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 ROZMOWA TALK



NIE ZNA PAN?   
TO JA PANU PUSZCZĘ!

Cała Polska zna go jako miłego pana opowiadającego o  czarnej 
muzyce w radiowej Trójce, a niegdyś też w „Teleexpressie”. On poza 
muzyką uwielbia wino i  sport, jest największym w  Polsce fanem 
Manchesteru United, swoją płytotekę trzyma w  sześciu różnych 

miejscach i  obdziela kompaktami sąsiadów. Taki już jest Hirek Wrona.

● TEKST: JAKUB MILSZEWSKI           ● FOT.: MONIKA SZAŁEK

Trochę się boję tego wywiadu. Pan 
jest dziennikarzem, zrobił pan o wiele 
więcej wywiadów niż ja, nie chciałbym 
się ośmieszyć. A z  drugiej strony jestem 
podekscytowany, bo ma Pan dwie pasje, 
która ja też podzielam... 
Nie ma się czego bać, do odważnych 
świat należy. Proszę pytać, ja będę odpo-
wiadał, to jest wszystko bardzo proste.

Sport, piłka nożna, Manchester United. 
To pierwsza pasja czy druga?
Nie wiem która. Interesuję się wielo-
ma rzeczami. Lubię adrenalinę, sport, 
piłkę nożną, ale też koszykówkę, judo, 
uwielbiam grać w  brydża, uwielbiam 
kolarstwo... Dziś może nie wyglądam, ale 
kiedyś bardzo dużo sportu uprawiałem. 
A  jeśli chodzi o  Manchester United 
to w 1970 roku przeczytałem w „Piłce 
Nożnej” artykuł o  klubie, o  katastro-
fie w Monachium, o 1968 roku, kiedy 
piłkarze United zdobyli Puchar Europy. 
Przeczytałem o  Denisie Law, o  Bobbym 

Charltonie. Uznałem, że to jest druży-
na, która mi odpowiada. Poza tym jej 
kibicami są ludzie zwykli. Establishment 
kibicuje City. Wolę coś, co jest zwykłe, 
niż nadęte, dlatego lubię Manchester 
United.

I  Manchester United jest taki zwykły?
Jest zwykły, bo jest klubem zwykłych 
ludzi, ludzi, którzy na co dzień cięż-
ko pracują. Dziś klub stał się spółką 
giełdową, jego właścicielami są członko-
wie jednej z najzamożniejszych rodzin 
amerykańskich, ale w dalszym ciągu 
na mecze przychodzą normalni, ciężko 
pracujący ludzie, ci robotnicy manche-
sterscy. United zawsze słynęli z  tego, że 
nie poddawali się, grali do końca, mieli 
dużo wychowanków... Teraz jest zawiro-
wanie, nie pierwsze w dziejach tego klubu 
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i na pewno nie ostatnie, ale to się zaraz 
wszystko wyprostuje.

Ja najbardziej zapamiętałem finał Ligi 
Mistrzów z  Bayernem Monachium, nie 
pamiętam, który to był rok...
26 maja 1999 roku. 

Cholera! Pan jest encyklopedią!
(śmiech) Nie, to są daty, które się pamięta! 
To taka data, jak narodziny córki!

Ile Pan kupuje miesięcznie płyt?
Tyle, ile mi potrzeba. Nie zakładam sobie, 
że kupię w  tym miesiącu 15 płyt a  w na-
stępnym 20. Kupuję tyle, ile potrzebuję 
do pracy albo tyle, ile chcę posłuchać. 
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Zwłaszcza w  Stanach kupuję większe 
partie płyt, które przesłuchuję przez 
miesiąc czy dwa. Ostatnio na Allegro 
zdarzyło mi się w  jednym zakupie nabyć 
230 płyt. Ktoś wystawił wiele fantastycz-
nych, unikatowych płyt nieznanych 
artystów hip-hopowych. Zapłaciłem za 
nie jakiś majątek, ale nie żałuję. Teraz 
systematycznie je odsłuchuję, bo to nie 
jest takie odsłuchiwanie, że się włączy 
płytę podczas robienia czegoś i  ona się 
sączy. Ja robię tak, że przesłuchuję raz, 
drugi, czytam sobie wszystkie infor-
macje o  płycie, o artystach, wyszukuję 
wysamplowane utwory, słucham ich, 
zastanawiam się dlaczego akurat ten 
sampel, dlaczego w  taki sposób... Każda 
z  tych płyt, które tutaj leżą, ma swoją hi-
storię. Sporo jest też takich, które rozdaję 
sąsiadom (śmiech).

Czyli pół osiedla słucha tego, co Pan już 
słyszał?
Może nie pół osiedla, ale sąsiedzi z bloku 
słuchają tego, czego ja już nie chcę 
słuchać.

A  czego pan nie chciał słuchać ostat-
nio?
Kilkanaście polskich płyt oddałem 
ostatnio. Na wszystkim się człowiek znać 
nie może, więc odrzucam rzeczy, które 
nie są mi potrzebne do pracy. Jeżeli 
dostaję płytę z  polskim pop rockiem 
to co mam z  tym zrobić? Nie chcę być 
ekspertem od całej muzyki świata, bo się 
nie da. Skupiłem się na czarnych brzmie-
niach i na płytach, które są ważne dla 
historii muzyki. Ważne są dla niej Velvet 
Underground, Nirvana... Natomiast nie 

wiem, czy ważny jest Rafał Brzozowski. 
Szanując prawo wszystkich artystów do 
nagrywania albumów jakie im się podo-
ba, nie trzymam takich płyt. Nie mam 
żadnej płyty Dody. Ale mam ze cztery 
winyle Boney M. i wcale się tego nie 
wstydzę. Kiedyś oddałem też całą dysko-
grafię Pearl Jam człowiekowi, którego nie 
było na nie stać, ale był wielkim fanem, 
więc kradł z  internetu. Mówię: „chłopie, 
masz tu ode mnie w  prezencie te płyty 
i już nie kradnij, słuchaj sobie z legalne-
go źródła”. Był w siódmym niebie.

Był Pan pierwszą osobą, która w pol-
skich mediach promowała hip-hop.
To był team. Mieliśmy audycję w Trójce, 
która nazywała się „Radio Clash”, to była 
połowa lat 80-tych. Tam jako pierwsi 
graliśmy rap – Run DMC., Public Enemy, 
N.W.A. Prowadziliśmy ją wspólnie 
z Maćkiem Chmielem i Grześkiem Brzo-
zowiczem, później dołączył do nas Filip 
Łobodziński. Byliśmy grupą przyjaciół, 
kolektywem, inspirowaliśmy się wzajem-
nie. A  potem, kiedy zacząłem pracować 
w „Teleexpressie” rzeczywiście bardzo 
dużo o  hip-hopie mówiłem, uważałem 
i uważam, że to fantastyczna kultura. Nie 
wiem, czy byłem pierwszy, nie uczestni-
czyłem w  żadnych wyścigach. Robiłem 
to, co uważałem za stosowne. I będę 
wspierał polski hip-hop zawsze!

Do rapu trafił Pan z jazzu. Co Pana 
zachwyciło w  tej muzyce?
Moja przygoda z  muzyką rozpoczęła 
się od klasyki, to była tradycja rodzin-
na. Dostałem skrzypce w  wieku 6 lat, 
zacząłem na nich grać. Potem zacząłem 
śpiewać w  chórze u  świętej pamięci 
pana Stanisława Steczkowskiego, ojca 
rodu Steczkowskich. Ale to znowuż była 
muzyka raczej poważna. Raczej, bo jakieś 
pieśni okazjonalne się trafiały, ale skupia-
liśmy się  na tym, żeby śpiewać Mozarta 
czy też psalmy Gomułki... Potem gdzieś 
w  telewizji zobaczyłem koncert z  okazji 
urodzin Duke’a  Ellingtona. Bardzo 
mi się spodobało. Zacząłem wygrywać 
od szkolnych kolegów w  brydża płyty 
z jazzem. Nie miałem pieniędzy, żeby je 
kupować bo pochodzę z  biednej rodziny. 
Jak wygrywałem inne, to wymieniałem je 
na jazzowe. Za jedną płytę „Close to the 
Edge” Yes można było dostać trzy Jamesy 
Browny. Dzisiaj pewnie za sto płyt Yesów 
nie dostanie się jednego Browna. Po 
Ellingtonie usłyszałem gdzieś w  radio 
Niemena i  odleciałem. A  w  81 roku 
pojechałem z  kolegą do Belgii. Belgowie 
zabrali nas do sklepu z  płytami, chcieli 
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nam kupić jakiś fajny prezent. Kupili 
nam po kilka płyt. Pytają się kim jestem, 
więc mówię, że jestem studentem i DJ-

-em. A  oni na to, że muszę koniecznie 
mieć taki „hot joint” ze Stanów. Sprze-
dali mi „The Breaks”. Wie pan, co to jest 

„The Breaks?” 

Chyba nie.
Nie wie pan?! To ja panu puszczę! (od-
twarza) 

Jednak znam.
Trudno żeby pan tego nie znał. Artysta 
nazywa się Kurtis Blow. To jest jedno 
z pierwszych legendarnych nagrań 
hip-hopowych. Początkowo myślałem, 
że to szybko gadane disco, nie miałem 
pojęcia, co to hip-hop. No i miałem 
płytę hip-hopową, ale jeszcze o tym nie 
wiedziałem. Potem systematycznie do 
Polski zaczęły docierać płyty z  rapem, 
pojawił się spopularyzowany niezwykle 
przez MTV „Rockit” Herbiego Han-
cocka, na basie grał tam Bill Laswell a  
GrandMixer D.ST nagrał skrecze. Cały 
świat zobaczył, co można zrobić na 
gramofonie. Ja już byłem przekonany 
o tym, że to jest coś, co mi się podoba, 
coś, co lubię. Moi mistrzowie i na-
uczyciele, Wojciech Mann i Grzegorz 
Wasowski, nie są w  stanie do dziś tego 
zrozumieć, mają po prostu inną wrażli-
wość muzyczną. Jednak zawdzięczam im 
wiedzę o muzyce. A  dzięki hip-hopowi 
zacząłem również poznawać historię 
muzyki. Kupowałem coraz więcej płyt, 
w 90-tym roku mieszkałem kilka miesię-
cy w  Anglii, więc do Polski przywiozłem 
już same czarne brzmienia. Zajęło mi to 
jakieś 25 lat, zanim mi się cała historia 
muzyki poukładała w głowie.

Łatwo było przekonać polskie media, 
w szczególności telewizję, do hip-hopu?
Tak naprawdę to nigdy się jej nie przeko-
nało. Problem polega na tym, że wszyst-
kim się wydaje, że się na tym znają, a tak 
nie jest. Ostatnio przyjechał do Polski 50 
Cent. Zauważył pan, jak wybitni znawcy 
rapu prowadzą jego konferencje prasowe, 
zajmują się spotkaniami z  nim, oprowa-
dzają po Warszawie? Agnieszka Szulim, 
Particia Kazadi. Ktoś mi podesłał linka 
do nagrania wywiadu 50 Centa z  Mar-
cinem Prokopem w „Dzień dobry TVN”. 
Szkoda mi było tego 50 Centa, co by nie 
mówić to dobry raper jest. Przyjechał, 
żeby zrobić biznes, wypełnić kontrakt, 
zrobiono z  niego małpę. I tak jest z tym 
hip-hopem. Ludziom się wydaje, że 
to taka zabawka, egzotyka, małpeczki 

CAŁY ŚWIAT 
ZOBACZYŁ, CO 
MOŻNA ZROBIĆ 
NA GRAMOFONIE. 
JA JUŻ BYŁEM 
PRZEKONANY O  
TYM, ŻE TO JEST 
COŚ, CO MI SIĘ 
PODOBA, COŚ, CO 
LUBIĘ. 
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w szerokich spodniach które przycho-
dzą, rymują. Nie dziwię się Ostremu, że 
w pewnym momencie przestał udzielać 
wywiadów, albo że Wojtek Sokół jest 
hardkorowy podczas wywiadów. Ludzie, 
którzy je robią, nie wiedzą, o czym mó-
wią. Dziś powstała kasta producentów 
programów śniadaniowych. Zapraszają 
do programów „gwiazdy”. Każdy chce 
tam być, pokazać się szerszej publicz-
ności. A  polski hip-hop popatrzył na to 
wszystko, uśmiechnął się i przeszedł na 
własną płaszczyznę komunikacji – do 
Internetu. Najlepiej prosperujące sklepy, 
wytwórnie hip-hopowe działają w Inter-
necie. Dla ludzi z TV hip-hop to tabula 
rasa. Dla nich hip-hopem są: Liber, Pikej, 
Verba, 18L, Mezo. A  tak naprawdę to 
coś zupełnie innego. Hip-hopem są 
wykonawcy, którzy tworzą w  podzie-
miu. Po co komu w  telewizji taki raper 
jak KęKę, który wygłasza w  swoich 
utworach niemalże narodowe manifesty? 
Strach się bać! A  on się wychował w ta-
kim, a  nie innym mieście, tak wszyscy 
mówili dookoła, tak zatem zarapował. 
To nie oznacza, że będzie zaraz łapał 
za karabin i  biegł odbijać Lwów. Żeby 
zrozumieć tę kulturę trzeba być w  tym 
środowisku, zrozumieć kontekst. Trzeba 
poznać tę biedę, o  której opowiadał Peja, 
trzeba dotknąć tego świata przestępcze-
go, poznać się z tymi ludźmi. Dopiero 

wtedy rozumie się kontekst wielu utwo-
rów ze świata hip-hopu. A  jeśli słucha 
się na co dzień na zmianę Lady Gagi, 
Mezo i jakiegoś soft rocka, trudno jest 
zrozumieć wagę pewnych wykonawców 
hip – hopowych. 

