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M N Ó S TWO
PIERWSZYCH RAZÓW

Ani wilka, ani kota nie da się prowadzać na smyczy. Renata Przemyk.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI   FOT.: ANNA POWIERŻA /UNIVERSAL MUSIC POLSKA

zdolność trzeźwej oceny. Tym razem 
wszystko mogło pójść naturalnie, swoim 
własnym biegiem. W momencie, kiedy 
poczułam, że to jest to czego chciałam 
i płyta jest gotowa, rozpoczęliśmy rozmo-
wy z firmami fonograficznymi.

LUBI PANI KOTY I WILKI? ZWIERZĄT JEST 
SPORO NA TEJ PŁYCIE.
Uwielbiam, ale nie muszę wszystkich 
posiadać (smiech). Kota mam jednego, 
uważam się za osobę odpowiedzialną 
i przy moim trybie życia, częstych podró-
żach, nie byłabym w stanie skazać zwierząt 
na dłuższe przebywanie w samotności albo 
ciągłe ich podrzucanie komuś. Mój kot 
jest taki pół wiejski, więc nawet przy mojej 
dwu-trzydniowej nieobecności radzi sobie 
z pomocą sąsiadów i przyjaciół. Na psa, 
który wymaga specjalnej opieki, nie zdecy-
dowałabym się teraz. Miałam w życiu trzy 
psy. Wilka noszę w sobie (śmiech).

TO TEN KOT, KTÓREGO ILUSTRACJE SĄ 
NIEMAL NA KAŻDEJ STRONIE WKŁADKI 
Z TEKSTAMI?
Mój jest bardzo podobny, szylkretowy.

CAŁA PŁYTA ZAMYKA SIĘ POMIĘDZY KO-
TEM A WILKIEM. „KOT” TO DRUGA PIOSEN-
KA NA PŁYCIE, „WILK” PRZEDOSTATNIA.
Faktycznie! Klamra.

CZYLI TO NIE BYŁO ZAŁOŻONE?
Nie. Poza tym to nie pierwsza i ostat-
nia piosenka, ale druga i przedostatnia. 
W międzyczasie przewijają się inne 
zwierzęta, są ryby, jest bocian na jednej 

SKŁADAM GRATULACJE. „RZEŹBA DNIA” TO 
KAWAŁ ŚWIETNEJ MUZYKI.
Dziękuję bardzo. Co za miły początek!

NALEŻY SIĘ. SŁUCHAM TEJ PŁYTY Z DUŻĄ 
PRZYJEMNOŚCIĄ. SŁYSZAŁEM, ŻE PO-
WSTAWAŁA DWA LATA?
Dwa lata, ale nie jednym ciągiem a etapa-
mi. W międzyczasie było też dużo innej 
pracy i spotykaliśmy się z producentem 
Jarkiem Baranem z doskoku, na pojedyn-
cze dni. Czasem siedzieliśmy na telefonie 
omawiając jakiś utwór, a on później 
przysyłał mi propozycje mailem. Więc 
faktycznie trwało to trochę, ale gdyby te 
dni zebrać w jeden kawałek, to nie byłoby 
tego tak dużo.

CENI PANI SOBIE CZAS, PRAWDA? NIE 
SPIESZY SIĘ PANI Z WYDAWANIEM KOLEJ-
NYCH PŁYT. PRZY POWSTAWANIU „RZEŹBY 
DNIA” NIE BYŁA PANI ZWIĄZANA ŻADNYM 
KONTRAKTEM Z WYTWÓRNIĄ, KTÓRY 
ODLICZAŁBY CZAS.
I bardzo dobrze się stało. Miałam przez 
to szansę na spokojnie wszystko prze-
myśleć i bez popędzania samodzielnie 
zdecydować, kiedy będę gotowa. Same 
utwory nie powstawały jakoś bardzo 
długo. Spodobał mi się system pracy 
etapami oddzielonymi od siebie dłuższy-
mi chwilami. Można było te wcześniejsze 
wersje ocenić z perspektywy czasu. Ucho 
ludzkie ma określoną wytrzymałość na 
dźwięki i przy poprzednim systemie, 
kiedy wszystko było zamknięte w ramach 
jakiegoś konkretnego czasu – od do – 
czułam, że brakuje mi dystansu, słabła 
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nodze... Mam nadzieję, że czytelny jest 
w tym pakt z naturą. Wydaje mi się, że 
z wiekiem rozumiem ją coraz bardziej 
i żyję z nią w większej harmonii. W zwie-
rzętach i naturze jest głęboka mądrość. 
Dawno temu, kiedy jeszcze cywilizacja nas 
aż tak nie poniosła, ta więź była znacznie 
mocniejsza. Cykliczność przyrody – pory 
roku, fazy księżyca – wszystkie te regu-
lacje, jakimi kieruje się natura, były też 
naszymi. Wszystko to jest po dziś dzień 
wyraźne w świecie zwierząt, a nam odebra-
ła to cywilizacja. Nie to, żebym się na tę 
cywilizację obrażała, bo sama korzystam 
z jej dobrodziejstw, ale uważam, że cu-
downie jest pogodzić obie strony znajdując 
dla siebie to, co najlepsze, nie zatracając 
w sobie tych pierwotnych instynktów.

POMIMO TEGO, ŻE ZWIERZĘTA REPREZEN-
TUJĄ TEN ALBUM DOŚĆ MOCNO, BO SĄ OBEC-
NE NAWET NA OKŁADCE, TO TYTUŁ ZOSTAŁ 
ZACZERPNIĘTY OD PIOSENKI, W KTÓREJ ICH 
NIE MA. DLA MNIE PIOSENKA „RZEŹBA DNIA” 
OPOWIADA O KOBIECOŚCI, ALE NIE WIEM, 
CZY DOBRZE JĄ ZROZUMIAŁEM.
Tytuł przeniósł się na całą płytę, bo 
wszystkie te piosenki są o chwytaniu dnia, 
o rzeźbieniu go tak, jakbyśmy chcieli 

by wyglądał. O wpływie, jaki mamy na 
każdy dzień i o konieczności uważności, 
świadomego przeżywania każdej chwili. 
Myślę, że prędzej czy później każdy z nas 
uświadamia sobie, że życie przecieka mu 
przez palce. Gonimy przed siebie bez 
opamiętania zapominając co się działo 
wczoraj, przedwczoraj. Nie jesteśmy dość 
świadomi wszystkiego, co się w danym 
momencie wydarza, a w życiu jest całe 
mnóstwo pierwszych razów, które się już 
nie powtórzą. Pierwsze słowo dziecka, 
pierwszy krok, pierwszy łyk porannej 
kawy, śniadanie z kimś wyjątkowym... Jest 

mnóstwo chwil, które są warte tego, by 
zostać przy nich dłużej, przeżywać i być 
za nie wdzięcznym. Trzeba doceniać to 
co mamy dobrego. Sama się w pewnym 
momencie zorientowałam, że gonię do 
przodu i patrzę tylko, co by tu jeszcze 
poprawić, co zrobić lepiej. A tymczasem 
nie dość uwagi przywiązywałam do 
tego, ile dobrego mnie w życiu spotkało. 
Mam bliskich sobie ludzi, zdrowie, mogę 
zarabiać na życie muzyką. Teraz bardziej 
świadomie, dużo wolniej żyję. Radośniej, 
pełniej, lepiej. Staram się rzeźbić każdy 
dzień i do tego zachęcam innych.

O WPŁYWIE, JAKI 
MAMY NA KAŻDY 
DZIEŃ I O KONIECZ-
NOŚCI UWAŻNOŚCI, 
ŚWIADOMEGO PRZE-
ŻYWANIA KAŻDEJ 
CHWILI. MYŚLĘ, ŻE 
PRĘDZEJ CZY PÓŹ-
NIEJ KAŻDY Z NAS 
UŚWIADAMIA SOBIE, 
ŻE ŻYCIE PRZECIEKA 
MU PRZEZ PALCE. 
GONIMY PRZED SIEBIE 
BEZ OPAMIĘTANIA 
ZAPOMINAJĄC CO SIĘ 
DZIAŁO WCZORAJ, 
PRZEDWCZORAJ. 
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 ROZMOWA TALK

CZYLI KLASYCZNE CARPE DIEM?
Trochę tak. Nigdy nie twierdziłam, 
że ja to wymyśliłam (śmiech). Warto 
korzystać z dobrych rad, które pojawiły 
się dawno temu.

ALBUM ZASKOCZYŁ MNIE TROCHĘ OD 
STRONY INSTRUMENTALNO-REALIZACYJ-
NEJ. RENATA PRZEMYK NIE KOJARZYŁA MI 
SIĘ DO TEJ PORY Z NOWOCZESNYM BITEM, 
KTÓRY LEŻY U PODSTAW WIĘKSZOŚCI 
Z TYCH PIOSENEK.
Korzystamy z żywych instrumentów. 
One są tam w dość dużych ilościach, 
ale idealnie skomponowane w całość 
z elektroniką. Żadna z tych stron nie do-
minuje. Wszystko jest podporządkowane 
przekazowi, tekstowi. Zależało mi, żeby 
nie musieć się ograniczać ani czasowo, 
ani formalnie, ani pod żadnym innym 
względem. Wszystko, co jest potrzeb-
ne do wyrażenia siebie, jest dostępne. 
Nie ma zatem potrzeby dzielić tego na 
gatunki. Eklektyzm jest mile widziany. 
Z elektroniki zaczęłam korzystać dawno 
temu – „Hormon” z 1999 roku był bardzo 
elektroniczny. Na przestrzeni lat z płyty 
na płytę bardzo chętnie sięgałam po to, 
co się nowego pojawiało – sample, loopy, 
nowe brzmienia. I zawsze do tego nie-
śmiertelne żywe instrumenty. Zmieniały 
się tylko proporcje, zależnie od pomysłu. 
Bardzo dobrze mi się pracowało z Jarkiem 
Baranem, który ma świetne podejście 
do tych wszystkich nowych technologii 
i odpowiednie umiejętności, a z drugiej 
strony sam jest gitarzystą, kocha żywe 
instrumenty. Potrafi to idealnie połączyć.

CZY TO UNOWOCZEŚNIENIE BRZMIENIA, 
WZBOGACENIE WARSTWY INSTRUMEN-
TALNEJ, TO PRÓBA DOTARCIA DO WIĘK-
SZEJ GRUPY ODBIORCÓW? NA PRZYKŁAD 
DO MŁODSZYCH SŁUCHACZY?
Jeżeli ktoś zna moje wcześniejsze płyty, 
a było ich już – zależy jak liczyć (z kon-
certowymi czy bez) – 11 albo 13, to 
mógłby mnie o to posądzić dawno temu. 
Lubię zmiany, rozwój i sięganie po nowe 
rozwiązania. To imperatyw wewnętrzny. 
Stagnacja i powtarzalność jest nudna. 
Nie odczuwam żadnych ograniczeń przed 
sięganiem po skrajne środki artystyczne, 
elektronika nigdy mnie nie przerażała, 
były też płyty wyłącznie akustyczne. 
A u mnie główną inspiracją jest słuchanie 
głosu serca. Wyrzeźbiłam dokładnie to, co 
mi się tego dnia podobało, na co miałam 
akurat ochotę. Przez całe moje śpiewanie 
jedynym założeniem było, żeby przekaz 
był jasny, żeby zrozumiałe było to, co chcę 
powiedzieć. Ta płyta jest traktowana jako 

najbardziej pozytywna z moich i taka 
miała być. Środki artystyczne to rzecz słu-
żebna a instrument, jaki by nie był, wydaje 
dźwięki zgodne z zamysłem i talentem 
muzyka. Trzeba też powiedzieć, że ta płyta 
jest też świetnie dopracowana brzmienio-
wo, co jest wielką zasługą Jarka.

JAK TĘ CAŁĄ ROZBUDOWANĄ WARSTWĘ 
BRZMIENIOWĄ ZMIEŚCIĆ NA KONCERTACH? 
NOWE UTWORY SĄ OBECNE W SETLIŚCIE 
PODCZAS KONCERTÓW Z CYKLU „THE BEST 
OF/XXV-LECIE”.
Cały rok 2014 jest rokiem mojego jubile-
uszu 25-lecia. Wydanie tej płyty zostało 
trochę przyspieszone i te dwa wydarzenia 
się zazębiły. Do końca tego roku jest 
planowana druga część jubileuszowej 
trasy koncertowej i na te zbliżające się 
koncerty przygotowaliśmy dwa utwo-
ry z „Rzeźby dnia”. Wszystko będzie 
grane absolutnie na żywo. Jest tam dużo 
akustycznych instrumentów, ale też przy 
pomocy instrumentów klawiszowych 
jesteśmy w stanie odtworzyć wszystko 
to, co się dzieje w warstwie elektronicz-
nej. Repertuar będzie przekrojowy, od 
najstarszych piosenek z „Ya Hozny” do 
tych z najnowszego albumu. Wszystko 
w specjalnej oprawie aranżacyjnej, świetl-
nej i scenograficznej. Bardzo zależało mi 
na wyjątkowości tych koncertów, bo to 
mój sposób na podziękowanie publiczno-
ści za te 25 wspólnych lat. Będzie też kilka 
koncertów tylko z „Rzeźbą dnia” jeszcze 
w tym roku i duża trasa na wiosnę. 

TE 25 LAT MINĘŁO JAK Z BICZA STRZELIŁ 
CZY SIĘ DŁUŻYŁO?
Trzeba mi było o jubileuszu przypominać 
(smiech). Menadżerka przyszła kiedyś 
i mówi: „a może byśmy zrobili jakieś jubi-
leuszowe koncerty, bo to już 25 lat?”. Ja na 
to: „Jak to 25 lat?! Już?”. Okazało się, że 
faktycznie, od 1989 roku, kiedy wygrałam 
pierwszy festiwal i od kiedy datuję takie 
poważniejsze granie, minęło tyle czasu. 
I minęło szybko! Bardzo dużo się przez te 
lata wydarzyło i to bardzo dużo dobrego. 
Miałam szansę robić to co kocham, co 
wcale nie jest takie oczywiste w dzisiej-
szych czasach. Oczywiste jest natomiast 
to, że granie i śpiewanie nie miałoby 
sensu bez publiczności, dlatego jestem 
głęboko wdzięczna tej swojej za 25 lat 
nieustannego koncertowania, wydawania 
płyt, tworzenia. To mój wielki powód 
do radości. Duża w tym zasługa moich 
współpracowników, Anki Saranieckiej, 
która pisała teksty, które mnie niosły tyle 
lat. Od ponad 10 lat pracuję też z fan-
tastyczną menedżerką Kariną Zawadą, 

która jest w stanie przełożyć te moje 
marzenia na świat realny i sprawić, żeby 
to funkcjonowało organizacyjnie i miało 
szansę dotrzeć do ludzi. Świetni muzycy 
i realizatorzy, mam komu dziękować. 
Takie jubileusze są właśnie świetnym mo-
mentem, żeby zauważyć tych wszystkich, 
którzy pracują ze mną na wspólny efekt.

WRÓĆMY DO „RZEŹBY DNIA”. CZY PO TYCH 
25-LATACH NA SCENIE RENATA PRZEMYK 
JEST TAKĄ KOBIETĄ TROCHĘ POMIĘDZY 
KOTEM A WILKIEM?
Jest we mnie i coś z kota, i coś z wil-
ka. Mieszkając od kilkunastu lat na 
wsi, blisko z naturą,  oswoiłam się z jej 
„dzikością serca”. Na potrzeby własne 
i mojej rodziny stałam się trochę kotem 
domowym, ale kto ma kota to wie, że 
one zawsze zostawiają rąbek tajemnicy 
nieuchylony... Moje wilcze serce, które 
ciągnęło mnie do lasu, też zawsze będzie 
wystarczająco dzikie, by iść za naturą, 
intuicją, za wewnętrznym głosem. Co-
kolwiek bym robiła, robię to po swojemu, 
bo nie umiem inaczej. Nie jestem artystą 
uniwersalnym. Mogę być dobra tylko 
w tym, co jest częścią mnie, w co wierzę. 
Teraz jestem tego w pełni świadoma. 
Całe lata próbowałam pogodzić w sobie 
kotka domowego i dzikiego wilka. Teraz 
wiem, że można! (śmiech)

ANI KOTA, ANI WILKA NIE DA SIĘ PROWA-
DZIĆ NA SMYCZY.
Nie da się. I bardzo dobrze!  

 IN ENGLISH

MANY FIRST TIMES 

You cannot hold neither a wolf nor 
a cat on a leash. Renata Przemyk.   

CONGRATULATIONS. YOUR NEWEST RECORD 
„RZEŹBA DNIA” (THE DAY’S SCULPTURE) IS 
A PIECE OF REALLY GOOD MUSIC.
Thank you. What a pleasant begging of 
the conversation!

YOU DESERVE IT. I KEEP LISTENING TO THIS 
ALBUM WITH GREAT PLEASURE. I HEARD 
THAT YOU WORKED ON IT FOR TWO YEARS, 
IS THAT SO?
Two years but not in one run, I worked 
on it in phases. In the meantime I also 
had a lot of other work and our meetings 
with my producer - Jarek Baranem – were 
rather sporadic and hectic. Sometimes 
we just discussed a given song on the 
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phone and after that Jarek would send 
me his proposals via email. So in fact all 
the process took quite a while but if you 
gather the hours it would not make that 
many days.

YOU VALUE TIME, DON’T YOU? YOU DON’T 
RUSH WITH PRODUCING NEW RECORDS. 
AND ALSO WHEN WORKING ON THE „RZEŹ-
BY DNIA” YOU DID NOT HAVE A BINDING CON-
TRACT WITH ANY OF THE RECORD COMPANY 
THAT WOULD DEFINE A DEADLINE.
Yes, and I was very happy about it. Thanks 
to that I had a chance to work on the 
material in peace and without any pressure 
from outside decide when I am ready 
with the work. In fact it didn’t take much 
time for the songs to be written. I started 
enjoying the system of working in phases 
separated by a quite large time gap. Time 
gives you possibility to look and judge the 
previous phase of work from a distance. 
Also human ear has only a certain ability 
to absorb sounds so when I worked in the 
system of recording the whole album in 
one run, I felt that I don’t have a proper 
distance and that my sober judgement 
is slightly broken. But when working on 
„Rzeźby dnia” the whole process came na-
turally with its own pace. In the moment 
when I felt that all of the songs have the 
form I wanted and that the record is ready, 
me and my producer started discussions 
with record companies.

YOU LIKE CATS AND WOLVES? MANY ANI-
MALS APPEAR IN YOUR SONGS.
I love them but I don’t have to own them 
(laughter). I have one cat. I view myself 
as a responsible person and with my 
mode of life and frequent travels I would 
have been able to have more pets because  
that would mean forcing them to spend 
most of their time alone or at one of my 
friend’s. My cat is half-wild so even when 
I am away for two or three weeks he can 
handle it with a little help of my friends 
and neighbours. But I would not go for 
a dog which requires special care. I had 
three dogs in my life. And as for the wolf, 
I carry it within me (laughter).

SO YOUR CAT IS ON MOST OF THE IMAGES IN 
THE RECORD’S FLYER WITH TEXTS?
Mine is very similar, with a mixture of 
black yellow and brown fur.

THE WHOLE RECORD SPANS BETWEEN THE 
CAT AND THE WOLF. „CAT” – THIS IS THE TI-
TLE OF THE SECOND SONG ON YOUR RECORD 
AND „WOLF” IS THE NEXT TO LAST ONE.
That’s right! A kind of frame.

SO YOU DIDN’T DO IT INTENTIONALLY?
No. And also it is not the first and the last 
son but the second and next to last song, 
so the frame is not perfect. Between these 
two songs there are also other animals like 
fish, a stork standing on one leg... I hope 
that what is visible here is my deep contact 
with nature. I think that the older I get the 
better I understand it and I live with her 
more harmoniously. Animals and nature 
possess very deep knowledge. Long time 
ago, before the pace of civilisation has 
carried us away, our bond with nature was 
much stronger. The natural cycles – se-
asons, moon phases – all these regulatory 
systems that the nature follows used to be 
ours too. You can still trace the workings 
of all these systems in the life of animals, 
but as for us - we have been deprived of 
them by the civilisation. Of course I am 
far from becoming angry at the civilisation 
because I also draw benefits from it, but 
I think it is wonderful if you can live in 
harmony with both of these sides - nature 
and civilisation and take from both of 
them that which is best for you, without 
losing the primary instincts. 

