
tematach byłem wtedy zupełnie niedo-
świadczony. W końcu zaproponował, 
żebyśmy pojechali do burdelu. Pojecha-
liśmy – chciał, żebym mu towarzyszył. 
Zgodziłem się trochę z ciekawości, ni-
gdy w takim miejscu nie byłem.

Zdarza się, że ludzie uciekają i nie pła-
cą za kurs. Raz wiozłem pewnego obco-
krajowca – a może on go tylko udawał, 
w każdym razie nie powiedział ani sło-
wa po polsku. Dojechaliśmy do hote-
lu, chciał uciekać bez płacenia. Dopa-
dłem go, przycisnąłem do ściany, a on 
mówi, że nie ma pieniędzy, tylko kar-
tę kredytową w pokoju. No to poszedł 
po tę kartę i oczywiście nigdy nie wró-
cił. Pani na recepcji powiedziała mi, 
że  dopóki nie demoluje wnętrza, to 
oni nie mogą tam wejść i że to sprawa 
dla policji. Ale dla policji niezapłacone 
40 zł za kurs to jest nic, nawet im się 
nie opłaca przyjeżdżać. 
Najczęściej jeżdżę wieczorami i nocami, 
bo na ulicach jest wtedy spokojniej. Ale 
jest też zupełnie inny klimat. Do godzi-
ny 23 jeszcze są kulturalni ludzie, któ-
rzy wracają z kolacji, po lampce wina. 
Po drugiej-trzeciej w nocy zaczynają się 
hardcore’owcy – jeden się awanturował: 
„Ja chcę się bawić, kto mnie wsadził 
do tej taksówki?!”. A ja tłumaczę, że ko-
ledzy prosili, żebym jechał i się nie za-
trzymywał, nawet jak on będzie błagał. 
Ale takich prawdziwych hardcore’ow-
ców to zabieram późno w nocy z klubu 
Luzztro – to jest jakaś fabryka trupów.

Nie chciałbym się bardziej wkręcać 
w ten zawód. Zasadniczo taksówkarzy 
uważa się za nierobów – ciężko im np. 
dostać kredyt. Wkurza mnie strasznie 
gangsterka związana z miejscami, w któ-
rych się stoi – bo korporacja opłaciła ha-
racz – tak jest pod dworcem PKP, który 
na dobrą sprawę jest dworcem publicz-
nym. Denerwują mnie też klienci, któ-
rzy z góry zakładają, że taksówkarze to 
kanciarze. To mnie trochę boli.
To, co jest fajne, to spotkania z ludź-
mi. Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. 
No i są też fajne momenty. Choćby 
warszawskie świty. Wtedy w stolicy jest 
całkiem znośnie. 

Najważniejszy jest kierowca busa, który 
wie wszystko – gdzie, do jakiej pracy i kogo 
aktualnie potrzebują Polacy. Oprócz tego 

stara jak świat metoda: poczta pantoflowa. 
To tak Tatiana się dowiedziała, że w domu 

w okolicach Otwocka poszukują kogoś 
do pomocy. I tak to się zaczęło...

Nasze towary zmieniały życie seksualne 
Polaków – mówi Maciej, który 19 maja 
1990 roku razem z kolegą z technikum 

samochodowego otworzył pierwszy sex shop 
w wolnej Polsce.

Bus do ziemi 
obiecanej

Bawole oczko
czyli sex shop po polsku

Las, niczego ani nikogo dookoła, 
najbliżsi sąsiedzi oddaleni o kilka 

kilometrów. Właścicielka, pani Emi-
lia, mówiła, że lubi świeże powietrze 
– opowiada Tatiana. – Koleżanka 
wcześniej tam pracowała prawie dwa 
lata, ale znalazła lepszą pracę. Nie, nie 
mówiła mi, jak jej tam było – później 
przepraszała. Tłumaczyła, że wiedzia-
ła, jak bardzo wtedy potrzebowałam 
pracy.
To było 10 lat temu. W swoim ro-
dzinnym mieście na zachodzie Ukra-
iny Tatiana była kucharką, ale pracy 
nie było, a jak była, to za śmieszne pie-
niądze. Prawie każdy, kto mógł, jeź-
dził do Polski, więc i ona postanowiła 
spróbować. 
– Zupełnie nie wiedziałam, czego się 
spodziewać. Mówili mi tylko, że mam 
niczemu się nie dziwić. To rzeczywi-
ście mi się przydało – moja nowa 
pracodawczyni z niczym się przede 
mną nie krępowała, wręcz przeciw-
nie. Wszystko robiła i mówiła bardzo 
otwarcie – wspomina Tatiana.
Do jej obowiązków w nowej pracy 
należało na m.in. przynoszenie z lasu 