Co zrobić, żeby ci wartościowi wyko-
nawcy znaleźli się na świeczniku?
Oni tam są. W mojej ocenie wielu 
wykonawców hip-hopowych należy do 
czołówki najlepiej zarabiających artystów 
w  kraju. Ortodoksyjnych fanów tej 
muzyki jest w  Polsce jakieś 200-300 
tysięcy, ale ludzi, którzy kupują płyty 
i chodzą na koncerty jest jakieś 3 miliony. 
To pokaźna armia. ●

●●● IN ENGLISH

YOU DON’T KNOW IT? I  WILL PLAY 
IT FOR YOU THEN!

Entire Poland knows him as a  nice guy 
talking about black music in Polish Radio 
Program 3 and formerly – Teleexpress. 
Apart from music, he loves wine and 

sport, he is the biggest fan of Manchester 
United in Poland, and he keeps his collec-
tion of records in six different places and 
gives out the CDs to his neighbors. This is 

what Hirek Wrona is like. 

I  am a  bit afraid of this interview. You 
are a  journalist, you interviewed far 
more people than I  did, and I  don’t 
want to make a  fool of myself. On the 
other hand, I  am excited, since you have 
two passions which I  share as well…
There is nothing to be afraid of, fortune 
favors the brave. Please, ask the ques-
tions and I  will answer them, this is very 
simple. 

Sport, football, Manchester United. Is it 
your first or second hobby?
I  don’t know which one. I  am interested 
in lots of things. I  like adrenaline, sport, 
football, but also basketball, judo, I  like 
playing bridge, and I  love cycling… 
maybe, I  don’t look like it today, but 
I used to go in for sports a  lot. And 
when it comes to Manchester United, 
I read in 1970 an article in Piłka Nożna 
magazine about the club, about the 
catastrophe in Munich, about 1968 when 
the United football players won the 
European Cup. I read about Denis Law 
and Bobby Charlton. I  thought that it is 
a  team which suits me. Besides, its fans 
are ordinary people. Establishment is a  
fan of City. I  prefer something which is 
ordinary, rather than pompous, this is 
why I like Manchester United.  



And Manchester United is so ordinary, 
right?
It is ordinary, since it is a  club of 
ordinary people, people who work hard 
on the daily basis. Today, the club is 
a  stock-listed company, its owners are 
the members of one of the wealthiest 
American families, but still the matches 
are attended by normal, hard-working 
people, the workers from Manchester. 
Manchester United was always famous 
of the fact that they didn’t give up, they 
played till the end, and they had lots 
of pupils… Now there is a  turbulence, 
not the first one in the history of the 
club and, certainly, not the last one, but 
everything is going to end in a  positive 
way in a  moment. 

I remember best the final of the Cham-
pions League with Bayern München, 
I can’t remember what year it was…
26 May 1999.

Damn it! You are an encyclopedia!
(Laugh) No, those are the dates which 
should be remembered! It’s like the date 
of your daughter’s birth!

How many records do you buy every 
month?
As many as it is needed. I do not plan 
that I will buy fifteen CDs this month 
and twenty next month. I  buy as many 
as I need for my work or as many as 
I want to listen to. I  buy larger amounts 
of records especially in the States, which 
then I  am listening to for a  month or 
two. Recently, it happened to me that 
I bought 230 records as one purchase on 
Allegro. Someone was selling many fan-
tastic and unique records of unknown 
hip-hop artists. I paid for them quite 
a  fortune, but I do not regret it. Now, 
I listen to them systematically, since it’s 
not like listening to music when you 
turn it on during doing something and 
it is trickling in the background. I do it 

 ROZMOWA TALK

like this, I listen to it for the first time, 
second time, I read all pieces of informa-
tion about the record, about the artists, 
I search for sampled tracks, I listen to 
them, I wonder why it is actually this 
sample, and why in this way… Each of 
the record which are lying over here has 
its own story. But there are a  good many 
that I give out to my neighbors (laugh).

So a  half of your housing estate is 
listening to what you have already 
listened to, right?
Maybe not the half of the estate, but the 
neighbors from my block listen to what 
I don’t want to listen any more.

And what didn’t you want to listen to 
recently?
I gave out a  dozen or so of Polish records 
recently. A  man cannot be an expert 
in everything, so I reject things which 
I don’t need for my work. When I receive 
a CD with Polish pop rock, so what 

10 
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should I do with it? I don’t want to be 
an expert of the music from all around 
the world, since it is impossible. I focus 
on black sounds and records which are 
important for the history of music. Velvet 
Underground, Nirvana are important 
for it… But I am not sure whether Rafał 
Brzozowski is important. Respecting 
the rights of every artist to record the 
albums they want to, I don’t keep such 
albums. I have no record of Doda in my 
collection. But I have probably four vi-
nyls of Boney M. and I am not ashamed 
of it. Once I gave out the whole discog-
raphy of Pearl Jam to a  man who could 
not afford it, but was a  big fan and who 
stole it from the internet. I said to him: 

“Man, here you’ve got those CDs as a  
present from me and do not steal it any-
more and listen to the music from a legal 
source.” He was in seventh heaven.

You were the first person who promot-
ed hip hop music in the Polish media.
What a  team it was. We had a  program 
in Trójka (translator’s note: Polish Radio 
Program 3), which was called Radio 
Clash and it was in the mid-1980s. It was 
where we played rap music for the first 
time – Run DMC., Public Enemy, N.W.A. 
We run it together with Maciek Chmiel 
and Grzesiek Brzozowicz, and then, Filip 
Łobodziński joined us. We were a  group 
of friends, a  team and we inspired one 
another. Then, when I started to work 
in Teleexpress, I talked about hip hop 
music really much, I used to think and 
still think that it is a  fantastic culture. 
I don’t know if I was first, I didn’t take 
part in any kind of competition. I did 
what I thought was right. And I will 
always support Polish hip hop music!

You landed in rap music sphere starting 
from jazz. What did delight you with 
this type of music?
My adventure with music started with 
classical one, it was kind of family tradi-
tion. I received violin when I was six and 
I started to play. Then I started to sing 
in a  choir of late Stanisław Steczkowski, 
the father of Steczkowski family. But 
still it was rather classical music. Rather, 
since there were some occasional songs, 
but we focused ourselves to sing Mozart 
or the psalms of Gomułka… Then, I saw 
somewhere in television the concert on 
the occasion of Duke Ellington’s birth-
day. I liked it very much. I started to win 
jazz records at bridge from my friends 
from school. I had no money to buy 
them, since I come from a  poor family. 

When I won other albums, I exchanged 
them for jazz ones. For one record, Close 
to the Edge by Yes, I could get three 
James Brown’s albums. Probably, I would 
not get one Brown’s for one hundred Yes’ 
today. After Ellington, I heard Niemen 
over the radio and I tripped out. In 
1981, I went to Belgium with a  friend 
of mine. The Belgians took us to the 
music shop, they wanted to buy us some 
awesome present. They bought us several 
albums each. They asked me who I was, 
so I answered that I was a  student and a  
DJ. And they said that I should absolute-
ly have this kind of ‘hot joint’ from the 
States. They sold me The Breaks. Do you 
know what The Breaks is, don’t you? 

I don’t think so.
You don’t?! So I play it for you!  
(He plays it). 

But I know it.
You should know it. The artist is Kurtis 
Blow. It is one of the first legendary 
hip hop music recordings. Initially, 
I thought that it is fast-speaking disco, 
I had no idea what hip hop music is. 
And I had a  hip hop album, but I didn’t 
know anything about it. Then, rap 
music album started to come to Poland 
systematically, and Rockit by Herby 
Hancock popularized by MTV appeared, 
Bill Laswell played bass guitar there and 
GrandMizer D.ST recorded scratches. 
The whole world could see what you can 
do on the gramophone. I was already 
convinced that this is something I am 
interested in and I like. My masters and 
teachers, Wojciech Mann and Grzegorz 
Wasowski, are not able to understand it 
even today, they have simply a  different 
sensitivity to music. Still, I owe them the 
knowledge about music. And also thanks 
to hip hop music, I started to learn the 
history of music. I was buying more and 
more albums, I had been living for a  
couple of months in England in 1990, so 
I brought to Poland only black sounds. It 
took me about 25 years, until the whole 
history of music started to sort out in 
my head.

Was it easy to make Polish media, espe-
cially television, warm to hip hop music?
Actually, it didn’t really happen. The 
problem is that everyone thinks that 
they know a  lot about it, but that is not 
true. Recently, 50 Cent visited Poland. 
Have you noticed how eminent experts 
of rap music are responsible for his press 
conferences, for meetings with him and 

who is showing him around Warsaw? 
Agnieszka Szulim, Patricia Kazadi. 
Somebody sent me a  link to the footage 
of the interview with 50 Cent made by 
Marcin Prokop in Dzień Dobry TVN. 
I was sorry for 50 Cent, anyways, he is 
a  good rapper. He came here to do his 
business, meet the conditions of the 
contract, and a  monkey was made out 
of him. And this is what things with hip 
hop music look like. It seems to people 
that they are kind of toys, exotic, mon-
keys in loose pants who come and rhyme. 
I am not surprised that Ostry decided to 
stop granting the interviews or Wojtek 
Sokół is hardcore during the interviews. 
People who are interviewing do not 
know what they are talking about. Now, 
a  caste of breakfast television producers 
is made. They invite ‘stars’ to their shows. 
Everyone wants to be there to show 
themselves to the broader audience. And 
Polish hip-hop looked at it, smiled and 
went to its own communication platform 

– to the internet. Thriving music shops, 
hip-hop label companies work in the 
internet. Hip hop music is a  tabula rasa 
for TV people. They think hip-hop is 
only created by Liber, Pikej, Verba, 18L 
and Mezo. And actually, it is something 
more. Hip hop music is made by artists 
who create underground. What would 
such rapper as KęKę be in TV for? He 
performs almost national manifests in 
his songs. Scary! But he was brought in 
such and such city, this is the way people 
were speaking around him and this is 
why he rapped this way. It doesn’t mean 
that he is going to catch a  rifle and go 
and retake Lvov. You need to be in this 
environment and understand the context 
to get this culture. You need to learn 
the poverty Peja is talking about, you 
need to touch this underworld and meet 
those people. Only then, you will get the 
context of many songs from the world of 
hip-hop. And if you are listening Lady 
Gaga, Mezo and some soft rock every 
day, it is hard to understand the signifi-
cance of some hip-hop performers. 

What can we do for those fine artists to 
be in the spotlight?
They already are in the spotlight. In my 
opinion, many hip-hop performers are 
among the top wealthiest artists in our 
country. There are about from 200 to 300 
thousand orthodox fans of this type of 
music in Poland, but there are almost 3 
million people who buy the CDs and come 
to the concerts. It is quite an army. ●

 ROZMOWA TALK
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BĄDŹ  

SKANDERBEGIEM
Kandydaturę Albanii do Unii Europejskiej popiera ponoć grubo ponad 90% jej 

mieszkańców. Nic dziwnego, bo to jeden z  najbiedniejszych krajów Europy, 
a Unia kojarzy się Albańczykom z bogactwem. Ale bieda to nie wszystko. 

Albania ma sporo do zaoferowania Europejczykom.

● TEKST I  FOT.: JAKUB MILSZEWSKI        
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W  ORYGINALE 
ZACHOWAŁY SIĘ TYLKO 
FRAGMENTY BUDOWLI: 
WIEŻA I  CZĘŚĆ MURÓW. 
NIE UMNIEJSZA 
TO BYNAJMNIEJ 
WARTOŚCI WSPINACZKI 
BRUKOWANĄ ULICZKĄ, 
JAKĄ TRZEBA ODBYĆ, 
ŻEBY TUTAJ WEJŚĆ.
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Do Albanii wjechaliśmy 
od wschodu, ze strony 
przepięknego jeziora Ohrid 
w Macedonii. O ile Mace-

donia to kraj obfitujący w ładne widoki, 
to po przekroczeniu granicy szyby nasze-
go auta zamieniły się nagle w  monitor 
LCD z obrazem w HD. Kolory zaczęły 
bić po oczach. Nie wiemy dlaczego, ale 
w albańskim słońcu trawa się nie wypala, 
a nabiera soczystego koloru. Skierowali-
śmy się od razu na zachód – do miej-
scowości Golem nad Adriatykiem, tuż 
obok Durresu, jednego z  największych 
miast kraju. Wcześniej jednak zatrzyma-
liśmy się w Kruji by dotknąć być może 
jedynego aspektu Albanii, który można 
opatrzyć przymiotnikiem „bogaty”. 
Historii.

Kruja powitała nas serpentynami. Aby 
dostać się do miasteczka nasz samochód 

musiał wspiąć się 600 metrów nad po-
ziom morza po krętej asfaltowej drodze, 
która wcale nie była jakoś specjalnie 
szeroka. W samym miasteczku też było 
ciasno. Zaparkowaliśmy niedaleko jednej 
z najbardziej rozpoznawalnej atrakcji 
tego miasta – tureckiego bazaru. Miało 
się pod wieczór, życie na ulicy kwitło. 
Drepcząc po bruku w  górę rozglądali-
śmy się ciekawie, ale ciekawie też zerkali 
na nas miejscowi, głównie mężczyźni 
palący papierosy w  grupkach przy skle-
pach i  na murkach. Kobiety wyglądały 
jedynie ciekawsko z  prowadzonych przez 
siebie sklepików i  stoisk. Krępujące. To 
my byliśmy atrakcją.