THE ANIMALS ARE A VERY STRONG SYM-
BOL OF THE WHOLE RECORD AND THEY 
APPEAR ALSO ON THE RECORD’S COVER 
BUT THE TITLE OF THE RECORD COMES 
FROM A SONG WHICH HAS NO ANIMALS IN 
IT. FOR ME THE SONG „RZEŹBA DNIA” IS 
ABOUT WOMANHOOD BUT I AM NOT SURE 
I UNDERSTOOD IT WELL.
I used the title of this song as the record’s 
title because all of the songs in this album 
are about capturing the moment and 
sculpting it the way we want it to be. All 
of the songs are about the influence we 
have on each day of our life and about the 
necessity of being attentive and of living 
each moment consciously. I think that for 
each of us there comes a moment when 
we realise that life is slipping through our 
fingers. We keep running forward blindly 
and we forget all that happened yesterday 
or the day before yesterday. We are not 
conscious enough of all that we experien-
ce in a certain moment, yet in our life 
there are many first times that will never 
happen again. The first word your child 
utters, the first step it makes, the first sip 
of morning coffee, a breakfast with some-
one special... There are so many moments 
that are worthy of staying with them for 
longer, to live them to the full and be 
grateful for them. You have to value the 
good things you have. I myself realised at 
a certain point that I am rushing forward 
and I only think about making things 

better. I used to pay too little attention to 
all the good things that I had in life – the 
people who are close to me and who love 
me, my health, the fact that I can earn 
money by playing music. Today I live 
more consciously and more slowly. I live 
better - more fully and with more joy. 
I try to sculpt each day by myself and 
I encourage people to do it too.

THE CLASSICAL CARPE DIEM?
Yes, a little bit. I never said that I was the 
one who created this philosophy of living 
(laughter). It is good to follow good advices 
that come from long time ago.

I MUST SAY THAT YOUR ALBUM SURPRI-
SED MY WITH ITS INSTRUMENTAL AND 
PRODUCTION SIDE. UP UNTIL NOW I DIDN’T 
THINK OF RENATA PRZEMYK AS AN ARTIST 
WHO USES THE CONTEMPORARY BEAT AND 
NOW I FIND IT ALMOST ALL OF THE SONGS 
FROM YOUR NEW RECORD.
We use live instruments. There are many 
of them in the record. They are composed 
into to a perfect whole together with the 
electronics. None of these sides domina-
tes. Both of them are subordinate to the 
songs’ message, their lyrics. I wanted to 
be free of any constraints – time limits, 
formal limits, or any other limits. All that 
I need to express myself is at my hands 
and I can use it. So there is no need to 
make sharp genre divisions. Eclecticism is 
more than welcome. I started using elec-
tronics long time ago – „Hormone” from 
1999 was very much based on electronics. 
Since many years I enjoy using forms that 
are new in the market – samples, loops, 
new sounds. And on top of that I always 
use the immortal live instruments. The 
only that really changed throughout the 
years were the proportions, depending 
on the main concept of the album. My 
cooperation with Jarek Baran went very 
well. He has a very healthy attitude to 
all those new technologies and necessary 
abilities to use them and on the other 
hand he is a guitarist himself, he loves 
the sound of live instruments. He knows 
how to make a perfect combination of the 
electronics and the live sounds.

IS IT SO THAT BY MAKING YOUR SOUND 
MORE CONTEMPORARY AND BY MODERNI-
SING THE INSTRUMENTAL SIDE YOU AIM TO 
REACH A BROADER AUDIENCE SUCH AS THE 
YOUNGER LISTENERS?
If someone really knows my previous 
records (and there were 11 or 13 of them de-
pending on whether you count in the con-
cert records or not) and wanted to view my 
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actions from that perspective they should 
have done it much earlier. I like changing, 
developing and reaching for new solutions. 
This is my inner imperative. Stagnation 
and repeating same things is boring. I feel 
no limits as regards reaching for extreme 
artistic means and electronics have never 
seemed scary for me. Let’s not forget 
also that some of my albums were purely 
acoustic. In my case the main inspiration 
comes from listening to my own heart. 
I sculpted exactly what I wanted to sculpt 
on a given day. Since the very beginning 
of my vocal career my main goal has been 
to make the message clear and to clearly 
define what I want to say. Most of the 
people think that my newest record is the 
most positive one and that was my goal. 
Artistic means are a secondary thing and 
the instrument you use, no matter what 
kind of instrument it is, makes the sounds 
in accordance to your idea and your talent 
as a musician. I also have to highlight that 
this record is very well polished as regards 
the sound, which is actually Jarek’s merit.

HOW CAN YOU PRESENT ALL THIS WIDE 
RANGE OF SOUNDS IN A CONCERT? THE 
NEW SONGS APPEAR ALSO IN THE SET-LIST 
OF THE CONCERTS „THE BEST OF/25TH 
ANNIVERSARY”.
The whole 2014 is a year of my 25th 

anniversary. The new record was published 
a little earlier than planned so these two 
events collided in time. In the second part 
of the year I will play the concerts planned 
for the second part of my anniversary 
concert tournée. For these concerts we 
have prepared two songs from the „Rzeźby 
dnia” record. All will be played totally 
live. In both songs there are many live 
instruments, but we will also use keybo-
ards to play all that is happening in the 
electronic layer. The anniversary concerts 
will be composed of a variety of songs 
coming from different moments of my 
career. So you will hear songs from the „Ya 
Hozny” and also songs from the newest 
album. And it all will have special music 
arrangements, lights and stage-setting. 
I really wanted the anniversary concerts to 
be special because this is my way to thank 
the audience for being with me for the last 
25 years. In the second half of 2014 I will 
also play a couple of concerts only with 
the songs from „Rzeźba dnia” and I plan 
a large tournée in the spring of 2015. 

DID THE 25 YEARS FLY QUICKLY OR DID YOU 
FEEL THAT IT LASTED LONG?
I needed to be reminded about my 
anniversary (laughter). My manager 
came one day and said: „ how about 
we make some anniversary concerts, 

it’s already been 25 years since you are 
onstage !?”. And I said: „What?! Already 
25 years?”. It turned out that I actually 
began my career in 1989 after I won my 
first festival. That was the beginning of 
my serious music work and it is amazing 
that so much time has passed since that 
moment. And it really flew! Many things 
happened in the last 25 years, and most 
of them were good for me. I was able 
to do that which I love and it is not so 
simple these days. But what is very clear, 
however, is the fact that singing and 
making music does not make any sense 
without the audience. Therefore I deeply 
thankful to my fans for their support 
during the 25 years of playing concerts, 
producing albums and creating. This 
is a great source of my happiness. I am 
also indebted to my co-workers, Anna 
Saraniecka – who wrote the lyrics that 
carried me for so many years. Since more 
than 10 years I have also been working 
with a wonderful manager - Karina 
Zawada, who has the ability to put my 
dreams into reality and make all func-
tion well logistically, to reach people. 
Great musicians and sound engineers 
also helped me a lot. So anniversaries are 
a great opportunity to notice and thank 
all the people who work with me to 
reach the final result.

LET’S GO BACK TO THE ALBUM „RZEŹ-
BY DNIA”. AFTER 25 YEARS ONSTAGE IS 
RENATA PRZEMYK A WOMAN BETWEEN 
A CAT AND A WOLF?
I am definitely a mixture of a cat and 
wolf. I have been living in a village since 
more than a dozen years, close to nature 
and I have become acquainted with the 
“wildness of the heart”. To cater for 
my family needs I have slightly become 
a domesticated cat but those who have 
a cat know that cats always have some 
part of their secretes undisclosed... My 
wolf ’s heart that drew me to the forest 
will also forever remain wild enough to 
follow nature’s call, intuition, the inner 
call. Whatever I do, I do it my way, 
I cannot do it otherwise. I am not a uni-
versal artist. I can be good only at those 
things that I believe in and that are part 
of me. Now I am fully aware of that. 
For many years I have been trying to 
mitigate my inner conflict of a domesti-
cated cat and a wild wolf. Now I know it 
is possible! (laughter)

YOU CANNOT HOLD NEITHER A WOLF NOR 
A CAT ON A LEASH.
You can’t. And it is great that you can’t! 
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Quebec to jedno z najprzyjemniejszych miejsc do życia na całym 
świecie. Doskonale to widać po Montrealu, gdzie czas płynie 
wolniej, a ludzie nie poddają się owczemu pędowi za karierą.

 TEKST: KAJETAN KUSINA

QUEBEC 
TO ALTERNATYWA
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Q
uebec, pomimo tego że jest 
największym regionem Kana-
dy, dość mocno różni się od 
reszty kraju. O jego autono-
miczności może świadczyć 
fakt, że tamtejszym językiem 

urzędowym jest francuski, a spora część 
jego mieszkańców mówi po angielsku 

bardzo słabo albo wręcz wcale. Zresztą 
obywatele Quebecu nie czują się związani 
z samą Kanadą i uważają siebie za odrębną 
nację. Z tego powodu miało miejsce już 
kilka nieudanych referendów mających 
na celu uzyskanie niepodległości przez tę 
prowincję. Nie zmienia to jednak faktu, 
że także tutaj na każdym kroku można 

spotkać się  z życzliwością i pogodą ducha. 
Tak jak w reszcie Kanady, turyści nie 
muszą bać się o swoje bezpieczeństwo 
ani przejmować się kradzieżami. Quebec 
nazywany jest krainą tysiąca jezior, bo jest 
regionem wyjątkowo bogatym w mniejsze 
i większe zbiorniki wodne. Dzięki nim, 
surowa kanadyjska przyroda wydaje się 
trochę bardziej przyjazna. Jednak tym, co 
naprawdę stanowi wizytówkę tej prowincji 
są jej wyjątkowe miasta.

EUROPA W KANADZIE
Samo miasto Quebec nazywane jest 
najbardziej europejskim miastem poza 
granicami Europy. Trudno się dziwić, 
bo przechadzając się tamtejszą starówką 
łatwo pomyśleć, że znalazło się w jakimś 

QUEBEC NAZYWANY 
JEST KRAINĄ 
TYSIĄCA JEZIOR, 
BO JEST REGIONEM 
WYJĄTKOWO 
BOGATYM 
W MNIEJSZE 
I WIĘKSZE ZBIORNIKI 
WODNE. DZIĘKI 
NIM, SUROWA 
KANADYJSKA 
PRZYRODA 
WYDAJE SIĘ 
TROCHĘ BARDZIEJ 
PRZYJAZNA. 
JEDNAK TYM, CO 
NAPRAWDĘ STANOWI 
WIZYTÓWKĘ TEJ 
PROWINCJI SĄ JEJ 
WYJĄTKOWE MIASTA.

 PODRÓŻE TRAVEL
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miasteczku we Francji albo w Belgii, 
a nie w metropolii w Ameryce Północ-
nej. Mają na to wpływ charakterystycz-
na architektura i wąskie uliczki, raczej 
rzadko spotykane w tej części świata. 
Nie ma jednak w tym nic dziwnego, 
bo Quebec to miasto, na które bardzo 
mocno wpłynęli zarówno Francuzi, jak 
i Brytyjczycy. Miejscowość ma ponad 
czterysta lat, co czyni ją jedną z naj-
starszych w całej Ameryce Północnej. 
Została założona przez francuskiego 
podróżnika Samuela de Champlaina, ale 
w ciągu swojej historii nieraz wpadała 
w ręce Anglików, by potem ponownie 
zostać odbitą przez Francuzów. Dopiero 
pod koniec XVIII wieku została uznana 
za stolicę prowincji Nowa Kanada. 
O historycznej wyjątkowości Quebecu 
może świadczyć fakt, że jest jedynym 
miastem na Północ od Meksyku, które 
wciąż posiada zachowane mury obronne. 
Kanadyjski porządek i pogoda ducha 
połączona z europejskim charakterem 
stanowią idealną mieszankę i pozwalają 

na prawdziwy relaks pośród zabytko-
wych kamienic. 

Quebec jest miastem położonym 
w górach, więc pełno jest w nim wznie-
sień, dzięki którym można podziwiać 
okoliczną panoramę. Szczególne wrażenie 
robi widok rozpościerający się znad wyso-
kiego klifu wiszącego nad rzeką świętego 
Wawrzyńca. Wdrapanie się na sam szczyt 
to nie lada wyzwanie dla kondycji, ale 
na szczęście pomaga w tym regularnie 
kursująca kolejka.

ZIEMIA OBIECANA HIPSTERÓW
Montreal to ponad milionowe miasto, ale 
na pierwszy rzut oka wcale tego nie widać. 
Na ulicach nie ma wiecznie spieszących 
się tłumów, a poziom hałasu także kojarzy 
się z raczej mniejszymi miejscowościami. 
Bo Montreal to miejsce dla ludzi, którzy 
cenią sobie spokój i podchodzą do życia 
z dystansem. Miasto wydaje się wręcz 
stworzone w celu zapewniania warunków 
sprzyjających kreatywnej pracy. Pełno 
tutaj kameralnych kawiarenek wypeł-

nionych przez ludzi pracujących w nie-
spiesznym tempie. Mieszkańcy Montrealu 
zaliczają się osób, które wiedzą, że praca 
ma im zapewnić utrzymanie, a nie być 
celem w samym sobie. Dzięki temu mają 
czas na rozwijanie swoich zainteresowań 
i kreatywne spędzanie czasu. Dlatego też 
wieczorami bardzo łatwo natknąć się na 
uliczne pokazy lub wydarzenia artystyczne 
mające miejsce w niewielkich pubach. 
Gdy dodać do tego fakt, że większość 
mężczyzn ubrana jest w kraciaste koszule, 
swetry, posiada brodę i prawie wszędzie 
porusza się na rowerze, to uzyskamy obraz 
ziemi obiecanej wszystkich hipsterów. Co 
najciekawsze, nie wynika to wcale z faktu 
podążania za światową modą. Wydaje 
się, że mieszkańcy miasta byli tacy od 
zawsze, a ich styl po prostu nagle stał się 
popularny na całym świecie. Może dlatego 
panująca w Montrealu atmosfera nie razi 
sztucznością, której pełno jest w podob-
nych miejscach na świecie. Po prostu to, co 
gdzie indziej jest alternatywą, w najwięk-
szym mieście Quebecu stanowi normę.  

 PODRÓŻE TRAVEL
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 IN ENGLISH  

QUEBEC IS AN ALTERNATIVE 

Quebec is one of the world's most 
comfortable and pleasant places to 
live in. You can sense this perfectly 
well if you go to Montreal, where 
time flows slower and people do not 
follow the typical rat race.  

Although Quebec is Canada's largest 
region it is quite different than the rest 
of the country. It's uniqueness is reflec-
ted for example in the fact that it has 
French as official language and most of 
its citizens have a very weak command 
of English or don't speak this language 
at all. This is nothing odd since Quebec 
citizens do not feel related to Canada 
but rather view themselves as a sepa-
rate nation. Following this drive for 
independence, a number of unsuccess-
ful referendum took place the goal of 
which was to attribute independence to 
Quebec. Despite slight antagonism be-
tween Quebec and Canada, when you 

visit Quebec you will surely experience 
friendliness and positive attitude. Just 
like in other regions of Canada, also in 
Quebec tourist do not have to worry 
about their own safety or petty thefts. 
Quebec is commonly known as the 
land of thousand lakes because it abo-
unds in large and small water basins. 
It is thanks to this abundance that the 

harsh Canadian nature becomes more 
friendly here. But in truth it is the 
unique cities that are the main attrac-
tion of this province.

EUROPE IN CANADA
Quebec is regarded as the most European 
country outside Europe. When you walk 
the streets of Quebec old town you can 

FOT.: QUEBEC – DOMINIC SIMPSONS



easily be lured into thinking that you are 
in a French or Belgian city rather than 
in a North American metropolis. It is 
mostly due to Quebec's characteristic ar-
chitecture and narrow streets more often 
found in Europe than in this part of the 
world. This results from the fact that 
Quebec was strongly influenced by the 
French and the British. The city is more 
than four hundred years old which makes 
it the oldest city in North America. The 
city was founded by the French travel-
ler - Samuel de Champlain, but in the 
course of its history, it often fell under 
the British rule to later on be won over 
by the French. It was only in the 12th 
century that Quebec became the capital 
of the New Canada province. The unique 
history of Quebec is reflected in the fact 
that it is the only city north of Mexico 
whose defensive walls are still standing. 
Canadian love of order and European 
character make Quebec into a perfect 
combination and allow its visitors to relax 
among the historic buildings. 

Quebec is located in the mountains so 
you can enjoy a lot of hills that are great 
observation points for viewing the city's 
panorama. The view from the tall cliff 
hanging over the St. Lawrence’s River 
will definitely take your breath away. 
You need to bare in mind however that 
reaching its top on foot is quite a challen-
ge but luckily you can also use a lift that 
commutes regularly to the cliff's top. 

HIPSTERS' PROMISED LAND 
Montreal has more than a million of 
inhabitants but at a first glance you barely 
notice this fact. There are no crowds of 
people rushing on the streets and also 
the level of noise is reminiscent of rather 
smaller cities. Its basically because Mon-
treal is place for those people who enjoy 
peace and quiet and have an easy appro-
ach to life. The city seems to be made 
especially for people who work creatively. 
You can find a lot of intimate cafes filled 
with people who work at a slow and 
comfortable pace. Montreal inhabitants 
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are people who know very well that work 
is to give you means of living and it is 
not be a life's goal. With this approach 
they have enough time to practise their 
hobbies and live creatively. In the evenin-
gs you can easily come accross various 
artistic events and exhibitions that take 
place in small pubs. And if we add to that 
the following information - that almost 
all men wear checked shirts, sweaters and 
a beard - we will immediately get and 
image of Montreal as a hipsters' promised 
land. What's interesting, this feature 
of the city does not stem from its blind 
following world fashion trends. It seems 
that Montreal people have always been 
like that and it is their unique style that 
became fashionable all around the world. 
Perhaps that is why Montreal's ambient 
seems very natural and devoid of artifi-
ciality that we can find in many similar 
places in the world. To put it in simple 
words, that which is alternative in other 
places, can be called and is a norm in the 
largest city of Quebec.  

FOT.: MONTREAL – EMMANUEL HUYBRECHTS
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 GABA KULKA – THE ESCAPIST 
WYD. MYSTIC
Ostatnio w kolejnych projektach Gaba 
zaskakiwała kreatywnością tematycznych 
pomysłów („Baaba Kulka”, „Wersje”), 
teraz wraca do swych pierwszych muzycz-
nych inspiracji sprzed lat, ale bogatsza 
chociażby o fantastyczne porozumienie 
muzyczne z zespołem, z którym zna się już 
intuicyjnie. Melodyjność klasyków rocko-
wej ballady i punkowy pazur jednocześnie, 
a do tego jazzowe podteksty, czyli – jak 
zwykle u Kulki – jej unikatowy tygielek. 
Plus produkcja Marcina Borsa – w przy-
padku tej artystki pełnoprawnego członka 
zespołu o często decydującym głosie. 
Świetny, dojrzały album. 

 IN ENGLISH

GABA KULKA – THE ESCAPIST 
RELEASED BY MYSTIC
In her two previous projects, Gaba was 
surprising us with creative, thematic ideas 
(Baaba Kulka, Wersje) and now, enriched 
by for example a fantastic agreement with 
her band she knows already by intuition, 
the singer has returned to her first musical 
inspirations from many years ago. The al-
bum is a perfect example of Kulka’s unique 
melting pot. She combines the melodious-
ness of classical rock ballads with a taste of 
punk and jazz-like subtexts. Plus produc-
tion by Marcin Bors, who – in the case of 
this artist – is a full member of the band. It 
is often his voice that plays the leading role. 
A great, mature album.

 ROBERT PLANT – LULLABY AND... 
THE CEASELESS ROAR 
WYD. NONESUCH
Główny hamulcowy dalszego wskrze-
szania Led Zeppelin o dziwo na nowym 
albumie po m.in. countrowych wyciecz-
kach z Allison Krauss porusza się po 
terytorium bardzo bliskim macierzystej 
grupie. Folkowo-orientalne inspiracje 
a'la „Kashmir” i „Rain Song” poszerzone 
są tu o czarny funk bliski afrykańskim 
inspiracjom Petera Gabriela i korzenne 
amerykańskie dźwięki. A pan Robert 
śpiewa dziś bardziej kolorowo niż kiedy-
kolwiek w Led Zeppelin, zastępując zwie-
rzęcą siłę wszechstronnością. I trudno się 
dziwić, że zdecydowanie woli pracować 
na własne konto.

 IN ENGLISH

ROBERT PLANT – LULLABY AND... THE 
CEASELESS ROAR
RELEASED BY NONESUCH
Serving as the main brake on the further 
renaissance of Led Zeppelin, Plant (after 
e.g. country trips with Allison Krauss) 
surprisingly explores a similar territory to 
the one taken by his original group on his 
new album. Folk and oriental inspirations 
à la “Kashmir” and “Rain Song” are en-
riched here with black funk close to Peter 
Gabriel’s African inspirations and sounds 
rooted in America. And Robert himself 
sings more colourfully than he ever did 
in Led Zeppelin, substituting animal 
strength with versatility. And no wonder 
he prefers to chalk it all up to himself.