drewna i rąbanie go. Później paliła 
nim w wielkim kaflowym piecu. I ga-
zetami – ale tylko czarno-białymi; pani 
Emilia uważała, że kolorowe gazety to 
trucizna. Zresztą wszystko było dla niej 
trucizną – tego nie wolno, tamtego też 
nie. Nie wolno było np. jeść niczego 
poza zupą warzywną i dwoma jajkami 
dziennie, Tatianie też. 
– Pani Emilio, niech mi pani da coś 
innego do zjedzenia, bo ja po prostu 
nie mam siły – błagała Tatiana.
No to raz – w ramach wyjątku – do-
stała kawałek kiełbasy i czekoladę.
Pani Emilia była właścicielką serwisu 
samochodowego, który przynosił jej 
całkiem niezłe pieniądze. Ale miała 
tajemnice. 
– Nie dzieliła się pieniędzmi z mę-
żem. Biła go, naprawdę. Ten pan był 
bardzo schorowany, nie miał siły się 
bronić. Wyrzucała go z samochodu 
w środku lasu, jeśli powiedział coś, 
co ją zdenerwowało. Potrafiła też nie 
dawać mu nic do jedzenia przez cały 
dzień – za karę.
Tatiana miała przykazane pilnować, 
żeby nie jadł.

Spotkali się przypadkiem po powro-
cie Maćka ze Stanów, dokąd wyje-

chał po nieudanej próbie dostania się 
na prawo. 
– Mój tata zajmował się handlem sa-
mochodami i miał warsztat samo-
chodowy, więc ja jakoś tak natural-
nie nawiązałem kontakty w tej branży 
w Niemczech i zacząłem zajmować się 
restaurowaniem starych samochodów 
sportowych z lat 60. – opowiada Ma-
ciej.
Rozbierał je do ostatniej śrubki, odna-
wiał od A do Z i odwoził z powrotem 
do Niemiec na sprzedaż z kilkukrot-
nym przebiciem. 
– Na początku 1990 roku spotkałem 
przez przypadek swojego kolegę z tech-
nikum – stał na ulicy z zepsutym sa-
mochodem. Zaczął mi opowiadać 
o pomyśle na wprowadzenie do Polski 
nowej branży. Biznesplan już miał, lo-
kal już był, tylko nie miał środków. Ja 
je miałem. Popatrzyłem na to, przemy-
ślałem i stwierdziłem, że właściwie to 
czemu nie? 
Pierwszy sklep, który zresztą istnie-
je do dziś, stanął przy ul. Komarowej 
(obecnie Wołoska) i miał 18 mkw., co 
oznaczało, że przez pierwszy rok kolej-
ka do wejścia najczęściej ciągnęła się 
na zewnątrz.

– Już od pierwszego tygodnia mieli-
śmy tłumy, klientów i dziennikarzy 
– wspomina Maciej. – Pamiętam, jak 
przywieźliśmy z Niemiec pierwszy to-
war. W tym czasie nie sprzedawaliśmy 
w ogóle pornografii, tylko jakieś lalki, 
fantomy, wibratory, trochę żeli i afro-
dyzjaków, czasem jakieś „softowe” cza-
sopisma. Moi rodzice mieli spory dom, 
więc rozłożyliśmy to wszystko w salo-
nie – nigdy nie zapomnę miny mojej 
mamy, kiedy pierwszy raz to wszystko 
zobaczyła. 

Brylantowy Biznes
– Nie mieliśmy żadnej konkurencji 
i w związku z tym żadnego odniesie-
nia cenowego. Wiedzieliśmy tylko, 
że na Zachodzie marże są bardzo wy-
sokie, jakieś 300-500 proc. Chcieliśmy 
więc je trochę obniżyć, myśląc, że pol-
ski rynek nie jest na to gotowy. Ale za-
raz się okazało, że z cenami możemy 
robić, co chcemy, bo i tak wszystko się 
sprzeda. Nie robiliśmy żadnych kalku-
lacji – siadaliśmy i ocenialiśmy: kupili-
śmy coś za 10 marek, jest ładne. Za ile 
to sprzedamy? Za 50? E, nie. Za 80? 
Dobra. I ludzie kupowali. Zero konku-
rencji – to był tzw. brylantowy biznes.
Pojawienie się konkurencji było jednak 
kwestią czasu. 