Turecki bazar w  Kruji to zjawisko 
samo w  sobie. Aby dostać się do położo-
nego na wzgórzu zamku trzeba przebrnąć 
przez wąską i  krętą uliczkę otoczoną 
kolorowymi drewnianymi domkami, 



TURECKI BAZAR W  KRUJI 
TO ZJAWISKO SAMO 
W  SOBIE. ABY DOSTAĆ 
SIĘ DO POŁOŻONEGO NA 
WZGÓRZU ZAMKU TRZEBA 
PRZEBRNĄĆ PRZEZ 
WĄSKĄ I KRĘTĄ ULICZKĘ 
OTOCZONĄ KOLOROWYMI 
DREWNIANYMI DOMKAMI, 
W  KTÓRYCH KUPIĆ 
MOŻNA GŁÓWNIE STARE 
RUPIECIE, PAMIĄTKI I  
RĘKODZIEŁO.
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wyślizgany przez przechodzących tędy 
od wieków. Tą samą uliczką wdrapywał 
się do zamku Skanderbeg, po tym, jak 
w 1433 roku odbił Kruję z  rąk Turków.

Będziemy z  Wami szczerzy – kiedy 
Skanderbeg w  1433 roku wywiesił nad 
zamkiem w  Kruji albańską flagę, łopo-
tała ona nad zupełnie inną konstrukcją. 
Większość tego, co dziś stoi na wzgórzu 
Sarisalltikut, to współczesna rekon-
strukcja. W oryginale zachowały się 
tylko fragmenty budowli: wieża i  część 
murów. Nie umniejsza to bynajmniej 
wartości wspinaczki brukowaną uliczką, 
jaką trzeba odbyć, żeby tutaj wejść.

Pięknie odbudowany „żółty zamek”  
to dziś siedziba Muzeum Etnograficz-
nego Albanii. Dookoła spotkacie – a  
jakże – handlarzy. Im wyżej będziecie się 
wspinać wewnątrz zamkowych murów, 
tym więcej tajemnic zostanie przed 
Wami odkryte. Co najciekawsze, tutaj 
wciąż mieszkają ludzie. Na samej górze, 
tuż przy zachowanym fragmencie muru, 
przyczaiło się domostwo, którego właści-
ciel jest również posiadaczem motorynki 
i  prawdopodobnie gospodarzem w  ulo-
kowanej obok restauracji przypomina-
jącej tradycyjną karczmę. W  końcu do-
trzecie do wydeptanej w  trawie ścieżki, 
która zaprowadzi Was wprost do wieży. 
Za nią skryły się drewniane, skrzypiące 
schody, którymi z  kolei wdrapiecie się 
na mur. Podnieście wtedy głowę – czeka 
na Was widok całego miasta z  góry i  na 
tle kolejnego masywu. Teraz jesteście 
Skanderbegiem.●

●●● IN ENGLISH

BECOME SKANDERBEG
 

More than 90% residents of Albania 
allegedly support its candidate status 

to the European Union. And no wonder. 
Albania is one of the poorest European 
countries, and its inhabitants associate 
the EU with wealth. But poverty is not 

everything. Albania has a  lot to offer to 
the Europeans.

We came to Albania from the east, 
from the beautiful Lake Ohrid in Ma-
cedonia. While Macedonia is a  country 
rich in lovely sceneries, after we crossed 
the border, our windscreen changed into 
an HD LCD monitor. We were mesme-
rized by vivid colours. We do not know 
why but grass in the Albanian sun does 
not burn but turns bright green. We 
headed towards the west right away, to 

w  których kupić można głównie stare 
rupiecie, pamiątki i  rękodzieło. Przed 
wejściem do każdej z  nich wita przy-
byłych sprzedawca lub sprzedawczyni. 
W przeciwieństwie do bazarów w in-
nych częściach świata, tutaj właściciele 
kramików jedynie uśmiechają się do 
turystów i  czasami zagadują „Polonia!”. 
Nie są nachalni, nie wciągają na siłę do 
swoich ciemnych budek. A  może byli po 
prostu zmęczeni panującym upałem. Do-
okoła widać i  czuć historię – bruk jest 
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is interesting is that the castle is still 
lived-in. At its very top, right next to 
the preserved fragment of old walls, 
there lives a  man owing a  minibike and 
probably the restaurant located nearby 
resembling a  traditional inn. Finally, 
you reach a  well-trodden path running 
straight to the tower. Right behind it, 
you can see old, creaking stairs, which 
lead you to the wall. Here you can raise 
your head to see the panorama of the 
whole city against the background of 
another mountain range. Now you are 
a Skanderbeg. ●

from street stands. Embarrassing. It was 
we who were the attraction.

The Turkish bazaar in Kruja in itself is 
an interesting phenomenon. To reach the 
castle located at the hill, one has to fight 
their way through a  narrow and winding 
street surrounded by colourful, wooden 
houses selling mainly old junk, souvenirs 
and handicraft products. Sellers welcome 
newcomers at each entrance. In contrast 
to bazaars in other parts of the world, lo-
cal stall owners only smile at tourists and 
sometimes add “Polonia!”. They are not 
intrusive, neither do they drag visitors in 
to their dark shops by force. Or perhaps 
they were just tired of the hot weather. 
With the pavement made slippery by 
those walking here over centuries, we 
could see and feel history all around us. 
Skanderbeg was climbing up the same 
street to the castle after he had retaken 
Kruja from the Turks in 1433.

But let’s be honest, when Skanderbeg 
flied the Albanian flag over the castle 
in Kruja in 1433, it was fluttering above 
a  totally different construction. Most 
of the today’s castle located on the hill 
of Sarisalltikut is only a  contemporary 
reconstruction. Only parts of the buil-
ding are original: the tower and some of 
its walls. This by no means reduces the 
value of the walk up the cobbled street 
one has to take to reach the castle.

The beautifully reconstructed “yellow 
castle” today houses the National 
Ethnographic Museum of Albania. It 
is of course surrounded by tradesmen. 
The higher you get up the castle walls, 
the more mysteries you discover. What 

Golem, a  town located by the Adriatic 
Sea, right next to Durrës, one of the big-
gest cities in the country. But before we 
got there, we stopped in Kruja to touch 
probably the only rich aspect of Albania, 
its history.

Kruja greeted us with streamers. To 
reach the town, our car had to climb 
up as many as 600 metres above the sea 
level along a  twisty asphalt road, which 
was not particularly wide. It was a  tight 
squeeze also in the town itself. We left 
our car near one of the most recognizable 
attractions of the city, a  Turkish bazaar. 
Evening was drawing in, and the streets 
were bustling with life. Strolling up 
a cobbled street, we were looking around 
with curiosity. But we ourselves aroused 
curiosity among the local people, espe-
cially among men smoking cigarettes 
in small groups gathering near shops 
or sitting on low walls. Some women 
peeped out of their shops or glanced at us 
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REKLAMA

www.marekkondrat.pl

Wino to opowieść,  
historia człowieka i emocje.  
Odkrywamy je teraz  
na nowo.
Wine is a story, a history  
of a human being and emotions.  
We explore it all over again now. 

Zakupy przez internet, Sklep stacjonarny, 
Oferta B2B, Szkolenia i eventy

Online shopping, Retail shop,  
B2B offer, Trainings and events

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing
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Cieszanów Rock Festiwal z roku 
na rok się rozwija. Nie jest to już 
impreza, o której nikt nie wie – 
ostatnie dwie edycje przyciągnęły 

co roku ponad 20 tys. fanów i pokazały, że 
wyrasta on na ważne miejsce na festiwalo-
wej mapie Polski. W tym roku ma miejsce 
jubileuszowa, piąta edycja wydarzenia, 
które odbędzie się w dniach 21–24 sierp-
nia i zapowiada się naprawdę wyjątkowo. 
Organizatorzy CRF-u nie podali jeszcze 
wszystkich wykonawców, a już wśród nich 
znaleźć można prawdziwe perełki. Na 
dobry początek wystąpi zespół G.B.H. – 
prawdziwa legenda UK82 – drugiej fali 
brytyjskiego punkrocka. Nazwa grupy jest 
skrótem od angielskiego „grievous bodily 
harm”, oznaczającego ciężkie uszkodzenie 
ciała, lecz jego fani wierzą, że jest to akro-
nim od „Great Britain Hardcore”. 

G.B.H. nie jest jedyny zagranicznym 
zespołem, jaki wystąpi w tym roku na 
scenie festiwalowej. 24 sierpnia, ostatnie-
go dnia festiwalu, odbędzie się koncert 
Agnostic Front. Grupa z Nowego Jorku 
jest przez wielu uznawana za muzyczną 
legendę łączącą w swojej twórczości hard-
core punk i crossover thrash. Tego samego 

dnia fani będą mieli okazję usłyszeć ze 
sceny węgierską formację celtic-punkroc-
kową – Paddy and the Rats. Zaliczany do 
czołówki gatunku zespół zagra mocne, 
gitarowe utwory wzbogacone o brzmienie 
akordeonu, skrzypiec czy dud. 

Oczywiście nie zabraknie także pol-
skich wykonawców. Z okazji 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego 
zagra grupa Lao Che, a fani będą mieli 
pierwszą i ostatnią w tym roku okazję, aby 
usłyszeć na żywo cały album „Powstanie 
Warszawskie”. Rąbka tajemnicy na temat 
swojego występu uchyla Titus z zespołu 
Acid Drinkers, który również przygotował 
dla słuchaczy niespodziankę. Oprócz 
największych przebojów formacja zagra po 
raz jedyny wydaną dwadzieścia lat temu 
płytę „Infernal Connection”. – Świetnie 
mi się słucha otwierającego numeru 

„Hyperenigmatic Stuff of Mr. Nothing”, 
a w wykonaniach koncertowych uwiel-
biam „Dancing in the Slaughter-House” 
i „Backyard Bandit”. To, co jest na tym 
albumie wyjątkowe, w kwestii Acidowej 
oczywiście, to jego muzyczna zwartość 

– jest jak rockowy monolit. Do dzisiaj 
nie wiem jak nam się to udało osiągnąć – 

mówi frontman zespołu.
Z okazji jubileuszu organizatorzy 

CRF–u przygotowali także nieco „lżejsze” 
koncerty. Na festiwalu, z okazji dziesięcio-
lecia wydania swojego pierwszego albumu, 
wystąpi znany zespół Happysad. – 1 lipca 
tego roku minie dokładnie 10 lat od 
wydania naszego debiutanckiego albumu 

„Wszystko Jedno”. Nie jesteśmy fanami 
świętowania każdego ważnego wydarzenia 
z życia zespołu, ale ten krążek, materiał 
na nim nagrany, reakcja na te piosenki, 
sprawiły, że na serio zajęliśmy się muzyką 
i w niedługim czasie zamieniliśmy nasze 
nudne biurowe prace, na granie w zespole 
rockowym. Mamy ogromny sentyment do 
tego materiału, do wszystkich znajdują-
cych się tam piosenek, dlatego urządzimy 
jej małe święto. Postanowiliśmy, że pod-
czas piątego, jubileuszowego Cieszanów 
Rock Festiwal 2014, oprócz standardowe-
go przekroju przez całą dyskografię, zagra-
my wszystkie piosenki z płyty  „Wszystko 
Jedno” – zaprasza na koncert lider grupy 
Kuba Kawalec.

To nie wszystko, co organizatorzy przy-
gotowali w tym roku dla festiwalowiczów. 
Wiele akcji i wykonawców pozostaje jesz-

Cieszanów – małe miasteczko na Podkarpaciu, o którym jeszcze niedawno 
niewiele osób słyszało. Wszystko zaczęło się zmieniać za sprawą Cieszanów 

Rock Festiwal, który w tym roku obchodzi swój minijubileusz.
● TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK

CIESZANÓW  
Rock Festiwal 2014

fot.: Marek Koprowski



will play for the single time music from 
their album, Infernal Connection released 
twenty years ago. “I really enjoy listening 
to the opening piece, Hyperenigmatic 
Stuff of Mr. Nothing, and I love the 
concert version of Dancing in the Slau-
ghter-House and Backyard Bandit. The 
thing that is unique about this album in 
Acid way of course, is its music content, it 
is like a rock monolith. I have no idea how 
we did it even today,” said the frontman of 
the band. 

 On the occasion of the jubilee, 
the festival organizers prepared also a bit 
lighter concert. A well-known band, 
Happysad will perform in a concert on 

day, the fans are going to listen to the 
Hungarian Celtic punk rock band, Paddy 
and the Rats. Being rated among the top 
genre bands, it plays hard guitar pieces 
enriched with the sounds of accordion, 
violin or bagpipes. 

Certainly, there will be Polish perfor-
mers as well. On the occasion of the 70th 
anniversary of the outbreak of the Warsaw 
Uprising, the Lao Che group will give 
a concert, and its fans are going to have 
the first and, at the same time, the last 
occasion this year to listen to the whole 
album, Powstanie Warszawskie live. Titus 
from Acid Drinkers, who also prepared 
a surprise for their listeners, let us in on 
their secret concerning their performance. 
Apart from the biggest hits, the group 

cze tajemnicą, jednak na pewno można 
liczyć na ogromne emocje. Po szczegóły 
i nowości programowe zapraszamy na 
oficjalną stronę Cieszanów Rock Festiwal 
2014: www.cieszanowrockfestiwal.pl. 

Magazyn „AirGo!” jest jednym z patro-
nów medialnych wydarzenia. ●

●●● IN ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2014

Cieszanów, a small town in 
Podkarpacie Region, which not 
many people knew about until 
recently. Everything started to 

change thanks to Cieszanów Rock 
Festival which is having a mini-

jubilee this year.

Cieszanów Rock Festival is getting 
bigger by the year. Now, it is not only 
a party which anyone doesn’t know about 
any more – two last editions attracted over 
20 thousand fans every year and showed 
that it is going to be an important spot on 
the festival map of Poland. This year, there 
is a fifth jubilee edition of the event which 
will be held from August 21 to August 24 
and it promises to be really unique. 

The CRF organizers have not given the 
list of all artists yet, but certainly there 
will be real pearls among them. To make 
a good start, G.B.H band, a true legend 
of UK82, the second wave punk, will give 
a concert. The name of the band is an 
acronym of the English name, ‘grievous 
bodily harm’, but its fans believe that 
the real name stands for ‘Great Britain 
Hardcore’. 