 NATALIA NYKIEL – LUPUS ELEKTRO 
WYD. UNIVERSAL
Kolejny powód, by moja niechęć do 
castingowych programów muzycznych 
została nieco przefiltrowana. Mocna oso-
bowość i właściwy opiekun artystyczny 
(znakomity Fox) pozwoliły na 
stworzenie albumu, który nie tylko 
resetuje dotychczasowe, przeróżne ścieżki 
muzyczne Natalii, ale i daje naszej scenie 
electropop mocnego kopa. Nosowska 
i Budyń też są chyba tego zdania, bo 
z pewnością bardzo starannie dobierają 
sobie artystycznych klientów. Na pewno 
jedno z odkryć roku.

 IN ENGLISH

NATALIA NYKIEL – LUPUS ELEKTRO
RELEASED BY UNIVERSAL
Another reason for me to revise a bit my 
aversion to musical TV shows. Her pow-
erful personality and the right artistic 
supervisor (excellent Fox) allowed her to 
create an album that not only resets Na-
talia’s previous different musical paths, 
but also gives the Polish electropop 
scene a huge kick. And I think that No-
sowska and Budyń, who wrote lyrics for 
the album, are of the same view because 
they always select their artistic clients 
carefully. It is certainly one the greatest 
discoveries of this year.
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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JESTEŚ WIECZNIE W PODRÓŻY?
Okazała się piękniejsza niż sądziłem. Prze-
prosiła, że przełożyła spotkanie w tak uj-
mujący sposób, że mógłbym się zakochać. 
„Pracowałam do późna” – powiedziała. 
Nawet nie wiem kiedy minęły mi te dwie 
godziny. Pachniała jesienią z moich gór. 
Dziewczyna ze Lwówka.

JESTEŚ WIECZNIE W PODRÓŻY?
Nie da się ukryć. Umiem się spakować 
w pół godziny. Sesje zdjęciowe trwają od 
rana do wieczora, 12 godzin albo więcej 
gram przed obiektywem. Na tym polega 
moja praca. Modelka przed aparatem nie 
może po prostu ładnie wyglądać, musi 
grać spojrzeniem, emocjami.

JAK SIĘ TEGO NAUCZYĆ?
Może to właśnie talent? No i doświadczenie. 

ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA ZABIERA LATA, 
TY NIE MIAŁAŚ WIELE CZASU.
Dużo pracuję. W domu, przed lustrem. 
Spróbuj utrzymać wzrok na sobie robiąc 
przeróżne miny. Kiedy uczyłam się 
chodzić na szpilkach patrzyłam w lustro 
i szłam. Potem trzysekundowe zatrzy-
manie. Wciąż patrzysz sobie w oczy. To 
wbrew pozorom naprawdę trudne.

NIGDY NIE PRÓBOWAŁEM.
Warto! Zobaczysz jak pracuje całe ciało. 
Na sesji trzeba przypilnować wszystkiego: 
głowy, stóp, palców. Dosłownie całe ciało 

musi mieć odpowiednią postawę. Nawet 
włosy. Musisz wiedzieć co się z nimi 
dzieje. Do tego spojrzenie, no i oczywiście 
ubranie. Musi jak najlepiej wyglądać. 

CZĘSTO PRACUJESZ DO TRZECIEJ W NOCY?
Tak. A kiedy skończę muszę dalej je-
chać. Albo do Warszawy, albo na Dolny 
Śląsk, do domu.

TĘSKNISZ?
Na początku było mi bardzo ciężko. 
Miałam zwykłe życie, czyli szkoła, dom, 
obowiązki. Kiedy w „Top Model” zajęłam 
3. miejsce musiałam decydować w jednej 
chwili co dalej z moim życiem. Wcześniej 
myślałam, że zostanę we Wrocławiu, będę 
studiować geologię albo na AWF. Biegałam 
w zawodach. Kocham sport i bez niego 
nie byłabym modelką. Nauczyłam się wy-
trwałości, radzenia sobie z napięciem przed 
startem. Bo ja wszystko mocno przeżywam. 

ILE MIAŁAŚ CZASU NA TĘ DECYZJĘ?
Musiałam decyzję podjąć od razu. Padła 
propozycja wyjazdu do Mediolanu. 
Porozmawiałam z rodziną i stwierdziłam, 
że kocham podróże, chcę poznać świat 
i nowych ludzi, spróbować swoich sił, 
a potem wrócić na studia. Miałam już za 
sobą pierwszy krok. 

NAPRAWDĘ?
Pojechałam raz do brata, do Krakowa 
i w galerii handlowej zaczepił mnie ktoś, 
zaproponował zdjęcia. Nie uwierzyłam. 

Okazała się piękniejsza niż sądziłem. Przeprosiła, że przełożyła spotkanie 
 w tak ujmujący sposób, że mógłbym się zakochać. „Pracowałam do późna”  

– powiedziała. Nawet nie wiem kiedy minęły mi te dwie godziny. Pachniała 
jesienią z moich gór. Dziewczyna ze Lwówka.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA   FOT.: MONIKA SZAŁEK  

ANNA  
PISZCZAŁKA.  
NA WALIZKACH 



Jak uwierzyć? W szkole nie do końca 
byłam akceptowana, bo byłam za wysoka 
i za chuda. Była to trudna sytuacja dla 
nastolatki. Przez to w końcu zmieniłam 
szkołę. Ale wracając do tematu w galerii. 
Nie uwierzyłam, że takie rzeczy mogą się 
dziać. Opowiedziałam o tym rodzinie 
i okazało się, że w Krakowie wszyscy się 
znają. Brat poszedł ze mną na zdjęcia 
a później rozesłał je do agencji. Oddzwo-
nili. Poleciałam do Mediolanu. Mieszka-
łam z innymi dziewczynami, dostałam 
niewielkie kieszonkowe, mapę, listę 
castingów i musiałam sobie radzić. Pracy 
nie znalazłam. Po miesiącu wróciłam do 
Polski. Nie miałam nawet książki, tylko 
cztery zdjęcia… Za drugim razem wyje-
chałam na pół roku. Dostałam pracę!

CO MASZ W TEJ KSIĄŻCE?
Najlepsze zdjęcia. Biorę ją na castingi, żeby 
klienci mogli zobaczyć, czy mam jedną 
minę, czy potrafię zagrać. To dowód, że 
jestem fotogeniczna. To przeróżne zdjęcia, 
kolorowe, czarno-białe, portrety, sylwetki, 
czasami polaroidy – zdjęcia bez makijażu, 
w stroju kąpielowym, bo klienci chcą 
zobaczyć jak wyglądam bez Photoshopa. 
Czasem klient chce, żebym pokazała jak 
chodzę, czasami nie chce nawet spojrzeć 
i pokazuje ci drzwi.

A PROJEKTANCI?
Z nimi jest świetnie, ale pokaz jest 
ok. 22:00, my się spotykamy o 9:00 na 
przymiarki. Dziewczyna nie ma nic do 
powiedzenia. Dostaje buty, które są 
o dwa rozmiary za małe lub za duże. 
Kiedy są za duże można wepchnąć 
watę, jak są za małe, trzeba je wcisnąć 
i iść. Na wybiegu są takie emocje 
i adrenalina, że nic nie czujesz, dopie-
ro potem pojawia się ból. Pamiętam 
mój pierwszy pokaz, nie widziałam 
niczego, oprócz światełka na końcu. 
„Tam stoi kamera, tam trzeba dotrzeć, 
przystanąć i zawrócić”. Teraz widzę już 
więcej, emocje dalej są, ale już nie tak 
silne jak na początku. Jest lżej, już się 
tak bardzo nie stresuję. Mam mocną 
psychikę. Wiem, że lecę do Mediolanu 
i czeka mnie 200 castingów, z tego są 
może trzy angaże. Branża modelingu 
nie jest łatwa. Niektóre dziewczyny 
potrafią się załamać. Jeden klient 
mówi, że jesteś za chuda, inny, że za 
gruba. Trzeba poznać swoją wartość. 
Nie jest możliwe, żeby każdemu się 
spodobać. Trzeba chodzić na castin-
gi i umieć żyć na walizkach. Moje 
pierwsze wyjazdy planowałam tydzień 
wcześniej, układałam sobie na łóżku 
co zabrać. Teraz pakuję się w godzinę.

PRZECIEŻ DOSTANIESZ UBRANIA, BĘDZIE 
MAKIJAŻYSTA, NIE MUSISZ BRAĆ NICZE-
GO, Z WYJĄTKIEM SZCZOTECZKI I PASTY 
DO ZĘBÓW.
To nie jest tak! Musimy zawsze dobrze wy-
glądać, zawsze na szpilkach. Mało śpimy, 
cera jest zmęczona, więc kosmetyki też są 
konieczne. W mojej branży ludzie zwrócą 
uwagę na każdy szczegół. Dziś wiem, że 
poza ładnym wyglądem, ważne są rzeczy, 
którymi otacza się modelka. Kobiety za-
zwyczaj dobierają torebki. U mnie – może 
śmiesznie to zabrzmi – ważna jest walizka, 
z którą praktycznie się nie rozstaję. Powin-
na być nie tylko wytrzymała, ale wpisywać 
się w trendy i być elegancka. 

LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?
Podróżowanie wpisane jest w mój zawód. 
Z zewnątrz wygląda to bardzo prosto. Ale 
w rzeczywistości wymaga dyscypliny, życia 
ciągle na czas. Uwielbiam moją pracę i nie 
wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś 
innego. Nauczyłam się sprawnego pako-
wania, dobierania potrzebnych rzeczy. Do 
tego potrzebuję sprawdzonych walizek. 
Doceniam kiedy są lekkie, bo rzeczy, które 
przewożę potrafią bardzo dużo ważyć! 
Na przykład walizki Delsey – są świetne, 
idealnie się prowadzą, mało ważą a do tego 
są bardzo stylowe. Jednym słowem wpisują 
się w świat mody (śmiech).

KIEDY PATRZYSZ NA SWOJE ZDJĘCIE, TO 
MYŚLISZ: „JESTEM PIĘKNA”?
Nie. Ale myślę, że zrobiłam coś fajnego. 
Cieszę się z tego, że to jest na papierze i mogę 
do tych  zdjęć wrócić. I od nowa się tym 
ucieszyć. Kiedy mam złe dni oglądam je 
i pamiętam, że są w życiu dobre chwile.  

 IN ENGLISH  

ANNA PISZCZAŁKA. LIVING OUT  
OF A SUITCASE

She turned out to be more 
beautiful than I had thought. 
She apologized for postponing 
the meeting in such a charming 
way that I could fall in love. “I was 
working late,” she said. I do not 
even know when these two hours 
passed. She smelt of the autumn 
from my mountains. A girl from 
a small town of Lwówek.

ARE YOU ALWAYS ON THE ROAD?
There is no denying that I am. I can 
pack up my things in half an hour. Pho-
to sessions last from morning till night. 

I act at least 12 hours a day in front of 
the camera. That’s the nature of my job. 
Models cannot just look beautiful. They 
have to act looks and emotions.

HOW CAN ONE LEARN THAT?
Perhaps I just have a talent? And experi-
ence, too.

IT TAKES YEARS TO GAIN EXPERIENCE – YOU 
DID NOT HAVE MUCH TIME.
I work hard. At home, in front of the 
mirror. Try to keep looking at yourself 
while making silly faces. When I was 
learning to walk in high heels, I was 
looking in the mirror and walking. Then 
I stopped for three seconds but still kept 
looking myself in the eyes. In spite of 
appearances, it is really difficult.

I HAVE NEVER TRIED.
It’s worth trying! You will see how your 
whole body works. You have to watch out 
for everything during sessions: for your 
head, feet, fingers. The whole body has to 
assume a certain posture. Even your hair. 
You have to know what is happening 
with it, too. Plus your look and clothing, 
obviously. It has to look perfect.

DO YOU OFTEN WORK TILL THREE AT NIGHT?
Yes, I do. And when I finish, I have to 
move on. Either to Warsaw or back home 
to Lower Silesia.

DO YOU FEEL HOMESICK?
I found it really hard at the beginning. 
I used to lead a normal life: school, 
home, duties. When I took the third 
place in Poland's Next Top Model, I had 
just a moment to decide what to do with 
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my life next. Before that, I had thought 
that I would stay in Wroclaw and 
study geology or go to the Academy of 
Physical Education. I had been running 
in various competitions. I love sport. 
I would not become a model without it. 
It helped me learn how to be persistent 
and how to handle stress before the 
start. Because I tend to worry a lot.

HOW MUCH TIME DID YOU HAVE TO TAKE THIS 
DECISION?
I had to take it immediately. I was given 
an opportunity to go to Milan. I talked 
to my family and told them that I loved 
travelling and wanted to see the world 
and meet new people, try my hand at 
it and then come back to begin studies. 
I already had the first step behind.

REALLY?
I went to my brother to Cracow and 
someone in a shopping mall accosted 
me and offered photographs. I did not 
believe him. How could I? I was not 
really accepted at school because I was 
too tall and too skinny. It was a difficult 
situation for a young girl. And for me it 
was so difficult that I finally changed my 
school. But coming back to the shop-
ping mall. I did not believe such things 

could happen. I told my family about it 
and it turned out that everybody knew 
everybody in Cracow. My brother went 
with me to take some photos and then 
sent them to agencies. They called back. 
I went to Milan. I lived with other girls, 
got a bit of pocket money, a map, a list of 
castings and had to manage on my own. 
I could not find a job and returned to 
Poland after a month. I did not even have 
a book, just four photographs... Next 
time, I went for half a year. And got a job!

WHAT DO YOU HAVE IN THIS BOOK?
The best photographs. I take it to castings 
so that my clients can see that I do not 
have just one face and that I can act. It is 
a proof that I am photogenic. It consists 
of are various photos: colourful and black-
and-white ones, portraits, profiles, some-
times polaroids – photographs without any 
make-up, in a bathing suit because clients 
want to see how I look without Photoshop. 
Sometimes they want me to show them 
how I walk, sometimes they do not even 
want to look and point at the door.

WHAT ABOUT DESIGNERS?
It’s great with them, but shows start 
at 10 pm and we meet at 9 am for the 
fitting. Girls have nothing to say. They 
are given shoes that are two sizes too big 
or too small. When they are too big, you 
can put some cotton inside. And when 
they are too small, you have to push 
your feet inside and walk. There are such 
emotions and adrenalin on the catwalk 
that you do not feel anything. The pain 
comes later. I remember my first show. 
I did not see anything except for a light 

at the end. “The camera is there, you 
have to reach it, stop and turn back.” 
Now I see more. The emotions are still 
there, but they are not as strong as in the 
beginning. It is easier, I do not become 
so stressed any more. I am stronger. 
I know that when I go to Milan and 
there are 200 castings waiting for me, 
I can get just three contracts out of it. 
Modelling is not easy. Some girls break 
down. One client says you are too skin-
ny and another that you are too fat. You 
have to know your value. It is impossi-
ble to appeal to everyone. You have to 
attend castings and be able to live out of 
a suitcase. I planned my first trips a week 
in advance and put things I would take 
on the bed. Now I pack in an hour.

BUT YOU WILL BE GIVEN CLOTHES, THERE 
WILL BE A MAKE-UP ARTIST – YOU DO NOT 
NEED TO TAKE ANYTHING EXCEPT FOR 
A BRUSH AND A TOOTHPASTE.
It’s not like that! We always have to look 
good, always in high heels. We hardly 
sleep so our skin is tired and we need cos-
metics. People in modelling pay attention 
to each tiny detail. Now I know that apart 
from good looks, it is also important what 
the model surrounds herself with. Women 
usually select bags. And what matters for 
me – perhaps it will sound funny – is my 
suitcase. I wouldn’t be parted from it even 
for a moment. It has to not only be tough, 
but also follow trends and be elegant.

DO YOU LIKE TRAVELLING?
Travelling is an inherent part of my 
profession. It looks really simple from 
the outside. But it actually demands 
discipline and living in a hurry all the 
time. I love my job and cannot imagine 
doing anything else. I learned how to 
pack up quickly and select all the neces-
sary things. This is why I need well-tried 
suitcases. I appreciate them light because 
the things I have to take with me can 
weigh really a lot! For example Delsey 
suitcases – they are perfect: they are easy 
to maneuver and weigh little. Plus they 
are very stylish. In a word, they are ideal 
for the world of fashion. (Laughs)

DO YOU THINK “I AM BEAUTIFUL” WHEN YOU 
LOOK AT YOUR PHOTOGRAPHS?
No, I don’t. But I think that I’ve done 
nice things. I am glad that it’s on the 
paper and that I can return to these 
photos. And become happy about them 
once again. When sad days come, I look 
at them and remember that life consists 
of good moments, too. 

REDAKCJA DZIĘKUJE:
HOTELOWI SOUND GARDEN - SOUNDGARDENHOTEL.PL
LINIOM LOTNICZYM EUROLOT ZA UDOSTĘPNIENIE - EUROLOT.COM
FIRMIE DELSEY - PARISI.PL 

MODELKA: ANIA PISZCZAŁKA - ANIAPISZCZALKA.COM
MAKE-UP: ANNA STELMASZCZYK ANNASTELMASZCZYK.COM

PRODUKCJA: MONIKA MIELESZCZUK - HEIMASTUDIO.PL  
/ MARCIN RANUSZKIEWICZ - ANYWHERE.PL





 MODA FASHION
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FOTOGRAF / PHOTO: WOJCIECH FOIT
MODELKA / MODEL: MARTA JABŁOŃSKA /D'VISION
STYLISTA/ STYLIST: AGATA BAWER
MAKIJAŻ / MAKE UP: MAGDALENA KOŹLICKA
BIŻUTERIA/JEWELLERY: DECADENCE DESIGN
PODZIĘKOWANIA/THANKS TO: WALCOWNIA SZOPIENICE/WALCOWNIA.ORG
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 SPRZĘT EQUIPMENT
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MERCEDES. Z TYCH  

WIĘKSZYCH
Od mniej-więcej pół roku gmina buduje na mojej wsi kanalizację. Przez te 
pół roku pracownicy firmy z Międzyrzecza zdążyli mnie zobaczyć w wielu 
samochodach. Citroenie C-Elysee, BMW X5, mercedesie klasy S, BMW X1, 
volkswagenie Beetle, Z4, 5 kombi, golfie R, kabriolecie 640, Ale tylko jedno auto 
sprowokowało ich do jakiegoś komentarza. 

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA  FOT.: MAT.PRASOWE   
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S
potkania z panami pracow-
nikami odbywały się zawsze 
w oparciu o podobny scena-
riusz. Podjeżdżałem. Szuka-
łem brygadzisty. Witałem 
się. Pytałem: „no to kiedy 

panowie u nas zaczną?”. Brygadzista 
odpowiadał: „za jakieś dwa tygodnie”. 
Żegnałem się i odjeżdżałem. Ale kiedy 
pewnego dnia podjechałem mercede-
sem klasy V, brygadzista do scenariusza 
wprowadził modyfikację. Otóż zanim 
zdążyłem coś powiedzieć, zaczął pierw-
szy – super auto – powiedział. 

Kilka miesięcy temu dotarło do mnie, 
że gdybym dwadzieścia lat temu poszedł 
do UOP-u to dziś mógłbym być kierowcą 
porządnego samochodu. Mogłaby to 
być A8, mogła S-klasa, ale równie dobrze 
mógłbym jeździć mercedesem klasy V 
w wersji z czterema lotniczymi siedzenia-
mi z tyłu ustawianymi na wszelkie możli-
we sposoby. Mógłbym jeździć na lotnisko 

i odbierać gości mojego pracodawcy. 
I byłbym zachwycony pracą, bo w tym 
aucie kierowca naprawdę ma świetnie. 
Pewnie bym zazdrościł trochę kierowcy 
wożącemu właściciela S-klasą. Ale może 
nie, bo on musiałby się z pasażerem 
integrować. Niechętnie bym jeździł 
w dłuższe trasy, bo powyżej 140 km/godz. 
w samochodzie robi się głośno. Ale gdy-
bym jeździł sam odpalałbym niezłe audio. 
I hałas by mi nie przeszkadzał. 

Cóż wiele innych europejskich firm robi 
całkiem niezłe busy. Ba, robi nawet busy 
lepsze. Ale żaden nie jest mercedesem. 

 IN ENGLISH

A MERCEDES. A LARGER ONE

The local government has been con-
structing a sewage system in my village 
for more or less a year. The employees 
from the company from Międzyrzecze 
saw me in many cars throughout this time. 
There was a Citroen C-Elysee, a BMW X5, 
a Mercedes S-Class, a BMW X1, a Volkswa-
gen Beetle, a Volkswagen Z4, a Golf Vari-
ant, a Golf R and a 640 Cabrio. But only one 
car goaded them into some commentary.

