对此做了详尽的介绍：“城

镇化给波兰的文明程度带来了巨大的提升。整个过程

分为三个部分，第一个是国家的重建。在二战后波兰

百废俱兴，当时在政府的指导下主要是发展重工业，

农村的劳动力开始向城市集中。这个过程中国也已经

经历了，并且成为了强大的工业国家。第二个是农村

人口开始有了接受优质教育的机会，这使得波兰的社

会构成发生了重大变化。1950年时波兰的城市人口只

有42％，到了2000年就已经超过了62％。第三部分

是20世纪90年代以后，就如同人类文明的必然发展一

样，接受了高等教育的人更多地向城市集中，去寻找

波兰城镇化为中国带来的启示
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更好的工作和更舒适的居住环境。”

半个世纪内20个百分点的提升不可谓

不惊人，而中国在这方面的发展甚至更为

显著。据了解，1978年中国的城镇化率为

17.9％，而2012年达到了52.6％，也就是说

在３４年中平均每年都要提高1个百分点以

上。高速的城镇化发展意味着大量的农村人

口涌入城市，而在中国，这些城市的新晋人

群并不能很快融入城市，他们以及他们的子

女在生活和受教育上都与本地居民有着一定

的沟壑，这也是中国城镇化发展面临的一个

迫切问题。在这个问题上，波兰的情况又是

怎样的呢？

安杰伊·贝俊嘉参赞告诉记者，随着父

母来到城市的移民二代们已经过着和上一代

完全不同生活，他们融入了城市。第三产业

即服务业迅猛发展，越来越多的人开始为城

市的建设作出了自己的贡献，而不是单一的

享受政府带来的补贴。

2004年5月1日，波兰正式加入欧盟，

开启了自己国家的新纪元。资深的波兰财经

记者马列克介绍说，加入欧盟后，波兰的城

镇化也发生了相应的改变，城市的发展在向

欧盟水平靠拢，包括经济的发展和城市的扩

大。经济的发展让波兰出现了越来越多的写

字楼群，这些也进一步扩大了国家的城镇

化。在工作区域的附近新建了很多住房，很

多外来人员都有了新房居住，并且这个族群

在不断扩大。同时城镇化的发展需要建设新

的道路，因此公交系统也有了相应的发展。

新人的涌入促进了基础设施的建设，

而更优质的生活又吸引了更多的外来人员。

这样的结果给波兰带来了怎样的效应呢？马

列克介绍说，城镇化的结果是人们来到城市

寻找更好的工作，他们的工资更高，赚得越

多，就意味着能花的钱越多，消费也随着水

涨船高，这样就更加促进了生产。波兰的城

镇化就是这样，虽然缓慢，但是系统地发展

着。因此她能成为欧洲经济危机下的唯一的

绿洲。

诚然，城镇化也不光是带来了好处，还

伴随着相应的问题，比如环境的破坏、拥挤

的交通、能源的消耗等。贝俊嘉表示，解决

这些问题必须有长远的规划，决不能短视。

他告诉记者：“这些问题我们都要得到良好

解决才能加入欧盟。比如在环境保护方面，

我们关闭了若干污染严重的煤矿等。通过多

年持续的努力我们才解决了以上问题。在城

市发展的过程中，这些负面影响是无法避免

的，关键是城市的规划要有长远目标，不能

只看短期利益。”

事实上贝俊嘉可以称得上是中国通。

1986年他第一次来到中国，当时北京的四

合院和随处可见的自行车给他留下了深刻印

象。随后的2003年到2008年贝俊嘉住在香

港，2008年至今住在上海，见证了20多年

来中国经济的发展，当然，也发现了不少问

题。比如，中国经济在迅猛发展的同时，也

造成了不小的生态破坏。在上海就见到很多

人戴着口罩出门。而且当地政府在追逐现代

化的同时并没有很好地保护古建筑。

中国正在推进新型城镇化，与过去的

城镇化有所不同的是，新型城镇化的核心是

以人为主，正如中央城镇化工作会议要求城

市建设“把城市放在大自然中，把绿水青山

保留给城市居民”，“慎砍树、不填湖”、

“少拆房，尽可能在原有村庄形态上改善居

民生活条件”，要让居民“望得见山、看得

见水、记得住乡愁”。（文/张和轩）  



最时尚 Modne rzeczy

Gotowanie dla całej rodziny niejednej pani domu obrzydzić musiało 
klasyczną deskę do krojenia. Deska w kształcie warzywa może 
jednak na nowo rozpalić miłość do kuchni. Całą serię takich desek 

zaprojektowała Włoszka Alessandra Baldereschi. Mają nieortodoksyjne 
kształty różnych owoców i warzyw. Różnorodna kolorystyka ożywi każdą 
kuchnię, wnosząc w codzienne czynności element zabawy.

蔬菜砧板  繁杂的家务早已让主妇们麻木甚至厌倦了单调呆板

的传统砧板，但是来自 Alessandra Baldereschi的蔬菜外形的

切菜板设计却能让人爱上厨房。各种蔬菜水果形状的设计颠覆

了人们对于传统砧板的想象。不同的色彩给厨房增添了活泼的

气氛，给生活带来乐趣和情调，让做菜变成一种享受。

DESKA DO KROJENIA 
W KSZTAŁCIE 
WARZYWA

OTWIERACZ-PIRAT

海盗开瓶器  由Nick Lerwill设计的海盗开瓶器，它

的外形就像一个挂了条腿的独眼海盗，留着胡须、

戴着耳钉和黑头巾，肩膀上甚至还有一只鹦鹉。螺

旋腿用来开启红酒软木塞，右手用来开启啤酒瓶

盖，而左手则是一把锯齿刀。这款海盗开瓶器造型

可爱，功能齐全，使用方便。

Nick Lerwill zaprojektował ciekawy 
otwieracz, który wygląda jak jednooki 
i jednonogi pirat. Ma brodę, nosi 

kolczyk i czarną chustę, a na jego ramieniu 
siedzi papuga. Kończyny i głowa pirata służą 
do otwierania butelek z różnymi alkoholami. 
To bardzo estetyczny, funkcjonalny i łatwy w 
obsłudze przedmiot.
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Zestaw złożony z krzesła i  taboretu jest  dzie łem 
pro jek tantów ze s tud ia  Meb Rure  w Stambule . 
Wyścielające oba meble kulki zrobione zostały z 

pochodzących z Nepalu ścinków jedwabiu i wypełnione gąbką. 
Ramy wykonano z dębowego drewna. Dzięki gąbce, krzesło 
jest miękkie i wygodne. Główną ideą projektu jest wykorzystanie 
resztek materiałów.

废品椅凳  这组色彩缤纷的椅凳是伊斯坦布尔设计师Meb Rure变废为

宝的作品。设计师将一些来自尼泊尔的丝纱边角料裹成球体，里面塞

入海绵，然后把小球们覆在橡木制成的椅凳上，便成了这组让人一看

就心情大好的作品。整组椅凳外观颇具民族风情，而具有弹力的海绵

内芯也能为使用者带来舒适感。

"Money is Power" to skarbonka w kształcie hantli. Służyć 
może nie tylko do przechowywania monet, ale i uczenia dzieci 
gospodarowania pieniędzmi, a więc swego rodzaju finansowej 
gimnastyki. Zarabianie pieniędzy to w końcu ciężka praca, a 
najważniejsze jest zachowanie zdrowia.

哑铃造型的储钱罐  Money Is Power是一款哑铃造型的储钱罐，我们

不但可以用它来储备家用、藏私房钱、教小孩子理财，最重要的还能

够强健你的体魄。毕竟赚钱很辛苦，有结实的身体才是最重要的。

SKARBONKA W 
KSZTAŁCIE HANTLI

KRZESŁO Z 
ODPADKÓW

bursztyn.cri.cn
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Cartier Santos-Dumont XL Horse to zegarek wykonany z 
18-karatowego białego złota. Zdobiąca cyferblat mozaika 
to najnowsza propozycja projektantów Cartier. Ponad 400 

maleńkich kamieni szlachetnych uciętych w kwadraty układa się w 
wizerunek rumaka, z efektem światłocienia, a także zrównoważoną 
paletą kolorystyczną. Wykonanie mozaiki wymaga co najmniej 120 
godzin pracy: ułożenie głowy i grzbietu konia to około 50 godzin, a 
tła - kolejne 70. Taki czasomierz to wręcz arcydzieło. Do sprzedaży 
trafiło jedynie 40 sztuk bez diamentów i dodatkowe 10 z diamentami.

卡地亚Santos-Dumont骏马装饰腕表  超大号表款，18K白金。展现强烈写

实主义色彩的宝石镶嵌马赛克工艺可以算是卡地亚的最新创作技术利器。这

只腕表用400余枚细小的方形宝石，在表盘空间内构成了一幅骏马画面，呈现

出光影交织、色彩平衡的动人杰作。整件作品需要耗费至少120个工时，其中

骏马需要50个工时，而背景则需要70个工时。这是一款极具个性、格调鲜明

的腕表杰作，未镶钻表款限量发售40枚，而镶嵌梯形钻石表款仅发售10枚。

Cartier Santos Dumont 
XL Horse

Firma Gucci wprowadziła na rynek chiński specjalną 
kolekcję torebek "New Bamboo". Wykonane są 
ręcznie przez doświadczonych rzemieślników z 

Florencji z błyszczącej skóry lakierowanej. Projektanci 
nadali im delikatny, subtelny kształt. Torebki z kolekcji 
"New Bamboo" dostępne są w różnych wariantach 
kolorystycznych.

TOREBKA 
GUCCI NEW 
BAMBOO

Gucci 推出“New Bamboo”中国特别限量版  多几种颜色选择是

当下的潮流，Gucci（古驰）推出的New Bamboo中国特别限量版，

主打的同样是炫闪亮丽的漆皮材质，搭配66年前诞生的经典包款，

外观更加炫目以及年轻。该款手袋的设计线条严谨柔美、手工精

细，由佛罗伦萨经验丰富的工匠耗时13个小时手工缝制而成，以确

保每个细节极臻完美。
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Pierścionek Piaget Rose wykonany jest z 
18-karatowego białego złota, wysadzany 39 
okrągłymi diamentami i różowym turmalinem. 

Róża od dawna stanowi ważne źródło inspiracji dla 
projektantów Piaget. Olśniewająca róża z diamentów 
i pastelowy turmalin tworzą piękny pierścionek, którego 
jaskrawy blask będzie w stanie przełamać nawet nocne 
ciemności.

Piaget Rose指环  18K白金，镶衬39颗圆形美钻（约0.44克

拉）和一颗枕形切割粉红色碧玺（约2.86克拉）。这款指环采

用炫目的钻石玫瑰辅以柔美淡雅的粉红色璧玺，用其红白相应

的夺目光辉打破黑夜的寂静。作为Piaget伯爵的灵感缪斯，玫

瑰一直陪伴并赋予Piaget伯爵腕表及珠宝大师无限灵感，打造

尽显女性妩媚的珠宝作品。

PIERŚCIONEK 
PIAGET ROSE

FERRARI 
458 
SPECIALE

Silnik Ferrari 458 Speciale jest najmocniejszym z oferowanych przez 
tego producenta, porównywalnym do zespołów napędowych dla 
Formuły 1. Silnik ten powstaje przy wykorzystaniu tych samych 

maszyn i procesów, które są stosowane w produkcji silników dla wyścigowych 
bolidów. 458 Speciale jest klasycznym modelem Ferrari, uwodzącym tak 
charakterystyczną dla tej włoskiej marki elegancją.

法拉利458 Speciale  搭载的自然吸气 V8 发动机号称史上最强，由法拉利内部铸造厂

生产，采用了 F1 车队专用的设备和生产工艺。458 Speciale是法拉利的经典之作，在其

完美的外形面前，一切赞美都显得软弱无力。法拉利永远不会抛弃对速度的追求，在法

拉利工程师的眼中，458 Italia还不够完美，他们渴望能获得更快的速度，更高的性能表

现，于是458 Speciale应运而生。
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Wzniesiony za panowania cesarza Kangxi (1663 r.) Pałac Najwyższej Czystości 
(chiń. Taiqing Gong) w Shenyangu jest jedną z najsłynniejszych świątyń 
taoistycznych w Chinach. Kompleks świątynny obejmuje ponad sto pawilonów 
i pomieszczeń o łącznej powierzchni 5,2 tys. m kw. Pałac Najwyższej Czystości 
to obecnie objęty ochroną zabytek, jeden z najważniejszych w prowincji Liaoning, 
której stolicą jest Shenyang. (tł. Zhang Tingting, foto. Wang Zhi) 

P

旅游 Podróże

AŁAC NAJWYŻSZEJ 
CZYSTOŚCI W 
SHENYANGU
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Wzgórze Baita (Białej Pagody) leży w Lanzhou, stolicy prowincji Gansu, na 
północnym brzegu Rzeki Żółtej. U jego podnóża wybudowano kompleks 
umocnień wojskowych i fortyfikacji, które tworzą wraz ze wzgórzem jedną z ośmiu 
najsłynniejszych atrakcji turystycznych miasta Lanzhou. (tł. Zhang Tingting, foto. 
Wang Zhi) 

ZGÓRZE BIAŁEJ 
PAGODY W LANZHOUW
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Położone w południowej części Pekinu Muzeum Motoryzacji to nie tylko klasyczne 
muzeum, ale i placówka edukacyjna, a także centrum wystawiennicze. Budowa 
tego obiektu rozpoczęła się w kwietniu 2006 roku, a został on oddany do użytku w 
roku 2010. Zajmuje powierzchnię około 50 tys. m kw. Muzeum prezentuje historię 
chińskiego przemysłu motoryzacyjnego, a także znanych światowych marek 
samochodów. (tł. Zhang Tingting, foto. Liu Jianfeng) 

M

旅游 Podróże

UZEUM MOTORYZACJI 
W PEKINIE

BURSZTYN 2014 No. 150



Dzielnica sztuki współczesnej „798”, której nazwa pochodzi od numeru działającej 
niegdyś na tym terenie fabryki zbrojeniowej, znajduje się w północno-wschodniej 
części Pekinu. Poprzemysłowa zabudowa łączy obecnie funkcje artystyczne 
i mieszkaniowe (znajdują się tam mieszkania typu „loft”). Jej niepowtarzalny urok 
wzbudza coraz większe zainteresowanie, dzięki czemu „798” stało się miejscem 
spotkań artystów, miłośników sztuki współczesnej oraz turystów, nawet z odległych 
zakątków świata. (tł. Zhang Tingting, foto. Wang Zhi)  

ZIELNICA 798 W PEKINIE 
MEKKĄ MIŁOŚNIKÓW 
SZTUKI „AWANGARDOWEJ” D
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旅游 Podróże

Między zielonymi liśćmi 
i białymi kwiatami dum-
nie czerwienią się do-

rodne truskawki. Taki obrazek 
z o b a c z y ć  m o ż n a  w  k a ż d e j 
szklarni w Sheling - miasteczku 
położonym w pobliżu Changchun, 
stolicy prowincji Jilin w północno-
wschodnich Chinach. Rzesze ludzi 
ściągają tu jednak nie tylko po to, 
aby kupić świeże owoce, ale coraz 

częściej i po to, aby je zbierać.
W  t y m  c e l u  o d w i e d z a j ą 

miejsca takie jak plantacja kie-
rowana przez Liu Yuxi. Mamy w 
sumie 35 szklarni, z czego 22 
wykorzystujemy do uprawiania 
t ruskawek –  mówi  L iu .  Jak 
wyjaśnia, jego plantacja nigdzie 
s ię  n ie  rek lamuje,  bo sama 
poczta pantoflowa wystarczy, 
aby w weekendy z pobliskiego 

Changchun ściągały tłumy miesz-
czuchów żądnych nowych wrażeń. 
Tych dostarcza im, jak się okazuje, 
własnoręczny zbiór truskawek.