G.B.H is not the only foreign band 
which is going to perform at the festival’s 
stage. On August 24th, the last day of 
the festival, Agnostic Front will perform 
in a concert. The band from New York is 
by many people considered to be a music 
legend connecting the hard core punk 
music with crossover thrash. On the same 

TO, CO JEST NA TYM 
ALBUMIE WYJĄTKOWE, 
W KWESTII ACIDOWEJ 
OCZYWIŚCIE, TO JEGO 
MUZYCZNA ZWARTOŚĆ 
– JEST JAK ROCKOWY 
MONOLIT. DO DZISIAJ NIE 
WIEM JAK NAM SIĘ TO 
UDAŁO OSIĄGNĄĆ – MÓWI 
FRONTMAN ZESPOŁU.
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the occasion of the 10th anniversary of re-
leasing their first album. “On July 1st, we 
will have a 10th anniversary of releasing 
our debut album, Wszystko Jedno. We are 
not the fans of celebrating every impor-
tant event in the life of the band, but this 
recording, and the music recorded on it, 
reaction to those songs caused that we 
decided to take up music for real and we 
changed our dull office posts for playing 
in the rock band in a short period of time 
since then. We have a huge sentiment to 
the material, to all pieces on the album, so 
we will have a little party to it. We decided 
that during the fifth, jubilee Cieszanów 
Rock Festival 2014, we will play all songs 
from the album, Wszystko Jedno apart 
from the standard cross section of our 
discography,” Kuba Kawalec, the leader 
of the band encourages to take part in the 
concert. 

This is not all that the organizers 
prepared for this year’s festival fans. Many 
actions and performers is still a secret, 
but the fans can certainly count for great 
emotions. For details and program news, 
visit official website of Cieszanów Rock 
Festival 2014: www.cieszanowrockfestiwal.pl 

AirGo! magazine is one of the media 
patrons of the event. ●  



20 

  RECENZJE REVIEWS

 PAOLO NUTINI – CAUSTIC LOVE
WYD. WARNER

Wciąż niedoceniony, nie tylko zresztą 
u nas, posiadacz rzadkiego daru – „czar-
nego” głosu w  zdecydowanie białej skórze 
– tym razem poszedł w  swoich soulowych 
fascynacjach na całość, zawierając na swej 
trzeciej płycie encyklopedię gatunku, od 
klasyki Motown po awangardę ze szkoły 
Janelle Monae, która jest tu jednym z  
gości. Do tej pory szukał, teraz ewidentnie 
już znalazł. ●

●●● IN ENGLISH

PAOLO NUTINI – CAUSTIC LOVE 
RELEASED BY WARNER

Still underappreciated (not only in 
Poland), this time this owner of a  unique 
gift – “black” voice in definitely white 
skin – went the whole hog in his soul 
fascinations. His third album is an ency-
clopedia of the kind: from classic Motown 
to avant-garde from the school of Janelle 
Monae, who is one of the guests on the 
record. He has clearly found what he was 
looking for. ●

 KELIS – FOOD
WYD. SONIC

Tytułowe, choć seksownie wieloznacz-
ne „jedzonko” to nie tylko gra słów, bo 
Kelis jest wykwalifikowanym kucharzem 
z  górnej półki z  własną linią produk-
tów. Po dłuższej przerwie na gotowanie 
nagrała najlepszy album w karierze, chyba 
podśpiewując przy przyrządzaniu, bo 
nigdy dotąd jej wokal nie brzmiał tak 
uniwersalnie, łącząc klasykę lat 60-tych ze 
współczesnością.
Powrót w  wielkim, smakowitym stylu.

●●● IN ENGLISH

KELIS – FOOD
RELEASED BY SONIC

Although sexily ambiguous, the title is 
not only a  play on words. Kelis is a  top-
class, qualified cook with her own line of 
products. After a  longer break, she has 
recorded the best album in her career. And 
it seems she did it while cooking because 
her vocal has never sounded so universal, 
combining classics from the 60s with the 
present.
A  comeback in grand and tasty style. ●

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

  LYKKE LI – I  NEVER LEARN
WYD. WARNER

Przepiękne, choć jak zwykle smutne me-
lodie, już od pierwszych dźwięków gitary 
akustycznej powodują, że od pierwszego 
przesłuchania od płyty trudno się uwolnić. 
Trudno też Lykke Li odmówić szczerości 
przekazu, znając jej osobiste zawirowania 
w  ostatnim czasie. Zaskakujące, że w tak 
współczesnej produkcji możemy odnaleźć 
odniesienia chociażby do grupy Foreigner 
w  złotych dla nich latach 80-tych. Album, 
który uzależnia natychmiast w  sposób po-
dobny choćby do „21” Adele, która zresztą 
zapowiada „25” na koniec tego roku.

●●● IN ENGLISH

LYKKE LI – I  NEVER LEARN
RELEASED BY WARNER

Beautiful yet sad as always, its melodies 
make it difficult for us to free ourselves 
from the album from the very first sounds 
of the acoustic guitar. And, knowing her 
recent difficult situation, there is no deny-
ing that Lykke Li is honest in her songs. 
It is surprising that such a  contemporary 
production makes references to, say, 
Foreigner in the band’s golden age of the 
80s. The album is addictive, just like 21 by 
Adele, who has actually announced that 25 
is going to appear at the end of the 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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SZLAK DOBREGO WOJAKA SZWEJKA
Prawdziwa gratka dla miłośników postaci 
stworzonej przez Jaroslava Haška. Szlak 
jest fragmentem Międzynarodowego 
Szlaku Wojaka Szwejka, który biec ma 
z  Czech przez Austrię, Węgry, Słowację 
i Polskę na Ukrainę. Podzielony jest na 
trasy dla turystów pieszych oraz poru-
szających się samochodem. Na drodze 
umieszczono tablice informacyjne ze 
schematem przebiegu szlaku, informa-
cjami dotyczącymi szczegółów pobyt u  

Szwejka w  danym miejscu oraz związku 
z  historią Galicji czasów Cesarstwa 
Austro–Węgierskiego. Ciekawostką są 
tabliczki z  najsławniejszymi cytatami. 
Główną atrakcją szlaku jest pomnik 
„Dobrego Wojaka Szwejka” w Sanoku. 
Do siedzącego na ławce na sanockim dep-
taku Szwejka można się przysiąść i  zrobić 
pamiątkowe zdjęcie. Natomiast w znajdu-
jącej się niedaleko restauracji 
„U  Szwejka” warto posmakować tych 
samych potraw, którymi zajadał się 

bohater. Szlak znakowany jest kolorem 
żółto-czarnym (barwy Habsburgów). 
Długość odcinka pieszego na terenie 
Polski wynosi około 200 km, natomiast 
trasa rowerowa od Słowacji do Ukrainy 
liczyć będzie około 180 km wraz ze szla-
kiem łącznikowym pomiędzy Jureczkową 
a  Przemyślem i Medyką na granicy 
polsko-ukraińskiej. Całość będzie miała 
łącznie ok. 400 km. Warto wspomnieć, 
że zaproponowany szlak pieszy nie bie-
gnie dokładnie tak, jak wędrował Szwejk. 

SZLAKI TURYSTYCZNE   
PODKARPACIA

Podkarpackie to region Polski bardzo bogaty w  zachowane dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe, o  czym świadczyć może szereg szlaków turystycznych, 

które zostały tam wytyczone. Coś dla siebie znajdą zarówno fani historii, przyrody jak 
i  kulinariów. Zapraszamy do odwiedzenia najciekawszych z  nich.

fot.: ARP



Odcinek z  Przełęczy Łupkowskiej do 
Sanoka przebył on pociągiem, dlatego 
szlak poprowadzony został malowniczą 
okolicą doliny Osławy i  Osławnicy.
Szczegóły: www.bieszczady-online.pl/btc/
szwejk_schemat.php

TURYSTYCZNY SZLAK RODOWYCH GNIAZD 
LUBOMIRSKICH
Tym szlakiem powinni zaciekawić się 
wszyscy, którzy interesują się historią 
Polski, a  w szczególności wybitnymi 
postaciami żyjącymi na terenie naszego 
kraju. Takich osób na pewno nie brako-
wało w rodzie Lubomirskich. To jedna 
z  najpotężniejszych polskich rodzin 
szlacheckich, która dała Rzeczypospolitej 
polityków, wodzów, żołnierzy, mece-
nasów, filantropów, literatów, naukow-
ców i  artystów. Ich siedziby stanowiły 

centra krzewiące wiedzę ekonomiczną, 
gospodarczą i kulturalną. Miejscowości, 
w  których Lubomirscy mieli swoje re-
zydencje lub gdzie ufundowali znaczące 
budynki, zostały włączone w  skład 
szlaku turystycznego. Turystyczny szlak 
gniazd rodowych Lubomirskich wiedzie 
przez najciekawsze miejsca związane z  
magnackim rodem na terenach woje-
wództwa podkarpackiego w Polsce, 
obwodu lwowskiego na Ukrainie i  okrę-
gu preszowskiego na Słowacji. Element 
łączący stanowią obiekty historyczne 
wzniesione w  okresie od XVI do XIX 
wieku. Znamienny jest fakt, iż wiele z  
nich zachowało się do dziś w  doskona-
łym stanie lub zostało do takiego stanu 
doprowadzone dzięki pracom restaura-
torskim. Obecnie mieszczą się w nich 
muzea, placówki kulturalne, obiekty 
noclegowe, siedziby urzędów i władz lo-
kalnych. Szlak ma swój początek w Sta-
lowej Woli, a  kończy się na Wiśniczu.
Szczegóły: www.szlak-lubomirskich.stalowa-
wola.pl 

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
Jedno z  największych przedsięwzięć 
znakowania szlaków w  Polsce, które 
powstało w  współpracy województwa 
małopolskiego, podkarpackiego i śląskie-
go. Liczy w  całości 3037 km, z  czego 9 
tras o  łącznej długości 1202 km przebiega 
przez teren województwa podkarpac-
kiego. Szczególnie warto zwrócić uwagę 
na sześć budynków sakralnych, które 
zostały wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i  Przyrodni-
czego UNESCO. Te budynki to Kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Haczowie, Zespół kościelno-plebań-
ski w  Bliznem, Cerkiew św. Paraskewy 
w Redrużu, cerkiew Narodzenia Prze-
najświętszej Bogurodzicy w  Chotyń-
cu, cerkiew św. Michała Archanioła 
w Smolniku oraz cerkiew św. Michała 
Archanioła w  Turzańsku. Każda z  nich 
stanowi wyjątkowy okaz architektury 
kościelnej i  powinna zachwycić każdego, 
kto jest wyczulony na piękne wykorzy-
stanie drewna w  sztuce. Niektóre z  nich 
zbudowane zostały jeszcze w  XV wieku 
i  do dzisiaj zachowały się w  naprawdę 
dobrym stanie.
Szczegóły: sad.podkarpackie.travel

SZLAK KULINARNY PODKARPACKIE SMAKI
W  dzisiejszych czasach trudno wyobrazić 
sobie region, który nie wytyczył by szlaku 
turystycznego związanego z  swoją kuch-
nią, zwłaszcza, jeśli może się pochwalić 
tyloma oryginalnymi smakami, co Pod-
karpackie. Podkarpackie Smaki to szlak, 
w  skład którego wchodzi 40 wyjątkowo 
starannie wyselekcjonowanych restauracji 
oferujących dania kuchni regionalnej. 
Oceniane były nie tylko oferowane 
potrawy, ale zarówno wystrój obiektu, 
obsługa, a  nawet toalety. Współczesna 
kuchnia podkarpacka sięga do bogatej 
historii tych ziem, które były domem dla 
wielu narodowości i  kultur. Jeśli takie 
nazwy dań jak  amoniaczki, cebulaki, 
chrupaczki, dereń kiszony, futomski bul-
wiok, knysze, krupiak, kruszon, łewesz, 
małdrzyki, proziaki czy stolniki brzmią 
dla was egzotycznie to znak, że czas 
najwyższy odwiedzić którąś z  restauracji 
znajdujących się na szlaku, bo ich niezna-
jomość to naprawdę duża strata. Całkiem 
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KAŻDA Z  NICH STANOWI 
WYJĄTKOWY OKAZ 
ARCHITEKTURY KOŚCIELNEJ 
I  POWINNA ZACHWYCIĆ 
KAŻDEGO, KTO JEST 
WYCZULONY NA PIĘKNE 
WYKORZYSTANIE DREWNA 
W  SZTUCE. NIEKTÓRE Z  
NICH ZBUDOWANE ZOSTAŁY 
JESZCZE W  XV WIEKU I  DO 
DZISIAJ ZACHOWAŁY SIĘ W  
NAPRAWDĘ DOBRYM STANIE.

fot.: ARP
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możliwe, że niedługo dania te będzie 
wypadało znać, bo kuchnia podkarpacka 
robi się coraz bardziej popularna, także 
dzięki pięknemu otoczeniu przyrody i ar-
chitektury, przy której się ją spożywa.
Szczegóły: www.podkarpackiesmaki.pl 

SZLAK FRONTU WSCHODNIEGO I  WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Jako ostatni prezentujemy szlak, który 
powinien zainteresować wszystkich 
miłośników militariów i  historii działań 
zbrojnych. Obejmuje on trasę od cmenta-
rza wojennego w  Ożennej do cmentarza 
wojennego w  Nowinach Horynieckich. 
W  niedalekiej przyszłości szlak ma mieć 
charaktery międzynarodowy i  obejmo-
wać naprawdę imponujących rozmiarów 
trasę. Na terenach Polski ma być zloka-
lizowany na terenie ośmiu województw, 
zaś poza Polską będzie przebiegał także 
poprzez tereny: Rumunii, Węgier, Sło-
wacji, Ukrainy, Białorusi, Liwy, Łotwy, 
Estonii oraz najprawdopodobniej Rosji. 
Na razie głównym orędownikiem tej 
misji jest Dębickie Muzeum Regionalne. 
Powstała między innymi wystawa opo-
wiadająca historię garnizonu dębickiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
C.K Austro-Węgier oraz bitwy gorlickiej. 
Szlak zachęca do zwiedzania zarówno 
dębickiego muzeum, jak i  wytypowa-

nych cmentarzy wojennych na terenach 
powiatu dębickiego. Są to cmentarze 
wojenne w: Januszkowicach, Brzostku, 
Zawadce Brzosteckiej, Dęborzynie, 
Pilźnie, Parkoszu, Czarnej Tarnowskiej, 
Róży i  Zasowie.
Szczegóły: www.pierwszawojna.podkar-
packie.pl ●

●●● IN ENGLISH

SUB-CARPATHIAN TOURIST TRAILS

The Polish region of Podkarpackie is rich 
in well-preserved natural and cultural 

heritage, which is shown by a  great 
number of tourist trails available within 
its boundaries. Fans of history, nature 
and cuisine and everyone else will find 

something for themselves. Feel invited to 
follow the most interesting trails!