My meetings with these gentlemen al-
ways followed a similar scenario. I drove 
up. I looked for the foreman and greeted 
him. And I asked: “so when are you 
going to start at our place?”. The foreman 
replied: “in about two weeks”. I said 
goodbye and drove away. But when one 
day I drove up inside a new Mercedes 
V-Class, the foreman introduced a modi-
fication to the scenario. Before I even had 
the chance to say something, he started 
himself. “Nice car,” he said.

I realized several months ago that if 
I had started working in the Office for 
State Protection twenty years ago, today 
I could be driving a decent car. It could 
be an A8 or an S-Class, but I could be just 
as well driving a recent Mercedes V-Class 
with four rear seats that can be arranged 
in all combinations possible. I could 
be driving to the airport to collect my 
employer’s guests. And I would always be 
delighted with my job because this car 
makes the driver feel great. I would prob-
ably envy someone driving the owner 
around in an S-Class. But not necessarily 
because he would have to integrate with 
the passenger. I wouldn’t be that willing 
to drive on longer routes because it be-
comes noisy in the car when you exceed 
140 kph. But if I had to, I would play 
myself some pretty good audio. And the 
noise wouldn’t disturb me.

Well, many other European com-
panies produce quite nice vans. They 
produce even better ones. But none of 
them is a Mercedes.  



 MIASTO CITY

Trzeba było mieć dobry pomysł i sposób 
na jego realizację. Gdybyśmy dziś wcho-
dzili na rynek, wyglądałoby to inaczej...
MG: Wtedy byliśmy ledwo po dwudziest-
ce, uparci i poruszaliśmy się po omacku, 
choć z dużą intuicją. Dziś zjadłyby nas 
rekiny, a wówczas wszyscy byli małymi 
rybkami – tylko, że my mieliśmy więcej 
uporu w płynięciu w górę strumienia.  

PŁYNNIE WESZLIŚCIE NA RYNEK MIĘDZY-
NARODOWY CZY TO BYŁ WIELKI SKOK?
AG: Europy nie zdobywa się przez noc. 
Byliśmy już mocni na rodzimym rynku, 
mieliśmy zaplecze. Ale to jednak jest 
ogromne wyzwanie, skala złożoności 
biurokratycznej, logistycznej i – nie ma 
co ukrywać – finansowej, była ogromna. 
Ale byliśmy gotowi stawić temu czoła.
MG: I to był znakomity ruch. Oczywiście 
już po kilku latach działalności mogliśmy 
wysłać ciężarówkę za granicę, ale to jest 
różnica skali. Dzięki nowoczesnej flocie 
mogliśmy wygrywać przetargi na poziomie, 
który był wcześniej dla nas nieosiągalny. 

CHCĄC WYGRYWAĆ PRZETARGI TYCH 
NAJWIĘKSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH 
FIRM OCZEKUJĄCYCH PODCZAS WSPÓŁ-
PRACY KOMPLEKSOWOŚCI W OBSŁUDZE, TO 
WTEDY ZRODZIŁ SIĘ POMYSŁ I REALIZACJA 
BUDOWY PIERWSZEGO MAGAZYNU POD-
KARPACKIEGO PARKU LOGISTYCZNEGO?
AG: Tak. Chcąc pracować z najlepszymi 
musimy być otwarci na nowości i myśleć 
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O tym, jak zakładało się firmę dawno temu i jak zachować patriotyzm 
lokalny przy globalnych ambicjach z Mariuszem i Adamem Godawskimi 
rozmawiał Łukasz Tamkun.

 TEKST : ŁUKASZ TAMKUN    FOT.: TADEUSZ POŹNIAK  
    

DZIŚ OMEGA PILZNO TO LIDER W BRANŻY 
TSL. KIEDY ZACZYNALIŚCIE, MIAŁEM 5 LAT. 
TO BYŁA TROCHĘ INNA RZECZYWISTOŚĆ, 
PRAWDA? JAK TO JEST PRACOWAĆ BEZ 
TABLETÓW I KOMÓREK?
MARIUSZ GODAWSKI: To prawda, firma 
była zakładana w czasach, kiedy nie 
było technologii, bez której nie możemy 
dzisiaj funkcjonować. Proszę sobie wy-
obrazić, że rozmowę telefoniczną trzeba 
było sobie zamówić i czasem musieliśmy 
czekać godzinami.
ADAM GODAWSKI: A dzisiaj co młodsi 
z naszych pracowników rzadko używają 
już faksu. Kiedyś na tym musieliśmy się 
opierać, nie było przecież komórek, e-ma-
ili. Budowanie firmy w takich warunkach 
było dużo trudniejsze, niż dzisiaj.
MG: Teraz też, wbrew powszechnym 
narzekaniom, jest mniej biurokracji. 
Wówczas panował pewien chaos, musieli-
śmy załatwiać ogromną liczbę pozwoleń, 

wypełniać niekończące się formularze...
AG: Zakładanie firmy w tamtych czasach 
nie było łatwe. Tylko dzięki naszej 
wytrzymałości i cierpliwości mogliśmy 
posunąć cokolwiek do przodu.

NO I DZISIAJ MACIE TYSIĄC PRACOWNIKÓW. 
WÓWCZAS CHYBA BYŁO TROCHĘ MNIEJ...?
MG: Na samym początku całą firmą 
byliśmy my. Zaczynaliśmy od używanego 
kamaza, którego czasem było trzeba sa-
memu naprawiać. Potem doszedł jeszcze 
jelcz, ale sprzedaliśmy oba na rzecz volvo. 
Można powiedzieć, że stan floty spadł 
wówczas do połowy, ale z pewnością nie 
był to kryzys. Potem nasz parking szybko 
się rozrastał, żeby dotrzeć do obecnego 
stanu – 600 pojazdów.
AG: Z tej perspektywy zakładanie firmy 
właśnie wtedy miało swoje duże zalety. 
Konkurencja była dużo słabsza, a rynek 
był żądny nowych rozwiązań, możliwości. 

OD PODSTAW
ADAM I MARIUSZ GODAWSCY



pensable for us was not yet there. Im-
agine that if you wanted to make a phone 
call you had to order one first and at 
times you had to wait for it for hours.
ADAM GODAWSKI: And today most of 
our young employees rarely machine. In 
the past the fax machine was something 
we were depending on, as no emails were 
available at that time. The process of 
developing the company was much more 
complicated at that time, than it is now.
MG: Also today the bureaucracy is far less 
severe than it used to be in the past. In 
the past we had to deal with a kind of 
administrational chaos, and we had to 
arrange a large number of permissions 
and fill in innumerable paper forms to 
get our company going...
AG:  To set up a company was a totally 
draining process, especially for the psy-
che. It was only thanks to our stamina 
and patience that we managed to push 
things forward.

TODAY YOU EMPLOY ONE THOUSAND 
WORKERS. IN THE PAST YOU HAD 
A SMALLER TEAM...?
MG: At the very beginning the company 
team was only the two us. We started 
with a used Kamaz, that sometimes we 
had to repair ourselves. After some time 
we bought also a Jelcz but then we sold 
both of these cars and bought a Volvo. 
You may say that our fleet diminished by 
half but that was definitely not a crisis. 
After a while our parking lot started 
growing rapidly to reach its today's state 

– 600 vehicles.
AG: So if you look at things from this 
perspective you see that starting up a com-
pany at that time had many positive sides. 
The competition in the market was much 
smaller and the market was yearning for 
new solutions and new possibilities.
MG:  At that time we were just at the 
beginning of our twenties – stubborn 
and pushing forward blindly but with 
a lot of good intuition. However, we were 
stubborn enough to swim against the 
main current.  

YOU ENTERED THE INTERNATIONAL MAR-
KET VERY SMOOTHLY, WAS IT A SIGNIFICANT 
LEAP FOR YOU?
AG:  You cannot conquer the European 
market in one night. Operating in the 
international market is a great challenge, 
the bureaucracy and logistics are very 
complex – not to mention the financial 

do przodu – takie wymogi rynku. To był 
właściwy moment, kiedy potrzebna była 
właśnie taka inwestycja. Nawet, kiedy 
rozwijaliśmy się szybko, potrzebowaliśmy 
skoku. Mogliśmy odkładać pieniądze 
do świnki-skarbonki i budować flotę 
ciężarówka po ciężarówce, ale wtedy nie 
bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy teraz.
MG: To było odważne posunięcie i wcale 
niełatwe, ale byliśmy zdecydowani i pewni 
tego, że to ten czas, aby przeskoczyć na 
pewien etap. Taka inwestycja mogła nas 
pociągnąć w dół, zawsze jest to ryzyko 
i trzeba je dokładnie skalkulować. Nigdy 
nie można myśleć, że działamy i „jakoś to 
będzie” – trzeba mieć plany i zdefiniowa-
ne cele – realne, lecz podchodzić do nich 
z optymizmem i robić wszystko, żeby je 
zrealizować w jak największym stopniu. 
Czas pokazał, że to nie był strzał w stopę, 
tylko w dziesiątkę.

MYŚLICIE JUŻ TYLKO W KATEGORIACH 
MIĘDZYNARODOWYCH?
AG: Moglibyśmy przenieść się do Warsza-
wy. Albo Berlina, może Londynu, czemu 
nie? Ale jesteśmy i będziemy związani 
z Podkarpaciem. Tutaj zbudowaliśmy 
nasz biznes i jesteśmy prawdopodobnie 
jedną z największych firm w regionie 
zatrudniających ludzi właśnie z „naszych” 
okolic. To jest dla nas bardzo ważne. 
Wiadomo jednak, że chcemy się rozwijać, 
doskonalić swoją firmę, a specyfika rynku 
wymaga obecności w całym kraju toteż 
posiadamy także filie w innych miastach.
MG: Dokładnie. Jesteśmy i musimy być 
obecni w Polsce i Europie. Ale nasze 
serce jest tutaj. 

 IN ENGLISH

FROM BOTTOM UP

Mariusz and Adam Godawski in an interview 
with Lukasz Tamkun speak about what it 
meant to start up a company many years 
ago and how to retain one's local patriotism 
when the global ambitions come to the fore. 

TODAY, OMEGA PILZNO IS THE MARKET'S 
LEADER IN LOGISTICS AND FREIGHT 
FORWARDING. I WAS 5 WHEN YOU STARTED 
YOUR COMPANY. HOW WAS IT TO WORK 
WITHOUT TABLETS AND MOBILE PHONES?
MARIUSZ GODAWSKI:  It is true, we 
founded our company in the times, when 
the technology which  we view as indis-
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complexities. But we were ready to face 
these challenges.
MG:  And that was a perfect move. Of 
course already after a couple of years of 
being present in the national market we 
were capable of sending our truck abroad 
but the difference between these two 
markets lies in the scale.  

WAS IT AT THAT TIME THAT YOU CAME 
UP WITH THE IDEA OF CREATING THE 
FIRST WAREHOUSE OF THE PODKARPACKI 
LOGISTICS PARK?
AG: Yes. If we want to work with the best 
companies we have to be open to new ideas 
and think in a creative and forward-looking 
way – these are the demands of the market. 
Of course instead of investing the money 
we could have continued saving it in our 
piggy-bank and developing our fleet slowly 

- one truck after the other, but had we done 
that we would never get to the point where 
we are now. 
MG:  Our investment was brave and not 
easy at all but we were decided to do it 
and certain that it is the right moment for 
jumping onto a new level. Such a large in-
vestment could have dragged us down, the 
risk is always there and you have to calcu-
late it all well before you take it. Time has 
proven that we didn’t make a false move 
by investing a lot money.

SO NOW YOU THINK ONLY IN INTERNA-
TIONAL TERMS?
AG: We could move to Warsaw or to Berlin 
or London, why not? But we are and we will 
always be closely related to the Podkarpackie 
region. This is where we developed our busi-
ness and we are probably the region’s largest 
company which employs people coming 
from „our” neighbourhood. It is obvious 
that we want to develop ourselves and help 
our company grow and the specificity of the 
market in which we work demands from 
us to be present all over Poland so we have 
branches also in other Polish cities.

MG: Exactly. We are and we have to be 
present in Poland and Europe. But our 
heart belongs to the Podkarpackie region. 
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wykonywanej czynności w kilka sekund. 
Z takim urządzeniem żadna cenna infor-
macja nie umknie naszej uwadze. 

Dodatkowo, funkcje szybkiego łado-
wania baterii i trybu oszczędzania energii 
sprawią, że użytkownicy nie będą już 
martwić się o to, czy ich Note 4 będzie 
pracował wtedy, gdy jest najbardziej 
potrzebny. Bateria w tym urządzeniu za-
pewni długie godziny rozrywki, owocnej 
pracy lub zwyczajnie umili podróż nawet 
w najodleglejsze zakątki świata. 

Fenomenalne funkcje rysika S-Pen oraz rewelacyjny wyświetlacz Super 
AMOLED to podstawy technologii najnowszego smartfonu z serii Note. 

S
ą czynności, które wykonuje-
my codziennie. Jeśli sprawimy, 
że będziemy je mogli zrobić 
szybciej i wygodniej, nasze 
życie odczuwalnie się polepszy.  

GALAXY Note 4 jest dosłownie wypako-
wany nowymi funkcjami, które uczynią 
życie użytkownika prostszym i bardziej 
produktywnym. 

Tym, co stanowi prawdziwy żywioł 
GALAXY Note 4 to tworzenie notatek. 
W tym modelu od ręki zrobimy notatkę, 
szkic lub wytniemy z obrazka czy strony 

WWW intersujące nas elementy. Nowy 
S-Pen doskonale naśladuje narzędzia 
pisarskie, do których przywykliśmy – 
ołówki, pędzle, aerografy, długopisy. 
Dzięki temu w tworzonych notatkach 
z łatwością możemy łączyć tekst, tekst 
pisany odręcznie, rysunki, zdjęcia i wideo 

– wszystko co nam potrzebne do zapamię-
tania idei. Możemy także zrobić zdjęcie 
odręcznej notatki czy tekstu na tablicy 
i zamienić je w notatkę S Note. Szybkie 
menu Air Command, dostępne w każ-
dej chwili pozwala na wybranie często 

TECHNOLOGIE NAJNOWSZEGO 
S M A R T F O N U 
Z SERII NOTE
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wać. A białe zęby to podstawa. Nie ma bez 
nich szans ani na wygranie „Mam Talent”, 
ani na porządny kontrakt w biznesie. Ani 
nawet na dobrą randkę.

W każdym razie tak słyszałem.
– Pokaże mi pani swoje królestwo? – za-

dzwoniłem do Irminy Materny, dyrektor 
medycznej DeClinic. Wiedziałem, że jej 
pasją jest leczenie endodontyczne. Tak 
naukowcy nazywają leczenie kanałowe. 
A skoro mówią, że jest mistrzynią, to pew-
nie wolałaby termin „autorytet”. Posta-
nowiłem się pilnować. Obejrzałem stronę 
declinic.pl i byłem przygotowany na to, że 
jest bardzo ładna.

– Zapraszam – powiedziała. – Siódma 
rano nie będzie za wcześnie? Potem 
mam pacjentów. 

– No pewnie – ucieszyłem się. Pierwszy 
raz udało mi się umówić z kobietą o takiej 
porze. To musiało coś znaczyć. Skąd mia-
łem wiedzieć, że o szóstej rano jest jeszcze 
ciemno a potem od Wisły ciągnie bura 
mgła? Na Bernardyńską 16 A spóźniłem 
się 11 minut. Z porannych mgieł wyłaniał 
się nowoczesny kompleks. Pani doktor 
czekała z filiżanką kawy. Nie okazała znie-
cierpliwienia. I to był wielki plus. Lobby 
było jak z filmu. Biel. Szkło. Wielkie ekra-
ny. Pani doktor miała uśmiech dokładnie 
taki jak jej głos przez telefon. Dziewczęcy.

– Mamy sześć gabinetów – poszliśmy 
korytarzem, na którym można obejrzeć 
fotografie z akcji, jaką polscy dentyści 
realizują w Kamerunie. Proste gliniane 
chaty, plastikowe krzesełko w domu 
wodza, czerwona ziemia, nowoczesne na-
rzędzia w sterylizatorach, pot na czołach 
polskich dentystów, przyjaciół doktora 
Rylskiego, a na czarnych, dziecięcych 
twarzach ten sam niepewny wyraz co na 
mojej. Patrzą na pana dentystę i dotykają 
językiem zębów.

Kiedy byłem mały w  filmie o Gwiezdnych Wojnach Luke Skywalker 
dostał od lekarzy nową rękę, identyczną z tą, jaką mu odciął Vader. Dziś 
jest takie miejsce, gdzie skanują ci zęby, wrzucają wyniki do komputera,  
a potem z cyfrowej frezarki wychodzi porcelanowy ząb, dokładnie taki, 
jakiego potrzebujesz na wymianę tego, który już nie może ci służyć. I to 
wszystko w kilka godzin.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA    FOT.: DOROTA BIAŁKOWSKA 

Z
 zębami nie jest łatwo. Zwłaszcza 
jeśli ma się te czterdzieści lat i zdą-
żyło posmakować w dzieciństwie 
peerelowskiej, siermiężnej den-
tystyki. Nie było wtedy szans na 

skuteczne, kanałowe leczenie ale niektórzy 
próbowali. Wiem coś o tym, bo z czterech 
kanałów w mojej górnej lewej siódemce Pan 
Doktor oczyścił wówczas skutecznie tylko 
jeden. Takich miejsc jak DeClinic w na-
szym kraju jeszcze nie było. Ale poszliśmy 
do przodu. Mamy już autostradę z Warsza-

wy do Poznania, wygrywamy z Niemcami 
w eliminacjach do Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej i mamy kliniki dentystyczne, 
które nie ustępują jakością tym w Nowym 
Jorku. Można np. w ciągu dwóch wizyt, 
w znieczuleniu ogólnym (narkoza) zrobić 
licówki na wszystkie te zęby, które poka-
zujemy w uśmiechu. Licówki to superbiałe 
porcelanowe płatki, cementowane na 
zewnętrzną powierzchnię zębów. Można 
teraz mieć zęby o takim kształcie i barwie, 
jakich natura nam nie umiała wykombino-

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć 
NADESZŁA
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mosty, nakłady koronowe wszystko co 
konieczne i to bez pobierania tradycyj-
nych wycisków. System CEREC CAD/
CAM pozwala na skanowanie zębów 
kamerą wewnątrzustną 3D Omnicam. 
Kolejnym etapem jest zaprojektowanie 
pracy w komputerze, skąd wszystkie 
potrzebne informacje przesyłane są do 
frezarki i tam odbywa się ostateczny 
etap powstawania nowego zęba. Formę 
wyjętą z frezarki w zależności od 
użytego materiału możemy od razu 
zacementować u pacjenta lub pokryć 
glazurą i umieścić w specjalnym piecu 
do wypalania porcelany. Po dwóch 
godzinach porcelanową koronę wyciętą 
w cyfrowej frezarce można zacemento-
wać pacjentowi i gotowe.

Zestaw CEREC kosztuje bagatela 500 
tys. W Polsce jest takich zestawów tylko 
kilka. Dodajmy do tego supernowoczesny 
tomograf komputerowy NewToma 5G 3D. 
Badanie z użyciem tomografu komputero-
wego jest obecnie najbardziej dokładnym 
badaniem diagnostycznym. Pozwala na 
cięcie poszczególnych struktur nawet 
co 0,1 mm. To dzięki niemu leczenie 
kanałowe stało się bardziej przewidywal-
ne. Można znaleźć wszystko: dodatkowe 
kanały, pęknięcia korzeni, perforacje, 
złamane narzędzia. Możemy zaplanować 
nawet najbardziej skomplikowane leczenie, 
a tacy pacjenci do nas trafiają.

– Jak to jest możliwe?
– W dużej mierze to zasługa mikro-

skopów endodontycznych, które – jak to 
mówi jeden z moich nauczycieli – rozpęta-
ły endodontyczne szaleństwo.

– Dla mnie kanał wygląda jak studnia. 
Endodoncja to pasja, raczej od drugiego 
wejrzenia. Zakładam pacjentowi koferdam 
i witam go w świecie baaardzo długich 
zabiegów. Czasami w ciągu tych trzech 
godzin posuwam się zaledwie o trzy mili-
metry. Moi koledzy żartują, że to historia, 
której druga część zaczyna się od słów 

„a po trzech godzinach” i tego samego 
obrazu co w pierwszej części.

– Musi być pani bardzo cierpliwą dziew-
czyną. Nigdy się pani nie denerwuje?