– Ale i tak dawałam mu jedzenie, kiedy 
pani Emilia nie patrzyła. W końcu wy-
rzuciła go z domu, a wprowadził się do 
niej młody mężczyzna, Ukrainiec. Przy-
jechał niby jako ogrodnik, do pracy. U 
nas to się mówiło, że rzuciła na niego ja-
kiś urok. Zostawił dla niej żonę i dzieci 
na Ukrainie i mieszkał z nią przez 10 lat. 
A ona miała przecież okropne usposobie-
nie, w ogóle nie lubiła ludzi – wspomina 
Tatiana.

Lubiła za to zwierzęta. Miała dwa 
owczarki i siedem kotów, wysyłała też 
Tatianę do lasu w nocy, by karmiła dzikie 
koty. W końcu Tatiana nie wytrzymała 
– poprosiła, żeby puszczono ją do domu. 
Pani Emilia zgodziła się pod warunkiem, 
że Tatiana znajdzie zastępstwo.
– Ale ja nie chciałam nikogo wrabiać. 
Powiedziałam jej, że nikogo nie znam.
Tatiana wróciła na Ukrainę. Czy przy-
jeżdżała jeszcze do Polski?
– Jasne, że trochę się bałam po tej hi-
storii. Na szczęście trafiałam na normal-
nych ludzi, takie coś mogło zdarzyć się 
w każdym kraju. Tylko ostatnio jedna 
pani wyzwała mnie od banderowców. 
Ale na ten temat nie chcę rozmawiać. 
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– Przychodzili do nas ludzie i pytali, jak 
zabrać się do otwarcia podobnego intere-
su. Pierwszych dwóch czy trzech odesła-
liśmy z kwitkiem, ale później wpadłem 
na genialny pomysł: pomóżmy im prze-
brnąć przez formalności, bo my przeszli-
śmy już tę drogę przez mękę, a w zamian 
za to będziemy zaopatrywać ich w towary.
W efekcie po trzech miesiącach mieli już 
prawie 50-metrową hurtownię na war-
szawskim Żoliborzu. Hurtownia mieści-
ła się na pierwszym piętrze, więc jak przy-
jeżdżał towar, to kolejka klientów stała 
na klatce schodowej. 
– A to wszystko przy pięknych warun-
kach finansowych – hurtowa cena za-
kupu plus 120 proc. wartości minus 
10 proc. rabatu. Wszyscy płacili gotówką 
– wspaniałe czasy! Po trzech miesiącach 
od otwarcia hurtowni mieliśmy obroty 
na poziomie 100 tys. dolarów przy abso-
lutnie minimalnych kosztach, bo zatrud-
nione były dwie osoby. 

Bawole oczko
– Na początku byliśmy zagubieni – przy-
znaje Maciej. – Sprzedawaliśmy np. 
strasznie drogie prezerwatywy. Koszto-
wały sześć marek, a przeciętny Polak za-
rabiał wtedy w przeliczeniu ok. 100 ma-
rek miesięcznie! Reklamowaliśmy je więc 
jako wielokrotnego użytku, tłumacząc 
klientom, że wystarczy je umyć, wysuszyć 
i można ich nadal używać. Sprzedawali-
śmy też coś takiego, co nazywa się „ba-
wole oczko” – rzęsę bawolą na kółeczku 
z naturalnej skóry. Mężczyzna nakłada to 
na oczywistą część ciała, żeby pobudzić 
kobietę. No, ale ponieważ jest to skóra, 
to najpierw trzeba to wrzucić do gorącej 
wody, żeby zrobiło się miękkie i rozcią-
gliwe. Trzeba wiedzieć, że na początku 
byliśmy tylko my – ja, moja żona, mój 
wspólnik i jego żona i byliśmy wszystkim: 
księgowymi, kierowcami, sprzedawcami 
itd. Więc jak jakiś klient pytał mojej żony, 
jak założyć to „bawole oczko”, skoro jest 

takie nieduże, to ona mu na to: „No, jak 
to jak? Wciśnie pan jakoś!”. 
W końcu uznali, że sami nie dają rady 
i postanowili poprosić o pomoc eks-
pertów. Tak rozpoczęła się współpraca 
ze znanym seksuologiem, dr. Dulką. 
– Poprosiliśmy go, żeby przyjechał do nas 
i wszystko nam objaśnił, co też zrobił, po-
święcając nam swój prywatny czas. Oka-
zjonalnie współpracowaliśmy też z prof. 
Lwem-Starowiczem.

