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„Polish jokes” w reklamie wódki
Polska Organizacja Wykształconych In˝ynierów
POLSKI DZIE¡
(Polish Organization of Learned Engineers - P.O.L.E).
Dwie reklamy naszpiko- Lektor, słabà angielszczywane ˝artami o Pola - znà, z bardziej rosyjskim
kach wypuÊciła w inter- ni˝ polskim akcentem innecie firma handlujàca formuje widzów, ˝e w buna rynku amerykaƒskim dynku mieÊci si´ laboratopolskà wódkà Alchemy. rium, w którym pracujà
najlepsi polscy naukowcy.
Nie jesteÊmy w nich naProwadzone przez polzywani Polakami, ale Polacz- skich naukowców eksperykami (Polacks), czyli epite- menty koƒczà si´ jednak
tem, który jest w USA obraê- na naszych oczach komliwy. W reklamach tych, któ- pletnym fiaskiem.
re ka˝dy mo˝e zobaczyç w
Po niepowodzeniach laserwisie youtube.com widzi- borant wypowiada jedno słomy Polaków jako nierozgar- wo: „kurwa”, po czym inny
ni´tych wynalazców, którzy naukowiec pozdrawia wiw laboratorium wykreowali dzów mówiàc - „na zdrowie”.
nast´pujàce nowoÊci: wó„Reklama mówi jasno,
zek inwalidzki na pedały ˝e Polacy nie potrafià zro(siedzi w nim osoba bez biç niczego, poza wódkà”
nóg), latarka na baterie sło- – ocenił Lukas, młody
neczne, sproszkowana wo- Amerykanin z Williamsda, szklany młotek i ksià˝ka burga, którego poprosiliwyjaÊniajàca osobom niepi- Êmy o komentarz.
Êmiennym, jak czytaç.
Widza ˝egna jeszcze taPojawia si´ równie˝ trój- blica, na której po angielsku
ka „in˝ynierów” odgrywa- czytamy: „Wódka Alchemy
jàcych jeden z najcz´Êciej (firma) nale˝y do prawdzipowtarzanych przez Ame- wych Polaczków, którym
rykanów ˝artów na nasz te- wydaje si´, ˝e polish jokes sà
mat (znany od pytania - ilu Êmieszne, myÊlà oni rówPolaków trzeba do wkr´ce- nie˝, ˝e poj´cie „francuska
nia ˝arówki?).
wódka” jest od nich jeszcze
Odpowiedê: na ekranie Êmieszniejsze. W kr´ceniu
widzimy stojàcà na drabi- reklamy ˝aden Polaczek nie
nie kobiet´, która wykr´ca został skrzywdzony. Pij z gło˝arówk´ oraz dwójk´ m´˝- wà. Na zdrowie”.
czyzn – kr´càcych drabinà.
Obie reklamy zaczynajà
si´ od widoku budynku z Polka autorkà
polskà flagà i logo głoszà- Do wczoraj znajdujàce si´
cym, ˝e mieÊci si´ w nim w Internecie od 2 miesi´cy

spoty reklamowe obejrzało prawie 19 tys. osób. Kto
stoi za tà reklamà? Okazuje si´, ˝e jest to mieszkajàca na Brooklynie Agata Podedworny. Ta 32-letnia córka polskich emigrantów
jest właÊcicielem marki,
którà od dwóch lat stara si´
wypromowaç na rynku
amerykaƒskim. Wódk´
produkuje dla niej gorzelnia w Białymstoku.
„Moi rodzice to Polacy.
Ja urodziłam si´ ju˝ w USA.
Od dziecka słyszałam ˝arty o Polakach. Kiedy wprowadzałam wódk´ Alchemy
na rynek, od razu pomyÊlałam, ˝eby w reklamach
wyÊmiaç te stereotypowe
˝arty – Podedworny powiedziała dziennikarce „˚ycia
Warszawy” (gazeta ta jako
pierwsza poinformowała o
sprawie). - Reakcje na reklam´ były ró˝ne. Widaç to
chocia˝by po moich rodzicach. Tata był obra˝ony, a
mama bardzo si´ Êmiała” –
dodała. Powiedziała te˝, ˝e
nie chciała nikogo obraziç.
„To właÊnie poczuciem humoru mo˝na walczyç z takimi ˝artami” – uznała.
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rzej sprzedajàcych si´ marek” – usłyszeliÊmy w sklepie „Greenpoint Wine & Liqor INC” przy 89 Nassau
Ave. Artur Korczyƒski z „Z &
J Liquor” przy 761 Manhattan Ave. okreÊlił ja mianem
„egzotyki”, choç na wieÊç o
formie jej reklamy powiedział: „nie przesadzajmy z tà
antypolskoÊcià, my te˝ si´ z
wszystkich Êmiejemy”.
Niedobre zdanie o Alchemy miał te˝ Christopher Mellyn ze sklepu „T
& N Wine & Liquor” przy
983 Manhattan Ave.: „Trzeba jà było klientom wciskaç. Ale sprzedaliÊmy i
wi´cej jej nie chcemy. Ona
wyst´puje w trzech smakach: imbirowym, czekoladowym i wiÊniowym.
Próbowałem wszystkich i
szczerze powiem, ze nie
warto wydaç na nià 29 dolarów, kiedy za 16 mo˝na
mieç znacznie smaczniejszà tradycyjnà wiÊniówk´”.