– Prawie nigdy. Trafiają tu pacjenci 
z najpoważniejszymi możliwymi proble-
mami i czasami boję się, czy nadążam za 
wszystkim, bo rozwój medycyny jest teraz 
bardzo szybki. Każdego dnia przybywa 
możliwości. Chce za tym nadążyć. Ale 
staram się nie denerwować.

– Nawet w korkach?
– Mieszkam w Warszawie od 2 lat, nigdy 

jeszcze nie stałam w korku.
No tak. To przecież dziewczyna, z którą 

trzeba się umawiać na 7 rano! 

– Nawet nie pamiętam swojej pierwszej 
wizyty u stomatologa – opowiada mi dr 
Irmina. – Nie mam rodzinnej lekarskiej 
tradycji, po prostu wiedziałam już w li-
ceum, co chcę robić w życiu.

Szczęściara.
– Potem, już na Uniwersytecie Medycz-

nym w Poznaniu, najbardziej pociągała 
mnie chirurgia stomatologiczna i szczęko-
wo–twarzowa. Chciałam być zabiegowcem.

– Męski zawód. 
– Prawda. Wymaga siły fizycznej – znów 

ten uśmiech. – Ale to mnie właśnie 
fascynowało i to jeden z powodów, dla 
którego powstało DeClinic, kompletnie 
wyposażone do każdej operacji i zabiegu. 
I ma lekarzy, którzy potrafią wszystko 
i z których jestem najbardziej dumna, bo 
to oni tworzą to miejsce.

Wejścia do sali operacyjnej broni śluza. 
Jak w filmie z doktorem Housem.

Wchodzimy. Jakbyśmy byli w filmo-
wych dekoracjach. Do obsługi urządzeń 
po lewej stronie sali potrzebny jest zespół 
anestezjologów, którym pomagają pielę-
gniarki anestezjologiczne. Jest komputer 
do monitorowania funkcji życiowych 
pacjenta, defibrylator, respirator, pompy 
infuzyjne, no i fotel – serce sali, wyposa-
żony w radiowizjografię pozwalającą na 
śródzabiegowe wykonanie zdjęcia RTG 
oraz wieeeelki mikroskop. Siadasz, usy-
piają cię i po pięciu godzinach budzisz się 
z nowymi zębami. XXI stulecie.

– Pod narkozą można wykonać wszystko 
co konieczne. Od prostego leczenia próch-
nicy przez chirurgiczne usuwanie ósemek, 
zaopatrywanie pacjentów po wypadkach 
komunikacyjnych czy bójkach poprzez za-
biegi okołoimplantologiczne, np. podnosze-
nie dna zatok szczękowych lub przeszczepy 
bloków kostnych. Blok kostny pobierany 
jest od pacjenta lub zamawiany z banku 
tkanek. Przyjeżdża wówczas ze wszystkimi 
atestami, zamrożony, wysterylizowany, go-
towy do wykorzystania. Po 4-5 miesiącach 
po takim zabiegu wykonujemy kontrolną 
tomografię komputerową, celem oceny czy 
możemy przystępować do dalszych etapów 
leczenia. Nierzadko prowadzimy również 
pacjentów z problemami onkologiczny-
mi w obrębie głowy i szyi. Możemy tu 
wykonać każdą procedurę jaką umożliwia 
specjalistyczna stomatologia.

– Praktycznie jesteście szpitalem.
– Standardy mamy jak w najlepszym 

szpitalu – przechodzimy przez śluzę. Po 
drugiej stronie korytarza  sala pozabiegowa. 
W łóżkach czysta pościel. To niehumanitar-
ne. Przecież obudziłem się o 6 rano!

Zwiedzamy następnie pracownię pro-
tetyczną. Wycina się tu licówki, korony, 

 IN ENGLISH

 
THE FUTURE IS HERE 

When I was small, I saw Star Wars and doctors 
giving Luke Skywalker a new hand, which 
was exactly identical to the one Vader has cut 
off. Today there is a place where they scan 
your teeth, put the results into a computer 
and then use a digital milling unit to create 
a porcelain tooth, which is precisely the tooth 
you need to change the one you cannot use 
any more. And all that in several hours. 

It is quite difficult with teeth. Especially 
when you are in your forties and had 
a chance to experience the Communist, 
rough dentistry as a child. There was not 
even a chance for successful, root canal 
treatment. But there were people who tried. 
I know something about it because out 
of four canals in my upper left seven the 
doctor treated successfully only one. There 
were no such places as DeClinic in our 
country then. But we have moved forward. 
We already have a highway from Warsaw 
to Poznan, win with the German national 
team in the qualifying competition for 
UEFA Euro 2016 and have dental clinics 
that are equal of those found in New York. 
It takes for example just two appointments 
to make veneers for all teeth visible when 
we smile. Everything done under general 
anaesthetic. Veneers are super white, porce-
lain plates cemented to the external surface 
of teeth. We can now have teeth of different 
shapes or colours than those nature has en-
dowed us with. And white teeth are a must. 
You cannot win Got Talent or establish seri-
ous business contacts without them. Nor 
can you have a perfect date.

At least that’s what I’ve heard.
“Could you show me your kingdom?,” 

I called Irmina Materna, Medical Direc-
tor of DeClinic. I knew she had a passion 
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for endodontics. This is what scientists 
call root canal treatment. And since they 
say she is a master, she would probably 
prefer the term “authority”. I decided 
to be extremely careful. I browsed the 
website declinic.eu and got prepared to 
see a very beautiful woman.

“Of course,” she said. “Does seven in 
the morning suit you? I have patients 
afterwards.”

“Sure,” I replied. It was the first time 
I arranged to meet a woman at such an 
early hour. It just had to mean something. 
How could I know that it was still dark 
at six o’clock and that a dense fog drifted 
from over the Vistula? I was 11 minutes 
late at Bernardynska 16A. Out of the 
morning mist loomed a modern building. 
The doctor was waiting with a cup of 
coffee. She did not show any impatience, 
which was a great plus. The lobby was as if 
taken out of a movie. White. Glass. Huge 
screens. Her smile was the same as her 
voice on the phone: girlish.

“We have six rooms,” we moved along the 
corridor decorated with photographs from 
campaigns realized by Polish dentists in 
Cameroon. Simple, clay cottages, a plastic 
chair in the chief’s house, red ground, mod-
ern tools in sterilizers, sweat covering the 
foreheads of Polish dentists, Doctor Rylski’s 
friends, and an expression of uncertainty 
on black, children’s faces. A feeling I expe-

rienced, too. They looked at the dentist and 
touched their teeth with their tongues.

“I don’t even remember my first visit at 
the dentist’s,” said Dr Irmina. “We don’t 
have a medical tradition in the family. 
I simply knew what I wanted to do for 
a living already at high school.”

Lucky her!
“And when I was at the Poznan University 

of Medical Sciences, I felt drawn to dental 
and maxillofacial surgery. I wanted to 
become a surgeon.”

“A masculine profession.”
“You’re right. It demands physical 

strength,” she smiled once again. “But this 
is precisely what fascinated me. And it was 
one of the reasons for establishing DeClinic, 
which is comprehensively equipped to 
handle every type of surgery. It also has 
doctors prepared to do all that. They are 
what makes me most proud of the clinic 
because they create this place.”

The entrance to the operating room is 
protected with a sluice. Just like in the 
House series.

We come in. I feel as if we were sur-
rounded by film scenery. A team of an-
aesthesiologists is needed to operate the 
devices on the left side of the room. They 
rely on nurse anaesthetists’ help. There 
is a computer used to monitor patient’s 
bodily functions, a defibrillator, a respi-
rator, an infusion pump and of course 
a seat, the heart of the room, equipped 
with radiovisiography for intra-procedur-
al X-ray imaging and a huuuge micro-
scope. You sit down, they anaesthetize 
you, and after five hours you wake up 
with new teeth. The 21st century.

“You can do everything under anaesthet-
ic. From simple decay treatment to surgi-
cal tooth extraction. We can also take care 
of patients after traffic accidents or fights 
with the use of implantological procedures, 
like for example maxillary sinus lifting or 
bone grafting. A block of bone is taken 
from the patient or ordered from a tissue 
bank. In the latter case, it arrives with all 
the necessary certificates, frozen, sterilized 
and ready to use. After 4-5 months follow-
ing such a treatment, we take a test CT 
scan to assess whether we can move to the 
next treatment stage. We often take care 
of patients with oncological conditions 
within their head or neck, too. We can 
perform each procedure possible thanks to 
specialist dentistry.”

“You are practically a hospital.”
“Our standards equal those in the best 

hospitals,” we walk through the sluice 
There is a recovery room on the other 
side of the corridor, with beds covered 

with clean sheets. It’s inhumanitarian! 
I woke up at 6!

We move on to the prosthetic room. 
They prepare veneers, crowns, bridges, 
onlays and all the other things necessary for 
beautiful smiles right there. And they do it 
without taking traditional dental impres-
sions. The CEREC CAD/CAM system is 
used to scan teeth with the use of the 3D 
Omnicam intraoral scanner. The next step 
is to design the tooth shape in a computer 
and send all the necessary information to 
a milling unit responsible for the last stage 
of tooth reconstruction. Depending on its 
material, the form taken out of the milling 
unit can be either immediately cemented 
in place or covered with glaze and fired in 
a special oven. Two hours later, the porce-
lain crown prepared in the digital milling 
unit can be cemented. Done!

“The CEREC set costs 500,000 zlotys, 
a trifle really. There are only several such 
sets in Poland. Apart from this equipment, 
we have the ultra-modern NewTom 5G CT 
scan. Computer tomography is currently 
the most precise method of diagnostic 
examination. It guarantees trimming to 
an accuracy of 0.1 mm. It is precisely this 
tool that made root canal treatment more 
predictable. It helps to detect additional ca-
nals, broken roots, perforations and broken 
instruments. We can plan even the most 
complex treatment procedures. And we do 
have patients who need them.”

“How is that possible?”
“Most of the credit goes to endodontic 

microscopes, which – as one of my teachers 
says – provoked endodontic frenzy.

Canals are like wells to me. Endodontics 
is my passion, but I fell in love with it at 
second sight. I put a rubber dam on the 
patient and welcome him to the world 
of a very looong treatment. It takes me 
sometimes three hours to move only three 
millimetres forward. My friends joke that 
it’s like a story whose second part begins 
with ‘three hours later’ and the same image 
as in the first part.”

“You have to be a very patient woman. 
Don’t you ever get irritated?”

“Scarcely ever. Patients with the most 
serious problems possible come to our 
clinic, and I’m sometimes afraid that I don’t 
keep up with everything because medicine 
is currently developing really fast. Each day 
sees new possibilities. And I want to keep 
up with them. But I try not to get irritated.”

“Even in traffic jams?”
“I’ve lived in Warsaw for two years and 

I’ve never been stuck in a traffic jam.”
Right. I forgot she is a woman you meet 

at 7 in the morning! 





Precyzyjnie wyselekcjonowane produkty, perfekcyjna obsługa 
i przemyślane w najdorodniejszym detalu wnętrze to kompozycja, dzięki 
której Flaming & Co. jest na Trójmiejskiej mapie miejscem unikatowym. 
Położony bezpośrednio przy sopockiej plaży, pozwala w codziennym 
biegu znaleźć chwilę wytchnienia i spędzić wyjątkowo czas.

 TEKST: AGNIESZKA MRÓZ    FOT.: DOROTA BIAŁKOWSKA

F L A M I N G  &  C O .
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M
inimalistyczny wystrój utrzy-
many w odcieniach bieli, beżu 
i błękitu idealnie komponuje się 
z widokiem na morze.

W głównej sali restauracyj-
nej dla gości przygotowano 100 miejsc. 
W menu znajdziemy niepowtarzalną 
kompozycję smaków, na którą składają 
się wpływy kuchni włoskiej, francu-
skiej, oraz amerykańskiej jak również 
akcenty chińskie. Położona od strony 
promenady część bistro przyciąga 
zaś spacerowiczów aromatem świeżo 
wypiekanego pieczywa, aromatycznej 
pizzy i koktajli kawowych.

Flaming & Co. to jednak znacznie 
więcej niż posiłek, to przede wszystkim 
szczególny czas spędzony z najbliższymi.



But Flaming & Co. means much more 
than just food. It is most of all wonderful 
time spent with friends and family.

A Sunday dinner at a large table 
with a view over the Sopot pier is an 
unforgettable experience for both adults 
and children. Every weekend, while 
adults lose themselves in conversations, 
the youngest ones can play and develop 
their imagination under the supervision 
of professional animators. They can 
take part in culinary workshops, create 
autumn compositions, sew their own 
cuddly toys and much more. And during 
the week, they can discover their talents 
in the Flaming kindergarten.

Live music or vernissages over a glass 
of excellent wine are a perfect recipe for 
evenings with friends.

Flaming & Co. is also a perfect venue 
for business meetings. Regardless of 
whether you plan an event for a smaller 
or a larger group of people, you can be 
sure that you will offer your associates 
and business partners an unforgettable 
experience. The best ones have put trust 
in our brand: Harper's Bazaar, which 
used the company’s services during its 
first birthday party, Porsche during the 
premiere of its new car, as well as Audi, 
GAP and Hugo Boss.

A perfect location, pleasant atmosphere 
and varied menu are what makes the 
place worth frequent visits that give you 
a chance to derive pleasure from discover-
ing it anew each time.  

Niedzielny obiad przy dużym wspól-
nym stole z widokiem na sopockie molo 
to niezapomniane przeżycie zarówno 
dla dorosłych, jak i dzieci. W każdy 
weekend, podczas gdy dorośli zatracą się 
w rozmowach, najmłodsi mogą doskonale 
bawić się i rozwijać swoją wyobraźnię pod 
okiem profesjonalnych animatorek m.in. 
uczestnicząc w warsztatach kulinarnych, 
tworzenia jesiennych kompozycji, czy też 
szycia własnych przytulanek. W tygodniu 
pociechy mogą odkrywać swoje talenty 
w flamingowym przedszkolu.

Doskonałą receptą na wieczór z przyja-
ciółmi jest muzyka na żywo bądź wernisaż 
przy lampce wyśmienitego wina.

Flaming & Co. to także miejsce spo-
tkań biznesowych. Niezależnie od tego, 
czy planujemy wydarzenie w kameral-
nym, czy też szerszym gronie możemy 
być pewni, że oferujemy naszym 
współpracownikom i partnero m biz-
nesowym niepowtarzalne doświadcze-
nie. Marce zaufali najlepsi: „Harper's 
Bazaar”, który korzystał z usług firmy 
podczas swoich pierwszych urodzin, 
Porsche podczas premiery nowego 
modelu samochodu, jak również Audi, 
GAP, Hugo Boss.

Doskonale położenie, przyjemna atmos-
fera i bogate menu sprawiają, że warto do 
tego miejsca wracać o każdej porze dnia 
i czerpać przyjemność z odkrywania go za 
każdym razem na nowo. 

 IN ENGLISH

 
FLAMING & CO. 

Carefully selected products, excellent 
service and well-thought-out design 
with attention to every tiny detail are 
what makes Flaming & Co. a unique 
place in the whole Tricity. Located 
directly by the beach in Sopot, it gives 
you a chance to find a moment’s rest in 
your everyday lives and enjoy yourselves 
in a unique atmosphere.  

The minimalist, white, beige and sky blue 
design perfectly matches the beautiful 
view over the sea.

There are 100 seats in the main 
dining room. The menu is a unique 
composition including dishes influ-
enced by Italian, French and American 
cuisine or enriched by Chinese accents. 
And the bistro part, which faces the 
sea, attracts passers-by with the aroma 
of freshly-baked bread, delicious pizza 
and coffee cocktails.
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D
zięki zagwarantowaniu inwe-
storom atrakcyjnego źródła 
finansowania o wartości około 
243 mln PLN trwa realizacja 
przedsięwzięć wartych łącznie 
około 545 mln PLN. Inwe-

stycje te były możliwe dzięki inicjatywie 
JESSICA, która wspiera projekty zawie-
rające komponent społeczny i oferuje 
preferencyjne oprocentowanie pożyczek. 
W Polsce JESSICA kojarzy się głównie 
z rewitalizacją i właśnie na tych przedsię-
wzięciach większość województw skon-
centrowało swoje działania. Województwo 
pomorskie poszło o krok dalej i na wzór 
krajów europejskich takich jak Hiszpania 
czy Wielka Brytania rozszerzyło zakres 
możliwych do realizacji projektów również 
o inwestycje związane z efektywnością 

energetyczną, rozwojem transportu 
zbiorowego oraz wsparciem instytucji 
otoczenia biznesu.

Ze wsparcia inicjatywy JESSICA dostęp-
nego we wszystkich 42 miastach naszego 
regionu, z powodzeniem skorzystały 
zarówno podmioty publiczne, tworząc na 
przykład Muzeum Emigracji w obiekcie 
Dworca Morskiego w Gdyni (wartość 
pożyczki 22,4 mln PLN), jak i prywat-
ni przedsiębiorcy, np. budując zespół 
basenów rekreacyjnych w Redzie (wartość 
pożyczki 20,0 mln PLN). Przedsięwzięcia 
o znaczeniu metropolitalnym, takie jak 
zagospodarowanie terenów dworca PKP 
w Sopocie (wartość pożyczki 41,9 mln 
PLN, pierwszy projekt w formule PPP 
ze środków zwrotnych w Europie) oraz 
projekty o stosunkowo niewielkiej war-

Przystąpienie do inicjatywy JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na 
Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich) umożliwiło województwu 
pomorskiemu wykorzystanie w formie pożyczek części środków unijnych. 
W ciągu trzech lat od przekazania środków na realizację projektów miejskich 
przez menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA do Banku Ochrony 
Środowiska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, zostały podpisane 32 
umowy inwestycyjne.

 TEKST: STANISŁAW LESZCZYŃSKI  ŹRÓDŁO: CYBERIAM STUDIOS

MIECZYSŁAW STRUK, MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: 

„INICJATYWA JESSICA STANOWI DO-
SKONAŁY PILOTAŻ DLA WSZYSTKICH 
PODMIOTÓW, ZARÓWNO PRYWAT-
NYCH JAK I PUBLICZNYCH, KTÓRE 
ZAMIERZAJĄ W NOWEJ PERSPEK-
TYWIE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA 
UNIJNEGO. PATRZĄC NA POSTĘP 
REALIZACJI JESSICA I TEMPO JEJ 
WDRAŻANIA, NALEŻY PRZYZNAĆ, ŻE 
INSTRUMENTY ZWROTNE SĄ TRUD-
NYM, ALE NAJEFEKTYWNIEJSZYM 
MODELEM WSPARCIA PROJEKTÓW 
REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH. MAJĄ TĘ PRZE-
WAGĘ NAD DOTACJAMI, ŻE WYMU-
SZAJĄ OPARCIE INWESTYCJI O RZE-
TELNY RACHUNEK EKONOMICZNY, 
NATOMIAST DZIĘKI REWOLWINGOWI 
ŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄ WSPARCIE 
WIĘKSZEJ LICZBY PROJEKTÓW”.

POMORZE ZAINWESTOWAŁO  
PONAD PÓŁ MILIARDA ZŁOTYCH DZIĘKI JESSICE



Initiative, which supports projects with 
a social component and offers loans with 
preferential interest rates. 

In Poland, JESSICA is mainly associated 
with revitalisation projects, an area that 
most regions have focused on. The Pomor-
skie Region, however, went further, and 
following the example of such European 
countries as Spain or the United Kingdom, 
extended the range of eligible projects by 
adding energy efficiency, public transport 
and business support organisations.

Available in all of the region’s 42 cit-
ies, JESSICA support has been success-
fully used by public entities, creating 
for instance the Emigration Museum 
at the Marine Station in Gdynia (loan 
value: PLN 22.4 million) and private 
entrepreneurs, e.g. building a complex 
of recreation pools in Reda (loan value: 
PLN 20 million). Undertakings of 
metropolitan importance, such as de-
velopment of Sopot railway station area 
(loan value: PLN 41.9 million, which is 
Europe’s first PPP project funded from 
non-grant support), as well as projects 
of smaller value, such as construction 
of a sports centre at the School Com-
plex No. 2 in Pruszcz Gdański (loan 
value: PLN 0.7 million) also received 
support from the JESSICA programme.

A special type of JESSICA support are 
loans granted to housing communities 
and  cooperatives to improve the energy 
efficiency of multi-family buildings. 
Agreements for these loans were signed by 
both Urban Development Funds operat-
ing in Pomorskie. Thanks to preferential 
support of PLN 11 million, 60 multi-family 

45 

tości finansowej, jak budowa kompleksu 
sportowego przy Zespole Szkół nr. 2 
w Pruszczu Gdańskim (wartość pożyczki 
0,7 mln PLN) również otrzymały wsparcie 
w ramach programu JESSICA. 