FOLLOWING THE GOOD SOLDIER ŠVEJK
A  real treat for those who love the character 
invented by Jaroslav Hašek. The trail is 
a part the International trail Following the 
Good Soldier Švejk, which is to run from the 
Czech Republic through Austria, Hungary, 
Slovakia and Poland to Ukraine. It is divided 
into walking and driving trails. The route 
is provided with boards featuring the map 
of the trail, details of Švejk’s stay in the 
place and some reference to the history of 
Galicia at the time of the Austro-Hungarian 
Empire. There are also interesting small 
boards with the most famous quotations. 
But the main attraction on the trail is a  
monument to the Good Soldier Švejk in 
Sanok. You can join Švejk sitting on the 
bench on the promenade in Sanok and take 
a  picture with the famous soldier. You 
should also visit the restaurant called “U  
Szwejka” located nearby and try the same 
food the hero used to eat. The trail is blazed 

in yellow and black (colours of the House of 
Habsburg). The walking stretch in Poland is 
about 200 km long, and the cycle trail from 
Slovakia to Ukraine will be about 180 km 
long, including the connecting trail between 
Jureczkowa and Przemyśl and Medyka on 
the Polish-Ukrainian border. The whole trail 
is to be about 400 km long. It is worth men-
tioning that the planned walking trail does 
not run along exactly the same route Švejk 
followed. He covered the distance from the 
Łupków Pass to Sanok by train, so the trail 
was marked through the picturesque valley 
of Osława and Osławnica.
For details see: www.bieszczady-online.pl/btc/
szwejk_schemat.php

THE TOURIST TRAIL OF THE LUBOMIRSKI 
FAMILY SEATS
Everyone interested in the Polish history 
and prominent figures living in our country 
should find this trail engaging. There was 
certainly a  lot of such outstanding people 
in the Lubomirski family. Many politicians, 
leaders, soldiers, patrons, philanthropists, 
men of letters, scientists and artists came 
from this one of the most powerful princely 
families in Poland. Places of their resi-
dence became centres spreading economic, 
financial and cultural knowledge. The 
trail includes cities they inhabited or those 
where they funded significant buildings. 
The Tourist Trail of the Lubomirski Family 
Seats leads through the most interesting 
places connected with this noble family in 
Podkarpackie Voivodeship in Poland, Lviv 
Oblast in Ukraine and the Prešov Region in 
Slovakia. What joins these three stretches 
are historical buildings erected between the 
16th and the 19th century. Their exception-
al feature is that many of them have been 
preserved in or restored to excellent condi-
tion. Today, they house museums, cultural 
institutions, accommodation facilities and 
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local government offices. The trail begins in 
Stalowa Wola and ends in Wiśnicz.
For details see: www.szlak-lubomirskich.
stalowawola.pl 

THE WOODEN ARCHITECTURE TRAIL
One of the biggest initiatives in trail 
blazing in Poland undertaken jointly by the 
voivodeships of Malopolskie, Podkarpackie 
and Slaskie. It is 3037 km long, including 9 
stretches 1202 km long passing through Pod-
karpackie Voivodeship. Its most interesting 
objects are six sacral buildings included on 
UNESCO’s World Heritage List. These 
are the Church of the Assumption of Holy 
Mary in Haczów, the Church of All Saints 
in Blizne, the Church of Saint Paraskeva 
in Radruż, the Church of the Holy Mother 
of God in Chotyniec, the Church of Saint 
Archangel Michael in Smolnik and the 
Church of Saint Archangel Michael in 
Turzańsk. Each of them is a  unique piece 
of church architecture and will delight 
everyone sensitive to the beauty of wooden 
art. Some of them were built still in the 15th 
century and have been preserved in perfect 
condition to this day.
For details see: ad.podkarpackie.travel

THE CULINARY TRAIL OF SUB-CARPATHIAN 
TASTES
Today many regions mark out tourist trails 
presenting their cuisine, especially if they 
can boast as many unique tastes as the region 
of Podkarpackie. Sub-Carpathian Tastes 
is a  trail including 40 carefully selected 
restaurants offering regional dishes. Not 
only dishes but also the interior design, 
service and even toilets were taken into 
account when the restaurants were chosen. 
The contemporary Sub-Carpathian cuisine 
looks for inspirations in the rich history of its 
lands, which were home to many nations and 
cultures. Names such as amoniaczki, cebula-
ki, chrupaczki, pickled dereń, bulwiok from 
Futoma, knysze, krupiak, kruszon, łewesz, 
małdrzyki, proziaki orstolniki sound exotic 
not only to foreigners but also to many Poles, 
which is why everyone should visit one of 
the restaurants on the trail to try these won-
derful dishes. It is quite possible that soon 
knowing them will be a  must because the 
Sub-Carpathian cuisine becomes increasing-
ly popular, also thanks to the surroundings 
of its beautiful nature and architecture.
For details see: www.podkarpackiesmaki.pl 

THE TRAIL OF THE FIRST WORLD WAR 
EASTERN FRONT
The last trail we would like to write about 
should be of great interest to all lovers of 
militaria and the history of military actions. 
It follows the route from the war cemetery in 
Ożenna to the one in Nowiny Horynieckie. 
The trail is to become an international one 
and cover an impressively long route in the 
near future. It will run through eight Polish 
voivodeships and through the following 
countries: Romania, Hungary, Slovakia, 
Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia 
and probably Russia. For the time being its 
biggest promoter is the Regional Museum in 
Dębica. One of its initiatives is an exhibi-
tion illustrating the history of the garrison 
in Dębica, particularly during the times of 
the Imperial-Royal Austria-Hungary and 
during the Gorlice–Tarnów Offensive. The 
trail encourages to visit the museum and war 
cemeteries marked in the District of Dębica. 
The cemeteries are located in the following 
places: Januszkowice, Brzostek, Zawadka 
Brzostecka, Dęborzyn, Pilzno, Parkosz, 
Czarna Tarnowska, Róża and Zasów.
For details see: www.pierwszawojna.podkar-
packie.pl ●
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M
asujący, wentylujący fotel, 
świetne audio, do tego 
możliwość przyspieszenia 
w dowolnym momencie, 
adaptacyjne zawieszenie 
i  wskaźnik chwilowego 

spalania przez większość drogi rzadko 
przekraczający siedem litrów, to wszystko 
nastrajało refleksyjnie. Aktywny tempo-
mat pilnował, by zbytnie zamyślenie nie 
zaowocowało kolizją.

Działający (to nie jest aż tak popular-
ne) system wykrywający ograniczenia 
prędkości rzucał na szybę informację, 
więc na nich też nie trzeba się było 
specjalnie skupiać. Myśli ogniskowały się 
wokół pytania: gdzie popełniłem błąd?

Gdzieś na obwodnicy Kielc już wie-
działem. To był ciepły dzień, pod koniec 
września 1994 roku. W  Krakowie, na 
ulicy Warneńczyka, patrząc od Wisły 
po prawej stronie, na wysokości nr 9. 
Wtedy Leszek Maleszka zadał mi pytanie: 
Marcin a  nie chciałbyś pójść do pracy do 
UOP-u? Gdybyś chciał, mógłbym pomóc.

I  ja, idiota, nie potraktowałem tej pro-
pozycji poważnie. Na swoje usprawiedli-
wienie mogę mieć tyle, że „Gry uliczne” 
miały premierę dwa lata później, więc 
słowo „Ketman” z  niczym specjalnym 
mi się nie kojarzyło. Sam Maleszka był 
co prawda trochę dziwny, ale pamiętałem, 
że starsze koleżanki (np. Kasia Kolenda 
czy Janowska) patrzyły na niego jak 
w tęczę.

Mijając miejscowość o  pięknie 
brzmiącej nazwie – Diament, zacząłem 
się zastanawiać, czy mógłbym w  UOP-ie 
zrobić karierę. Na obwodnicy Wodzi-
sławia wiedziałem, że to nie miałoby 
znaczenia, gdyż 15 lat później, w  roku 
2009 przechodziłbym na emeryturę. 
Jako emerytowany funkcjonariusz służb 
specjalnych bez problemu bym się za-
trudnił jako kierowca. Kierowca nie byle 
kogo. Kogoś, kogo by było stać na audi 
A8. I wtedy to ja siedziałbym na Wilczej 
w A8 pod „Nolitą” czekając na pryncy-
pała, grając w  coś na iPadzie, czytając 
bądź tylko rozkoszując się najlepszym 
masażem, w jaki kiedykolwiek wyposażo-

no samochodowy fotel.
Niestety nie skorzystałem z  okazji. 

A szczęście było tak blisko… ●

●●● IN ENGLISH

A8 REFLECTIONS

Driving from Warsaw to Cracow 
and back just for nothing, I  had 

some time to think about my life.

Ventilated, massaging seats, excellent 
audio plus the possibility of speeding up 
at any moment, adaptive suspension and 
the instant fuel consumption indicator 
showing less than seven litres during 
most of the journey – all this got me in 
a reflective mood. I had the cruise control 
turned on, which made sure my reflec-
tions didn’t results in an accident.

The speed limit recognition system 
was also on (which is not that popular) 
and kept displaying information on the 
windscreen, so I  didn’t have to concen-
trate on that either. My thoughts were 
focusing on one question: where did 
I make a mistake?

I had an answer to this question 
somewhere on the bypass around Kielce. 
It was a  hot day towards the end of Sep-

tember 1994. Cracow, Warneńczyka street 
9. Leszek Maleszka asked: “Marcin, how 
about working in the Office for State Pro-
tection? I  could help if you like.”

I  didn’t treat that offer seriously. How 
stupid of me. The only thing I  can say to 
justify my behaviour is that hardly any-
one then knew that Maleszka had been 
collaborating with the communist secret 
services for many years.

Going past a  town beautifully named 
Diament (Diamond), I  started wonder-
ing if I  could have had a  career in this 
office. On the bypass around Wodzisław 
I  already knew that it didn’t in fact 
matter because I  would have retired 15 
years later, in 2009. As a  retired secret 
service agent, I  would have easily got 
a job as a driver driving not just anybody 
but those who could afford the Audi A8. 
And then it would have been me sitting 
in an A8 on Wilcza street outside the 
Nolita Restaurant in Warsaw, waiting 
for my boss and playing a  game on my 
iPad, reading or just delighting in the 
best massage a  car seat has ever been 
equipped with.

Unfortunately, I  hadn’t taken the 
occasion. And it was so close... I could be 
driving such a  car every day and even get 
paid for that. ●

Jadąc właściwie po nic z  Warszawy do Krakowa i z powrotem 
miałem czas, żeby zastanowić się nad swoim życiem. 

 ● TEKST: MARCIN KĘDRYNA  ● FOT.: MAT. PRASOWE
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Fryzury/hair: Przemysław Kania

Makijaż/makeup: Patrycja Pindelak
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PRZEPIS / RECIPE

200 g migdały świeżo zmielone, 
50 g mąka kokosowa lub wiórki kokosowe, 
40 g ksylitol (lub inna substancja słodząca), 
1/2 łyżeczki cynamon lub do smaku, 
3 jajka lub 3 łyżki lnu złocistego świeżo zmielonego, 
2 łyżeczki kamienia winnego (proszku bezglute-
nowego) zmiksowane z  dodatkiem niewielkiej ilości 
wody do konsystencji gęstej śmietany.

Rozłóż płasko w  foremce na ciasto, obłóż 
plastrami jabłek i  posyp cynamonem. Piecz 
w  temperaturze 170 stopni przez ok 35 minut. 
Jedz jeszcze ciepłe.
Więcej na blogu: smakoterapia.pl

200g freshly ground almonds, 
50 g coconut flour or dried coconut, 
40 g xylitol (or other sweetener), 
1/2 tsp cinnamon (or to taste), 
3 eggs or 3 tbsp freshly ground golden linseeds, 
2 tsp cream of tartar (gluten-free powder) mixed 
with a  small amount of water to reach the consisten-
cy of thick cream.  

Line the base of a  cake tin with a  thin layer 
of the dough, cover it with apple slices and 
sprinkle the whole mixture with cinnamon. 
Bake the cake for around 35 minutes in 170 
degrees. Serve warm.
Read more on the blog: smakoterapia.pl

Majówka Matki Smakoterapii  
OSTATECZNIE NA SŁODKO
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 FELIETON COLUMN

Jesteście gotowi? To będzie horror z cia-
stem w  tle.

Zaczyna się pięknie i  obiecująco, jak 
w  prawdziwym filmie grozy. Nikt nie 
przewiduje nadciągającej katastrofy. 