Platnację odwiedzić można 
choćby w marcu, kiedy w tej 
części Chin, mimo rozpoczy-
nającej się już wiosny, wszędzie 
z reguły zalega jeszcze śnieg. 
W  s z k l a r n i a c h  j e d n a k  p a -
nuje przyjemna temperatura, 

MLECZNE 
TRUSKAWKI
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przekraczająca 20 stopni Celsjusza.
Pani Wang, jedna z „weeken-

dowych zbieraczek”, uważa, że 
owoce, choć drogie, są warte swojej 
ceny. Kilogram truskawek, które w 
dodatku trzeba samemu zebrać, 
kosztuje tu bowiem równowartość 
45 -60  z ło tych .  Nawet  j ak  na 
marzec, jest to cena mniej więcej 
p ięciokrotnie wyższa od ceny 
rynkowej.

Z początku uważałam, że takie 
ceny to przesada – przyznaje pani 
Sun, która ostatecznie opuszcza 
plantację z dwoma kilogramami 
truskawek. Uznała jednak, że cena 
jest rozsądna za tak duże, smaczne 
i „organiczne” owoce.

Jak nakłonić ludzi, aby po godzi-
nie jazdy samochodem zapłacili 
pięć razy więcej niż na bazarze za 
truskawki, które w dodatku sami 
muszą zebrać? Truskawki podlewam 
mlekiem i nie stosuję żadnych 
środków owadobójczych – wyjaśnia 
Liu Yuxi, dodając, że jego truskawki 
są wyjątkowo mięsiste i odznaczają 
się naturalnym smakiem słodko-
kwaśnym.

P lan tac ja  s tosu je  równ ież 
inne szczególne techniki uprawy. 
Krzewy wyrywa się na początku 
lipca, a nowe sadzi pod koniec 
sierpnia. W międzyczasie gleba w 
szklarniach jest głęboko orana 

i utrzymuje się w nich temperaturę 
na poziomie 70-80 stopni Celsjusza, 
aby zniszczyć jaja szkodników 
i bakterie. Najnowszy nabytek Liu 
to specjalna lampa siarkowa o 
działaniu bakterio- i owadobójczym. 
Została wprowadzona na rynek 
całkiem niedawno, więc musiał ją 
kupić w południowej części Chin – 
w prowincji Jilin produkt ten nie jest 
jeszcze dostępny.

W każdej szklarni znajduje się 
spory basen wypełniony mleczną 
cieczą, która jednak – jak objaśnia 
Liu Yuxi – nie jest czystym mlekiem. 
Plantator tłumaczy, że baseny mają 
dwie funkcje: nagrzewanie wody 
przed podlaniem nią truskawek, a 
także mieszanie wody z mlekiem. 
Zimą pobierana z zewnątrz woda 
ma zbyt niską temperaturę i mogłaby 
uszkodzić krzewy, gdyby użyto jej 
od razu do podlewania. Dlatego 
najpierw musi nagrzać się, a przy 
okazji mieszana jest z mlekiem.

Podlewane w ten niestandardowy 
sposób truskawki mają bardzo 
charakterystyczny smak. Pani Li, 
która – jak wiele innych osób – 
sama zbiera dla siebie truskawki, 
zapewnia, że nigdy w życiu nie jadła 
tak smacznych jak pochodzące z 
plantacji Liu.

B io rąc  pod  uwagę  ba rdzo 
wysokie ceny i długi, dzięki uprawie 

szklarniowej, sezon, można by 
się spodziewać, że taka plantacja 
to niezwykle lukratywny interes. 
Liu Yuxi przyznaje wprawdzie, że 
na działalności tej można całkiem 
przyzwoicie zarobić, ale – jak 
twierdzi – nie tak dużo, jak na 
uprawie truskawek tradycyjnymi 
metodami. Koszty zachowania 
standardów ekologicznych i związana 
z nimi obniżona wydajność plantacji 
powodują bowiem, że zyski nie są 
zbyt wysokie, mimo wysokich cen 
produktu.

Plantacja Liu Yuxi to jednak 
coś więcej niż uprawa owoców. 
Ze względu na rosnącą l iczbę 
przyjeżdżających tu ludzi, gotowych 
nie tylko płacić za truskawki, ale je 
własnoręcznie zbierać, plantację 
uznać można za coś w rodzaju 
atrakcji turystycznej i uznać za 
gospodarstwo nie tylko produkcyjne, 
ale i agroturystyczne. Dodatkowo Liu 
ma w planach rozpoczęcie szkoleń 
dla plantatorów, w ramach których 
uczyć ich będzie ekologicznych 
technik uprawy truskawek. Ma on 
bowiem nadzieję, że liczba osób 
prowadzących taką działalność 
będzie rosła, a najwyższej jakości 
owoce dostępne będą dla jak 
najszerszej grupy konsumentów. (tł. 
Kong Shiping) 
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布加勒斯特的风景

即便对于渴望深度游的旅行者，

罗马尼亚也常常是个容易被忽略的地

方。希望一览东欧神秘面纱后真容的游

客也往往在游览了波、捷、匈之后就浅

尝辄止，不会再劳神继续到这个欧盟中

处于边缘化的国家探个究竟。

关于罗马尼亚，稍微有点年纪的

国人印象最深的估计是那些在物质匮乏

的年代（无论是物质还是精神），让人

领略异国风情、印象深刻的罗马尼亚老

电影。譬如说影片《沸腾的生活》中那

充满夏日浪漫气息，让人如同沐浴在金

色阳光中的主题音乐，至今听来仍然让

人倍感温暖和充满希望。然而，对于年

轻人来说，提起罗马尼亚，能想到的大

概只有酷酷的吸血鬼德古拉以及体制变

革中被乱枪打死的齐奥塞斯库，再或是

完全不知这个国家所在何方。

布加勒斯特
—昔日的辉煌

地理上位于东南欧的罗马尼亚在

欧洲实际上并不算是个小国，但面积能

排名欧洲第12位的她在经济上一直同

保加利亚一样，在欧盟国家当中垫底，

算是一对难兄难弟。经济上深陷泥沼再

加上罗姆人的问题一直让老牌西欧国家

对他们开放劳动市场感到忧心忡忡，态

度甚为暧昧。英国甚至打出广告，来

“好心”劝慰那些潜在的打工移民不要

到英国来。听听这广而告之的词儿：这

里很冷，常常下雨，工作也不好找，还

是别来英国了。

罗马尼亚的确不是个富裕的国

家。即便在首都布加勒斯特，罗马尼亚

经济最好的城市，依然可以感觉到萧条

的气息。年久失修的房屋、破旧不堪的

公共汽车、面容略显愁苦的路人，这一

切都和11月底阴沉沉的初冬天气再适

合不过了。虽然是一片萧瑟，但走在布

布加勒斯特游记

旅游 Podróże
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加勒斯特街头，细看那些建筑，却依然

可以感受到这座城市昔日的辉煌。

布加勒斯特号称东方小巴黎。见过

大世面的人，对于这个名字本身可能就

心存疑虑。什么“东方威尼斯”、“东

方凡尔赛”，凡此种种，名字就透出丝

丝山寨的气息和底气不足。布加勒斯特

老城区却有些不同，虽然不大，却衬得

起“小巴黎”这个称谓。一些建筑如国

家银行和历史博物馆，其豪华、宏伟以

及装饰繁复的程度不但丝毫不逊于巴

黎，有些甚至有过之而无不及。而当夜

幕降临，夜色把破败的气息掩盖，霓虹

灯闪烁的街道、斛光交错的酒馆以及衣

着艳丽的女郎也足可以让你恍惚有种身

在巴黎的错觉。喜爱奢侈、华丽的拉丁

民族所打造的城市显然是华沙的朴素所

不能比拟的。

流浪狗

走在布加勒斯特街头，除了那些

被时间之尘掩盖昔日铅华的建筑之外，

街头的流浪狗也算是一道风景，但这道

风景却一点也不可爱，反而有些惊悚。

9月到布加勒斯特采访埃内斯库音乐节

的时候，体型巨大的流浪狗几乎随处可

见，而当时罗马尼亚国内正就流浪狗这

一社会顽疾争论不休。争论的起因是一

名四岁男童被一群流浪狗咬死的惨剧，

随后民众游行，要求政府对流浪狗进行

治理。

流浪狗的问题在罗马尼亚由来已

久，据称全国有10万只左右流浪狗，而

数年前在首都布加勒斯特繁华的维多利

亚大街上也曾发生过一名日本人被流浪

狗咬死的事件。虽然政府早有意治理，

但却一直遭到动物保护主义者的反对。

可9月初的惨剧实在太触动人的神经，

罗马尼亚政府最终决定：对无人领养的

流浪狗施以安乐死。这一法案应该是起

到了很大作用，因为11月底再到布加勒

斯特的时候，已经几乎见不到流浪狗的

身影。唯一见到的一次是在一个路口。

记得那天赶完稿，到距离旅馆不远的必

胜客吃晚饭。饭馆的意面做得实在是差

强人意，软塌塌的面条估计是厨师忘了

关火而煮得过久，肉酱发硬，芝士也像

是不知哪里搞来的廉价品，味同嚼蜡，

标准化连锁食品产业的恶果。草草吃

完，要了一杯橙汁等窗外的雨能小些，

就在这时我看到了十字路口信号灯光闪

烁下的流浪狗。

一开始，我并没发觉这是只无家

可归的狗。它似乎属于旁边那个正在等

待过马路的，身材发福的中年妇人。然

而，信号灯转成绿色之后，妇人离开，

狗却依然在路口等待，被雨水打湿的毛

在灯光下闪着光。红灯、绿灯、再红

灯，无数次变化之后，狗依然一动不动

的站在路口。那姿态让人觉得它属于每

个在它旁边等待信号灯的人，但这只是

给人的错觉，或者仅是这无家可归的狗

的希望。在波兰宠物狗也随处可见，可

那些有主的狗总是神气活现，和夹着尾

巴的流浪狗完全不是一个气场。

猫城

与流浪狗相比，布加勒斯特的流浪

猫确实算得上是可爱的存在。实际上，

它们或许并不能算真正意义上流浪的

猫，而只是散养的宠物，再或许是“猫

城”的主人。距离市中心不远的“民俗

村”便是“猫城”的所在。

民俗村是一个博物馆，里面座落着

从罗马尼亚各地迁移而来的风格不同的

旧民居。对于一个民俗学门外汉来说，

对于这些各地民居之间的差异实在是一

头雾水，又何况在是在一个阴云密布、

寒冷彻骨的天气里参观。实际上，民俗

博物馆里除了我一个游客也没有，里面

是一个猫的世界。

每到一座民居前，都能看到一只

猫蹲在院子里，或者房屋的台阶上，一

个个吃得胖乎乎的，闭着眼睛睡觉。听

到脚步声，猫便睁开眼睛，伸个懒腰，

朝我走来，走到近前，猫开始在我的腿

上蹭起来，丝毫没有流浪猫的疑心和警

觉。等到我离开，猫也一直跟着，到下

一座民居，然后便有下一只猫出来迎

接，同样致以“蹭腿礼”。

难道真有《1Q84》里面描写的猫

城？也许夜幕降临之后那些猫们真的

会聚在一起聊聊白天经历：那个背着大

包，闯进我们猫城里东张西望的异乡人

到底是谁啊? （图文/韩新忠） 
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Świątynia w okolicach miasta Chongqing - 
skąpany w dymie dziesiątek kadzideł żelazny 
smok przytrzymujący niewielki dzwoneczek.
重庆一个寺庙的屋顶建筑，龙头含着一个钟。

Panda w ie lka  –  zw ie rzę  uważane w 
Chinach za „skarb narodowy” i powszechnie 
uwielbiane.
自然保护区内的中国国宝大熊猫。

Zakazane Miasto w Pekinie – grupa uczennic szkoły podstawowej ćwiczy salutowanie.
北京故宫午门前，小学生接受武警战士的军训。

BURSZTYN Zima 201356

行走中国 Po Chinach



O CHINACH P
Napis „Herbata” na szyldzie herbaciarni.
中国传统茶楼的招牌，作为全世界茶的发源地，饮茶
在中国也是一种文化和生活方式。

Shenzhen, niegdyś niewielka wioska rybacka 
położona na północ od Hongkongu, w ciągu trzech 
dekad rozwinęła się w wielomilionową metropolię, 
stając się symbolem postępu ekonomicznego Chin.
深圳，以前只是香港北边的一个小渔村，经过几十年
的发展，现在已经发展成为大都市，象征着中国经济
的迅猛前进。

麦特·格斯特姆斯基(文/摄)
Mateusz Gostomski
博客地址
Blog: www.chinskiemysli.pl

行走中国
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Historia Qiqi i Mateusza jest dość nie-
typowa: od miłości wirtualnej do realnej, 
od międzykontynentalnego dystansu do 

bycia razem na różnych kontynentach.
Qiqi i Mateusz znają się od roku 2003, kiedy 

to po raz pierwszy spotkali się... w internecie. 
Później przez 8 lat wspólnie podróżowali po 
Chinach i po Polsce, aby wreszcie pobrać się 
w czerwcu 2011 roku. Po ślubie zamieszkali 
w Katowicach, skąd pochodzi Mateusz. Qiqi 
pracowała jako lektorka języka chińskiego na 
Uniwersytecie Śląskim. Moi studenci zaczynali 
od zerowej znajomości chińskiego, ale po dwóch 
latach potrafili już płynnie mówić, a nawet ze 
mną dyskutować – wspomina z dumą swoje 
pedagogiczne sukcesy Qiqi. Praca na uczelni 
sprawiała jej nie tylko satysfakcję, ale i ogromną 
przyjemność. Często rozmawiała ze swoimi 
studentami o różnicach kulturowych między 
Chinami a Europą. Oni pożyczali od niej chińskie 
filmy, pytali o chińskie legendy wygrzebane gdzieś 
w internecie. O niektórych nawet nie słyszałam – 
przyznaje Qiqi, dla której źródłem wielkiej dumy 
była możliwość dołożenia się do promocji języka 

chińskiego i chińskiej kultury.
W roku 2013 para przeniosła się do Chin. 