Szczególnym typem wsparcia w ramach 
Inicjatywy JESSICA są pożyczki udzielone 
wspólnotom i spółdzielniom mieszkanio-
wym na termomodernizację budynków 
wielorodzinnych. Umowy na te pożyczki 
zostały podpisane przez oba funkcjonujące 
na Pomorzu Fundusze Rozwoju Obszarów 
Miejskich. Dzięki preferencyjnemu wspar-
ciu w wysokości około 11 mln PLN, 60 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
zostanie docieplonych, obniżając rachunki 
za energię ponad 3000 mieszkańców. 

Relatywnie wysoka liczba umów 
inwestycyjnych w ramach inicjatywy 
JESSICA oraz różnorodność projektów 
realizowanych z tych środków, pokazuje 
dużą skalę zainteresowania inwesto-
rów oraz szeroki zakres potencjalnych 
przedsięwzięć, które można finansować 
dzięki środkom zwrotnym z Regional-
nych Programów Operacyjnych.  Na ich 
przykładzie dokładnie widać, że podjęta 
przez Zarząd Województwa Pomorskie-
go decyzja o przekazaniu części środków 
unijnych pochodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2007–2013 
w formie preferencyjnych pożyczek 
przynosi pozytywne efekty.  

 IN ENGLISH

POMORSKIE INVESTED MORE  
THAN HALF A BILLION ZLOTY 
THANKS TO JESSICA

By joining the JESSICA Initiative (Joint 
European Support for Sustainable 
Investments in City Areas), the Region 
of Pomorskie was able to use some 
of its EU money as loans. Three years 
after the Manager of the JESSICA 
Holding Fund transferred funds to 
Bank Ochrony Środowiska and Bank 
Gospodarstwa Krajowego for urban 
projects, the banks have signed thirty 
two investment agreements.

With some PLN 243 million made availa-
ble to investors at very attractive terms, the 
overall value of supported investments is 
now PLN 545 million. These investments 
were possible thanks to the JESSICA 

 INWESTOR INVESTOR

WIESŁAW BYCZKOWSKI, WICE-
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO, PRZEWODNICZĄCY 
RADY INWESTYCYJNEJ FUNDUSZU 
POWIERNICZEGO JESSICA: 

„OGROMNY POTENCJAŁ OSZCZĘDNO-
ŚCI CIEPŁA W BUDYNKACH, KTÓRY 
MA REALNY WPŁYW NA OBNIŻENIE 
KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW, ZADECYDOWAŁ 
O TYM, ŻE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO PRZEZNACZY PONAD 
135 MLN EUR W RAMACH NOWEGO 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERA-
CYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA PO-
MORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 NA 
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POPRAWĄ 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, 
W TYM DZIAŁANIA TERMOMODERNI-
ZACYJNE BUDYNKÓW UŻYTECZNO-
ŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWYCH”

residential buildings will be retrofitted, 
which will reduce the energy bills of more 
than three thousand residents.

The relatively high number of JESSICA 
investment agreements and the diversity of 
the projects show the big scale of investors’ 
interest and the wide scope of potential 
undertakings that can be funded through 
financial engineering instruments under Re-
gional Operational Programmes. Based on 
these examples, it is clear that the decision of 
the Board of Pomorskie Voivodeship to offer 
part of the Pomorskie Regional Operational 
Programme 2007–2013 EU funding as pref-
erential loans yields positive results.  

ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA SOPOT
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P
o przyjęciu zgłoszenia Kontroler Lotów natychmiast alar-
muje Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą oraz infor-
muje o zdarzeniu Dyżurnego Operacyjnego Portu w celu 
niezwłocznego wszczęcia procedur przewidzianych w pla-

nach interwencji w sytuacjach zagrożenia.  Zmiana służbowa Lot-
niskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej wozami bojowymi oraz 
pojazdami zabezpieczenia techniczno-medycznego natychmiast 
udaje się w Rejon Wyczekiwania. W  trybie alarmowym o potrze-
bie natychmiastowego stawienia się w miejscu pracy zostają poinfor-
mowani wszyscy pracownicy LSRG, nie będący tego dnia na służbie.

Dyżurny Portu w trybie natychmiastowym powołuje sztab kry-
zysowy, wzywa wszystkie niezbędne służby, które będą pomocne 
w celu neutralizacji powstałego zagrożenia. Na miejsce zdarzenia we-
zwani zostają policjanci Samodzielnego Pododdziału Antyterrory-
stycznego, którzy mają za zadanie obezwładnienie porywacza. Polic-
janci z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej zabezpieczają z zewnątrz 
rejon działań oraz udrożniają drogi dojazdu dla wszystkich pojazdów 
ratowniczych. Na miejsce zostają wezwane jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej z  Rzeszowa. Dodatkowo w  stan gotowości zosta-
je postawionych 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych będą-
cych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Karetki pogot-
owia z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
pojawiają się również na wezwanie.

W oczekiwaniu na lądowanie samolotu dokonano podziału obow-
iązków i zadań między poszczególne grupy. Wyznaczono osoby od-
powiedzialne za koordynację całej akcji w poszczególnych komórkach.

Po niespełna 20 minutach od otrzymania zgłoszenia na pasie star-
towym ląduje porwany samolot, jednak z niewiadomych przyczyn 
maszyna skręca na drogę szybkiego zjazdu i uderza w zaparkowaną 
w pobliżu hangarów cysternę z paliwem lotniczym. Dochodzi do 

uszkodzenia skrzydła, co skutkuje wyciekiem paliwa i natychmias-
towym zapaleniem się samolotu oraz cysterny. 

Do akcji gaśniczej ruszają wszystkie jednostki LSRG, które bronią 
kadłuba samolotu przed ogniem i gaszą rozlane paliwo. Strażacy PSP 
oraz wezwane alarmowo jednostki OSP gaszą pożar cysterny, działa-
ją w obronie hangaru oraz zapewniają zaplecze wodne dla jednostek 
walczących z pożarem. Po decyzji Kierującego Działaniem Ratown-
iczym na pokład wkracza grupa antyterrorystyczna, porywacz zosta-
je unieszkodliwiony. Po upewnieniu się, że nie ma innego zagrożenia, 
następuje ewakuacja osób poszkodowanych do punktu medycznego.

Lekarz koordynujący z WSPR, który do tej chwili czekał w pełnej 
gotowości na rozwój wydarzeń, zajmuje się oceną stanu zdrowia osób 
poszkodowanych i podejmuje decyzję o  transporcie ciężko rannych 
do okolicznych szpitali. Osoby, które nie ucierpiały w wypadku zos-
tają odwiezione autobusami portowymi w bezpieczne miejsce, gdzie 
Straż Graniczna dokonuje ich identyfikacji, a pracownicy portu zabez-
pieczają ich potrzeby materialne oraz ułatwiają kontakt z najbliższymi.

W trakcie ewakuacji poszkodowanych z pokładu samolotu Wieża 
Kontroli Lotów zgłasza do sztabu akcji, iż na pokładzie drugiej masz-
yny, która oczekiwała na start, odnaleziono niezidentyfikowaną białą 
substancję. Na miejsce zostają wezwani pracownicy Granicznej Stac-
ji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu i Wojewódzkiej Stac-
ji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz jednostki chem-
iczne PSP. W możliwie jak najkrótszym czasie zapewniony zostaje 
system izolacji na terenie całego lotniska, a następnie transport do 
specjalistycznego szpitala. 

Sztab akcji podejmuje decyzję o przekierowaniu samolotu na 
oddaloną od terminala pasażerskiego płytę postojową nr 2, gdzie 
specjalistyczne jednostki chemiczne Państwowej Straży Pożarnej 
rozstawiają namioty oraz sprzęt do dekontaminacji. Następu-
je pobranie próbek podejrzanej substancji oraz przekazanie jej 
służbom sanitarnym w celu przeprowadzenia ekspertyzy. W cza-
sie transportu substancji do laboratorium pasażerowie z zagrożo-
nego samolotu przechodzą dekontaminację. Wszystkie rzec-
zy pasażerów oraz załogi są zapakowywane i  przekazywane do 
wnikliwej analizy. Po zakończeniu akcji teren zostaje przekazany 
Straży Ochrony Lotniska oraz Straży Granicznej.

Przedstawiona wyżej sytuacja to scenariusz ćwiczeń, jakie zostały 
przeprowadzone w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” w dniu 26 
września 2014 roku. 

Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie współdziałania służb 
wewnętrznych i zewnętrznych ujętych w Planie Działania w Sytuac-

tekst: Alicja Kacprzak

Pilot samolotu rejsowego poinformo-
wał Wieżę Kontroli Lotów na Lotnisku 

„Rzeszów-Jasionka”, że na pokładzie 
jego maszyny jest osoba z niebezpiecz-
nym narzędziem, zmuszająca go do nie-
przewidzianego lądowania. 

Ćwiczenia w Porcie Lotniczym
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jach Zagrożenia dla Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.  Wszystk-
ie działania zostały ustalone z administracją publiczną na szczeblu 
samorządowym i państwowym. Pasażerami zostali uczniowie Tech-
nikum Eksploatacji Portów i  Terminali z  Zespołu Szkół Spożyw-
czych w Rzeszowie oraz uczniowie Liceum Pożarniczego Zespołu 
Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. "Ćwiczenia trwały 
około 2 godzin i brało w nich udział około 250 osób. W obydwu 
przypadkach zakończyły się sukcesem"
 

IN ENGLISH  

Training in the Airport 

The pilot of the aircraft informed the Airport Traffic Control To-
wer at the „Rzeszów-Jasionka” Airport that onboard his aircraft 
there is a passenger with a dangerous weapon that is forcing him 
to carry unscheduled landing. 

After receiving this message the flight controller immediately in-
forms the Airport Fire Fighting and Rescue Service and the Airport 
Operations Duty Manager so that the necessary procedures used in 
danger and crisis situations can be initiated immediately. The Air-
port Fire Fighting and Rescue Service unit takes the armoured ve-
hicles and ambulances and immediately drives to the Waiting Posi-
tion. All the officers of the Airport Fire Fighting and Rescue Service 
who are not on their duty that day are informed to come to work ur-
gently. The Airport Operations Duty Manager with immediate ef-
fect creates a crisis management centre and calls all necessary forces 
and service units that will be helpful to neutralise the danger. Police 
officers from the Independent Anti-terrorist Police Subunit are be-
ing called to the place of danger in order to immediately overpow-
er the hijacker. Policemen from the Municipal and Provincial Police 
Headquarters protect the area of action from outside and make sure 
that the roads leading to the airport are unblocked so that all the res-
cue vehicles can access freely. The National Fire Service units from 
Rzeszów are also called to the place. Additionally 10 units of the Vol-
untary Fire Brigade from the National Emergency and Fire System 
are called to being on continuous standby. Ambulances from the Re-
gional Ambulance Station in Rzeszów are being called for and ap-
pear on the spot right after the call.

As the units were waiting for the plane to land, the duties and ac-
tivities were being shared between particular troops. Also persons re-
sponsible for the coordination of the whole action were being cho-
sen in each of the units. After less than 20 minutes from the initial 
signal coming from the Control Tower, the hijacked aircraft lands 
but due to uncertain reasons it veers onto the fast carriage way and 
crushes into a tanker parked near the hangars. The aircraft’s wing 
gets damaged which results in a leak of petrol and an ignition of the 
aircraft and the tanker.

The fire fighting is carried out by all of the units of the Air-
port Fire Fighting and Rescue Service that protect the aircraft’s main 
body and put out the spilled petrol. The National Fire Service of-
ficers and the firemen from the Voluntary Fire Brigade work to put 
out the burning cistern, their actions are geared on protecting the 
hangar and providing water resources for the fire-fighting units. Fol-
lowing the decision of the Rescue Action Manager the Anti-terror-
ist unit immediately gets onboard and the hijacker is overpowered. 
Having made sure that there is no other danger onboard the anti-ter-
rorist officers and rescue service officers commence the evacuation of 
the injured passengers to the medial point.

The Regional Ambulance Station’s doctor, who up until now re-
mained at full standby, is now carrying out the health risk assessment 
of the injured passengers and makes a decision about transporting 
the badly injured passengers to the nearby hospitals. Those who have 
not suffered during the accident are taken by airport buses to a safe 
place where the Border Control officers verify their identity and the 

airport officers take care of their material needs and help them to get 
in contact with their relatives.

In the meantime, the Flight Traffic Control Tower informs the 
management of the action that unidentified white substance has 
been found onboard another aircraft that was bound to depart 
from the airport.  

Officers from the Border Sanitary and Epidemiological Station 
located in Przemyśl and from the Regional Sanitary and Epidemio-
logical Station located in Rzeszów are being called for together with 
chemical units of the National Fire Service. An isolation system is 
mounted in the whole area of the airport and the safe transport of 
the substance to the specialist hospital is provided.

The management of the action quickly takes up the decision to 
divert the aircraft with the dangerous substance to the taxi area lo-
cated away from the passengers’ terminal where special chemical 
units of the National Fire Service pitch special tents and decon-
tamination equipment. Samples of the unidentified substance are 
being taken and given to the sanitary service officers that will car-
ry out the chemical assessment. While the samples are being trans-
ported to the laboratories, the passengers of the endangered aircraft 
go through a  process of decontamination. All of the passengers’ 
and crew members’ clothes and belongings are safely packed and 
thoroughly analysed. After the end of the action the area is made 
available for the Airport Security Service and the Border Control 
officers for further inspection. 

The above mentioned situation is a script for the special train-
ing that was carried out in the “Rzeszów-Jasionka” Airport on 
the 26th September 2014. The goal of the training was to verify 
the ability to cooperate of the interior and exterior service units 
engaged in the general Emergency Situations Action Plan for the 

„Rzeszów-Jasionka” Airport.  All of the actions were developed 
in cooperation with the public institutions on the local and na-
tional level. The passengers were “played” by the students of the 
Ports and Terminals Technical School in the Food Technology 
Vocational School Complex in Rzeszów and students of the High 
school of the Fire Service department at the Veterinary Technol-
ogy Vocational School Complex in Trzciana. The training lasted 
for 2 hours and were successful in both of the cases.
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7  (Tylko 02.11)    16:30 20:15 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 6:30 10:40 FR862 738

.....6. (Od 01.11) 13:35 17:45 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 11:05 13:25 FR863 738

.....6. 18:10 20:30 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.5.. 14:00 17:35 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.5.. (Od 27.10) 18:00 19:50 FR7623 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 14:30 16:25 LH1385 CR7
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T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.11.2014 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną 
podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 
05.11.2014 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. 14:15 16:25 FR3122 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    12:25 15:20 K2464 DH4

.2.....    13:55 16:50 K2464 DH4

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    09:00 11:55 K2463 DH4

.2.....    10:30 13:25 K2463 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 67 ( Brak 01.11,  
07.11, 11.11)

07:35 08:30 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 13:35 14:30 LO3801 E195/E175

1 2 3 4 . 6 7 ( Brak 01.11,  
09.11, 11.11)

16:35 17:30 LO3807 DH4/E175/170

1 2 3 4 5 . 7 (Brak 06.11) 22:40 23:35 LO3803 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6. (Brak 01.11) 05:55 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 567 (Brak 01.11, 
07.11, 11.11

08:55 09:45 LO3806 DH4

1 2 3 4 5 6 7 15:00 15:50 LO3802 E195 / E175

1 2 3 4 5 6 7 (Brak  01.11, 
09.11, 11.11)

17:55 18:45 LO3808 DH4

......7  (Tylko 02.11)    20:40 22:35 FR8225 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12.45.7 12:10 13:45 LH1384 CR7

..3.... 12:15 13:50 LH1384 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Od 28.10) 17:40 21:15 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 21:40 23:25 FR3473 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Od 09.11 do 30.11) 13:00 16:30 FR2236 738

123.5.7 17:45 21:15 FR2236 738

......7 (Tylko 02.11) 17:45 21:15 FR2236 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Od 09.11 do 30.11) 16:55 18:35 FR2137 738

12.45.. 21:40 23:20 FR2137 738

......7 (Tylko 02.11) 21:40 23:20 FR2137 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 6:25 10:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 10:35 12:30 FR3203 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. (Od 29.10) 11:35 13:50 FR3121 738
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
b e auty    o f    g i v i n g



ferta first minut
eO

Kuszące kosmetyki i zapachy rozbudzą 

pragnienia.
 Przekonaj się, 

że obdarowywanie jest tak samo przyjemne 

jak otrzymywanie upominków.

1. LACOSTE Eau de Lacoste Sensuelle, woda perfumowana, 50 ml, nr 788888 2. GUCCI Gucci Première, woda 
perfumowana, 30 ml, nr 700282 3. MEXX Black Man, woda toaletowa, 50 ml, nr 759865 4. YVES SAINT LAURENT  
Opium Vapeurs, woda toaletowa, 30 ml, nr 722066 5. GIORGIO ARMANI Emporio Diamonds Rocks, woda toaletowa, 
50 ml, nr 807568 6. GUCCI Gucci Guilty, woda toaletowa, 50 ml, nr 573645 

4

179 zł
235 zł

199 zł
2

279 zł

199 zł
5

249 zł

69 zł
3

105 zł

199 zł
6

269 zł

189 zł
1

269 zł

OFERTA WAŻNA OD 3 DO 30 LISTOPADA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW OFERTA WAŻNA OD 3 DO 30 LISTOPADA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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129 zł
12

7. MAX FACTOR Creme Puff Refill, puder, 1 szt. 8. COLLISTAR Gloss Design, błyszczyk, 7 
ml 9. BIOTHERM Blue Therapy, krem do twarzy, 50 ml, nr 695685 10. DR IRENA ERIS 
Telomeric, skoncentrowany krem liftingujący do twarzy, 50 ml, nr 521530 11. ARTDECO All 
in One, mascara, 3 g, nr 590969 12. DOUGLAS Kalendarz adwentowy

29 zł

 7

4490 zł

11

39
6490 zł

69 zł
10

95 zł

49 zł
8

85 zł

OFERTA WAŻNA OD 3 DO 30 LISTOPADA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

169 zł
219 zł

9



yjątkowa
pokusaW

Wzbogać codzienność o pachnące  

doznania skryte w pięknym flakonie. Wybierając  

zestaw, w cenie jedneg
o  

produktu otrzymasz znacznie więcej.

1. BALENCIAGA Zestaw Florabotanica: woda perfumowana, 30 ml, balsam do ciała, 100 ml, nr 830314  
2. DOLCE & GABBANA Zestaw Dolce: woda perfumowana, 75 ml, balsam do ciała, 100 ml, żel pod prysznic, 100 ml, nr 825028  
3. HUGO BOSS Zestaw Ma Vie: woda perfumowana, 30 ml, balsam do ciała, 100 ml, nr 825969  
4. GIORGIO ARMANI Zestaw Sì: woda perfumowana, 50 ml, żel pod prysznic, 55 ml, balsam do ciała, 75 ml, nr 819538  
5. KATY PERRY Zestaw Killer Queen: dezodorant, 75 ml, żel pod prysznic, 75 ml, nr 838970 

2

479 zł

5

3290 zł

4
369 zł

3

215 zł

1

229 zł



6. YVES SAINT LAURENT Zestaw L'Homme: woda toaletowa, 100 ml, balsam po goleniu, 50 ml, żel pod prysznic, 
50 ml, nr 833794 7. GIVENCHY Zestaw Gentlemen Only Intense: woda toaletowa, 50 ml, żel pod prysznic, 75ml, 
balsam po goleniu, 75 ml, nr 837470 8. AZZARO Zestaw Chrome: woda toaletowa, 50 ml, dezodorant, 75 ml,  
nr 793171 9. MONT BLANC Zestaw Legend Men: woda toaletowa, 50 ml, żel pod prysznic, 100 ml, nr 827413  
10. VESPA Zestaw: dezodorant, 75 ml, żel pod prysznic, 75 ml, nr 838978

6

395 zł

7399 zł

8

185 zł
3290 zł
10

9
219 zł
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w pakiecieięknoP
Makijaż instan

t.  
Zestawy, dzięki którym podkreślanie urody jest 

wyjątkowo przyjemne i... proste.