ło˝ono, ˝e ma byç Êmiesznie za wszelka cen´, ale nie
jest. Ale nie dajmy si´ zwariowaç, nie umierajmy ze
Êwi´tego oburzenia, bo
nadwra˝liwoÊç nie jest najlepszym doradcà. Za to
mam dla nas wszystkich rad´: nie pijmy wódki Alchemia i odradzajmy to innym.
Je˝eli bowiem alchemia jej
produkcji jest taka, jak alchemia poczucia humoru
twórców tej reklamy, to
obawiam si´, ˝e mo˝na si´
zatruç”.
Agata Podedworny nie
odpowiedziała na telefony. Sceny z internetowej reklamy wódki

Konsul: alchemià
mo˝na si´ zatruç

O zdanie w sprawie reklam
zapytaliÊmy Krzysztofa W.
Kasprzyka, Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku:
Brak ch´tnych
„Obejrzałem te reklamy
Wódka Alchemy pojawiła si´ w sieci i powiem krotko:
na rynku 2 lata temu. Wy- głupie, zrobione topornie,
puszczenie reklam ma po- bez polotu, a w ogóle bomóc w jej dosyç mizernej haterowie mówià z rosyjsprzeda˝y. Dwa na trzy skle- skim akcentem(?). Jest tapy monopolowe na Green- ka maniera na rynku reklapoincie nawet jej ju˝ nie my, bardzo popularna: ma
sprzedajà. „To jedna z najgo- byç Êmiesznie. Tu chyba za-

Reklamy wywołały burz´ komentarzy na forach internetowych w Polsce. Dyskusja, jak zwykle, była zajadła. Poni˝ej podajemy ciekawsze wypowiedzi:

 Ilu Amerykanów potrzeba do wymiany ˝arówki?
Stu. Jeden wykr´ca ˝arówk´, a reszta uwa˝nie patrzy czy nie naruszane sà prawa
czarnoskórych, gejów i lesbijek.

 Lepiej niech zrobià reklamy na temat Amerykanów i ich głupoty. Najlepiej na
temat geografii. Ostatnie pytanie Amerykanki do mnie brzmiało - czy Polska le˝y koło Mołdawii?
 Tylko Amerykanin nie wie, ˝e kawa jest goràca. Trzeba mu to napisaç na
kubku bo inaczej si´ poparzy.
 Pytanie: jak powstrzymaç bohaterskà polskà konnic´?
Odpowiedê: wyłàczyç pràd i poczekaç a˝ si´ karuzela zatrzyma.

 Cały czas opowiada si´ kawały o Czechach, Niemcach, „Ruskich”, ˚ydach,
Szkotach, ostatnio modna jest te˝ choroba filipiƒska i pewnie jeszcze wiele innych narodowoÊciowych dowcipów. Ja z kolegami ciàgle wyÊmiewam amerykaƒskà popkultur´. I to nikomu nie robi krzywdy. Ludzie, którzy biorà takie rzeczy do siebie majà po prostu powa˝ne kompleksy.
 Je˝eli teraz Polonia b´dzie drà˝yç temat, to dopiero b´dzie obciach i Êwiadectwo ciemniactwa Polaków. Uwa˝am, ˝e pomysł reklamy jest bardzo dobry, bo
pozwoli tym ˝artom umrzeç Êmiercià naturalnà.

 D A R M O WA S E S J A

WEEKEND

Darmowe porady prawne!

Parciaka, KrzyÊka i
Âniegowego droga na bruk

Âroda, 6 lutego, godz. 6:00-9:00 wieczorem
Polska Fundacja Kulturalna, 177 Broadway, Clark, NJ 07066
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Spotkanie poprowadzà i porad udzielà
eksperci ró˝nych dziedzin prawa:

Wszyscy sà Polakami, mieszkajà na
Greenpoincie i dwie rzeczy ich łàczà:
picie wódki oraz brak dachu nad głowà.
Polskich bezdomnych jest około 40.
Dlaczego trafili na ulic´, jak ˝yjà, jakie sà
ich perspektywy?
Czytaj w weekendowym wydaniu
„Polskiego Dnia”.

Prawo imigracyjne, karne,
nieruchomoÊci, sprawy spadkowe:

Marek Zawisny, Esq.
Prawo karne, rodzinne:

Jerry Kuzemczak, Esq.
Prawo spadkowe, nieruchomoÊci:

Stephen C. Leonard, Esq.
NieruchomoÊci:

Henry Walentowicz, Esq.

To wyjàtkowa okazja, by uzyskaç
porad´ prawnika za darmo
– nie przegap jej!
Sesja informacyjna organizowana jest
przez Polish American Legal society
(Polsko-Amerykaƒskie Stowarzyszenie
Prawników). Celem organizacji jest
pomoc polskim imigrantom.
Wi´cej informacji:
Website: www.polishlegalsociety.org
Email: info@polishlegalsociety.org