Zamieszkali w Shenzhen – dynamicznym ośrodku 
gospodarczym w południowochińskiej prowincji 
Guangdong, tuż przy granicy z Hongkongiem. 
Tym razem to Mateusz został nauczycielem. W 
jednym z miejscowych przedszkoli uczy maluchy 
języka angielskiego. Pobyt w Chinach to dla niego 
także okazja do doskonalenia swojej znajomości 
chińskiego. Qiqi przyznaje jednak, że mężowi 
zdarzają się nadal zabawne wpadki. Ze względu 
na fonetyczne podobieństwo, nie potrafi np. 
odróżnić słów „kołdra” i „kubek” (oba wymiawia 
się „beizi”, a różni je jedynie ton pierwszej sylaby). 
Mateusz nie zraża się jednak takimi trudnościami 
i z wielkim zaangażowaniem uczy się ojczystego 
języka żony.

Qiqi uważa, że miłość oznacza gotowość 
dzielenia się z ukochaną osobą wszystkim. 
Choć od ich pierwszego, wirtualnego spotkania 
minęło już 10 lat, Qiqi i Mateusz nadal są sobą 
zafascynowani. Młoda małżonka zwraca uwagę na 
drobne, z pozoru, szczegóły, np. fakt, że Mateusz 
zawsze daje jej pierwszy kęs, kiedy je coś 

QIQI I JEJ 
POLSKI MĄŻ
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smacznego. Nigdy nie zapomina też o powiedzeniu jej 
„dzień dobry” i „dobranoc”. To niby drobnostka, ale w 
oczach żony świadczy o sile łączącego ich uczucia.

Mateusz i Qiqi pochodzą z krajów bardzo od 
siebie odległych, zarówno geograficznie, jak i kul-
turowo. W tej sytuacji nie sposób oczywiście uniknąć 
nieporozumień, czy wręcz konfliktów. Nie uważają 
ich jednak za szczególnie istotne, być może dzięki 
obustronnej otwartości i tolerancji. Wiele osób 
myślało, że w takim międzynarodowym małżeństwie 
będzie dużo kłopotów i problemów – wspomina Qiqi, 
która jest przekonana, że kluczowe znaczenie ma 
zachowanie pozytywnego nastawienia. Ono bowiem 
pozwala, jej zdaniem, dostrzegać wszystko to, co 
cieszy. Negatywne nastawienie powoduje, że więcej 
uwagi poświęca się trudnościom - przekonuje. Trudno 
zaprzeczyć, że różnice kulturowe oznaczają różnice w 
sposobie myślenia, ale to właśnie dla Qiqi i Mateusza 
jedno ze źródeł wzajemnej fascynacji.

Okres, kiedy mieszkała w Polsce, pozostawił Qiqi 
przede wszystkim przyjemne wspomnienia. Ojczyzna 
Mateusza to dla niej zachwycające krajobrazy, 
wspaniała historia, fascynująca kultura i sympatyczni 
ludzie. Zdarzały się jednak również momenty mniej 
przyjemne, kiedy to ujawniały się uprzedzenia i nie-
wiedza słabo znających Chiny Polaków. Większość 
zna Chiny z mediów i filmów, więc często mają 
wyobrażenie o naszym kraju sprzed wielu, wielu lat – 
narzeka Qiqi. Mieszkając w Polsce, musiała czasem 
odpowiadać na dość dziwne dla niej pytania, np. czy 
w Chinach nadal są rykszarze, czy można w jej kraju 
kupić chleb.

Najbardziej jednak martwiło Qiqi przekonanie 
wielu Polaków o niskiej jakości chińskich produktów 
i wielkiej biedzie, w jakiej jakoby żyją Chińczycy. 
Starała się zawsze tłumaczyć, że w Chinach wytwarza 
się również produkty wysokiej jakości. Ma nadzieję, że 
Polacy będą stopniowo poznawać chińskie produkty 
zaawansowane technologicznie. Zawsze starała się 
być kimś więcej niż tylko lektorką języka chińskiego. 
Próbowała pokazywać Polakom chińską kulturę, a 

także to, jakie są współczesne Chiny.
Mateusz odwiedził Chiny po raz pierwszy w roku 

2007. Interesował się jednak Państwem Środka już 
wcześniej, nawet jeszcze przed poznaniem Qiqi. 
Jego zdaniem, nieodpowiedzialne jest wypowiadanie 
się o kraju, którego nigdy się nie odwiedziło. Opinie 
usłyszane gdzieś czy przeczytane nie do końca 
i nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość - mówi. 
Zwraca przy tym uwagę na fakt, że Polacy – często 
mówiący w kontekście Chin o cenzurze czy łamaniu 
praw człowieka – nic nie wiedzą o dobrych stronach 
chińskiej rzeczywistości, bo to nie jest chwytliwy 
temat. Tymczasem, jak przekonuje Mateusz, warto 
pamiętać np. o tym, że Chińczycy bardzo cenią sobie 
życie rodzinne, a kontakty międzyludzkie są dla nich 
bardzo istotne.

Młodzi małżonkowie patrzą w przyszłość z dużym 
optymizmem. Mają zresztą bardzo konkretne cele 
osobiste i zawodowe. Plan najważniejszy to dziecko. 
Qiqi chciałaby, aby do szkoły podstawowej chodziło w 
Chinach. Ponieważ moje dziecko będzie Chińczykiem 
lub Chinką jedynie w połowie, musi posiąść wiedzę 
o tradycyjnej chińskiej kulturze – tłumaczy młoda 
matka in spe. Mateusz od siebie dorzuca stanowczą 
deklarację dalszej, pilnej nauki języka chińskiego. 
Chciałby się go nauczyć na tyle dobrze, aby mógł mu 
posłużyć do celów zawodowych lub biznesowych. 
Najważniejszą dla obojga rzeczą jest jednak bycie 
razem.

Spotkanie z człowiekiem pochodzącym z tak 
daleka przypisujemy często przeznaczeniu. Czym jest 
to przeznaczenie? Tak naprawdę chodzi o to, kogo 
spośród tysięcy ludzi, których mijamy codziennie na 
ulicy, obdarzymy zrozumieniem i wyrozumiałością. 
To zrozumienie i wyrozumiałość okazywać można 
na wiele sposobów, a – jak pokazuje przykład Qiqi 
i Mateusza – nawet głębokie różnice kulturowe nie 
muszą tu stanowić przeszkody nie do pokonania. (tł. 
Wojciech Jakóbiec)  
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2011年对生活在深圳的向琦奇来说是不同寻常的

一年，在这一年，她嫁给了相处八年的波兰小伙--麦

特，开始了她的跨国婚姻。

现居深圳的向琦奇和麦特于2003年通过网络相

识，之后的八年间，中波两国的各地留下了他们一起

走过的身影，他们于2011年6月在波兰结婚，定居于

麦特的家乡卡托维茨。两年之后，二人一起回到了中

国。

2011年嫁到西里西亚的向琦奇，先后就任于三

所波兰大学的中文系。她说，在波兰教汉语是让她很

温暖的一件事，这绝不仅仅是教会他们唱一首中国民

歌，更在于她发现她的学生们在积极运用中文创作，

或者认真地跟她探讨中欧之间的民族文化差异。

向琦奇的波兰学生们经常会找她借一些中国的电

视剧、电影，也经常问她一些他们在互联网上搜索到

的关于中国的古老神秘传说，每当这时琦奇都特别感

动，也很高兴能为民族文化的传播发扬尽到自己的力

量。 

麦特和向琦奇来自相隔千里的两个国家，有着完

全不同的文化背景和成长环境，在婚姻生活中不可避

因爱你而爱上的国度
——                                                                                        向琦奇和她的波兰老公
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免的会遇到各种各样的问题和矛盾，但向琦奇和麦特

却觉得重要的是用什么样的心态对待它们。文化差异

虽然会带来不一样的想法、不一样的观点，但也会有

很多精彩的爆料发生。如果能够以积极的心态面对，

就会发现这些“不一样”里面藏了很多的乐趣。

像所有的跨国婚姻一样，向琦奇和麦特之间一

直有一个人生活在对方的国家。自结婚后已在波兰度

过两年时光的向琦奇提起波兰总是赞不绝口，从肖邦

说到肖邦公园，从文化说到历史，她说她喜欢波兰风

景如画，人们和善热情。但是提起让她尴尬的事，向

琦奇也不禁苦笑起来，“波兰人大部分的信息来源于

媒体或者电影电视，他们很喜欢中国的乡土片，像

《红高粱》，还有一些旧上海的电影。他们对中国的

印象停留在30、40年代，比如我们去打出租车，司

机就会问是不是中国的交通工具还是人力车？还有人

问我中国是不是没有面包？”

向琦奇说，她希望自己不仅仅是一名汉语老

师，更是能够传输中国文化和中国精神的文化使者。

向琦奇经常向自己的波兰同事和学生们介绍中国的风

土人情、人文景观以及享誉世界的中国美食，这些对

向琦奇那些从没有来过中国的波兰朋友们都有很大的

吸引力。他们对中国的儒家思想，神秘传说，包括飞

速发展的现代化都充满了好奇，希望有机会来中国看

看，感受一下向琦奇向他们描述的，不一样的中国。

2013年跟向琦奇一起回到深圳的麦特目前在深

圳的一所幼儿园教小朋友们学英语，麦特在教孩子们

学英文的过程中也能学到很多中文。向琦奇说，麦特

对汉语很感兴趣，也经常闹一些笑话，问一些奇怪的

问题，比如“杯子”和“被子”有什么不一样，向琦

奇说这点很像她在波兰时教的学生们。

向琦奇说，麦特感动自己的其实都是一些小

事，比如平时有什么好吃的好玩的东西，麦特总是把

第一口给向琦奇，包括每天早上、睡前麦特深情地说

早安、晚安这样的小细节，都让向琦奇觉得甜蜜。

在向琦奇接受采访的过程中，不懂中文的麦特

一直坐在她旁边微笑地看着她，安静地听她跟记者讲

述中文。而向琦奇也会在回答完每一个问题后用英文

向麦特解释刚刚她被问了什么问题，她又是如何回答

的。

据说爱情的其中一个表现形式就是，你越爱一

个人，你就越想要事无巨细地跟他解释和分享。而此

时距离向琦奇和麦特第一次网络对话已经过去了10

年。

在麦特还没有来到中国之前，他对中国的名胜

古迹就已经有了很深的了解。他第一次踏上中国的土

地是2007年，当时麦特刚完成他关于中国的世界文

化遗产名城的硕士论文。麦特说他一直对中国很向

往，说其实自己是先喜欢上了一个地方，然后又在这

里找到了他要找的人。麦特认为，想要全面认识一个

国家一定要亲自到这个国家去看一看，体会一下当地

生活，往往人们从报纸上、电视上看到的不是最真实

的消息。于是2007年第一次来中国的麦特，为了更

好地了解中国的风土人情，买了波兰到北京的机票之

后便在中国开始了他历时两个半月的自由行，真正做

到了一点一滴切切实实地感受中国当地的生活。麦特

说他很喜欢中国，比如中国人重视家庭生活，人与人

之间的关系更加紧密可靠，以及中国的快速发展。

现在深圳定居的向琦奇夫妇对未来发展充满信

心，无论对事业还是家庭都有明确清晰的目标。麦特

希望自己能够在今后开创事业，从中国起步逐渐跟波

兰建立联系，希望有一天能够回到欧洲市场。而谈到

家庭计划的时候，向琦奇说她希望自己的孩子将来能

够在中国接受基础教育，唐诗宋词带给孩子的文化沉

淀和文化熏陶至关重要。 

当被问到他们对彼此的希望，麦特飞快的答

道：“我对琦奇没有别的要求，我们永远在一起是最

重要的。”

如何与一个遥远的人相遇，如何爱上一个素未

谋面的国度，我们常常归功于缘分。那么缘分又是什

么呢？事实上，在与万千人万千事的擦肩而过中，你

把理解和包容给了谁，谁就跟你有了缘分。而这理解

和包容里，更蕴含无数的方法和可能，无论选择哪个

切入点都将助力永恒。(文/毕磊)  
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《我曾这样寂寞生活》
中文译本面世