GanGsterzy i antyterroryści
Znajomość zawiłości technicznych sprze-
dawanych produktów już wkrótce miała 
się Maciejowi bardzo przydać. Po jakichś 
dwóch latach zaczął bowiem handlować 
pornografią. Jak tłumaczy, nie było wte-
dy – i do dzisiaj nie ma – precyzyjnej de-
finicji tego, czym jest pornografia, a czym 
erotyka. Granica jest niezwykle płynna, 
więc sex shopy stały się w rękach polity-
ków dyżurnym chłopcem do bicia.

– Ja przeżyłem wszystko, łącznie z najaz-
dem grupy antyterrorystycznej na naszą 
hurtownię – opowiada Maciej.
Przyjechał do firmy o piątej rano, żeby 
posiedzieć nad papierami. W pewnym 
momencie wyjrzał przez okno, a tam bu-
dynek otoczony przez facetów w komi-
niarkach. Patrzy na zegarek – za trzy szó-
sta, więc otworzył okno i krzyczy do nich:
– Niech panowie nic nie rozwalają, 
ja za trzy minuty otwieram!
Wielokrotnie był też w sądzie – fala zarzu-
tów o handel pornografią.
– Procedura była taka, że wszczynano 
śledztwo z urzędu i proszono kilku zna-
nych seksuologów o ocenę, czy nasze ma-
teriały są erotyczne, czy pornograficzne. 
I mimo że te opinie były często rozbieżne, 
to ani razu nie zostaliśmy skazani.
Ich biznes wzbudzał też zainteresowanie 
mafii.
– Kilka razy próbowano wymusić od nas 
haracz, ale nawet kiedy mafia była bardzo 
mocna, nie wchodziliśmy z nimi w żadne 
negocjacje. Od razu wzywaliśmy policję. 
Wiadomo, że się baliśmy, ale wiedzieli-
śmy, że jeśli raz damy złotówkę, to nigdy 
się to nie skończy. Te wszystkie wymu-
szenia i haracze bazują przecież na ludz-
kiej psychice: jeśli raz uda się człowieka 
zastraszyć, to będzie płacić aż do śmier-
ci. Nie mieliśmy broni ani ochroniarzy. 
Może moja siła wynikała z tego, że mam 
dosyć dużą i bardzo solidarną rodzinę? 
Zawsze czułem ich wsparcie. Jesteśmy 
jak włoska familia, bardzo nieustępliwi 
– jeśli jednemu dzieje się krzywda, to za-
raz wszyscy się pojawiają. Poza tym nie 
może być tak, że jakiś frajer, który kupił 
sobie pistolet i napakował się na siłowni, 
będzie żył z mojej ciężkiej pracy. Liczyli-
śmy się z tym, że będziemy może musie-
li nasze żony i dzieci na jakiś czas ukryć. 
Ostatecznie nic takiego się nie wydarzyło. 
Myślę, że ci gangsterzy tak naprawdę nie 
zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo 
dochodowa była ta nasza branża.

kierunek: wschód, 
czyli jak się roBi Biznes w rosji
Okazało się, że za naszą wschodnią gra-
nicą może być ona jeszcze bardziej do-
chodowa. Robienie interesów w Rosji 
we wczesnych latach 90. było zajęciem 