139 zł
1

159 zł
2

8490 zł

3

12490 zł

4

1. PUPA Princess Bag Green, zestaw, 26,3 g, nr 757219 2. CLARINS Paleta do makijażu twarzy: 4 cienie do powiek,  
2 pomadki, róż i pędzelek do różu, obustronnie zakończony aplikator (pędzelek z naturalnego włosia do nakładania cieni 
do powiek, pędzel z włosia syntetycznego do nakładania pomadki), miniatura czarnej mascary Be Long, 7 ml,  
nr 833402 3. DOUGLAS Absolute, potrójna paleta do makijażu: 96 cieni do powiek, 30 odcieni pomadek,  
3 róże do policzków i 4 aplikatory, nr 814413 4. NYX Paleta Butt Naked, nr 668217



1+14290 zł
6

114 zł
5

105 zł

8

5. CLINIQUE High Impact Favourites, zestaw, nr 821853 6. DOUGLAS Absolute, zestaw: mascara wydłużająca 
rzęsy i kredka do oczu, mascara Endless Lashes 14,5 ml, nr 826587 7. LANCÔME Mascara Hypnôse Drama, 
minikredka do powiek Crayon Khôl, lotion do demakijażu Bi-Facil, nr 5874100 8. CLARINS Potrójny zestaw 
z mascarą Wonder Perfect oraz z miniproduktami: bazą wygładzającą, kremem energetyzującym 
i kosmetyczką, nr 830826 9. ISADORA Zestaw: mascara podkręcająco-pogrubiająca rzęsy i kredka do oczu

1+160 zł

9

145 zł

 7
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Polityka  
i Biznes

Pierwszy problem  
nowej premier

podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
sprzedaży czterech kopalń państwowe-
mu Węglokoksowi. Związki stwierdzi-
ły, że zarząd przekreślił w ten sposób 
sens dalszych rozmów z załogą. – Roz-
członkowanie KW to działanie na szkodę 
spółki i państwa. Nie będzie na to zgody 
– mówi Waldemar Sopata z władz górni-
czej „Solidarności”.

Związkowcy chcą pozostawienia 
wszystkich kopalń w strukturach grupy, 
a następnie połączenia KW z bratnim 
Katowickim Holdingiem Węglowym oraz 
z Węglokoksem, który jest największym 
polskim eksporterem węgla. W ten spo-
sób powstałby gigant o rocznych obro-
tach sięgających 17 mld zł. Jednak zysk 
Węglokoksu, który w 2013 roku wyniósł 
124,6 mln zł, nie zdołałby pokryć dotkli-
wych strat, jakie notują dziś KW i KHW 
– łącznie 447,6 mln zł w pierwszej poło-
wie tego roku. Związkowcy idą więc dalej 
i proponują połączenie spółek węglo-
wych z energetyką. Największe pań-
stwowe spółki energetyczne – PGE, Tau-
ron i Enea – wypracowały od stycznia 
do czerwca w sumie 3,8 mld zł czystego 

Jedno wiadomo na pewno – z nieren-
towną branżą trzeba coś zrobić. I to na-
tychmiast. Jeśli polskie górnictwo ma 
przetrwać, naprawdę jest to ostatni mo-
ment na działanie. Bez szybkich zmian 
problem może mieć nie tylko Śląsk, ale 
cała Polska. Bo nie da się ukryć – kraj 
węglem stoi.

Powodów trudnej sytuacji górnictwa 
jest co najmniej kilka – wieloletnie za-
niechania, błędy zarządzających, upór 
związkowców, ale i opieszałość poli-
tyków. Na to nałożyły się kryzys, nad-
podaż surowca i spadek cen. Do tego 
zwiększające się koszty wydobycia. Gór-
nictwo stoi pod ścianą, a ruchu wstecz 
wykonać się nie da.

– Spóźniliśmy się z decyzjami. Jesz-
cze dwa–trzy lata temu górnictwo było 
w niezłej kondycji. Wtedy trzeba było 
działać. Dziś jest ostatni moment – te sło-
wa byłego premiera Jerzego Buzka chy-
ba najtrafniej charakteryzują sytuację. 
A zgadzają się z nim również eksperci. 

Najwięcej emocji budzi dziś sytuacja 
Kompanii Węglowej. Od co najmniej  
kilku miesięcy nad tym największym 

w UE producentem węgla kamiennego 
wisi widmo bankructwa. Nowy zarząd 
szuka pieniędzy, a na początku wrze-
śnia deklarował, że firma ma zapewnioną 
płynność tylko do grudnia. To oznacza, 
że konieczne są szybkie działania i – jeśli 
wierzyć władzom spółki – bez drastycz-
nych cięć KW nie da się uratować.

Zarząd proponuje m.in. wyprzedaż 
części aktywów. Pozyskana w ten spo-
sób gotówka byłaby zbawieniem (firma 
ma problem z pozyskaniem finansowa-
nia z banków). Do tego, podobnie jak 
władze innych spółek węglowych, wła-
dze KW domagają się uelastycznienia 
sztywnych kosztów pracowniczych.

Związkowcy od początku nieprzy-
chylnie wypowiadają się jednak na te-
mat niektórych punktów planu ratun-
kowego dla KW. Czarę goryczy przelało 

Ostatnie lata górnictwa 
w skrócie: zaniechania, 
błędy, upór, opieszałość, 
koszty, kryzys, zapaść…

Górnictwo stoi nad przepaścią. Bez skalpela nie da rady. Dla rządu to duże wyzwanie.

Przeciwników ma twardych. Z jednej strony rynek, z drugiej – związkowcy.
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„Problemów 
sektora 
górniczego nie 
rozwiąże 
konsolidacja 
z energetyką. 
Scenariusz ten 
oznacza tylko 
przesunięcie 
problemu 
i kosztów do innej 
branży”.

–– Oktawian Zając, 
dyrektor w The 
Boston Consulting 
Group

 

Tylko tyle 
z 14 zakładów KW 

jest dziś 
rentownych.

 3

liczymy. Jeśli nie, to nasze dalsze działa-
nia mogą się wymknąć spod kontroli. Za-
łoga Kazimierza–Juliusza pokazała już, 
jak walczyć o swoje – ostrzega Sopata.

Tymczasem eksperci właśnie li-
kwidację najbardziej nierentownych 
kopalń wymieniają dziś najczęściej 
wśród pomysłów na ratowanie sekto-
ra węglowego. Oprócz tego wskazują 
na konieczność wdrożenia programów 
dobrowolnych odejść oraz zwiększe-
nia wydajności, np. poprzez lepsze wy-
korzystanie sprzętu i lepszą organi-
zację pracy. Coraz głośniej mówią też 
o likwidacji niektórych dodatkowych 
świadczeń pracowniczych, takich jak 
14. pensje czy deputaty węglowe, albo 
przynajmniej uzależnieniu ich od cen 
węgla na świecie. Nade wszystko jed-
nak apelują o dialog między związ-
kami, zarządami firm i rządem oraz 
o rozsądny kompromis.  
– Związkowcy muszą zrozumieć, że 
bankructwo Kompanii Węglowej może 

oznaczać likwida-
cję dużej części 
polskiego górnic-
twa. Z drugiej 
strony rząd musi 
mieć świadomość, 
że węgiel będzie 
stanowił jeszcze 
przez długie lata 
podstawę polskiej 
energetyki i dla-
tego powinno się 

kontynuować krajowe wydobycie, ale 
też kierować środki na badania, rozwój 
i unowocześnianie górnictwa – przeko-
nuje Tomasz Chmal, ekspert Instytutu 
Sobieskiego. Dodaje, że w przeciwnym 
razie będziemy importować coraz wię-
cej paliwa, a może nawet energii, tra-
cąc przy tym tysiące miejsc pracy. Jego 
zdaniem sytuacja jest taka, że żadne 
protesty nie zdołają ocalić wszystkich 
etatów.

—  Barbara Oksińska, Karol Manys
Jednym słowem: Górnictwo nie wykorzystało 
koniunktury, by się zrestrukturyzować. 
Teraz za to płaci.

zysku. Górnicy tłumaczą, że dzięki takiej 
fuzji firmy wydobywcze przestałyby ze 
sobą konkurować i miałyby zapewniony 
zbyt, natomiast producenci energii do-
stęp do własnego surowca.

Pomysł nie podoba się jednak eksper-
tom. – Problemów sektora górniczego 
nie rozwiąże konsolidacja z energetyką. 
Scenariusz ten oznacza tylko przesunię-
cie problemu i kosztów do innej branży, 
za co wszyscy zapłacimy w cenie energii 
elektrycznej – twierdzi Okta-
wian Zając, dyrektor w Bo-
ston Consulting Group. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że 
najwięksi producenci energii to 
spółki giełdowe, a wchłonięcie 
np. przez PGE nierentownej KW 
obniżyłoby jej wycenę. Jak na 
taki ruch zapatrują się dbający 
o swoje pieniądze inwestorzy, 
widać było w połowie wrze-
śnia, gdy po słowach wicemini-
stra gospodarki Tomasza Tom-
czykiewicza o możliwej fuzji 
energetyki z kopalniami noto-
wania PGE, Tauronu i Enei na-
tychmiast się załamały.

Kopalnie szukają też oszczędno-
ści po stronie kosztowej. KW zapo-
wiedziała chęć odejścia od wypłaty 
deputatów węglowych emerytowa-
nym górnikom. Podobny ruch rozwa-
ża JSW. Rząd nie mówi nie. Wicemini-
ster gospodarki Tomasz Tomczykiewicz 
stwierdził w ubiegłym tygodniu, że „wę-
giel emerytalny” to największe obciąże-
nie kosztowe Kompanii Węglowej i bez 
jego likwidacji firma upadnie. Związ-
kowcy nie zgadzają się jednak na żad-
ne cięcia. Nie mają jednak nic przeciw-
ko, by część przywilejów wziął na siebie 
Skarb Państwa.

Z tymi wszystkimi żądaniami ponad 
2 tys. górników przyjechało w środę do 
Warszawy. Po wysłuchaniu exposé Ewy 
Kopacz zachwytu nie było – nowa pre-
mier nie poświęciła branży dużo cza-
su. – Jedną z pierwszych decyzji, które 
podjęłam, jest przyspieszenie prac nad 
ustawami, które połączą trzy zasad-
nicze cele dotyczące bezpieczeństwa 
energetycznego – mówiła premier. – Po 
pierwsze, musimy chronić polskie gór-
nictwo przed nieuczciwą konkurencją. 
Po drugie, nie ustanę w wysiłkach, by 
branża stała się wreszcie rentowna. Do 
tego celu wiedzie unowocześnienie i re-
strukturyzacja – stwierdziła nowa sze-
fowa rządu. Dodała, że musi brać także 
pod uwagę bezpieczeństwo Polaków, 

bo domy muszą być ogrzewane, 
a koszty energii nie mogą rujno-
wać budżetów rodzin. Zmiany, 
które zapowiedziała, zakłada-
ją koncesjonowanie sprzedaży, 
określenie wymogów jakościo-
wych węgla i zmiany w prawie 
zamówień publicznych preferu-
jące produkty rodzimego pocho-
dzenia. Jednak zapewnienie, że 
rząd wykorzysta czas, który zyska dzięki 

wdrożeniu tych regulacji, do 
obniżenia kosztów funkcjono-
wania kopalni, by polski węgiel 
był konkurencyjny na rynku, 
trudno uznać za konkret.

– Słowa ogólne, z których 
nic nie wynika. Czekamy na 
działania, które w górnictwie 
potrzebne są w najbliższych 
tygodniach – komentuje Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”. Od razu jednak 
dodaje, że nie będzie zgody 
związków na proces likwidacji 
kopalń. – To jest nie do przy-
jęcia, nie tak umawialiśmy się 
z Donaldem Tuskiem – pod-

kreśla. Górnicy nie kryją żalu do 
byłego już premiera, że nie dokoń-
czył z nimi rozmów na temat przy-

szłości polskiego górnictwa.
A załogi węglowych spółek w ostat-

nich dniach już dwukrotnie pokazały, że 
są siłą, której nie można lekceważyć. Po 
kilkudniowym podziemnym proteście 
pracowników należącej do KHW kopal-
ni Kazimierz–Juliusz i interwencji Ewy 
Kopacz pracę stracił… prezes Holdingu 
Roman Łój. Funkcjonowanie nierentow-
nego zakładu zostało zaś przedłużone – 
rząd obiecał wygospodarować 100 mln 
zł z budżetu na powolne jego wygasza-
nie. Wcześniej, gdy górnicy blokowa-
li polsko–rosyjskie przejście kolejowe 
w Braniewie, premier obiecała przy-
spieszenie prac legislacyjnych nad usta-
wami regulującymi handel węglem. Czy 
w przypadku Kompanii Węglowej też 
stanie po stronie związkowców? – Na to 

770
Tyle mln zł straty netto zanotował sektor górniczy 
w pierwszej połowie tego roku.

„Nie ustanę w wysiłkach,  
by branża stała się wreszcie 

rentowna. Do tego celu wiedzie 
unowocześnienie 
i restrukturyzacja”.
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Co technologia robi  
z człowieka

Możliwe, że już jednego z najbliższych Oscarów dostanie szympans. A to dopiero początek.

„Czasem nawet komisje przyznające nagrody filmowe nie wiedzą, że aktora zmodyfikowano”.

„Władcy Pierścieni”, a potem także 
King Kongiem. Andy Serkis. 

Brytyjski aktor ma o tyle pecha, że, 
w przeciwieństwie do takiego np. Bra-
da Pitta, rzadko gości na ekranach bez-
pośrednio. Częściej jego twarz scho-
wana jest za stworzoną komputerowo 
maską. Dlatego do tej pory przedstawi-
ciele amerykańskiego środowiska fil-
mowego – wbrew zdaniu części widzów 
i krytyków – nie spieszyli się, by Ser-
kisa za role nagradzać. Być może nie 
do końca są pewni, w jakim stopniu są 
one jego grą, a w jakim stworzonym 
komputerowo efektem. Wcześniej ta 
sama historia dotyczyła amerykańskiej 

Sakramentalne w branży filmowej py-
tanie, kto ma tym razem największe 
szanse na Oscara, powtarza się co roku. 
Do najbliższej gali zostało jeszcze kilka 
miesięcy, ale już teraz nie brak głosów, 
że tym razem jedna ze statuetek powin-
na przypaść… szympansowi imieniem 
Cezar. Przywódcy rasy inteligentnych 
małp, które pokonały ludzi i zajęły po-
zycję dominującego gatunku – o czym 
opowiada film „Ewolucja planety małp”. 

Nie mówimy jednak o nowym po-
stulacie ruchu równouprawnienia 
zwierząt, bo w rzeczywistości w Ce-
zara wcielił się człowiek. Ten sam, któ-
ry wcześniej był m.in. Gollumem we 

aktorki Zoe Saldany, odtwórczyni roli 
Neytiri w „Avatarze”.  
– Każda sekunda tego występu należy 
do Zoe. Zrobiła bardzo wiele dla tej roli, 
od opanowania akcentu i nauki języka 
po intensywny trening fizyczny. Takie 
rzeczy zapewniają ludziom Oscara – mó-
wił reżyser „Avatara” James Cameron 
w wywiadzie dla „New York Magazine”. 

To prawda. Technologia zwana perfor-
mance capture jest używana do kopiowa-
nia autentycznych ruchów i gry aktora. 
Ubiera się go w specjalny kostium, wypo-
sażony w czujniki, często z umocowaną 
osobną kamerą nagrywającą np. ruchy 
mięśni twarzy. Gra w tzw. greenboksie, 

Brytyjczyk Andy Serkis to 
bardzo znany aktor, tyle 

tylko że niewielu rozpoznaje 
jego twarz…



czyli pomieszczeniu wyłożonym zieloną 
tapetą. Potem na jego występ nakładany 
jest obraz komputerowy – tekstury, oświe-
tlenie, dodawana animacja. Ta druga 
część procesu to już technologia CGI (od 
computer generated imagery). 

Tym sposobem powołuje się do życia 
fantastyczne postaci, jak np. niektórych 
bohaterów „Władcy Pierścieni” albo isto-
ty w „Avatarze”. Można postarzać lub 
odmładzać aktorów, czego przykładem 
był Brad Pitt w „Ciekawym przypad-
ku Benjamina Buttona” czy Jeff Bridges 
w „Tron: Dziedzictwo”. A posiłkując się 
już istniejącym materiałem filmowym, 
udaje się za pomocą tej technologii skło-
nić do występu nawet aktorów już nieży-
jących. Tak stało się z np. Paulem Wal-
kerem w „Szybkich i wściekłych 7” oraz 
Philipem Seymourem Hoffmanem, który 
zza grobu zagrał w „Igrzyskach śmier-
ci 2” (oba obrazy mają dopiero wejść na 
ekrany). A nieżyjący od ponad 40 lat 
gwiazdor sztuk walki Bruce Lee został 
niedawno wskrzeszony, by wystąpić 
w reklamówce whisky Johnnie Walker.

Jest jeszcze coś. – Aktor czasem nie 
gra perfekcyjnie. Praca na planie jest 
pełna stresu i pośpiechu, przez co nie 

zawsze udaje mu się wczuć w rolę – po-
wiedziała nam osoba z branży filmo-
wej prosząca o anonimowość. – Często 
zdarzają się więc sytuacje, gdy reży-
ser, widząc zmontowany film, decy-
duje, że chciałby, aby aktor w danym 
momencie mrugnął okiem lub mocniej 
zacisnął szczękę. W takich sytuacjach 
wykorzystuje się efekty specjalne, by 
poprawić występ. 

Coś takiego już może być zasko-
czeniem nie tylko dla widzów. Jak 
twierdzi nasz rozmówca, „te popraw-
ki często nie są podawane do informa-
cji publicznej. Czasem nawet komisje 
przyznające nagrody filmowe nie wie-
dzą, że aktora zmodyfikowano”.

Stąd już tylko krok do obaw, które 
najlepiej obrazuje film „Kongres” w re-
żyserii Ariego Folmana, powstały na 
podstawie „Kongresu futurologiczne-
go” Stanisława Lema. Aktor wchodzi do 

specjalnego studia, jest tam skanowany 
(z naciskiem na twarz i sposób wyraża-
nia emocji), po czym zostaje mu już tyl-
ko odsprzedaż praw studiu filmowemu, 
aby stać się niepotrzebnym. Odtąd jego 
wizerunek może grać bez niego. – Nie-
wykluczone, że aktorzy w przyszłości 
będą gotowi podejmować takie decy-
zje, pod warunkiem że otrzymają odpo-
wiednio duże wynagrodzenie – mówi 
Tomasz Grochoczyński, aktor, reżyser 
i prorektor Akademii Teatralnej. – Choć 
nie sądzę, żeby cyfrowi aktorzy byli za-
grożeniem dla naszego zawodu. Animo-
wana postać nie będzie w stanie zastą-
pić człowieka i gry aktorskiej – dodaje.

Fakt, że na razie CGI ma swoje ogra-
niczenia. Jedne wynikają z kwestii czy-
sto technologicznych, inne – z kosz-
tów. Te drugie bywają na tyle duże, że 
obserwuje się dość masową ucieczkę 
studiów efektów specjalnych z Holly-
wood do Kanady, gdzie mogą one liczyć 
na dofinansowanie. 

– Coraz częstsze jest tworzenie cyfro-
wej kopii, która jest młodszą lub starszą 
wersją samego aktora, i używanie jej we 
fragmentach filmu – mówi Mateusz To-
karz, szef działu efektów specjalnych 

…bo zasłynął przede 
wszystkim rolą 

Golluma…

…a ostatnio 
wystąpił jako 

szympans Cezar.

Na razie dla filmowców 
taniej jest wykorzystywać 
żywych aktorów.  
Na razie.
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w Alvernia Studios. – Ale nie zdarza 
się, by żyjący aktor został w pełni zastą-
piony cyfrowo w filmie fabularnym nie-
będącym w pełni animacją. Uzyskanie 
pełnego realizmu wymaga pracy całego 
zespołu, co może się po prostu nie opła-
cać ze względów finansowych lub czaso-
wych – mówi. Potwierdza to Jakub Kna-
pik, dyrektor działu efektów specjalnych 
w czołowym polskim studiu tej branży 
Platige Image: – Kręcenie filmów z wyko-
rzystaniem wirtualnych aktorów byłoby 
nieopłacalne. Taniej jest wykorzystać ży-
wych – mówi Knapik. 

Ciekawsze są jednak wyzwania tech-
nologiczne. Jeśli chodzi o nieruchome 
obrazy, specjaliści są w stanie bardzo 
dokładnie odtworzyć twarz człowieka 
i oszukać widza. Ale w przypadku ru-
chu pojawiają się problemy. Wg Mate-
usza Tokarza w branży mówi się o tzw. 
granicy ostatnich kilku procent – tak 
niewiele brakuje do otrzymania super-
realnego obrazu. Ale jej przekroczenie 
wiązałoby się z potężnym zwiększe-
niem kosztów i czasu pracy.

– Oprócz mięśni kierowanych naszą 
wolą występują jeszcze te pracujące bez 
udziału świadomości. Dochodzi pulso-
wanie krwi pod skórą, zmiana jej kolo-
ru, odbijanie światła. Widz, oglądając 
taką postać w ruchu, od razu czuje, że 
coś jest nie tak. Naukowo jest to nazy-
wane wejściem w „dolinę niesamowito-
ści” – mówi Tokarz. 