辛波斯卡诗选

一九二三年生于波兰小镇布宁。

擅长以幽默、诗意的口吻描述严肃主题和日常事务，以诗歌回答生活。

当代最为迷人的诗人之一，享有“诗界莫扎特”的美誉。

一九九六年获得诺贝尔文学奖，是文学史上第三位获奖女诗人。

二○○一年成为美国文学艺术学院名誉会员，系美国授予杰出艺术家的最高荣誉。

二○一二年二月一日，于克拉科夫逝世。

同年，《万物静默如谜》由湖南文艺出版社翻译出版，

不仅入选“新浪中国”、“深圳读书月”等各大年度“十大好书”榜，

更是创造了诗集的出版奇迹，

一年内畅销十万册，

使她成为在中国最具影响力的诺贝尔文学奖获奖诗人。

维斯拉瓦·辛波斯卡
Wisława Szymborska 

1923 – 2012
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我必须迅速地

描绘云朵——

瞬间，

它们就会变形。

它们的特质：

绝不重复

形状、阴性、姿态、布局。

没有任何记忆的重负，

它们游戈于事实之上。

它们能见证大地上的事物？

当事情发生，它们便分散。

和云相比，

生活栖息于坚固的基础之上，

一成不变，近乎永恒。

为什么正好是这个，而不是其他？

为什么这个特殊的自我，不住在鸟巢，

而在屋子里？身体封存于皮肤，而不是鳞片？

顶部不是覆盖着树叶，而是一张脸？

为什么此刻在地球上，在所有日子中的星期二，

为什么在地球上，束缚于这颗星星下？

无视我缺席的那么多年？

无视一切时日和命运中的诸海，

这些细胞、神仙，以及腔肠动物？

什么事物让我真实地显现

既不是一英寸，也不是遥远的半个地球，

既不是一秒钟，也不是幽眇的远古？

什么事物让我将自己填充得如此完满？

为什么此刻我凝视着黑暗，

低语着这无止尽的独白，

就像那狂吠的东西，我们称之为狗？

《我曾这样寂寞生活》诗选

云 惊异

在云旁，

甚至一块石头也像兄弟，

被你信任，

而云是疏远的表亲。

让想生存的人生存，

而后死去，一个接一个：

而云对

人间的事物

漠不关心。

它们傲慢的队列

安闲地漫游于你的全部生活之上，

以及我尚未完成的生活。

它们没有义务随我跑去逝去。

它们漂移时，也不必被人看见。

2014年1月10日，已故波兰著名女诗人辛波斯卡第二本诗集《我曾这样寂寞

生活》正式与中国读者见面。

在当天举行的新书发布会上，湖南文艺出版社以及波兰驻华大使馆的工作人

员向到场的读者们介绍了辛波斯卡的生平与作品，并组织了诗歌朗诵会。现场的

读者们踊跃分享自己对辛波斯卡诗作的理解与喜爱。出版社计划在北京、上海、

杭州、广州等城市为《我曾这样寂寞生活》诗集举办一系列的推介会。

2014年波兰文学界和波兰驻华大使馆将大力推广波兰书籍的翻译与出版工

作，我们期待着亚当·扎加耶夫斯基新诗集，雷沙德·卡普钦斯基的新书，卡罗

尔·席曼诺夫斯基的传记及安德奇吉.玛莱斯卡的儿童文学《魔幻书》等作品的问

世。（波兰驻华大使馆供稿） 
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Wed ług  p res t i żowego  P rog ramu 
Międzynarodowej  Oceny Umie-
jętności Uczniów (PISA), poziomem 

edukacj i  imponują już nie ty lko chińskie 
metropolie, ale także małe miasta na prowincji. 
Tymczasem w k ra jach  Zachodu  j akość 
kształcenia spada.

Okazało się, że poziom edukacji w Chinach 
znacznie przewyższa ten w wielu bogatszych od 
nich krajach Zachodu. W rankingu PISA z 2009 
roku Szanghaj zajął pierwsze miejsce, ale wtedy 
jeszcze nie było pewne, czy wyniki uzyskane w 

tym mieście (podobne osiągnięto w Hongkongu) 
są reprezentatywne także dla chińskiej prowincji. 
Okazało się, że są.

Ekspe rc i  p r zypom ina ją ,  że  nawe t  w 
biedniejszych regionach Chin (a może: zwła-
szcza tam), najokazalszym budynkiem w każdej 
miejscowości jest zwykle szkoła, w odróżnieniu 
od krajów zachodnich, gdzie najwięcej inwestuje 
się w centra handlowe. Wiadomo przecież, że 
inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość 
kraju, a nie w bezmyślną konsumpcję. 

Bardzo interesujące wyniki  przyniosła 

POZIOM CHIŃSKIEJ 
EDUKACJI WYŻSZY NIŻ W 
KRAJACH ZACHODU
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ankieta przeprowadzona wśród uczniów 
z różnych krajów. Na pytanie o najlepszy 
sposób na osiągnięcie sukcesu, dzieci 
ze Stanów Zjednoczonych odpowiadały, 
że najczęściej decyduje o nim szczęście. 
W ich przekonaniu ktoś albo rodzi się z 
predyspozycjami do nauk ścisłych, albo „nie 
ma do nich zdolności”. Europejscy uczniowie 
twierdzil i ,  że sukces jest dziedziczny, 
podczas gdy ponad 90% dzieci w Chinach 
jest przekonanych, że życiowe powodzenie 
zależeć będzie od ich ciężkiej pracy.

Chiński system edukacji swoją ogólną 
strukturą bardzo przypomina polski (ma 

podobny układ szczebli edukacyjnych).
Edukacja przedszkolna przeznaczona 

jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat i pro-
wadzi się ją w przedszkolach. Edukacja 
podstawowa obejmuje z kolei dzieci w wieku 
od 6 do 11 lat.

Sześc io le tn ie  szko ły  podstawowe 
zarządzane są zwykle przez lokalne władze. 
Edukacja na tym poziomie jest w Chinach 
bezpłatna, choć istnieją także płatne 
szkoły prywatne, należące do firm lub osób 
fizycznych

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat uczy 
się w szkołach średnich, działających na 
dwóch poziomach: trzyletniego gimnazjum 
i również trzyletniego liceum. Nauka w 

gimnazjum jest obowiązkowa, w związku z 
czym uczęszczanie do takiej szkoły (o ile nie 
jest prywatna) jest bezpłatne. Obowiązek 
szkolny nie obejmuje już liceów, co oznacza 
konieczność uiszczania czesnego (nie jest 
ono przesadnie wysokie).

Obok l iceów ogólnokształcących (z 
reguły publicznych), w Chinach działają 
także licea zawodowe (często prywatne), 
oferujące przygotowanie do wykonywania 
określonego zawodu. Kwalifikacje uzyskane 
w takich szkołach traktuje się tak samo 
jak kwali f ikacje uzyskane w szkołach 
publicznych.

Chińskie uczelnie oferują zarówno studia 
zawodowe, jak i licencjackie (4-letnie), 
magisterskie (2- lub 3-letnie) i doktoranckie 
(z reguły 3-letnie). Rekrutacja na studia 
l icencjackie odbywa się na podstawie 
wyników ogólnokrajowego egzaminu, który 
trochę przypomina polską maturę (bo z 
reguły przystępują do niego świeżo upieczeni 
absolwenci  l iceów).  Przeprowadzany 
jest co roku w czerwcu. Kandydatów na 
najmodniejsze kierunki na najbardziej 
prestiżowych chińskich uniwerystetach czeka 
gigantyczna konkurencja. Dlatego dostanie 
się na dobrą uczelnię to w Chinach niełatwa 
sztuka. (tekst: Leszek Sadowski) 
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1 marca w warszawskie j  Sal i  Kongresowej 
zagrał znany chiński pianista Li Yundi. Koncert 
zorganizowano z okazj i  rocznicy urodzin 

Fryderyka Chopina. Na widowni zasiadła m.in. Anna 
Komorowska. Obecny był także ambasador Chin w 
Polsce Xu Jian.

Li Yundi, zaliczany do najwybitniejszych chińskich 
pianistów młodego pokolenia, nazywany jest „poetą 
fortepianu”. W Warszawie zagrał tym razem nokturny 
Chopina, „Fantazję C-dur” op. 17 Roberta Schumanna 
(utwór znajduje się na najnowszej nagranej przez 
artystę płycie) oraz „Sonatę f-moll” Ludwiga van 
Beethovena.

Muzyka w wykonaniu Li Yundi zawsze zachwyca – 
i tym razem nie było inaczej. Gra chińskiego wirtuoza 
zrobiła wielkie wrażenie na pani Agnieszce, która 
porównała doznania z koncertu do „promyków słońca 
delikatnie muskających po twarzy”. Melomanka, która 
sama uczy się gry na fortepianie, docenia precyzję, 
delikatność, błyskotliwość i miękkość wykonania Li. 
Zdaje sobie bowiem sprawę z tego, jak trudno tak 
doskonale opanować technikę gry na fortepianie.

Kariera Li Yundi jest mocno związana z Chopinem 
i Warszawą. W roku 2000 przyznano mu I nagrodę w 
XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Fryderyka Chopina. Zwycięstwo w tak prestiżowym 
konkursie zapewniło mu status jednego z wiodących 
interpretatorów muzyki Chopina, a nawet przydomek 
„chiński Chopin”.

W uznaniu zasług Li Yundi na polu popularyzacji 
twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora 
minister kultury i dziedzictwa narodowego odznaczył 

go w roku 2010 medalem „Gloria Artis”.
Zorganizowany 1 marca w Warszawie koncert 

był częścią europejskiego tournee Li Yundi. Występ 
w polskiej stolicy miał jednak dla młodego pianisty 
znaczenie szczególne. Jak sam powiedział, chętnie 
wraca do Warszawy, gdyż czuje się w tym mieście 
bardzo dobrze. Lubi przyjeżdżać do Polski, bo to 
ojczyzna Fryderyka Chopina. Utwory polskiego kom-
pozytora wykonuje tym chętniej, że zależy mu na 
dalszej popularyzacji twórczości Chopina.

Ze względu na szczególny charakter występu, 
Li Yundi przygotował dla warszawskiej publiczności 
inny program niż ten wykonywany podczas całej 
europejskiej trasy koncertowej, przede wszystkim 
zwiększając liczbę granych utworów Chopina.

W Sal i  Kongresowej  grze młodego wir tuoza 
fortepianu przysłuchiwali się w zachwycie nie tylko 
Polacy, ale również niemała grupa mieszkających w 
Polsce Chińczyków. Jednym z nich był Wu Ruochen, 
który studiuje na Politechnice Warszawskiej. Przyszły 
inżynier od małego uczy się gry na fortepianie, więc 
tym bardziej jest w stanie docenić niezwykłe wprost 
umiejętności Li Yundi.

Słowa uznania pod adresem chińskiego artysty 
padły także z ust Anny Komorowskiej. Pierwsza dama 
chwaliła znakomite wykonanie programu koncertu, 
jak również zagranego na bis utworu „Obłoki gonią 
księżyc”, którego autorem jest chiński kompozytor 
Ren Guang. Piękna melodia zabrzmiała w całej sali, 
a gdy wybrzmiała, wybuchły gorące oklaski. (tekst: 
Tang Li) 

Li Yundi znowu 
zachwyca w Warszawie



中国钢琴家李云迪3月1日晚在波兰华沙国家交响音乐

厅举行了“纪念肖邦诞辰”独奏音乐会。被誉为中国“钢

琴诗人”的李云迪演奏了肖邦、舒曼和贝多芬的作品，为

观众奉献了一场古典音乐的盛宴。

当晚，能容纳近1100个座位的演奏大厅内座无虚

席。伴着经典的肖邦降B小调夜曲的响起，如梦般的旋律

从“钢琴王子”李云迪的指尖下流出，让现场观众沉醉在

肖邦那如梦如诉的世界里。萧邦的夜曲非常精致和优雅，

最迷人之处是那梦幻般的旋律与热烈的情感表达，每一首

像是诉说着他心情的变化。李云迪说过，他觉得肖邦的夜

曲是非常好听的作品，而且是大众耳熟能详的旋律。

观众阿格涅什卡被李云迪的演奏深深打动，似乎一直

沉浸在肖邦的乐曲中。她说：“听着肖邦的音乐我好像心

灵深处有被触动的感觉。在李云迪的演奏中，我看到了精

致和柔情，给我的感觉是，旋律舒适畅快。给我印象最深

的是演奏给人带来的美感，我非常喜欢。年轻的音乐家在

演奏技巧上很有成就。我本身是教钢琴的，明白需要怎样

的苦练才能获得这一切。因此，值得赞叹，希望还能听到

更多他演奏其他作曲家的作品。”

李云迪与波兰和肖邦有着不解之缘，2000年他成名

于肖邦国际钢琴大赛，从此登上国际音乐舞台。他是有史

以来肖邦金奖最年轻的得主，被认为是肖邦音乐杰出的诠

释者，并享有“中国肖邦”的美誉。为表彰他对波兰文化

发展做出的杰出贡献，2010年波兰政府授予李云迪代表国

家至高荣誉的“荣耀艺术”文化勋章。观众汉娜表示很高

兴能欣赏到当天的音乐会，她对年轻演奏家的演出赞不绝

口。谈到对演奏会的评价时，汉娜说道：“我非常喜欢！

肖邦是我们国家伟大的作曲家，肖邦钢琴比赛获奖者的演

奏很精彩。演奏者年轻而富有才华，我很喜欢。”

本场演出是李云迪欧洲巡演之旅中具有特殊意义的一

站。他表示，再次回到华沙感到非常亲切。波兰是肖邦的

故乡，他希望能把更美好的音乐带给波兰人民，并通过音

乐让波兰人民更多地了解中国和中国文化。为了这次华沙

音乐会，李云迪特意准备了与欧洲巡演其他城市均不同的

曲目，除增加了肖邦作品的分量外，还演奏了舒曼的《幻

想曲》和贝多芬的《热情奏鸣曲》。罗伯特父子俩特地远

道赶来聆听李云迪独奏音乐会。罗伯特对记者说，他感觉

音乐会棒极了。一直以来，他都很期待这场音乐会，以前

只是在广播里和唱片中听过李云迪的演奏，这还是头一次

感受现场音乐会的气氛。

罗伯特的儿子马尔青也激动地说：“李云迪演奏得太

美了，如此细腻，把肖邦的作品诠释的无与伦比。我被感

动了，的确非同凡响。我非常喜欢。”

在波兰华沙理工大学学习的中国留学生伍若宸从小学

习弹钢琴，他深有感触地说，李云迪确实弹得非常好，当

天让他真正感受到了音乐的魅力。

李云迪在最后返场演出时特地演奏了中国乐曲《彩

云追月》。悠扬的旋律回荡在整个音乐厅，当最后的音符

在李云迪的指间停顿时，台下响起了听众阵阵雷鸣般的掌

声。（图文/汤黎）  

肖邦生日纪念音乐会  

李云迪琴声打动观众
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汉字 Znak rozszyfrowany

[yì] [yì] [yì] [yǔ] [yì] [yǔ] 
藝 语義 語义艺

Jak wiele mogą mieć ze sobą wspólnego takie oto 
dwa znaki: 藝 i 艺? A taka para: 義 i 义? Więcej 
niż się na pierwszy rzut oka wydaje. W przypadku 

obu par chodzi bowiem o... ten sam znak chińskiego 
pisma. Znaczące różnice w wyglądzie wynikają z faktu, 
że każda para to znak w dwóch wersjach: „tradycyjnej” 
(zwanej też „nieuproszczoną”) oraz uproszczonej. Obie 
wersje mają w standardowej wersji języka chińskiego 
(czyl i  tzw. „mandaryńskim”) identyczną wymowę 
i znaczenia, jedyna różnica polega na formie zapisu.