Najpierw plany palcem po mapie, czyli 
okiem po wirtualnej Ziemi, potem decy-
zja, zakupy bezglutenowo-beznabiałowo-

-bezcukrowe na tydzień, pakowanie i… 
będą wakacje! Budzik, dziecię pod pachę, 
mąż pod rękę, walizki na kółkach, tak-
sówka, ekscytacja, podskoki i  szczebiota-
nie dziecięcia, następnie – uwaga – cmok 
w  lotniskową barierkę bo… „państwa 
samolot odleciał”. Biuro pośredniczące 
pomyliło godziny! To nic, że dziecię, 
połykając łzy, błaga by polecieć gdziekol-
wiek, byle natychmiast i  matka wie, że 
przez najbliższe 3 dni ma przechlapane. 
To nic, że mąż nerwowo drepcze w  kół-
ko, z  bukietem kwiecistych przekleństw 
jeszcze nie wypowiedzianych. Cóż więc 
można zrobić ciągnąc za sobą resztę obo-
lałej familii? Jak to co? Ciasto! Bez mąki, 
cukru i  mleka. Cynamonowe, kokosowe, 
jabłkowe, wypełniające dom znakomitą 
mieszanką kojących aromatów. Już lepiej. 
Smacznego! ●

●●● IN ENGLISH

TASTE-THERAPY MOTHER’S 
(ULTIMATELY) SWEET MAY DAY

 
Are you ready? Today I’m going to write 
about a  nightmare with a  cake in the 
background.

It begins nice and promising, like 
every horror movie. Nobody can see the 
catastrophe approaching.

We begin by planning our trip with 
a map and a  virtual Earth, then we make 
the decision and do some gluten-free, 
dairy-free and sugar-free shopping for 
the whole week, finally pack our things 
and... holidays! The alarm clock wakes 
me up, I  take my child under my arm 
and my husband by my hand, carry the 
suitcase, take a  taxi, fell the excitement 
and see my kid jump and twitter with joy 
and finally... It turns out that “the plane 
has just departed”. Our travel agency has 
confused hours! So what that my child 
swallows back his tears and begs us to fly 
anywhere? I  still know that for the next 
three days I’m done for. So what that 
my husband waddles around nervously 
swearing viciously under his breath? 

● TEKST: IWONA ZASUWA

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), 
fascinated with curing with natural food, the author of cooking 
workshops focusing on the healthy eating, a mum of small allergy 
sufferer, a musician and a pedagogue. She works on the stage on 
the daily basis, for 17 years at Kayah’s. She has an unusual skill of 
making up creative recipes despite of diet limitations she had to 
use in her cooking. Called by her Readers a Queen of Millet Groats. 
She works on the first volume of her book.

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), zafas-
cynowana leczeniem za pomocą naturalnego żywienia, autorka 
warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania, mama 
małego alergika, muzyk i pedagog. Na co dzień pracuje na scenie, od 
17 lat u boku Kayah. Posiada niezwykłą łatwość wymyślania cieka-
wych przepisów mimo ograniczeń dietetycznych, jakie musiała 
zastosować w swojej kuchni. Przez Czytelników nazywana Królową 
Kaszy Jaglanej. Pracuje nad pierwszą częścią książki.

SMAKOTERAPIA.PL  ●  WWW.FACEBOOK.COM/SMAKOTERAPIAfo
t.:
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What can I  do dragging my whole 
suffering family along? Well, that’s quite 
obvious. I can make a  cake! Without 
flour, sugar or milk. A  cinnamon, coco-
nut and apple cake to fill the whole house 
with a mixture of pleasant and soothing 
aromas. We’re feeling better now. Bon 
appétit! ● 
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KIESZONKOWY FORT  

KNOX 

● ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE



KNOX ZAMIENIA SMARTFONA 
W DWA. JEDEN PRYWATNY, 
DRUGI SŁUŻBOWY. OBA – 
PATRZĄC FILOZOFICZNIE – 
MAJĄ NIEWIELE WSPÓLNEGO. 
DANE SŁUŻBOWE OD 
PRYWATNYCH ODDZIELONE 
SĄ ZDECYDOWANIE 
MOCNIEJSZYM MUREM, NIŻ 
TEN KTÓRY DZIESIĘĆ LAT 
TEMU ODDZIELAŁ REDAKCJĘ 
WYBORCZEJ OD CZĘŚCI 
WYDAWNICZEJ AGORY
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Dawno, dawno temu była sobie 
firma o miło brzmiącej nazwie 
Blackberry. Firma ta robiła tele-
fony, całkiem niezłe, które nosili 

wszyscy biznesmeni, funkcjonariusze 
administracji państwowej i sam Barack 
Obama. Nosili je nie dlatego, że były 
niezłe, tylko dlatego, że firma udo-
stępniała bezpieczny system pocztowy, 
który umożliwiał owym biznesmenom, 
funkcjonariuszom i Barackowi Obamie 
kontakt z centralą. Czas płynął, telefony 
innych firm stały się smartfonami, 
telefony Blackberry też, ale jakoś słabiej. 
Użytkownicy blakberaków (również tak 
je nazywano) byli coraz mniej z nich 
zadowoleni. Kończyło się na tym, że 
zaczęli nosić przy sobie po dwa telefony, 
co nie jest zbyt wygodne.
Ale przyszedł rok 2013 i Samsung przed-

stawił system KNOX. Nazwa prawdo-
podobnie pochodzi od fortu Knox (jeśli 
nie wiecie, o co chodzi – sprawdźcie 
w googlach). KNOX zamienia smartfona 
w dwa. Jeden prywatny, drugi służbowy. 
Oba – patrząc filozoficznie – mają ze 
sobą niewiele wspólnego. Dane służbowe 
od prywatnych oddzielone są zdecy-
dowanie mocniejszym murem niż ten, 
który dziesięć lat temu oddzielał redakcję 
Wyborczej od części wydawniczej Agory.
Ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze 
jest to, że dzięki systemowi użytkownicy 
mogą bezpiecznie łączyć się i przesyłać 
dane. Tu powinniśmy zacząć wypisywać 
różne trudne słowa, ale nic z nich nie 
rozumiemy. Więc napiszemy tylko, że 
KNOX wdraża FBI i jeszcze jakieś polskie 
służby  państwowe, które proszą, by ich 
nazw nie wymieniać. ●
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Już w starożytności przez tereny dzi-
siejszej Polski przebiegał niezwykle 
ważny szlak handlowy. Przy szlaku 
powstawały później grody, karczmy 

i zajazdy, składy towarów, a włodarze miast 
dysponowali prawem składu, które nakazywa-
ło wędrującym przez gród kupcom zatrzy-
manie się w nim na jakiś czas i wystawienie 
towarów do sprzedaży. Choć jeszcze tego nie 
wiedzieliśmy, już wtedy potrafiliśmy czerpać 
benefity z logistyki i transportu między-
narodowego. Dziś, choć realia są zupełnie 
inne, w dalszym ciągu nie możemy żyć bez 
logistyki.

Dołączenie Polski do Unii Europejskiej 
zaowocowało w naszym kraju zwiększeniem 
popytu na profesjonalne usługi logistyczne. 
Zwiększył się też zasięg – firmy z tej branży 
nie mogły się już ograniczać jedynie do granic 
Polski, ponieważ klienci chcieli przewozić 
swoje towary na znacznie dalsze odległości. 
Przedsiębiorcy z innych krajów, korzystając 
z wstąpienia Polski do Strefy Schengen, mogli 
także zniwelować koszty transportu swoich 
towarów choćby na linii wschód-zachód 

i północ-południe dzięki temu, że mogli 
swobodnie przejeżdżać przez Polskę. W ten 
sposób do naszego kraju zawitała na dobre 
spedycja międzynarodowa.

Logistyka to jednak zespół naczyń połą-
czonych – zestaw ciężarówek i kierowców 
nie wystarczy, by stać się ważnym graczem 
na trudnym rynku. Do tego potrzebna jest 
też infrastruktura, której zapewnienie leży 
w gestii państwa i samorządów (choćby drogi 
i parkingi), ale także i inne elementy samej 
logistyki, jak magazyny, możliwość przepa-
kowywania towarów, czy w końcu spedycja 
morska, kolejowa lub powietrzna – cargo.

I znów – to, co kiedyś mogło być wadą, 
dziś staje się zaletą. W czasach gospodarki 
centralnej leżące daleko od głównych siedzib 
urzędów Podkarpacie nie mogło liczyć na 
znaczące profity z logistyki. Dziś jest zgoła 
inaczej. Region stał się bramą nie tylko dla 
towarów kursujących do i z krajów Europy 
wschodniej, ale także z północy na połu-
dnie i odwrotnie. Z tego faktu korzystają 
przedsiębiorcy, ale także i klienci. Przedsię-
biorcy szybko zorientowali się, że położenie 

geograficzne może sprawić, że klienci sami 
do nich przyjdą. Trzeba im było zatem zaofe-
rować wysoką jakość i wachlarz usług – przy 
czym musiały być one na tyle wysokie, by 
sprostać standardom, które jeszcze półto-
rej dekady temu mogły się nam wydawać 
wyśrubowane, a których wymagali klienci 
zagraniczni. Dzięki temu, tuż po zmianach 
ustrojowych w naszym kraju, firmy takie, jak 
pilzeńska Omega zdobywały pierwsze ostrogi 
w transporcie międzynarodowym. Po latach 
na rynku zostali najsilniejsi.

Obecnie, w związku ze zwiększającą się 
produkcją i współpracą międzynarodową, 
logistyka i transport międzynarodowy 
odgrywają w Polsce jeszcze ważniejszą rolę. 
Do najbardziej popularnego w naszym kraju 
transportu kołowego wkrótce być może 
dołączy lotnicze cargo. Już w tej chwili trwają 
rozmowy między rzeszowskim lotniskiem 
a portem lotniczym w Miami, jednym z naj-
większych portów obsługujących transport 
towarów drogą powietrzną na świecie. Uru-
chomienie regularnego połączenia towarowe-
go między oboma lotniskami zaplanowane 

NA SKRZYŻOWANIU  
SZLAKÓW

Dzięki swojemu położeniu geograficznemu Polska jest bardzo ważnym 
graczem na europejskiej mapie logistycznej.

 MIASTO CITY

● TEKST.: ŁUKASZ TAMKUN         ● ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE



zostało na 2015 rok. Ale – co warto podkreślić 
po raz kolejny – logistyka to zespół naczyń 
połączonych. Połączenie między lotniskami to 
jedno, ale towary trzeba też będzie dostarczyć 
do i z rzeszowskiego portu lotniczego, rozkol-
portować po kontynencie, a przede wszyst-
kim magazynować przez czas konieczny dla 
zapewnienia transportu. 

Popyt powoduje podaż – podkarpaccy 
przedsiębiorcy już teraz przygotowują się na 
konieczność zapewnienia obsługi większej 
ilości klientów. Grupa Omega Pilzno lada 
moment zainauguruje działalność drugiego 
magazynu Podkarpackiego Parku Logi-
stycznego w Mokrzcu, 57 kilometrów od 
Rzeszowa. Docelowa powierzchnia magazy-
nów zlokalizowanych w Parku sięgnie 70 tys. 
metrów kwadratowych. Dodatkowo Park już 
teraz oferuje szereg usług dodatkowych jak 
przepakowywanie, metkowanie, co-packing 
i cross-docking, dzięki czemu Grupa Omega 
Pilzno może kompleksowo zorganizować 
całość działań logistycznych dla danego 
klienta. ●

●●● IN ENGLISH

AT THE INTERSECTION 
OF THE ROUTES

Thanks to its geographical location, 
Poland is a significant player on the 

European logistic map. 

In the ancient times, an extraordinarily 
important trade route went through the areas 
which now belong to Poland. Then, towns, 
inns and taverns, storehouses were built along 
the route, and the overlords of the cities had 
the right of those storehouses, which ordered 
the merchants wandering across the city to 
stop there for some time and put up their 
goods for sale. Even though we didn’t know 
that, we were able to derive benefits from the 
logistics and international transport. Today, 
despite the fact that the reality is completely 
different, we still cannot live without logistics. 

Poland’s becoming a member of the 
European Union resulted in an increase in 
demand for professional logistic services in 
Poland. The range increased as well, the com-
panies from the business could no longer limit 
themselves to the Poland’s borders, since their 
customers wanted to transport their goods 
in much longer distances. The entrepreneurs 
from other countries, using Poland’s joining 
to the Schengen Zone could smooth the costs 
of the transport of their goods at least on the 
East-West and North-South lines thanks to 

the fact that they could freely travel across Po-
land. Thus, international freight forwarding 
came to our country for good. 

However, logistics is a self-regulating 
system, a set of trucks and drivers is not 
enough to become an important player on 
this difficult market. Another thing needed 
is an infrastructure which the authorities and 
self-governments should ensure (like roads 
and car parks) as well as other elements of the 
very logistics, like storehouses, opportunity to 
trans-ship the goods and finally, sea transport, 
rail transport and air transport – cargo. 

And again, the thing that once could have 
been a disadvantage, now can be an asset. In 
the times of central economy, Podkarpacie 
region, lying far from the head offices, could 
not count on the significant profits from 
logistics. Today, it looks totally different. The 
region became a gateway not only for the 
goods coming and going from the countries 
of the Eastern Europe, but also from the 
North to the South and the other way round. 
This fact is exploited by the entrepreneurs as 
well as customers. The entrepreneurs figured 
it out quickly that the geographical situation 
can make the customers come to them. The 
thing which remained was to offer them high 
quality and an array of the services, but at 
the same time, they should be high enough 
to face up to the standards which could have 
been considered exorbitant still a decade 
and a half ago, and which foreign customers 
required. Thanks to it, after the changes of 
the political system in Poland, companies like 
Omega Pilzno were gaining firsts boosts in 
the international transport. After years on the 
market, they became the strongest. 