– Nie ma jeszcze technologii umożli-
wiającej stworzenie modelu nieodróż-
nialnego od żywego aktora. Samo od-
tworzenie skóry czy wyglądu i ruchu 
oka ludzkiego, tak by sprawiało wraże-
nie naturalnego, jest niezwykle skompli-
kowane. Nie mówiąc już o całej twarzy 
poruszanej ogromną liczbą mięśni, co 
przekłada się na niezliczone sposoby wy-
rażania emocji – tłumaczy Knapik. A wy-
starczy, że np. w drugiej sekundzie wy-
stępu widz dostrzeże sztuczność postaci, 
by później już nie dał się oszukiwać – na-
wet jeśli reszta będzie idealna. 

Inaczej mówiąc – w doli-
nie niesamowitości im bliżej 
odwzorowania ideału, tym 
bardziej negatywnie, czasem 
wręcz odrzucająco, oddzia-
łują na widza nawet najdrob-
niejsze niedociągnięcia w ob-
razie sztucznego człowieka. 
Dlatego właśnie łatwiej jest 
tworzyć np. realistycznie 
wyglądające potwory niż lu-
dzi. – Z nimi widz nie ma na 
co dzień styczności, nie wie, 

jak ta postać powinna się za-
chowywać, jak reaguje jej skó-
ra, sierść itp. Dlatego nie czuje 
oszustwa – mówi Tokarz. 

Obecnie coraz częściej mówi się 
o rewolucji, jaką może przynieść tzw. 
real–time CGI. Tu też chodzi o na-
kładanie cyfrowego obrazu na akto-
rów – ale już nie w postprodukcji, lecz 
w czasie rzeczywistym. Prekursorem 
jest m.in. Lucas Film. Studio niedaw-
no zaprezentowało, jak dzięki tej tech-
nologii w czasie rzeczywistym wokół 
żołnierzy klonów z „Gwiezdnych wo-
jen” pojawiają się statki kosmiczne lub 
elementy architektury. – To przyszłość 
branży filmowej, pozwoli obniżyć 
koszty produkcji efektów specjalnych 
i przyspieszyć pracę nad nimi. Dlatego 
w firmie przygotowujemy własną tech-
nologię tego typu – mówi Knapik. 

Skala zastosowań? Nieograniczona. 
Specjaliści spekulują nawet, że tym spo-

sobem uda się w przyszłości stworzyć 
coś w rodzaju customizowanego filmu 
– widz będzie mógł w trakcie oglądania 
modyfikować np. wygląd postaci  
wg własnych upodobań.

Ale wygląd mogą zmieniać nie tyl-
ko aktorzy. W fazie komercyjnej jest 
już Facerig. Ta rozrywkowa aplikacja 
wykorzystuje kamerkę w laptopie do 
rejestrowania obrazu naszej twarzy 
i wyświetla na ekranie animację przed-
stawiającą np. latającego hamburge-
ra, który w uproszczony sposób – ale 
na żywo – odwzorowuje naszą mimikę 
i grymasy. Zabawka ta została sfinan-
sowana w grudniu 2013 roku na plat-
formie crowdfundingowej Kickstar-
ter i jest już dostępna w serwisie dla 
graczy komputerowych Steam, kosztu-

„Prędzej czy 
później zostanie 
stworzona 
osobna 
kategoria 
oscarowa 
dla aktorów 
odgrywających 
role przy 
wsparciu 
technologii CGI”.

–– Jakub Knapik, 
Platige Image

„Szybcy 
i wściekli”

Reklama 
whisky

Paul Walker, gwiazda filmów 
„Szybcy i wściekli”,  

zginął w 2013 roku, przed 
dokończeniem zdjęć do 

siódmego sequela cyklu.  
Ale dzięki technologii aktora 
„dorobiono” tak, że wystąpi 

także w scenach 
realizowanych w czasie,  

gdy już nie żył. Film ma wejść 
do kin w przyszłym roku.

Bruce Lee, legenda sztuk 
walki, nie żyje od 1973 roku, 

ale ostatnio wystąpił we 
współczesnym spocie 

reklamującym w Chinach 
whisky Johnnie Walker, 

nagranym w Hongkongu. 
Karatekę wskrzesiła 

technologia CGI i wsparcie 
nieco podobnego aktora. 

Brad Pitt jako starzec, człowiek w sile 
wieku, nastolatek – wszystko w jednym 

filmie. Do zmieniania wieku aktora 
wystarczyła technologia CGI. Pitt nie 

udawał potworka czy zwierzęcia, więc nie 
musieli go ubierać w żadne kostiumy.

„Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona”
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je 9,99 euro. – Aktywowano już 60 tys. 
kopii, a jeszcze nie rozpoczęliśmy żad-
nych tradycyjnych działań marketingo-
wych – podkreśla Florin Stanculescu, 
szef zespołu rumuńskich programistów 
pracujących nad aplikacją. 

Facerig to zabawa. Ale w sierpniu  
poruszenie wywołał filmik przedsta-
wiający wyniki pracy Japończyków 
Nobumichi Asai i Hiroto Kuwaha-
ry, którzy pokazali projektowane na 
żywo maski nakładane na człowieka. 
Przy czym – uwaga! – nie działo się to 
na ekranie komputera, lecz wprost na 
twarzy modelki, którą za pomocą rzut-
nika udało im się przetworzyć w obli-
cze np. robota. Ten wirtualny maki-
jaż (rozwiązanie znajduje się jeszcze 
w stadium projektowym) porównywa-
ny był do „Photoshopa na żywo”. 

Czy Andy Serkis faktycznie dosta-
nie Oscara – przekonamy się niebawem. 
Ale tego typu decyzja wydaje się kwe-
stią czasu. – Prędzej czy później zosta-
nie stworzona osobna kategoria osca-

rowa dla aktorów odgrywających role 
przy wsparciu technologii CGI i perfor-
mance capture – uważa Knapik. – Dla 
aktorów zajmujących się performance 
capture powinny powstać nowe rodza-
je nagród – zgadza się Mateusz Tokarz 
z Alvernia Studios.  

Specjaliści od efektów specjalnych 
podkreślają, że w rozwoju technolo-
gii CGI należy widzieć nie zagrożenia 

dla aktorów, ale nowe możliwości – po-
zwoli im ona pojawiać się w jeszcze 
większej liczbie filmów, może poprawić 
komfort pracy, uniezależnić od warun-
ków atmosferycznych – choćby takich 
jak konkretne położenie słońca na nie-
bie w danej scenie. 

Paradoksalnie fachowcy z branży  
bardziej się obawiają o… własną przy-
szłość. Bo ich nisza przestaje być niszą. 
– Użycie technologii, którą stosujemy do 
tworzenia efektów specjalnych oraz ani-
macji, upowszechnia się i upraszcza. To 
przekłada się na wzrost konkurencji na 
rynku, także ze względu na coraz więk-
szą liczbę działających na nim fascyna-
tów – opowiada Knapik. Efekt? Studia 
muszą szukać coraz to nowych rozwią-
zań, które pozwalałyby obniżyć koszty 
produkcji kolejnych filmów. I jeszcze 
bardziej przykuły uwagę widza. 

—  Jarosław Marczuk
Jednym słowem: Granica między grą aktora  
a nakładanymi na nią efektami komputerowymi 
staje się coraz bardziej płynna. 

Projekt Omote

Avatar

Japoński 
eksperyment 

z sierpnia: projektor 
rzuca grafikę na 
twarz modelki 

obserwowanej przez 
kamerę. W efekcie 
twarz dziewczyny 
„na żywo” zmienia 
się np. w oblicze 

z ciekłego metalu. 
A gdy modelka kręci 

i kołysze głową – 
elektroniczny 

makijaż podąża za 
nią i dostosowuje się 

do mimiki. 

Za wygląd ciał, po części ruch i grymasy 
pozaziemskich istot odpowiada technologia CGI. Ale 

żeby nałożyć obraz, trzeba najpierw nagrać grę 
prawdziwych aktorów, ich ruchy i autentyczną mimikę. 

Służą do tego specjalne kostiumy z lycry pokryte 
miniaturowymi czujnikami, nadajnikami i kamera 

przechwytująca ruchy mięśni twarzy.  
To technologia zwana performance capture. 

60 
Tyle tys. użytkowników aktywowało już aplikację 
Facerig. Dzięki niej na ekranie laptopa możesz 
oglądać np. hamburgera, który na żywo imituje 
twoją mimikę.
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Piotr Palikowski, prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Zarządzania Kadrami, któ-
re zrzesza szefów HR 84 dużych firm, 
twierdzi, że problemy ze znalezieniem 
pracowników to ostatnio jeden z głów-
nych tematów na spotkaniach PSZK.  
– Najbardziej narzekają na to firmy ma-
jące zakłady w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Nawet jeśli współpra-
cują z technikami i zawodówkami, to 
znaczna część absolwentów tych szkół 
pakuje walizki i jedzie do dużego mia-
sta albo za granicę – żali się Palikowski.

Jeszcze niedawno wydawało się,  
że głównym problemem w Polsce na 
długo pozostanie wysokie bezrobocie. 
Tzw. rynek pracownika, czyli taki, na 
którym to firmy zabiegają o ludzi do 
pracy, funkcjonował w zasadzie tylko 
w przypadku specjalistów i fachowców. 
Firmy od kilku lat wyrywają sobie do-
świadczonych informatyków, zwłaszcza 
programistów, a o niedoborze wykwa-
lifikowanych spawaczy, monterów, elek-
tryków i kierowców agencje zatrudnie-
nia mówiły nawet na początku zeszłego 

roku, gdy bezrobocie w Polsce było 
najwyższe od początku kryzysu, prze-
kraczając 14 proc. – Teraz coraz częściej 
pojawia się problem ze znalezieniem 
pracowników bez kwalifikacji – twierdzi 
Krzysztof Inglot, dyrektor ds. rozwoju 
rynków w grupie Work Service, giełdo-
wym potentacie usług HR. Takich ludzi 
szukają zakłady produkcyjne, call center, 
firmy logistyczne, magazyny, nie wspo-
minając o rolnikach, którzy bez robot-
ników sezonowych ze Wschodu dawno 
musieliby wykarczować sady i zaorać 

ZA TYLE NIE ROBIĘ

BRAKUJE 
RĄK DO 
PRACYTakiego…!

Przy dwucyfrowym bezrobociu na zachodzie Polski i w SSE brakuje chętnych do pracy.

Tym razem nie chodzi o rozchwytywanych specjalistów, lecz o proste zadania.



nych GUS na koniec czerwca w polskich 
firmach czekało na pracowników po-
nad 56,5 tys. wolnych etatów, o 27 proc. 
więcej niż rok wcześniej.

Ludzi do pracy trudno dziś znaleźć 
nawet w miastach i rejonach przez  
lata kojarzonych z problemem bezro-
bocia strukturalnego. Krzysztof Inglot 
wspomina niedawne targi pracy, które 
Work Service zorganizował wspólnie 
z powiatowym urzędem pracy w Obor-
nikach Wielkopolskich, gdzie w lipcu 
bezrobocie przekraczało 10 proc. Choć 
impreza była dobrze wypromowana 
i nagłośniona, nie zgłosił się żaden po-
ważny kandydat do pracy. Podobny pro-
blem mają w Wałbrzychu, gdzie na targi 
pracy zagląda po kilka osób, a w ubie-
głym miesiącu pracownicy mieli tam  
do wzięcia od zaraz kilkaset ofert za-
trudnienia. Brak zapału do pracy wystę-
puje przy 14–procentowym bezrobociu 
(dane z sierpnia, najlepsze od lat).

Dlaczego więc przy wysokim  
wskaźniku nie ma chętnych do pracy?  
– W Wałbrzychu brakuje głównie męż-
czyzn, których szukają rozbudowują-
ce się tam zakłady produkcyjne – wy-
jaśnia Tomasz Walenczak. Jest jeszcze 
jeden powód: – Młodzi uciekają z takich 
miast. Nawet jeśli są w statystykach, to 
faktycznie pracują gdzieś w Polsce albo 
za granicą – twierdzi dyrektor Manpowe-
ra. Exodus ułatwiają przystępne cenowo 
przeloty za granicę oferowane z wie-
lu lotnisk regionalnych. Z dotkniętych 
wysokim bezrobociem regionów często 
bardziej opłaca się polecieć do Wielkiej 
Brytanii czy Skandynawii niż pracować 
za dużo mniej atrakcyjną stawkę gdzieś 
w zachodniej Polsce. Tym bardziej że na 
podstawowych stanowiskach pracodaw-
cy nie proponują specjalnego bonusu na 
kosztowną przeprowadzkę.

Wyjątek to kandydaci do pracy 
w rosnącym jak na drożdżach sek-

Rozjazd w oczekiwanych i planowanych 
podwyżkach jest wyraźny…

podwyżka 
49%

bez  
zmian  
45%

nie wiem 6%
podwyżka 5%
obniżka 2%

bez zmian 87%

pola truskawek czy 
porzeczek. Napływ 
rąk do pracy zza 
wschodniej granicy 
(głównie z Ukrainy) 
jest zresztą w tym 
roku rekordowy 
 – w pierwszym pół-
roczu sięgnął 191 
tys. osób (o 30 proc. 
więcej niż rok wcze-
śniej), łagodząc nie-
dobory kadrowe po 
polskiej stronie.

Co prawda nie wszę-
dzie firmy mają takie 
same problemy ze zdo-
byciem rąk do pracy. 
Linia podziału Pol-
ski na rynek pracow-

nika i rynek pracodawcy przebiega 
mniej więcej wzdłuż Wisły. W regio-
nach wschodnich pracodawcy nadal 
mogą przebierać wśród kandydatów 
do pracy (choć i tu narzekają, że ten 
wybór jest coraz mniejszy), a na Za-
chodzie, zwłaszcza w jego południo-
wych regionach, coraz częściej muszą 
o nich rywalizować z innymi firmami. 
– Najtrudniej jest w regionach najchęt-
niej wybieranych przez zagranicznych 
i krajowych inwestorów: na Dolnym 
Śląsku, w Krakowie, Poznaniu, War-
szawie, a coraz częściej także w Łodzi, 
no i w specjalnych strefach ekono-
micznych – wylicza Krzysztof Inglot.

Sytuacja pracodawców pogorszyła  
się w błyskawicznym tempie dwóch– 
–trzech miesięcy. – Początkowo wyda-
wało się, że ludzi brakuje, bo wyjecha-
li na letnie saksy, ale mamy już jesień, 
a problemy ze zdobyciem pracowni-
ków narastają – mówi Tomasz Walen-
czak, dyrektor w agencji zatrudnie-
nia Manpower. – Problem ten jest silnie 
odczuwany przez pracodawców na 
Górnym Śląsku, gdzie rozbudowują się 
zakłady branży motoryzacyjnej. W Dą-
browie Górniczej, Mysłowicach są dzie-
siątki wakatów – dodaje. 

Choć ekonomiści wieszczą spo-
wolnienie w gospodarce, a rosyjskie 
sankcje pogorszyły nastroje przedsię-
biorstw, to na razie nie widać sygna-
łów poważnego osłabienia rynku pracy. 
Tym bardziej że nie ma tygodnia, by nie 
pojawiały się informacje o kolejnych za-
granicznych inwestycjach w produkcję 
czy centra usług – wraz z zapowiedzia-
mi stworzenia dziesiątków czy setek 
nowych miejsc pracy. Wg ostatnich da-

Na bezrobociu nie ma komu pracować

Nie ma dobrze  

płatnej pracy  

w Polsce?  

Wyjadę  

za granicę.

11,7%

56,5

4,5
Tyle tys. pracowników tymczasowych dowoziła  
w sierpniu do pracy agencja Work Service.  
O 2 tys. więcej niż w lipcu.

Tyle tys. wolnych miejsc pracy czekało na  
chętnych w czerwcu. O 27 proc. więcej niż rok 
temu.

Tyle wynosiło bezrobocie wg GUS na koniec 
sierpnia.

Średnia pensja  
w sierpniu - 3893 zł

…a dużej presji płacowej jakoś nie widać 
(na wykresie: roczny wzrost wydatków  
firm na pensje)… 
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obniżka 1% 
nie wiem 5%
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PRACOWNICY
PRACODAWCY

„Początkowo 
wydawało się, że 
ludzi brakuje, bo 
wyjechali na letnie 
saksy, ale mamy 
już jesień,  
a problemy  
ze zdobyciem 
pracowników 
narastają”.

– Tomasz 
Walenczak, 
ManpowerGroup
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Firmy i Rynki

torze nowoczesnych usług dla bizne-
su. Po wydrenowaniu specjalistów od 
księgowości i informatyki w najwięk-
szych miastach teraz kierują się do 
mniejszych ośrodków, oferując kandy-
datom pieniądze na pokrycie kosztów 
przeprowadzki, dostępne wcześniej tyl-
ko dla menedżerów. Np. wrocławskie 
centrum usług IT Capgemini w ramach 
rozpoczętej niedawno „Akcji Reloka-
cja” oferuje 10 tys. bonusu na zasiedle-
nie nowym pracownikom, którzy wcze-
śniej przez co najmniej rok pracowali 
lub studiowali w miejscowości odległej 
o minimum 70 km od Wrocławia.

Najbardziej skutecznym lekiem na 
kadrowe problemy byłaby podwyżka 
płac, ale tych firmy na razie starają się 
unikać, nie chcąc zwiększać kosztów. 
Wg najnowszych danych GUS przecięt-
ne wynagrodzenie w przedsiębior-

Amazon musiał  
się dobrze 

nagimnastykować, 
by znaleźć obsadę 

do swoich 
olbrzymich centrów 

logistycznych.
D

ow
óz do 80 km

, 

obiady za 1 zł, 

26–dniow
e urlopy, 

prem
ie…

stwach było po ośmiu miesiącach tego 
roku o 4 proc. wyższe niż rok wcze-
śniej. Ale Polacy liczą na więcej. W nie-
dawnym badaniu Work Service prawie 
połowa ankietowanych pracowników 
stwierdziła, że w najbliższych miesią-
cach oczekuje podwyżki płacy. Tym-
czasem takie plany deklarowało je-
dynie pięciu na 100 uczestniczących 
w ankiecie pracodawców.

Na razie firmy bronią się przed 
wzrostem płac, dowożąc ludzi z bar-
dziej odległych miejscowości o wyż-
szym bezrobociu – zwykle do godziny 
drogi, czyli ok. 70 km. Amazon, który 
niedawno ruszył z rekrutacją 8,5 tys. 
pracowników do swych polskich cen-
trów logistycznych pod Poznaniem 
i Wrocławiem (gdzie firmy rywalizu-
ją o pracowników), zwiększył nawet 
zasięg do 80 km. Firmowy bezpłat-
ny transport podwyższa wprawdzie  
koszt, ale i tak jest to tańsze niż pod-
wyżka płac. – Dowozy pracowników 
z bardziej odległych miejscowości to 
ostatnia linia obrony przed podwyż-
kami pensji – ocenia Krzysztof Inglot 
z Work Service, która codziennie do-
wozi do pracy ok. 4,5 tys. pracowni-
ków, o ponad 2 tys. więcej niż w lipcu.

Zdaniem Tomasza Walenczaka 
wchodzimy w drugą fazę wojny o pra-
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cowników, gdy firmy nie tylko zabie-
gają o kandydatów do pracy, ale też 
próbują powstrzymać ludzi przed odej-
ściem. Zaczynają więc bardziej dbać 
o załogę i nawet jeśli nie dają dużych 
podwyżek, to zwiększają premie czy 
benefity. Wspomniany Amazon wpraw-
dzie proponuje swoim pracownikom 
stawki godzinowe w okolicach rynko-
wej średniej (pod Poznaniem to 13 zł 
brutto na godzinę, a we Wrocławiu 12,5 
zł), ale do tego dochodzą obiady za 1 zł, 
26–dniowy urlop niezależnie od stażu 
pracy i do 15 proc. premii.

Walenczak wspomina niedawne spo-
tkanie w firmie na Dolnym Śląsku, któ-
ra wkrótce zaczyna sezonowy przestój 
w produkcji i do stycznia nie będzie 
potrzebować 150 pracowników tymcza-
sowych. Wcześniej po prostu ich zwal-
niała, a potem pod koniec grudnia szu-
kała nowych ludzi. Teraz szefowie firmy 
boją się, że tych nowych nie znajdą. 
Chcą więc, by agencja znalazła tej gru-
pie przejściowe zajęcie, by potem mogli 
wrócić do firmy.

—  Anita Błaszczak
Jednym słowem: Braki kadrowe 
w najprostszych czynnościach to narastający 
problem firm. Zbliżają się podwyżki płac.