Uproszczonych znaków w stosowanym dziś 
kształcie zaczęto używać w kontynentalnej części 
Chin w latach 60-tych i 70-tych minionego stulecia. 
Na Tajwanie, w Hongkongu i w Makau reform pisma 
nie przeprowadzono, w związku z czym nadal pisze 
się tam znakami „tradycyjnymi”, czy – inaczej mówiąc 
– nieuproszczonymi. Taką formę stosują również 
kaligrafowie – kto chce uprawiać tę subtelną sztukę, 
musi się zatem zaznajomić z tradycyjnymi formami 
chińskich znaków. 

Zmiany niekoniecznie oznaczały tu zerwanie z 
tradycją, bowiem metody upraszczania wielu znaków 
nawiązywały do używanych w Chinach już wcześniej 
(czasem nawet znacznie wcześniej) wariantów, odmian 
lub stylów pisania. Przytoczone na początku tego tekstu 
przykłady są, trzeba przyznać, skrajne. W większości 
wypadków znaki w wersjach „przed” i „po” (uproszczeniu, 
oczywiście) są do siebie na tyle podobne, że nietrudno 
je rozpoznać. „Rozpoznawanie” jest z reguły konieczne, 
gdyż nikt raczej nie uczy się dwóch odmian chińskiego 
pisma jednocześnie. W przypadku poznających język 
chiński jako obcy cudzoziemców wszystko zależy od 
tego, gdzie (lub od kogo) się uczą. Jeśli w kontynentalnej 

części Chin lub od pochodzącego stamtąd nauczyciela, 
poznają znaki w wersji uproszczonej. Jeśli nauka odbywa 
się na Tajwanie lub pod okiem tajwańskiego nauczyciela, 
uczą się pisać chińskie znaki w wersji „tradycyjnej”.

Żadna z tych opcji nie wyklucza umiejętności czytania 
drugiej z odmian znaków, choć wymaga to poznania 
podstaw i „opatrzenia się” z nimi. Z pisaniem jest z 
reguły o tyle trudniej, że chińskie znaki (niezależnie od 
odmiany) w ogóle dużo łatwiej opanować biernie (tj. 
nauczyć się je rozpoznawać) niż czynnie (tj. nauczyć się 
je pisać).

W rozpoznawaniu pomaga duża regularność 
wprowadzonych do chińskiego pisma uproszczeń. 
Poza nie aż tak licznymi wyjątkami (jak te przytoczone 
na początku), w znakach modyfikowano poszczególne 
elementy składowe. Dla przykładu: tzw. „język” (to 
nazwa jednego z elementów), który w wersji tradycyjnej 
miał formę 言, w wersji uproszczonej przybiera formę 
讠. „Tradycyjny” znak語 w wersji uproszczonej wygląda 
zatem tak: 语, a np. 話 uproszczono do 话. Podobnie 
było ze znakiem „brama” – 門 (wersja tradycyjna) i 门 
(wersja uproszczona) – występującym również jako 
element w znakach takich jak: 間, 問 czy 們, w wariancie 
uproszczonym zapisywanych odpowiednio: 间, 问 i 们.

Czasem znaki po uproszczeniu wyglądają dokładnie 
tak samo, jak przed nim. Dotyczy to nie tylko znaków 
o tak prostej w „tradycyjnej” wersji strukturze, że raczej 
nie dało się ich jeszcze bardziej uprościć (np. 大, 小 czy 
月). Chiński tytuł czasopisma „Bursztyn”, który widnieje 
na okładce i w stopce stron opatrzonych nieparzystymi 
numerami,  zarówno w wersj i  „ t radycyjnej” ,  jak 
i  uproszczonej, wygląda tak samo: 琥珀. (tekst: Wojciech 
Jakóbiec)

bursztyn.cri.cn
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Składniki: 
35 dag chudego mięsa wieprzowego 
20 dag kapusty 
2 główki czosnku
kawałek imbiru 
10 małych suszonych papryk 
30 ziaren pieprzu syczuańskiego 
szczypta sproszkowanego pieprzu syczuańskiego 
3 łyżki smażonej papryki 
3 łyżki mąki ziemniaczanej 
3 łyżki soli 
3 łyżki sosu sojowego 
3 łyżki pasty sojowej 
1 łyżka cukru

MIĘSO 
WIEPRZOWE 
GOTOWANE W 
WODZIE

美食 Kuchnie
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Sposób przyrządzania: 
Wieprzowinę pokroić na cienkie płatki, 
dodać mąkę ziemniaczaną, sól i odrobinę 
wody, pomieszać.
Kapustę pokroić na kawałki.
Czosnek pokroić na cienkie płatki.
Suszone papryki i pieprz syczuański 
włożyć do jednej miseczki, pokroić imbir 
na cienkie płatki i dołożyć do miski 
razem z sosem sojowym, pastą sojową 
i cukrem.
Na patelnię wlać trochę oleju, podgrzać. 
Na rozgrzany olej wrzucić czosnek. 
K iedy czosnek zacznie pachnieć, 
wrzucić na patelnię kapustę i smażyć 
ją z czosnkiem przez dwie minuty, cały 
czas mieszając. Po zdjęciu z patelni 
kapustę z czosnkiem przełożyć do 
miski.
Dobrze wymyć patelnię, ponownie 
ją podgrzać i wylać na nią olej. Na 

podgrzany olej wrzucić suszone papryki 
i pieprz syczuański. Smażyć na małym 
ogniu do momentu pojawienia s ię 
żółtego zabarwienia.
W lać  na  pa te ln i ę  imb i r  z  sosem 
sojowym, pastą sojową i cukrem. Sma-
żyć wszystkie przyprawy na małym 
ogniu do momentu zmiany ich barwy na 
wiśniową. Potem dolać do nich litr wody.
Kiedy woda zacznie wrzeć, rozłożyć 
na patelni płatki mięsa wieprzowego. 
Poczekać kilka minut, aż płatki mięsne 
zmienią kolor na biały. Mięso przełożyć 
do miski, a na nim rozłożyć usmażoną 
paprykę. Całość lekko posypać sprosz-
kowanym pieprzem syczuańskim.
Patelnię porządnie umyć, a następnie 
wylać na nią dwie łyżki oleju i podgrzać. 
Kiedy olej będzie rozgrzany, wlać go do 
miski z mięsem. (tekst: Lin Weida) 
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波兰白菜肉卷
味道咸鲜
汤汁浓郁
口感很嫩也很有滋味
菜肴制作时间约为80分钟

波兰菜

白菜肉卷

美食 Kuchnie

BURSZTYN 2014 No. 174



材  料

猪肉馅：500g

熟白米饭：250g

洋葱：1个

西红柿：半个

黄油：20g

花生油：30ml

西红柿酱：15g

卷心菜：1棵

盐：10g

黑胡椒粉：10g

香叶：5片

黑胡椒：20粒

做  法

1.洋葱切成碎末，番茄切成番茄丁，熟米饭搅松散，备用。

2.锅烧热后，把20ml花生油和所有黄油一同倒入，烧热后，将洋葱碎末倒入其中，煸炒出香味。

3.离火，待油温下降，与室温差不多时，把肉馅和米饭与洋葱油搅拌在一起，之后放入盐和黑胡

椒粉，一同朝一个方向搅拌，这步像中国制作饺子馅一样，直到整个肉馅和米饭均匀地融合在一

起，并且起劲为止。

4.卷心菜用刀将根部整个挖下来，不是切掉，是要将根深一点儿挖下来。之后放入热水中汆烫一

下，这样卷心菜叶就会在水中舒展开来，变成一片一片的。如果没有汆烫和挖根，直接用手剥很

容易剥坏。

5.不要将菜叶汆烫的时间太长，稍稍变绿就可以了，因为还要再煮，因此太熟了，会提前破烂

掉。每片叶子放凉以后，用刀将叶子切成方形，之后把馅料卷到叶子里面，变成一个白菜肉卷，

备用。

6.锅中放剩下的那10ml花生油，烧热后，把香叶和黑胡椒粒放入锅中，煸炒出香味后，放入番茄

丁和西红柿酱，很快就会炒出红油来，之后加入1500ml的开水，稍微炖煮一下。

7.另外找一个炖锅，把包好的白菜卷整齐地码放到锅底， 一层放4—6个，之后将炒好的番茄汤倒

入，汤要刚刚淹没过菜卷即可。

8.中小火炖煮1个小时左右，直到所有的汁水都收汁就可以吃啦。（编辑/林伟大）
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Kiedy po raz pierwszy spotkać się miałem 
z Mao Jingdian, nie potrafiłem sobie 
wyobrazić, że ta mistrzyni Igrzysk 

Paraol impi jskich w Londynie to zaledwie 
18- letn ia dziewczyna.  Podczas wywiadu 
utytułowana zawodniczka często żartowała 
i uśmiechała się, choć historia jej życia nie była 
szczęśliwa. Kontuzja sprzed ośmiu lat niemal 
zniszczyła jej życie, potem był rozwód rodziców. 
Mao Jingdian wiele przeszła, ale to uczyniło ją 
silniejszą, zrówno w sporcie, jak i w życiu.

O Paraolimpiadzie
Bursztyn:  Odczuwałaś tremę podczas 

Olimpiady?
Mao Jingdian: Oczywiście. Po raz pierwszy 

uczestniczyłam w tak wielkich zawodach. 
Przed finałem bez przerwy drżały mi nogi, więc 
ciągle słuchałam muzyki. Najpierw piosenek 
Avril Lavigne, które dodawały mi energii, a 
potem Bandari, żeby się zrelaksować. Podczas 
meczu mój umysł był całkowicie wyciszony. 
W nocy po zwycięstwie obudziłam się o 2:00 
i  uświadomi łam, że zosta łam mist rzynią 
olimpijską. Byłam tak podniecona, że zaczęłam 
dzwonić do znajomych w Chinach, gdzie akurat 
zaczynał się poranek. Na telefonie wisiałam do 
rana londyńskiego czasu.

B: Słyszałem, że nazywana jesteś „królową 
mikroblogów"...

MJD: (śmiech) Wszyscy piszą na mikro-
blogach i je czytają, a ja po prostu zostałam 

SPORT I POEZJA - WYWIAD 
Z NIEPEŁNOSPRAWNĄ 
PINGPONGISTKĄ MAO 
JINGDIAN

体育  Sport
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na tym przyłapana. Nie wystarczyło dla 
wszystkich miejsca na rozgrzewkę, więc 
czekając na swoją kolej, siedziałam na 
podłodze i bawiłam się komórką. Trener nie 
ma nic przeciwko temu, bo nie przegrałam 
nigdy żadnego ważnego meczu.

B: Udział w zawodach za granicą musi 
być okazją do podszlifowania angielskiego?

MJD:  Tak,  a le  na jważnie jsza jes t 
odwaga. Chińska reprezentacja często 
należy do tych najbardziej zamkniętych, 
ale ja jestem wyjątkiem. Musimy mieć 
częstsze kontakty z cudzoziemcami, aby 
mogli poznać prawdziwe oblicze Chin. Moje 
koleżanki z reprezentacji chciały kiedyś 
wymienić się pamiątkowymi plakietkami 
z zagraniczną reprezentacją,  ale nie 
miały odwagi się do nich odezwać. To ja 
załatwiłam sprawę.

Kariera sportowa
B: Wybacz, ale muszę zapytać o twój 

uraz...
MJD: Nie ma problemu. To był 2005 rok. 

Zaczęłam czuć się źle podczas treningu. 
Jedna noga stała się szczuplejsza od 
drugiej. Byłam w każdym większym szpitalu 
w prowincji Jiangsu, ale lekarze nie potrafili 
mi pomóc. Wtedy tata zabrał mnie do 
Pekinu i okazało się, że to zwichnięcie 
nasady kości udowej. Leżałam w szpitalu 
dwa miesiące i przeszłam kilka operacji. 
Potem przez rok leżałam w domu.

B :  J a k  z a t e m  z a c z ę ł a ś  k a r i e r ę 
sportową?

M J D :  S p o t k a n a  p r z y p a d k o w o 

koleżanka opowiedziała mi o specjalnej 
szkole sportowej w Pekinie, więc do niej 
poszłam. Był to rok 2008. W marcu 2009 
mój trener dowiedział się, że z moim 
urazem mogę uczestniczyć w zawodach 
osób niepełnosprawnych. Potem przyszły 
sukcesy w wielu turniejach. W listopadzie 
2009 roku zdobyłam w Jordanii mistrzostwo 
Azji.

B: Komu, twoim zdaniem, najwięcej 
zawdzięczasz?

MJD: Oczywiście mojemu tacie. Rozwód 
rodziców w 2008 roku zapoczątkował 
najtrudniejszy okres w moim życiu. Wtedy 
tata naprawdę bardzo się poświęcał. 
Będę musiała spłacić ten dług, kiedy on 
się zestarzeje. Kupię mu mieszkanie 
w jakimś pięknym miejscu. Jestem też 
bardzo wdzięczna mojemu trenerowi Yuan 
Fengowi, który uczy w mojej szkole. Jest nie 
tylko świetnym trenerem, ale i wychowawcą 
z prawdziwego zdarzenia.

Zainteresowania
B: Czym się jeszcze, poza tenisem 

stołowym, interesujesz?
MJD:  B i la rdem.  Jes t  on  podobny 

do tenisa stołowego. Trzeba umieć się 
skoncentrować i  grać zdecydowanie, 
zwłaszcza wtedy, gdy gra się na wysokim 
poziomie. 