Currently, the logistics and international 
transportation play even more important role 
in Poland due to the growing production and 
international cooperation. It is possible that 
air cargo will join the most popular transport 
in our country, road transport. Even now, the 
negotiations between Rzeszów Airport and 
Miami Airport, one of the biggest airports 
operating the transport of goods in the world 
are taking place. Opening a regular cargo 
connection between those two airports is 
scheduled for 2015. But, what is worth men-

tioning once again, the logistics is a self-regu-
lating system. A link between the airports is 
one thing, but the goods need to be delivered 
to and from the Rzeszów Airport, distribute 
them around the continent, and above all, 
store them for the time needed to ensure the 
right transport. 

Demand causes supply – the entrepreneurs 
from Sub-Carpathian region are preparing 
themselves for the necessity to ensure the 
service of an increased number of clients. 
Omega Pilzno Group is going to open in 
a moment the second storehouse of the Sub-
Carpathian Logistics Park in Mokrzec located 
57 kilometers from Rzeszów. The target size of 
the storehouses situated in the Park is planned 
to be 70 thousand square meters. Additional-
ly, the Park offers now an array of additional 
services, like repacking, labelling, co-packing 
and cross-docking. By this, Omega Pilzno 
Group can organize in a complex way whole 
logistics activities for a certain customer. ●
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OBECNIE, W ZWIĄZKU 
ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ SIĘ 
PRODUKCJĄ I WSPÓŁPRACĄ 
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Jeśli ta technologia  
spełni nadzieje, powstanie 
branża, w której warto 
szukać pracy.

▶▶Nowy rynek, nowe szanse. Nasi producenci drukarek 3D walczą, by je wykorzystać.

▶▶Na razie najlepsze perspektywy daje im zagranica. „W Polsce jest pewien problem”.

Znaczenie pingwina Blondasa dla polskiej 
branży druku 3D trudno przecenić. Ptak 
z  warszawskiego zoo, który w  połowie marca 
stracił – najpewniej w  wyniku jakiejś utarcz-
ki – pokaźną część dzioba, stał się na moment 
w  kraju prawdziwym bohaterem mediów. 
Nie z  powodu kontuzji, lecz sposobu, w  jaki 
weterynarze próbują mu pomóc. W  świat 
poszła bowiem informacja, że proteza pin-
gwiniego dzioba zostanie wydrukowana na 
drukarce 3D. I  to przez polską firmę Omni3D 
z  Poznania. 

Do ekscytacji mediów takimi fajerwer-
kami (ostatnio można było przeczytać nawet 
o  planach wydrukowania w   3D całego bu-
dynku w  blisko 20 godz.) specjaliści z  bran-
ży podchodzą niekiedy z  ironią. Niemniej 
to dzięki temu technologia druku 3D zyskuje 
rozgłos i  przyciąga uwagę inwestorów, któ-
rzy na świecie szybko stają się entuzjastami 
drukowanej rzeczywistości. A  to daje szansę 
walki o  ten rodzący się rynek młodym fir-
mom – także w  Polsce.

O  olsztyńskiej spółce Zortrax po raz 
pierwszy można było szerzej usłyszeć, gdy 
w  zeszłym roku zgromadziła poprzez amery-
kański portal crowdfundingowy Kickstarter 
prawie 180 tys. dol. Drugi raz – w  tym roku, 
kiedy zawarła umowę na dostarczenie 5 tys. 
swoich drukarek 3D koncernowi kompute-
rowemu Dell (licząc po cenie katalogowej, 
wartość kontraktu szacowano na ponad 34 
mln zł). A  w  ostatnich tygodniach pozy-

skała na rozwój ponad 6 mln zł z  emisji ob-
ligacji. Zortrax nie podaje spodziewanego na 
ten rok poziomu przychodów, mówi jednak, 
że na czysto spodziewa się zarobić ok. 8 mln 
zł. Wspomina o  wejściu na NewConnect, 
a  później na giełdę. 

– To jedyna polska firma, która już obec-
nie generuje sprzedaż na poważnym pozio-
mie i  cały czas ją rozwija – uważa Paweł Ślu-
sarczyk, twórca branżowego 
portalu Centrumdruku3D.
pl. – Inwestorzy w  nią wie-
rzą. Za chwilę będzie jednym 
z  kluczowych graczy na ryn-
ku druku 3D na świecie. Albo 
wejdzie do pierwszej piąt-
ki tego typu firm, albo ktoś 
z  czołówki ich wykupi – prze-
widuje Ślusarczyk. Graczy, 
którzy mają już doświadczenie i  przyczółki 
w  biznesie, jest jednak w  Polsce więcej. Po-
znańska spółka Omni3D – ta od dziobu pin-
gwina – spodziewa się w  tym roku przycho-
dów rzędu 5 mln zł (przy sprzedaży 400–500 
sztuk urządzeń i  założeniu, że ich średnia 
cena to 10 tys. zł). – Szacujemy swój kwotowy 

udział w  polskim rynku drukarek 3D na 40 
proc. – mówi Konrad Sierzputowski, założy-
ciel i  szef Omni3D. Ambitne plany deklaruje 
też wrocławska spółka ZMorph, która mie-
sięcznie produkuje kilkadziesiąt drukarek 3D. 
Firma wynajęła agencję PR i  zapowiada teraz 
niepubliczną emisję akcji skierowaną do in-
westorów prywatnych (tzw. pre–IPO). Chce 
z  niej pozyskać kilka mln zł. Dalszym punk-

tem programu ma być debiut na 
alternatywnym rynku AIM 
w  Londynie. 

Analitycy Goldman 
Sachs wymienili druk 3D 
wśród najważniejszych tren-
dów technologicznych tego 
roku. Przedsiębiorców chcą-
cych spróbować sił na rodzą-
cym się rynku będzie więc 

przybywać. W  połowie kwietnia konkurs na 
najlepszy studencki start–up („Odkrycie ryn-
ku 2014” pod patronatem „Rzeczpospolitej”) 
wygrała spółka Pirx 3D założona przez stu-
dentów z  UJ i  AGH. Ale branża kusi nie tyl-
ko młodych. Produkcję drukarek 3D zaczęła 
niedawno duża fabryka Flextronics w  Tcze-
wie. Na zlecenie duńskiej firmy (o  nieujaw-
nionej nazwie) powstaje tam elektronika pro-
duktów, obudowy i  metalowe elementy do 
urządzeń. 

Mimo fascynacji drukiem 3D prognoz 
rozwoju tego rynku w  Polsce nie ma. Nie 
bada go ani GfK, ani IDC Polska, ani Zwią-

Polska
w druku

Nasz kraj mieści się 
w pierwszej dziesiątce 
producentów takich 
urządzeń na świecie.



linie produkcyjne – tłumaczy Ślusarczyk. – 
W  efekcie np. Zortrax jest znacznie bardziej 
znany w  USA, Azji i  Europie Zachodniej niż 
u  nas, gdzie traktuje się go jak niewielką fir-
mę z  Olsztyna prowadzącą ciekawą działal-
ność – dodaje.

– Lokalizacja jest drugorzędna. Liczy się 
umiejętność odnalezienia swojego mode-
lu biznesowego – uważa Karolina Bołądź, 
udziałowiec z  Zortraxu. Dodaje jednak, że 
choć jej firma widzi stały wzrost zaintereso-
wania tą technologią w  kraju, to podstawą jej 
działalności jest eksport.

Inaczej to wygląda w  przypadku 
Omni3D. 80 proc. jej produkcji (która w  tym 
roku sięgnie w  Omni3D 400–500 urzą-
dzeń) trafia na rynek krajowy. – Obsługuje-
my głównie architektów, wszelkiego rodzaju 
firmy produkcyjne oraz np. jubilerów – mówi 
Sierzputowski. Biura architektoniczne dru-
kują w  3D makiety swoich projektów. Jubile-
rzy – biżuterię. W  3D drukuje się precyzyjnie 
uformowane np. z  żywicy formy, w  któ-
re potem są wylewane kruszce. – Ostat-

zek Importerów i  Producentów Sprzętu 
Elektrycznego i  Elektronicznego. – Biorąc 
pod uwagę, że sam Zortrax zrealizuje w  tym 
roku zamówienie dla Della na 5 tys. druka-
rek, cały rynek produkcji takich urządzeń 
można tu pewnie ocenić na powyżej 10 tys. 
drukarek rocznie – obstawia Maciej Kabat, 
główny analityk Domu Maklerskiego Invista. 
– Za wcześnie jednak na poważne szacowanie 
jego wartości – zastrzega. Podobnie widzi to 
Przemysław Jaworski, prezes spółki ZMorph. 
Uważa on, że drukarek 3D może powstać 
w  Polsce w  tym roku 10–20 tys.

– Polska nie jest potentatem, ale mieści 
się w  pierwszej 10 producentów światowych. 
Czołówka to USA i  Holandia. W  2011 roku 
na świecie wyprodukowano ok. 25 tys. takich 
urządzeń. Tyle samo będzie wytwarzanych 
tylko u  nas w  kraju za blisko trzy lata – pro-
gnozuje z  kolei Sierzputowski.

– Z  Polską jest pewien problem – mówi 
Paweł Ślusarczyk. Drukarki 3D naszych firm 
umożliwiają głównie produkcję z  plastiku 
i  stosowane są w  przemyśle do tzw. szybkie-
go prototypowania – dzięki nim inżyniero-
wie mogą szybko wizualizować projektowany 
element. Po to właśnie Dell zamówił drukar-
ki w  Zortraxie. – Te urządzenia są przede 
wszystkim wykorzystywane przez projektan-
tów w  działach R&D na zasadzie „szkicow-
nika”. Ale duże koncerny zazwyczaj lokują 
w  Polsce nie działy badań i  rozwoju, lecz 

Zortrax zasłynął, gdy koncern Dell 
zamówił u niego  

5 tys. drukarek 3D. Na zdjęciu 
Rafał Tomasiak, szef firmy,  

i Karolina Bołądź, udziałowiec.

Konrad 
Sierzputowski, 

prezes Omni3D:  
– Zwykle zaczyna 

się od zamówienia 
jednej drukarki, ale 
potem widzimy, że 
klient rzeczywiście 
z niej korzysta, bo 
wraca do nas po 

materiały. 

Przemysław Jaworski, prezes 
ZMorphu:  

– Rynek jest bardzo pojemny, tylko 
firmy jeszcze obawiają się 

inwestować w taki sprzęt. Trzeba 
je trochę „poewangelizować”. 

Studenci z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i AGH, twórcy firmy 
Pirx 3D. W połowie kwietnia wygrali 

konkurs na najlepszy studencki 
start-up „Odkrycie rynku 2014", 

w którym startowało 40 firm.
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nio braliśmy udział 
w  przygotowaniu po-
kaźnej wielkości krzyża 
dla jednego z  biskupów. 
Wykonaliśmy wydruk 3D, 
z  którego później została 
zrobiona silikonowa for-
ma do odlewu krucyfiksu 
w  metalu – opowiada Sierz-
putowski. I  on przyznaje 
jednak, że polskie przed-
siębiorstwa kupują na razie 
zbyt mało drukarek 3D, by 
rynek mógł tu szybko rosnąć. 
– Chcemy więc zwiększać 
udział produkcji dla zagranicy 
i  zmierzać w  kierunku ryn-
ku medycznego. Mam na myśli 
drukowanie protez i  implantów kostnych – 
zapowiada.

Na rynek światowy nastawia się także 
ZMorph. – Głównie na projektantów, desi-
gnerów, artystów i  inżynierów, ale także na 
sektor, do którego nie kieruje się nasza kon-

kurencja. Mam na myśli dru-
karki do produkcji ciastek, 
czekoladek itp. oraz drukar-
ki do produkcji naczyń cera-
micznych – mówi Przemysław 
Jaworski. 

To jednak ciągle nic w  po-
równaniu z  tym, co już dzi-
siaj robią na drukarkach 3D 
Amerykanie, zwyczajowo 
pionierzy nowych technolo-
gii. – GE Aviation i  Airbus 

wykorzystują druk 3D w  metalu, z  tym że 
są to bardzo skomplikowane technologie. Za 
ich pomocą wykonuje się elementy silników 
lotniczych. Bardzo wytrzymałe i  jednocze-
śnie lekkie. Wykonanie ich z  takim samym 
skutkiem w  innej technologii jest niemożli-
we – mówi Paweł Ślusarczyk. A  jednocześnie 
panuje opinia, że przyszłość druku 3D to 
start–upy, małe i  średnie firmy, które za po-
mocą tej technologii mogą wdrażać i  testo-
wać nowe projekty, nie uruchamiając kosz-
townej produkcji przemysłowej. 

– Ta technologia ma dużą przyszłość, bo 
da się ją wykorzystywać w  wielu obszarach 
i  zastosowanie druku 3D może być bardzo 
szerokie – komentuje Maciej Kabat z  DM In-
vista. – Ale tak naprawdę trudno przewidzieć 
kierunek i  tempo jego rozwoju, co jest zwią-
zane głównie z  krótkim okresem istnienia tej 
branży.

Obecnie giganci to np. amerykańsko– 
–izraelski Stratasys, właściciel MakerBota. 
Miał w  2013 roku 484,4 mln dol. przychodów. 
Wprawdzie firma była prawie 27 mln dol. na 
minusie netto, ale w  tym roku spodziewa się 
już zysku i  przychodów rzędu 680 mln dol. 
Inni potentaci to amerykański 3DSystems 
– 513,4 mln dol. przychodów w  2013 roku 
i  44 mln dol. zysku netto (firma zakłada, że 
w  tym roku jej przychod53y wzrosną nawet 

Maciej Kabat uwa-
ża, że rynek może się 
rozwijać w  dwóch 
kierunkach – kiero-
wać swoje produkty 

do klientów instytucjonalnych albo do pry-
watnych. Ale na temat tego, czy drukarki 3D 
w  ogóle trafią do Kowalskiego, zdania są po-
dzielone. – Te urządzenia są jednak wciąż sto-
sunkowo drogie, a  poza tym szybko mogą się 
znudzić prywatnemu użytkownikowi. Raczej 
skłaniałbym się ku ich szerokiemu wykorzy-
staniu wśród klientów instytucjonalnych, np. 
we wszelkich biurach projektowych i  firmach 
produkcyjnych – przewiduje analityk.