specyficznym z wielu powodów. Chociaż-
by kwestie techniczne: Rosjanie do 1998 
roku mogli wywozić za granicę tylko 
niewielkie kwoty pieniędzy. Polakom 
za to z Rosji było wolno wywozić tyle, ile 
chcieli, na tzw. „sprawkach bankowych” 
– z czego 1 proc. inkasowali rosyjscy 
urzędnicy. Maciej postanowił spróbować.
– Tam też byliśmy pionierami – dostar-
czaliśmy towar do pierwszego sex sho-
pu w Rosji, otwartego przez Etiopczy-
ka, który trafił do Moskwy jako student. 
Jego wspólnikiem był Polak, też student, 
i to on nawiązał kontakt z nami. Różnica 
między Rosją a Polską była taka, że u nas 
była kolejka, ale wstęp był darmowy. 
U nich kolejka też była prawie półkilome-
trowa, ale płaciło się dolara za sam wstęp. 
A moskiewskie marże wynosiły pomiędzy 
500 a 1000 proc. To jednak nie odstra-
szało klientów – ruch był taki, że bardzo 
szybko wpływy z Rosji wynosiły 90 proc. 
obrotów całej naszej firmy.
Jak wyglądało to w praktyce? Wysy-
łali Rosjanom towar i co miesiąc latali 
do Moskwy po gotówkę.
– Jednorazowo było to od kilkudziesięciu 
do kilkuset tysięcy dolarów. Oczywiście 
zawsze było jakieś ryzyko, że ktoś nam 
urwie głowę; wtedy w Rosji zresztą ury-
wali głowy za mniejsze sumy. Rozumo-
waliśmy w ten sposób, że wystarczająco 
dużo na nas zarabiają, żeby zostawić nas 
w spokoju. Na wszelki wypadek nigdy nie 
lataliśmy razem, dochodząc do wniosku, 
że jak jednemu coś się stanie, to drugi za-
opiekuje się jego rodziną.
Tak wtedy funkcjonował biznes – nie tyl-
ko w tej branży. W samolocie z Moskwy 
do Polski, latającym codziennie, mogło 
być transportowanych nawet kilka milio-
nów dolarów – w gotówce, w walizkach.
– Nie miałem o tym pojęcia aż do mo-
mentu, kiedy się okazało, że samolot nie 
odleci. Rosjanie kazali nam iść noco-
wać do hotelu. My nie chcieliśmy jednak 
opuszczać lotniska bez dokumentów za-
świadczających, że wywozimy pieniądze 
legalnie. Po długich negocjacjach celni-
cy w końcu przynieśli nam karton pełen 
kwitów i mówią: „No to sobie szukajcie”. 
Byłem jedną z dwóch osób, która wy-
czytywała wtedy nazwiska, nie podając 
kwot. Największa, jaką wtedy widziałem, 

to było 600 tys. dolarów, za to nie było 
nic poniżej 30 tys. Na 200 osób lecących 
tym samolotem ok. 150 osób miało kwi-
ty. Wywieziono nas do hotelu na statku, 
ale spać poszli tylko ci, którzy nie mieli 
kwitów. Reszta piła i siedziała na swoich 
walizkach.

śmieszne lata 90.
Maciej już prawie całkowicie wycofał się 
z branży seksgadżetów, zarządza jedynie 
hurtownią i fabryką bielizny erotycznej.
– Dzisiaj branża się rozrosła i w związku 
z tym zyski też są dużo mniejsze. To je-
den z powodów, dla których wycofałem 
się z tej działalności i przeszedłem do nie-
ruchomości – tłumaczy. – Ale nigdy nie 
wstydziłem się tego, co robiłem. Po prostu 
dzisiaj to wszystko znormalniało, opiera 
się na przepisach i regulacjach podobnych 
do branży kosmetycznej – na wszystko 
trzeba mieć certyfikaty, atesty, dokumen-
ty i temu podobne. Kiedyś to był praw-
dziwy zakazany owoc. W samochodzie 
woziłem zawsze jakieś kasety, bo jak mnie 
zatrzymywali policjanci, to wystarczyło, 
żebym dał im jedną, a oni machali ręką. 
Mimo swoistego uroku tamtych lat Ma-
ciej podkreśla, że cieszy się ze zmian, jakie 
zaszły w Polsce.
– Rozpiera mnie duma z tego, jak mój 
kraj się zmienił przez ostatnie 25 lat. 
Tamto traktuję jako fajną część swojego 
życia, nawet te ciemniejsze strony – kon-
trole, sprawy sądowe, antyterrorystów. 
Ostatecznie włos z głowy mi nie spadł, 
a ja będę miał co opowiadać wnukom 
i wnuczkom. 

Dobry sprzedawca 
w sex shopie jest 
sprzedawcą tylko 
w 50 proc., 
a w pozostałych 
50 psychologiem 

temat numeru tajemnicze zawody
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