B: Wśród twoich fanów znane są także 
twoje wiersze.

MJD:  A tam,  to  ty l ko  tak ie  sob ie 
bezładne pisanie... Po obejrzeniu filmu 
„Życie Pi” w reżyserii Anga Li leciałam w 
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nocy samolotem. Światła miasta, które widać 
było w czasie podchodzenia do lądowania 
skojarzyły mi się ze scenami z tego filmu. 
Wtedy właśnie, zainspirowana tym widokiem, 
napisałam w samolocie wiersz na gazecie.

B: Których poetów najbardziej lubisz?
MJD:  Wśród  poetów ch ińsk ich  Da i 

Wangshu [modernistyczny poeta żyjący w 
latach 1905-1950 – red.] i Shu Ting [zaliczana 
do nurtu „poezji mglistej” autorka ur. w 1952 
r. – red.], a z zagranicznych najbardziej lubię 
Goethego, Shelley’a i Byrona.

B: Jako mistrzyni paraolimpijska musisz 
być bardzo zajęta.

MJD:  I n te resu ję  s i ę  dz ia ł a l nośc ią 
charytatywną. W okresie obchodów Nowego 
Roku  odw iedz i l i śmy  z  t r ene rem dom 
dziecka w Jinanie. Widziałam, że te dzieci 
potrzebują pomocy nawet bardziej niż osoby 
niepełnosprawne. Brakuje im miłości. W 
domu dziecka pracują wychowawcy, którzy 
słabo zarabiają. Chętnie pomagam innym, bo 
wielu ludzi pomogło kiedyś mnie.

O przyszłości  
B:  A jakie plany zawodowe masz na 

przyszłość?
MJD: Chciałabym zostać poetką, choć to 

zajęcie, które nie przynosi raczej pieniędzy, 
a moja rodzina ma nadzieję, że będą miała 
jakąś solidną pracę. Teraz trenuję i uczę 
się w Jinanie. W tym roku przystąpię do 
matury, a po niej chciałabym studiować 
literaturoznawstwo.

B: Jak długie ferie będziesz miała z okazji 
Święta Wiosny?

MJD: W domu spędzę tylko dwa dni. Nie 
widziałam się z moim ojcem już dość długo.

B: Życzę zatem wszystkiego najlepszego, 
dobrych wyników na maturze i wielu dalszych 
sukcesów!

MJD: Dziękuję bardzo! 
(rozmawiał: Zhang Hexuan)  
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当记者第一次与茅经典相遇时，完全想不到这位

2012年伦敦残奥会乒乓球冠军得主、出道以来已经

夺得8枚金牌的优秀运动员，竟会是一个年仅18岁的

女孩儿。咖啡厅的音乐缓慢而安逸，眼前的她笑靥如

花，阳光撒在她微染的短发上，空气中仿佛都凝聚着

一股青春的气息。

在采访过程中，经典时不时搞怪逗乐，经常与记

者一起开怀大笑，整整三个小时的采访都不曾冷场。

可是生活对经典并不像经典对生活那样悠然坦然。八

年前训练时腿部受伤外加误诊，让她在病床上一躺就

是一年多，其后的家庭变故又让她的生活雪上加霜。

一个十几岁的花季少女，承受了很多人一辈子都无法

想象的艰难困苦，可如今的她已破茧成蝶，不仅成为

了竞技场上的王者，更是生活中的勇士！

奥运历程
哼，好歹也在北京呆过几年，黑皮肤白皮肤的也

都见过不少，有什么不敢说话的。

记者：打奥运会的时候紧张吗？

茅经典：去英国可真紧张，第一次打这种大赛。

到决赛时对手是个法国人，是上届冠军，将近50岁

了，比我有经验。赛前我发现自己腿不断哆嗦，特

破茧成蝶 展翅高飞
——记 2012 年伦敦残奥会乒乓球冠军茅经典
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别紧张，就听艾薇儿的high歌，high得我血液都快沸腾

了，就没那么紧张了，又觉得马上就要爆发了，得先压

一压，到比赛时再爆发。接着又听班德瑞的轻音乐，然

后就精神了，基本上上去比赛到下来脑子都是空的，不

知道自己干了什么。晚上到住处11点就睡了，半夜2点

醒了，醒了后回想回想，哎呀今天我赢了呀，就开始兴

奋了。正好国内都到上午了，我就一个一个找国内的朋

友聊，告诉她们好消息，一直聊到早上八九点。

记者：听说你有个外号叫“微博女王”？

茅经典：（笑）其实大家都在玩，是我玩的时候被

他们看到了。因为热身场地不够，我就让给别人练，自

己往地上一坐开始玩手机，教练也不说我，因为我关键

时刻从来没掉过链子。

记者：去国外打比赛，英语长进不少吧？

茅经典：是很锻炼，但关键还是要敢说。我在队

里属于比较活跃的那种，队友们想换外国人的徽章纪念

品，又不好意思跟人家说，我脸皮比较厚，就帮她们换

了好多。我们中国队感觉一直属于比较封闭那种，我就

打破了这种思维定式。以前像我这种人在队里可能不太

受欢迎，但是现在大家都变了，也觉得有必要和外国人

交流交流，让他们知道你们国家到底什么样。我当时还

像个大姐一样，哼，好歹也在北京呆过几年，黑皮肤白

皮肤的也都见过不少，有什么不敢说话的。后来每天没

事就站在餐厅门口，谁来吃饭跟谁换徽章，哈哈哈。

乒乓生涯
骄傲什么骄傲，没有老子就没有你！吃饭干吗挑挑

拣拣的，我不就是把糖当成盐了吗？

记者：不好意思，还是要问问你的受伤情况……

茅经典：哈哈没事。那是一次意外，05年的时候，

我训练越来越觉着不舒服，当时我一条腿都变细了。可

在老家江苏的大医院都看遍了还是查不出来，医生都

说没事，爸爸就带我来了北京。马上查出来是股骨头脱

臼，我是站着进医院，坐着轮椅出来的。住院两个月，

做了好几次手术让其不再恶化，但是没法治好，因为之

前的医生误诊，耽误了最好的治疗时间。出院后在家里

躺了一年，零零碎碎恢复又是一年。

记者：受了这么大的伤病，是怎样又开始打球的

呢？

茅经典：是偶尔遇到一个朋友，说我可以到北京的

体校上学，我08年就去了。到了09年3月份，学校教练

才知道我这种情况可以打残疾人乒乓球，抱着试试看的

心态报给了残联的负责老师，后来我就得了全市比赛的

第一。正好当时国家选拔25岁以下的年轻队员，我又打

了第一。于是9月份进入国家队集训，11月的约旦亚锦

赛，我第一次出国比赛就得了冠军，教练就开始重点培

养。

记者：你一路走来很不容易，最感谢的是谁呢？

茅经典：最感谢我的爸爸。08年我父母分开后我们

的情况是最不好的，连我第一年学费都是叔叔垫付的。

后来出了成绩，经济状况才慢慢好转。我爸经常鞭策

我：骄傲什么骄傲，没有老子就没有你！吃饭干吗挑挑

拣拣的，我不就是把糖当成盐了吗？（大笑）他真的为

我付出很多，我一定要好好报答，等爸爸老了以后给他

找个环境比较好的地方，不过北京这房价估计我是买不

起了（叹息）。

我还很感谢我的教练袁锋，他在学习上给予了我

巨大的帮助。因为他是大学教授，比一般人看得远。他

教我们先学做人再学做事，成名后要学会尊重长辈和

朋友。大部分人都能做到败不馁，但是胜不骄就没那么

容易了。现在我一边读书一边训练，教练很负责任，每

天都准时到球馆。其实我去读书还是去训练了没有人知

道，对这边的人我可以说去训练，对那边的人我可以说

去读书，但是我们都不会有这种想法，因为有教练以身

作则。

记者：平时你都用听歌的方式减压？

茅经典：我会使劲吃东西。心里不爽就吃水果，啃

火龙果，啃着就像跟它有仇一样。还看一些朋友推荐的

好电影，反复看，《阿甘正传》、《心灵捕手》、《勇
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敢的心》等等。我看完后和别人的看法不同，别人觉

得是天赋差后天努力就行，我觉得只要人好、善良、

努力就会有好运气。他们都说我运气挺好的，一路有

贵人相助。我觉得这和做人有关，做个好人就会有好

报。虽然我不信鬼神，但是我觉得做好事能让人心特

别宁静。

兴趣爱好
国内的诗人我喜欢戴望舒、舒婷，国外的喜欢歌

德、雪莱和拜伦。

记者：除了乒乓球以外，你最喜欢什么运动？

茅经典：打台球，有空就会手痒。台球和乒乓球

一样，都要精神高度集中，仔细盯着母球想要接触的

点，盯着袋口，心无旁骛，出手果断。我体会挺深，

不认真打和认真打就是两个水准，运动员都有好胜心

的，要么不打，打就想赢。

记者：你写的诗在粉丝圈里很有名气呢！

茅经典：没有啦就是自己胡乱写写。前段时间看

了电影《少年派的奇幻漂流》，后来坐晚班飞机到城

市上空准备下降时看到地面上万家灯火，特别像电影

里的场景，为此我还在飞机的报纸上写了首诗呢。就

喜欢那种好像在天空俯览海面的感觉，特别安静和美

好，就像童话故事里一样。

记者：那你都喜欢什么诗人？读些什么书？

茅经典：国内的诗人我喜欢戴望舒、舒婷，国外

的喜欢歌德、雪莱和拜伦。我特别喜欢古诗词，喜欢

李清照、柳永的婉约词，觉得那些意象好美。除了诗

集外我还喜欢看玄幻小说，飞天遁地，修仙长生，很

有意思。

记者：如果给你一个月的假期，你想去哪儿旅

行？

茅经典：最想去西藏，体验高原的纯净。我还

特别喜欢珠海，好吃的特别多，空气又好，物价也便

宜，还靠着澳门，想玩的时候还可以去转转。还有长

沙，我要现场看百变大咖秀！哈哈。和家人的话应该

一起去云南吧，那里气候比较好。

记者：当了奥运冠军，平时也会有不少活动吧？

茅经典：我对公益事业挺上心的。教练今年过年

带我们去济南市福利院，我觉得那些孩子比我们残疾

人更需要帮助，我们打了这么多年乒乓球，自己也有

一些能力了。但是那些孩子完全是弱势群体，他们缺

乏关爱。在那里工作人的收入很低，大都是志愿者。

我们很想帮助别人，毕竟一路有很多人帮助我们。

未来打算
我想做一名诗人。

记者：残疾人运动员基本都是边工作边训练的，

你将来想做什么工作？

茅经典：我想做一名诗人。可是稿费好少呀……

家人希望我工作稳定点，我自己呢，看我就知道自己

坐不住啦。不过一切还是等我考上大学再说吧。现在

我正在济南一边训练一边补习，准备参加今年的高

考。

记者：准备报考哪里？

茅经典：我不想报体育专业了，我希望得到更多

的文化知识教育，当运动员这么久，学习自然会受到

影响。我想报考中文系，可是山东人都好能考试啊，

有点压力山大……

记者：你们过年放假多久？

茅经典：回来呆两天，明天过完农历生日就回去

啦！也好久没看爸爸了，嘿嘿。

记者：祝你生日快乐，高考成功，再接再厉，为

祖国争光添彩！

茅经典：谢谢！

（文/张和轩）  
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LI NA WYGRYWA 
AUSTRALIAN OPEN

Chińska tenisistka Li Na wygrała 25 stycznia mecz finałowy turnieju Australian Open, 
który odbył się w Melbourne. Pokonała w nim Słowaczkę Dominikę Cibulkovą wynikiem 
7:6, 6:0. To drugie wielkoszlemowe zwycięstwo Li Na po wygraniu turnieju French Open 
w 2011 roku.

Chinka grała w finale Australian Open już po raz trzeci i jest pierwszą od 41 
lat tenisistką w wieku ponad 30 lat, której udało się go wygrać, a także pierwszą 
pochodzącą z Azji zawodniczką, która dokonała tej sztuki.  

备受瞩目的澳大利亚网球公开赛女单决赛1月２５日在墨尔本进行，中国选手李娜以７：６和

６：０战胜斯洛伐克网球运动员西布尔科娃夺冠，继２０１１年法网登顶后再次夺得大满贯冠军。

这是李娜第三次站在澳网决赛主场争夺大满贯冠军。三次闯关终夺冠，李娜成为４１年来首位

超过３０岁的澳网女单冠军，同时也是首位获得澳网单打冠军的亚洲球手。（编辑/张和轩）  

李娜首夺澳网冠军
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Ceremonię wręczenia nagród FIFA za rok 2013 zorganizowano w Zurychu. 
Złotą Piłkę otrzymał Cristiano Ronaldo (oddano na niego 27,99% głosów). Za nim 
uplasowali się Lionel Messi (24,72%) oraz Franck Ribery (23,36%).

Zwycięzca rozpłakał się na scenie, dziękując swoim kolegom z Realu Madryt 
i reprezentacji Portugalii.

W 2013 roku Cristiano Ronaldo zagrał w 59 meczach, strzelając 69 goli i zaliczając 
15 asyst. Messi w 47 meczach zdobył 45 goli i 16 asyst, a Ribery 23 goli i 20 asyst w 
55 meczach.  

国际足联2013年度颁奖大典在苏黎世举行，C罗以27.99%的得票率压过梅西(24.72%)和里

贝里(23.36%)再次获得金球奖。

“大家都知道，我为赢得这个金球奖，在2013年所付出的努力。”C罗紧紧搂着金球奖杯，

手擦去脸上的泪花，“感谢我的皇马队友和国家队队友，感谢我的妻子、儿子以及所有朋友，感

谢与我个人生活有关的每个人。”

2013年，C罗共代表国家队和俱乐部参加59场比赛，贡献了69粒进球和15次助攻。梅西因受

伤病困扰，出场47次，取得45粒进球和16次助攻；里贝里则在55次出场比赛中，攻入23球、助

攻20次。（编辑/张和轩）   

C罗时隔4年再捧金球

CRISTIANO RONALDO ZE 
ZŁOTĄ PIŁKĄ ZA 2013 ROK

CRISTIANO RONALDO
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FILM TO SZTUKA 
KOMPROMISU - ROZMOWA 
Z MŁODYM REŻYSEREM 
YAN YIZHI
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Yan Yizhi, chiński reżyser młodego 
pokolenia, urodził się w Hongkongu, 
a  ak tors two i  d ramatop isars two 

studiował w Nowym Jorku. Aktualnie mieszka 
w Pekinie.

Yan wypracował już sobie mocną pozycję 
w chińskie j  branży f i lmowej.  Jego f i lm 
krótkometrażowy „Moja ostatnia magiczna 
sztuczka” został pokazany na XIV Festiwalu 
IFVA, a „Smoke in the Mirror” zakwalifikowano 
do konkursu Filmaka, dzięki czemu uzyskał 
finansowanie dla drugiej części.

Bursztyn: Jak postrzega pan sytuację 
na chińskim rynku filmowym, gdzie sukcesy 
odnoszą takie filmy jak „Zagubieni w Tajlandii”, 
„Wędrówka na Zachód” czy „Wspomienie z 
młodości”?

Yan Yizhi: Chiński rynek filmowy znajduje 
s ię  w  ok res ie  p rze jśc iowym.  Ambi tne 
filmy Zhang Yimou czy Chen Kaige były 
artystycznym apogeum chińskiego kina, a 
teraz dochodzimy do innego szczytu. To 
szczyt komercjalizacji filmów. Znajdujemy 
się w okresie przejściowym, gdyż chiński 
model kina komercyjnego jeszcze się nie 

wykształcił, więc wydarzyć się może sporo 
rzeczy niespodziewanych. Czasem nawet 
nie wiadomo, dlaczego jakiś film zyskuje 
popu la rność ,  a le  w ie le  osób  p róbu je 
naśladować takie kasowe sukcesy. To nie 
jest dobre dla rozwoju chińskiego kina. 
Dlatego myślę, że musimy przede wszystkim 
zbudować  rynek  z  jasno  ok reś lonymi 
segmentami dla poszczególnych gatunków 
filmowych.

B: Pracuje pan jako reżyser i kompozytor 
muzyki filmowej zarazem. Z którego ze swych 
dzieł jest pan najbardziej zadowolony?

YYZ: W zeszłym roku skomponowałem 
muzykę do filmu „Wzloty i upadki”. Z niej 
jestem najbardziej zadowolony. W filmie 
występują Aaron Kwok i Charlie Yeung.

B: W filmach zwraca pan uwagę na obraz 
czy muzykę?

YYZ: Mam swoją teorię dotyczącą muzyki 
filmowej. Mimo że sam ją komponuję, zawsze 
robię to z perspektywy reżysera. To inny niż 
„kompozytorski” punkt widzenia. Wydaje mi 
się, że najlepsza muzyka do filmu to brak 
muzyki. Potrzebujemy jej tylko wtedy, kiedy 
nie mamy innego wyjścia. Dialogi w filmie 
pełnią w pewnym sensie podobną funkcję. 
Film to medium wizualne. Nie lubię, kiedy 
muzyki w filmach jest za dużo – myślę, że to 
błąd. Całkowity brak muzyki też nie jest dobry, 
ale jej nadmiar jest grzechem.

We wrześniu Yan Yizhi, jako członek grupy 
chińskich artystów, odwiedził na tydzień 
Kraków. Dlatego zapytaliśmy go o opinię na 
temat polskiego kina.

B: Jak dużo wie pan o polskim kinie?
YYZ: Poznałem głównie filmy Krzysztofa 

Kieślowskiego i Romana Polańskiego. Obaj 
należą do moich ulubionych reżyserów.

B: Który z filmów Kieślowskiego ceni pan 
najbardziej?
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YYZ:  Lubię ca łą t ry log ię „Trzy ko lory” , 
ale najbardziej „Czerwony”. To f i lm bardzo 
przekonująco opowiadający o losie człowieka. 
Myślę, że Kieślowski był reżyserem zdolnym do 
włączenia refleksji filozoficznej do swoich filmów. 
Mam wrażenie, że jego dzieła nie opowiadają 
o losach swoich fikcyjnych bohaterów, ale o 
spojrzeniu ich twórcy na życie. Język filmowy 
Kieślowskiego pozwala łatwo zrozumieć przekaz 
tego reżysera. Jednocześnie potrafił on, poprzez 
eksponowanie szczegółu, sprawiać, że widz nagle 
uświadamiał sobie różne rzeczy. To niezwykła 
metoda.

B: A co z filmami Polańskiego?
YYZ: Thriller to mój ulubiony gatunek kina, 

dlatego „Chinatown” należy do dziesiątki moich 
ulubionych filmów w ogóle. Na studiach w Nowym 
Jorku analizowaliśmy również „Nóż w wodzie”, 
który jest adaptacją „Makbeta”. Lubię wszystkie 
jego filmy, ale mój ulubiony to „Chinatown”, bo 
widzę w nim reinterpretację kina „noir”, a do tego 
świetne kreacje aktorskie. Pamiętam scenę, w 
której Polański – sam grający epizodyczną rolę w 
tym filmie – rozcina nos Jacka Nicholsona, a ten 
zaczyna płakać. To świetna scena.

B: Ludzie żyją dziś w bardzo szybkim tempie. 
Czy jest jeszcze miejsce na filmy ambitne, takie 
jak dzieła Kieślowkiego?

YYZ: Kiedyś produkowano bardzo ambitne 
f i lmy.  Lubię  f i lmy z  tego okresu,  a le  k ino 
chińskie idzie teraz już inną drogą. W procesie 
poszukiwania odpowiedniego modelu rynku 
zagubiliśmy się w nierealiźmie. Chińskie filmy 
ar tys tyczne to  g łównie  k ino  rea l is tyczne, 
pokazujące t rudności  i  problemy naszego 
życia. Większość produkowanych współcześnie 
chińskich filmów to bajki, w których nie ma niczego 
z prawdziwego życia. To nie jest dobra sytuacja. 
Myślę, że musimy znaleźć równowagę między 
rozrywką a refleksją.

Yan Hao, ojciec Yan Yizhi ,  również jest 
reżyserem. Jego filmy wielokrotnie nagradzane 
były w Hongkongu i na Tajwanie.

B: Czy zawód pańskiego ojca miał wpływ na 
pana karierę?

YYZ: Mój ojciec jest reżyserem, dlatego często 
wchodziłem do jego „warsztatu filmowego”, gdy 
byłem dzieckiem. Teraz ja sam jestem reżyserem 
i wydaje mi się, że mój gust jest nieco inny niż 
mojego ojca. Na pewno jednak nauczyłem się 
od niego, jak reżyser pracuje, jak kontaktuje 
się z ludźmi, jak załatwia kwestie reżyserskie. 
W tym sensie miał on wielki wpływ na moją 
karierę. W Chinach jest wielu utalentowanych 
młodych reżyserów, ale wielu nie wie, jak się do 
robienia filmów zabrać. Dlatego myślę, że miałem 
szczęście, bo mogłem się tego bardzo wcześnie 
nauczyć.

B: Od dzieciństwa oglądał pan wiele filmów. 
Czy mia ły  one jak iś  wyp ływ na pana s ty l 
reżyserski?

YYZ: Pracuję w tej chwili nad moim pierw-
szym f i lmem pełnometrażowym. To bardzo 
trudne i skomplikowane. Każdy reżyser przed 
pierwszym długim metrażem kręci wiele filmów 
krótkometrażowych, bo to nie jest malarstwo 
– tu mamy więcej do wyćwiczenia. Myślę, że 
najważniejsze jest pytanie: co lubię i jakim 
reżyserem jestem? Wiem, że muszę bez przerwy 
poszukiwać swojego stylu i unikalnego języka 
filmowego. Oglądając filmy różnych reżyserów 
muszę je najpierw zrozumieć, ale potem o nich 
zapomnieć, aby być w stanie zrobić mój własny 
film. To niezwykle trudny proces. Muszę też być 
wierny samemu sobie. Film to sztuka kompromisu, 
ale oryginalny pomysł reżysera nie może mu 
podlegać. Muszę znaleźć duszę mojego filmu, a 
reszta wyjdzie w praniu. (rozmawiała: Wu Yu)  
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严艺之，中国新生代导演，出生于香港，获得美

国纽约大学戏剧表演及编剧双学位，现居北京。随着

其独立短篇《我的最后一个魔法》入选第十四届IFVA

短片节，另一部独立短篇《Smoke in the Mirror》

（《镜中的烟雾》）入选美国Filmaka电影比赛，并获

资助拍摄第二集，他开始在影坛崭露头角。

Q: 您怎么看现在中国电影大卖的这种现象？比

如说《泰囧》、《降魔》、《致青春》、《中国合伙

人》，它们都是不同类型的电影，但票房成绩都非常

惊人。

A: 中国的电影市场正处于一个转变期。张艺谋、

陈凯歌那拨的文艺片是中国电影曾经的高峰。那现在

我们即将到另一个高峰，是一个新的商业片模式的高

峰。我们现在是在一个过渡期，因为中国商业片的市

场模式还没成型，就会有很多意想不到的事情发生。

比如说突然今年有一部电影大卖，我们也不知道是为

什么，然后很多电影就一窝蜂地去学习这种模式。当

然了，如果一部大卖，然后再拍十部这样的电影，肯

定是不太好，不太健康的。所以呢，我觉得，第一这

是好事，代表我们中国的电影市场很有生命力很有潜

力；第二呢，也是一个指引，就是我们现在需要找一

个更稳定的市场模式，最重要的一点是要树立一个类

型片的市场模式，这样的话，我们的市场才能比较健

康也比较全面。

Q: 您除了是一名导演外，也做电影配乐，您最满

意的是哪一部？

电影是一门妥协的艺术，
其中不能妥协的是初心

——专访中国新生代导演严艺之
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A: 我去年有一部是《浮沉》，由郭富城和杨采

妮演的，那部我自己比较满意。我看自己的作品肯

定是不停地挑毛病，但我觉得那一部是比较满意，

比较完整的。

Q: 您更关注电影本身还是电影配乐？

A: 我对电影配乐有一个自己的理论。虽然我也

在做电影配乐，但我是用一个导演的角度来看这个

事情。我跟其他电影配乐的作曲人不太一样。我觉

得最好的配乐就是没有音乐，我觉得配乐是没有办

法了才出来。某种程度上电影的对白也是这样的，

电影是一个视觉的媒介，如果可以让人看到的话，

我就不要用别的东西让人去感觉它，真的没有办法

了，我就加一点配乐去烘托。但我最不喜欢的就是

过度的配乐，我觉得这是一个罪。没有配乐固然不

好，但过度配乐是一个罪。

2013年9月中旬，严艺之作为艺术家团队的一

员去了波兰文化古都——克拉科夫。在访谈中，他

谈到自己对波兰导演的喜爱和崇敬。　

Q: 您对波兰电影有多少了解？

A: 其实，我对波兰电影的接触主要是通过

Kieślowski（基耶斯洛夫斯基）和波兰斯基，这两

位导演都是我非常非常喜欢的。”

Q: 基耶斯洛夫斯基的电影中，您最喜欢哪一

部？

A: 《红》《白》《蓝》我都很喜欢。那三个里

面我最喜欢《红》。我相信每一个人一看到《红》

就觉得这是一部很神奇的，关于命运题材的电影。

这么说吧，我觉得Kieślowski（基耶斯洛夫斯基）

是少数能把自己的哲理、自己的人生观放在电影

里的导演，看了之后，你会觉得你不是看了电影里

那些角色的故事，而是看了一个关于这个导演人生

观的故事。他的电影语言非常容易让人理解他的

（想法）。他跟别的导演不太一样，别的导演说得

更多的可能是故事里面人物的情节之类的。我觉得

Kieślowski（基耶斯洛夫斯基）有一种方法，他会

把很细微的东西放大，让你突然间注意到，我觉得

这很棒。

Q: 您对波兰斯基的印象如何？

A : 我 最 喜 欢 的 片 类 是 悬 疑 片 ， 所 以 他 的

《Chinatown》(《唐人街》)是我最喜欢的头十部电

影之一，还有《Knife in the water》(《水中刀》)，

我们纽约电影学院也研究过这部片子，它是根据

莎士比亚的《Macbeth》（《麦克白》）改编的，

其他的我都喜欢，但我最喜欢《Chinatown》。

《Chinatown》用了一种在当时算是新的角度重新

演绎了黑色电影这个类型，里面两个主角的演出也

很棒。我还记得有一场戏，就是波兰斯基自己演一

个坏人，然后把那个Jack Nicholson（杰克·尼克尔

森）的鼻子割了一刀，然后他“啊”的叫了一声，

我觉得那场戏很棒。

Q: 现在人们都比较浮躁，中国是否也能出像

基耶斯洛夫斯基那样探讨更为深刻哲学命题的片

子？

A: 其实我觉得中国曾经的文艺片也是非常深刻

的，我也非常喜欢那阵子的片子。我反而觉得现在

中国的片子有点远离了这点，在我们寻找一种商业

模式的过程中，我们反而有点太不真实了。因为中

国的文艺片都是写实主义，都是非常真实写实地探

讨了我们生命艰苦的那一面。反而到了现在，我看

现在很多商业片都是一种神话或是童话的类型，是

一种很不真实的童话，没有真实人生的气息。我觉

得这也不太好，最好在这其中寻找一种平衡，让电

影既有娱乐性，又能发人深省，我觉得这两者是可

以兼得的，两个不是互相排斥的。

严艺之的父亲严浩是中国著名导演，1984年凭

《似水流年》获第4届香港电影金像奖最佳影片、

最佳导演等六项奖。1990年导演影片《滚滚红尘》

获第27届台湾电影金马奖最佳剧情片、最佳导演、

最佳女主角等八项奖。严艺之坦言，年幼时随父亲

去片场的经历对他后来的导演生涯有很大的指导意

义。

Q: 因为您父亲是中国著名导演，小时候也常

带您去片场，不知道小时候的经历是否会对您现在

有影响？

A: 因为他是一个导演，所以小时候我就会去

片场看他工作。现在我也是导演了，可能我自己喜

BURSZTYN 2014 No. 188

娱乐  Rozrywka



欢的东西，我的审美未必是跟他一样的，但是他在

片场里做导演这个角色对我影响很大。你怎么当一

个导演，怎么跟人沟通，你要有怎么样一个态度去

领导别人，去安排事情，这种东西反而是对我有非

常大的影响。很多像我这样的青年导演，可能他们

在创作方面很有天赋，但在怎么去做一个导演，怎

么去扮演这个角色方面，可能没有像我这样有一个

学习的对象，所以我觉得在这方面我是很lucky（幸

运）的。

Q: 您从小接触电影，看了不少影片，这对您现

在的电影风格有什么影响？

A: 我准备拍第一部长篇嘛。这是一件很难的

事，跟画画不同，因为你很难去练习。所以每一个

导演在拍第一部长篇之前，都已在脑袋里拍了几十

部电影。那我现在就准备在脑子里预拍，当然我实

际上也在拍短片、MV、广告什么的。我觉得最重要

的一点，就是我希望往内看，往里看，我喜欢什么

样的东西，到最后，我是一个什么样的导演。我要

不停地去问自己这个问题，不停地去探索我自己的

电影语言，我觉得最关键的是找到自己的声音。比

如说我看了十个导演的片子，我喜欢他这点，我喜

欢他那点，到最后我得把他们消化掉，然后忘掉，

希望出来一个东西是我的。这个过程是很艰苦的，

因为你要对自己坦诚，也要对自己很苛刻，要不然

出来的东西都是妥协的。其实电影就是某种程度上

一个妥协的艺术。从构思到最后拍出来，你有很多

东西都是无法控制的。从资源哪，人哪，演员的档

期，各种东西都会妥协。我觉得起码我最初的想法

是不能妥协的。要是这也妥协的话，整个东西就散

了。所以我希望我能找到自己电影灵魂的核心，然

后我们就从那出发，其他的东西再看吧。（文/吴

俣）  
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7 stycznia w wieku 107 lat zmarł w Hongkongu 
producent filmowo-telewizyjny i filantrop Run 
Run Shaw, jedna z najbardziej wpływowych 

postaci w historii azjatyckiej branży filmowej. Pochodził 
z miasta Ningbo we wschodniochińskiej prowincji 
Zhejiang.

Studio filmowe „The Shaw Brothers”, którego był 
współtwórcą, nazywane bywa „azjatyckim Hollywood”. 
Run Run Shaw był pierwszym producentem w 
Hongkongu, który użył gwiazd do promowania filmów. 
W swoim najlepszym okresie studio, nie licząc nawet 
reżyserów i artystów, zatrudniało ponad 1,7 tys. osób, 
a codziennie ponad milion widzów oglądało w kinach 
wyprodukowane przez nie obrazy. Co roku Run Run 
Shaw produkował prawie 40 filmów, a gdy w 1987 
r. wycofał się z rynku filmowego, miał na koncie już 
ponad tysiąc kinowych produkcji.

Już w latach sześćdziesiątych Run Run Shaw 
zwrócił uwagę na raczkujący dopiero rynek telewizyjny. 
W latach osiemdziesiątych, kiedy miał już ponad 70 lat, 
został szefem TVB - pierwszej i najbardziej popularnej 
chińskojęzycznej stacji telewizyjnej w Hongkongu. 

Podobnie jak w produkcji kinowej, również w telewizji 
odniósł wielki sukces. TVB wyprodukowała wiele 
niezwykle popularnych seriali telewizyjnych, które 
zapamiętane zostaną przez całe pokolenia chińskich 
widzów.

Sir Run Run Shaw miał wielkie zasługi nie tylko 
dla rozwoju branży filmowej i telewizyjnej. Był bardzo 
zaangażowany w działalność charytatywną, przez 
długie lata łożąc na edukację, sport, opiekę zdrowotną 
i inne dziedziny w Hongkongu i w całych Chinach. Jak 
obliczyło chińskie Ministerstwo Edukacji, tylko na tę 
dziedzinę w kontynentalnej części Chin przeznaczył 
blisko 5 miliardów dolarów Hongkongu (ok. 2 mld 
złotych). Z jego szczodrości skorzystało ponad 1000 
uczelni i szkół w 31 prowincjach. Na wiadomość o 
śmierci filantropa chińscy internauci rozpoczęli akcję 
publikowania w sieci zdjęć uczelnianych budynków 
nazwanych na jego cześć. W ciągu zaledwie jednego 
dnia w akcję włączyło się ponad 50 tys. osób. To chyba 
najlepszy dowód na to, jakim szacunkiem cieszył się 
Sir Run Run Shaw. (tł. Wu Yu)  

SIR RUN RUN SHAW 
(1907-2014) 

–LEGENDA AZJATYCKIEGO KINA

娱乐  Rozrywka



邵逸夫
百 年 传 奇 人 生

1月7日香港电视广播有限公司荣誉主席邵逸夫离世，享年一百零七岁。

邵逸夫1907年11月19日生于浙江宁波，在邵家八兄弟姐妹中，排行第六，人

们尊称他为“六叔”。1958年邵逸夫于香港成立邵氏兄弟电影公司，拍摄过

逾千部华语电影。 

邵逸夫最早在香港推行电影明星制，采用类型电影制片策略，造就了一

大批大明星、大导演和名编剧。邵氏拍片的速度惊人，几乎每年有40多部电

影，截至1987年退出电影市场，共拍了1000多部。据说最盛时，每天有100万

观众光顾他的影院。

上个世纪60年代，香港电影仍如日中天，邵逸夫却悄然把精力转向电

视。上个世纪80年代，年过七旬的邵逸夫出任TVB董事局主席，又用其智慧带

领TVB走入黄金时代。《上海滩》、《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《鹿鼎

记》早已成为了一代人的集体记忆，而TVB旗下的顶尖巨星，如周润发、周星

驰、梁朝伟、刘德华、赵雅芝、谭咏麟等，也都是华语影视圈和歌坛的“教父

级”人物或中坚力量。

邵逸夫爵士纵横影视界数十载，同时他又热心公益，长期捐助内地的教

育、体育、医疗等事业。来自教育部的官方数据显示，20多年来，邵逸夫共捐

赠内地的教育事业47.5亿港币，捐建项目总数超6000个，受惠学校千余所。

“逸夫楼”，已成为如今很多内地大学生难以磨灭的校园记忆，微博上甚至兴

起“随手拍逸夫楼”活动，短短1天，就有近5万网友响应。张张“逸夫楼”的

照片，被网友称为对邵逸夫先生最温暖的追思。（编辑/吴俣） 

邵逸夫原名邵仁楞，1907年生于上

海，祖籍浙江宁波镇海。香港电视广

播有限公司荣誉主席，邵氏兄弟电影

公司的创办人之一。
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20 grudnia ubiegłego roku zakończył się 
w Pekinie III Międzynarodowy Festiwal 

„Mikro-filmów”. Nagrodę główną przyznano 
mieszkającemu w Stanach Zjednoczonych 
reżyserowi chińskiego pochodzenia Zhang 
Quanxin.

Choć tak  naprawdę n ie  w iadomo,  co 
dokładnie termin „mikro-film” oznacza, zyskuje 
on sobie w Chinach rosnącą popularność. 
Większość prób definicji skupia się przy tym nie 
tyle na długości dzieła, co raczej na jego bardzo 
niskim budżecie, bardzo małej ekipie i zupełnym 

braku większości elementów kojarzonych z 
klasycznymi produkcjami filmowymi.

Powstały w roku 2011 pekiński Między-
narodowy Fest iwal „Mikro-f i lmów” swoim 
charakterem odzwierciedla specyfikę tego 
nowego nurtu w globalnej kulturze. Impreza 
trwa ponad pół roku – w pierwszej połowie roku 
zbierane są konkursowe zgłoszenia, które w 
drugiej połowie roku oceniane są przez jurorów. 
Przyznawanie nagród odbywa się w grudniu.

Wprawdz ie  n ie  bardzo  w iadomo,  jak 
definiować „mikro-filmy” ani jak dokładnie na 

DOBRY MOMENT NA 

INWESTOWANIE W 
"MIKRO-FILMY"
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nich zarabiać, dziedziną tą zainteresowały 
się już, przynajmniej w Chinach, firmy 
d z i a ł a j ą c e  w  s f e r z e  f i n a n s ó w.  I c h 
przedstawiciele są bowiem przekonani, 
że rozwój mobilnego dostępu do internetu 

czwartej  generacj i  ( tzw. 4G) otworzy 
przed „rynkiem mikro-filmów” ogromne 
możliwości. Dlatego właśnie uważają, że 
najlepiej zainwestować w „mikro-filmy” już 
teraz. (tł. Wu Yu)  

在不久前落幕的第三届北京国际微电影节颁

奖典礼上，旅美华人导演张全欣凭借《痒婚之十

年再爱你》获得本届微电影节主竞赛单元“光年

奖”的优秀作品奖和最佳导演奖。

北京国际微电影节由中国高校文化创意产业

联盟和腾讯视频联合国内多所知名院校于2011

年发起，面向全球每年举办一届。微电影节设立

主竞赛单元“光年”奖、剧本单元“金手指”奖

和特别单元“我的中国节”。“光年奖”是中国

微电影领域最专业、最权威的奖项。北京国际微

电影节每年上半年开幕征集，年底评审，评出年

度最佳影片和导演。

在本届微电影节上，国内知名高校和相关工

作室是参与的主力军，呈现了一大批优秀公益微

电影。同时，来自美国、西班牙、韩国、加拿大

等国的海外留学生新锐导演的作品，也为本次电

影节带来一阵国际化新风。值得一提的是，诸多

金融机构也参与到了本届微电影节当中，助推微

电影行业发展。建投华文传媒投资有限责任公司

总经理张向东在闭幕致辞中表示，现在是投资中

国微电影行业的好时机。当前微电影行业投资仍

然以民营资本为主导，尽管当前微电影行业存在

着盈利模式不清晰、从业人员素质有待提高等问

题，但相信随着4G网络的普及，微电影行业未

来仍将拥有无限的发展空间和投资价值。(编辑/

吴俣)  

现在是投资中国微电影行业的好时机
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填字游戏 Krzyżówki

横  向
1．女明星，曾主演《赤壁》、《刺陵》等影片。

2．欧阳修《生查子》中“月上柳梢头”的下句。

3．李双江的一首经典歌曲，首句为“美丽的夜色多沉静，草原上只

留下我的琴声”。

4．杜甫《丽人行》的首句，下句为“长安水边多丽人”。

5．胡军、郭晓冬、孙宁等主演谍战剧，改编自麦家的小说。

6．网购用语。指网络卖家发布一些超低价格的商品，所有买家在同

一时间网上抢购的一种销售方式。

7．比喻人表面随和，内心严正。

8．国内旅游热点地区之一，拥有我国面积最大的热带雨林。

9．形容文思敏捷，写作技巧纯熟。

10．末代皇帝溥仪的皇后。

11．标点符号，表示外国人或某些少数民族人名内各部分的分界。

12．古代军官职称，最早为曹操所设。后多指盗墓者。

纵 向
一、卢纶《塞下曲》中“将军夜引弓”的上句。

二、指地球大气层以上的空间，又称“宇宙空间”。

三、书面语，怕老婆的意思。

四、指深夜。

五、著名词作者，周杰伦的很多歌词均出自他之手。

六、以三国为背景的一款热门桌面游戏。

七、迷信的人认为可以办事的吉利日子。

八、美国历史最悠久的军事学院，以严格的规则和纪律闻名于世。

九、梁朝伟、王菲、赵薇、张震等主演的电影。

十、讲述温室效应造成地球气候异变的灾难片。

十一、法国一家著名的通讯社，世界四大通讯社之一。

十二、清初著名词人。为明珠长子。
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Pionowo
1. Zanim zaczęto wytwarzać ją w Miśni, była produkowana 
wyłącznie w Chinach.
2. Stolica prowincji Jilin w północno-wschodnich Chinach.
3. Forma sztuki ludowej wykorzystująca jako tworzywo 
papier. Uprawiana jest w Polsce i w Chinach. Nawiązywał 
do niej kształtem pawilon Polski na szanghajskim EXPO w 
2010 roku.
4. Igrzyska dla sportowców niepełnosprawnych.
5. Wyspa, na której używa się powszechnie „tradycyjnej”, 
nieuproszczonej wersji chińskiego pisma.
6. Patron międzynarodowej sieci instytutów promujących 
język i kulturę chińską. Cztery z nich działają w Polsce.
10. Popularne jako cel wyjazdów turystycznych państwo w 
Azji Południowo-Wschodniej, znane niegdyś jako „Syjam”.

Poziomo
3. Południowy sąsiad Chin, w zamierzchłych czasach nazywany 
„Annamem”.
7. Oficjalna nazwa chińskiej waluty.
8. ... pekińska – najbardziej na świecie znana forma tradycyjnego 
chińskiego teatru.
9. Standardowo ma długość 20 lub 40 stóp i jest podstawą 
współczesnego międzynarodowego transportu towarów.
11. Tkanina produkowana z kokonów.
12. Danie składające się z ciasta i nadzienia, popularne tak w 
Polsce, jak i w Chinach.
13. Słynie z „Trzech Przełomów” i największej na świecie zapory.
14. Powstała w Indiach religia, bardzo w Chinach rozpow-
szechniona.
15. Tradycyjna nazwa pałacu cesarskiego dynastii Ming i Qing, 
który do dziś podziwiać można w centrum Pekinu.
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DAVID GARCIA
PILOTUJE PROGRAM LOT UPGRADE. DLA CIEBIE

I NAVIGATE THE LOT UPGRADE PROGRAMME. FOR YOU

lot.com

Pobierz aplikację mobilną!
Download mobile app!

LOT Upgrade – nowa  
oferta pozwalająca  
na podróżowanie  
w klasie biznes  
w atrakcyjnej cenie

LOT Upgrade – the new 
offer enabling you  
to travel business class  
at an attractive price

Teraz Ty decydujesz, ile chciałbyś zapłacić  
za podwyższenie standardu podróży. Składasz 
ofertę, a my  do 48 godzin przed planowaną 
podróżą poinformujemy Cię, czy Twoja oferta 
została zaakceptowana i czy będziesz mógł 
skorzystać z udogodnień wyższej  
klasy podróży.

Szczegóły na lot.com

Now you decide how much you want to pay to upgrade 
your travel standard. Send us an offer, and up to 48 
hours before your planned trip we will inform you if it has 
been accepted and whether you’ll be able to make use of 
the comforts of higher-class travel.

More details at lot.com
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