Przemysław Jaworski z  firmy ZMorph 
swoje urządzenia nazywa „personalnymi fa-
brykami form”. – Są wielozadaniowe. Po wy-
mianie głowicy taki sprzęt można zmienić 
we frezarkę, która posłuży np. do wycina-
nia napisów – mówi. Jak dodaje, firma myśli 
już o  produkowaniu maszyn do drukowania 
nie tylko z  plastiku czy ceramiki, ale także 
z  metalu, m.in. dla przemysłu ciężkiego. – 
Nie chcemy zbyt wiele zdradzać, ale to byłaby 
drukarka zdolna do produkowania przedmio-
tów wielkości mebli – mówi. 

– Użytkownicy „domowi” liczą na niską 
cenę i  łatwość obsługi, a  drukarek 3D uży-
wają hobbystycznie, do produkowania zindy-
widualizowanych gadżetów, figurek czy wła-
snych projektów 3D – mówi Bołądź. Konrad 
Sierzputowski zaznacza, że dla prywatnego 
klienta problemem jest cena (zaczyna się od 
kilku tysięcy złotych) oraz obsługa. – Dru-
karek 3D nie obsługuje się tak jak tych dru-
kujących na papierze. Są pod tym względem 
raczej podobne do maszyn przemysłowych 
CNC [obrabiarek – red.] – mówi. 

Zdaniem Pawła Ślusarczyka wypromo-
wanie nazwy drukarka 3D było jednak mi-
strzowskim zabiegiem. – Gdyby nie to, wcale 
byśmy o  nich nie rozmawiali. Bo  
to nie są nowe rozwiązania. Druk 3D  
powstał w  połowie lat 80., a  pierwsze  
badania koncepcyjne nad tą technologią datu-
je się na lata 60. ubiegłego wieku!  
– wskazuje. I  dodaje: – W  przyszłości dru-
karka 3D będzie tak powszechna jak dziś np. 
kosiarka do trawy, którą teoretycznie może 
mieć każdy, ale w  praktyce – kupują tylko ci, 
którzy mają trawnik. Drukarka 3D może być 
bardzo przydatna do tworzenia rozmaitych 
elementów urządzeń lub przedmiotów użyt-
kowych. Ale jako zabawka szybko się znudzi.

——  Magdalena Lemańska
Jednym słowem: Analiz polskiego rynku 
drukarek 3D jeszcze nie ma. Ale i  producenci, 
i  inwestorzy wierzą w  jego wielką przyszłość. 

do 720 mln dol.), 
czy holenderskie 
firmy Ultimaker i  Shapeways. 

Maciej Kabat: – Biorąc pod uwagę bardzo 
wysokie wyceny akcji producentów drukarek 
3D notowanych na zagranicznych giełdach, 
można zauważyć, że inwestorzy zakładają 
znaczącą poprawę wyników. Stosunek ceny 
ich akcji do zysku [wskaźnik określający sto-
pień atrakcyjności akcji – red.] jest bardzo 
wyśrubowany. 

– Na czele są USA. Ale Europa szybko 
nadrabia zaległości i  staje się najprężniej roz-
wijającym się rynkiem drukarek 3D  
– mówi Karolina Bołądź z  Zortraxu. Jeśli 
ktoś chce wystartować w  tej branży, powi-
nien jednak mieć co najmniej kilka mln zł. – 
Spółki są głodne pieniędzy, bo znaczna część 
budżetu jest wykorzystywana na badania 
i  rozwój. My jako start–up mieliśmy zaled-
wie 650 tys. zł i  borykaliśmy się ze sporymi 
problemami. Dziś, żeby wyjść na nowe rynki 
i  tworzyć nowe produkty, poszukujemy ko-
lejnego inwestora – mówi Sierzputowski. 

– Jest wiele projektów drukarek 3D, które 
pomimo wysokiego poziomu finansowania 
poprzez crowdfunding, aniołów biznesu czy 
fundusze inwestycyjne nie odnoszą sukcesu – 
zastrzega Bołądź.  
– Na rynku zostają najlepsi.  

Jeśli druk 3D spełni nadzieje, stanie się 
sektorem, w  którym warto szukać pracy. 
– Specjalistów jest bardzo mało, sami szkoli-
my pracowników i  po kilku miesiącach sta-
ją się ekspertami – przyznaje Sierzputowski. 
Kierunek ukończonych studiów nie ma więk-
szego znaczenia.  
– Dobrze jednak, jeśli jest to wykształcenie 
związane z  wszelkiego rodzaju projektowa-
niem przestrzennym, np. architektura czy 
mechatronika – dodaje. 

Obiecujący jest 
rynek medyczny, 

zwłaszcza  
tworzenie protez  

i implantów 
kostnych. 

Dziób wydrukowany 
przez Omni3D jest 
zielony, bo to tylko 
próbka. Ostateczny 

wydruk będzie miał już 
właściwy kolor. 

„Najdziwniejszym 

naszym 

zamówieniem 

jest jak dotąd… 

dziób pingwina 

zlecony przez 

warszawskie 

zoo, kiedy 

ptakowi złamał 

się jego własny. 

Wydrukowaliśmy 

kilka dziobów 

i musimy teraz 

wybrany model 

skonsultować 

z weterynarzami”.

10-20

MLN ZŁ

Tyle tys. różnych drukarek 3D może (wg luźnych 
szacunków) powstać w tym roku w Polsce.

5
 

Mniej więcej takich 
przychodów 

spodziewa się w tym 
roku producent 

drukarek Omni3D  
z Poznania. 



zhciało wygrać samochód, kupowało się 
los na loterii, a  następnie liczyło na po-
zytywny efekt. Od przyszłego roku ama-
torom wygranych dojdzie jeszcze jedna 
możliwość zdobycia nagrody. Auto będzie 
można wygrać nie tylko w  konkursach 
organizowanych przez firmy, telewizje 
i  tabloidy, ale także przez… Ministerstwo 
Finansów. By wziąć w  nich udział, wy-
starczy zbierać paragony fiskalne, np. przy 
okazji zakupów w  sklepie, a  następnie 
przesłać je pod odpowiedni adres lub zare-
jestrować w  internecie.

Uruchomienie loterii, która już otrzy-
mała miano „paragonowej”, ministerstwo 
planuje od początku przyszłego roku. – 
Co miesiąc wśród odbierających para-
gony przy zakupach będzie losowany 
samochód osobowy – mówi Mate-
usz Szczurek, minister finansów. 
Auto ma być nie byle jakie 
– rodzinne. A  do puli na-
gród minister chce jesz-
cze dwa razy w  mie-
siącu dorzucać nagrody 
dodatkowe. Jakie? Tego 
jeszcze nie wiadomo, re-
sort zapewnia, że będą 

to było na Słowacji czy w  Grecji – rów-
nież polscy podatnicy zwrócą uwagę na 
to, że warto odbierać paragony – podsu-
mowuje Jacek Kapica. Minister Szczurek 
dodaje: „Rada UE zobowiązała Polskę do 
przedstawienia działań, które pozwolą na 
ograniczenie deficytu sektora finansów 
publicznych poniżej  

3 proc. PKB do 2015 roku. Loteria 
paragonowa jest jednym z  pomy-
słów na zrealizowanie tego celu”. 

Zagraniczne doświadczenia 
podpowiadają, że może to być 
dobra droga. Na Słowacji lote-
ria zwiększyła wpływy podatko-
we i  zachęciła rząd do obniżki 
VAT. Portugalia też wprowa-
dziła podobny manewr u  siebie. 
Loteria spotkała się z  ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony 
Portugalczyków, a  liczba wy-

danych paragonów wzrosła o  połowę. 
W  kwietniowym losowaniu udział 
wzięło 270 mln kuponów. Prawdopo-
dobieństwo wygranej graniczy więc 

z  cudem.
Ale posłowie z  Komisji Finansów  

kwitują uśmiechem pytanie o  loterię.  
– Ot, taki podatkowy gadżecik – mówią.  
– Niczego nie popsuje, ale też niczego nie 
zmieni. Fajnie brzmi, ale nic nie da – to 
niektóre ich komentarze. Pomysł zdecy-
dowanie nie podoba się za to Maksowi 
Kraczkowskiemu, wiceszefowi Komisji 
Gospodarki. – Uciekanie przez przedsię-
biorców w  szarą strefę nie jest wynikiem 
ich niechęci do wydawania paragonów, ale 
zbyt wysokich obciążeń. To jest rzeczywi-
sty powód załamania systemu poboru po-
datków, od którego nie da się uciec – pod-
kreśla. Jego zdaniem proponowanie w  tej 
sytuacji loterii trzeba traktować w  katego-
riach humorystycznych.

——  Karol Manys
Jednym słowem: Rozdawaniem samochodów 
ministerstwo na pewno nie rozwiąże 
problemu  zbyt wysokich podatków.
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Polityka i Biznes

„atrakcyjne”. Miesięczna pula na ich zakup 
ma wynieść ok. 100 tys. zł, a  więc rocznie 
same nagrody kosztować będą 1,2 mln zł.

Loteria ma zachęcić klientów do od-
bierania paragonów, które są dowodem na 
to, że handlowiec czy usługodawca działa 
legalnie i  odprowadza stosowne podatki, 
a  dodatkowo wymuszać na nich wycho-
dzenie z  szarej strefy. – Tego 
rodzaju inwestycja z  powodze-
niem zwróci się poprzez ma-
sowe uczestnictwo obywateli 
w  tym przedsięwzięciu – prze-
konuje wiceminister finansów 
Jacek Kapica. Resort nie dys-
ponuje jednak wyliczeniami na 
temat tego, jakie konkretnie 
korzyści może przynieść to bu-
dżetowi. Kapica dodaje jednak, 
że w  sferze wydawania parago-
nów fiskus obserwuje znaczne 
nadużycia, co może świadczyć o  tym, 
że budżet jest oszukiwany. Zapew-
nia, że resort pracuje obecnie nad 
szczegółami organizacyjnymi loterii.

Nieoficjalnie wiadomo, że aby lo-
sowania przebiegały sprawnie, utworzo-
na zostanie specjalna strona interneto-
wa. Dostępny na niej będzie formularz 
dla chętnych do wzięcia udziału w  loterii. 
Każdy, kto zarejestruje w  ten sposób nu-
mer paragonu fiskalnego wraz z  kodem 
kasy rejestrującej, zostanie uwzględniony 
przy losowaniu nagród. Osoby, które nie 
mają dostępu do sieci, będą miały możli-
wość pobrania formularza zgłoszeniowego 
w  miejscach zakupu.

Więcej szczegółów mi-
nisterstwo na razie nie 

zdradza. Jego urzędnicy 
nie mają obaw, że wo-

kół loterii mogą się 
pojawić nadużycia. 
Wyjaśniają też, że 
podobne konkur-

sy są organizowa-
ne w  innych krajach 

Unii Europejskiej.  
– Liczymy, że – tak jak 

Na zbieraczy paragonów fiskalnych co 
miesiąc będzie czekać samochód 
rodzinny oraz inne nagrody.

„Liczymy, że tak jak 
to miało miejsce 
na Słowacji czy  
w Grecji, również 
polscy podatnicy 
zwrócą uwagę na 
to, że warto 
odbierać 
paragony”. 

– Jacek Kapica, 
wiceminister 
finansów

Paragony

Weź samochód  
od ministra

 Ministerstwo Finansów zabiera się       
    za organizację loterii.

 Pula nagród – co miesiąc  
    ok. 100 tys. zł.



Firmy  
i  Rynki

CU
KI
ER

Mamy go dużo,  
a  cukier to podstawa!

1,99
2,29

 Siermiężne gazetki promocyjne trzymają się mocno.

 Zasady ich tworzenia od lat są takie same.

Zazwyczaj na pierwszej stronie ląduje po 
prostu kawał surowego mięcha – najczę-
ściej wieprzowiny. Jest popularna i  do 
tego tania, jest więc wdzięcznym materia-
łem na przeceny. Aby nie było monoton-
nie – pojawia się w  otoczeniu kilku gałą-
zek natki pietruszki czy paru kawałków 
pomidora. Sporadycznie w  tej roli pojawia 
się wędlina – najczęściej kabanos. Jednak 

najlepiej sprawdza się surowe mięso, z któ-
rego można przyrządzić solidny obiad.

Mimo że dystrybucja gazetek z  roku 
na rok nieznacznie się kurczy, to i  tak 
w  2012 roku do polskich domów trafiło 
ich ponad 3,1 mld sztuk. To nie pomyłka 

– faktycznie chodzi o  miliardy – w  naj-
lepszym dotychczas 2011 roku nakład 
przekroczył próg 3,7 mld sztuk. – Na ich 

okładkach goszczą te produkty, które jako 
klienci kupujemy bardzo często. To pro-
dukty pierwszej potrzeby, których ceny 
dobrze znamy, zatem bardzo często po-
dejmujemy decyzję o  wyborze sklepu na 
swoje zakupy właśnie na podstawie oferty 
gazetkowej – mówi Michał Sikora, rzecz-
nik Tesco Polska.

Firma Okazjum.pl sprawdziła, jakie 

MIĘSEM PO     OCZACH

Oto karkówka, z  której przyrządzisz 
konkretny obiad! Ależ to będzie smakować!

To karkówka de luxe,  
rozściela się pod nią  
pietruszkowy dywan...

Mięso!  
Mięso!! Jesz-
cze więcej  
mięsa!!!

29,99
32,49

Produkt codziennej  
potrzeby warto kupić właśnie u  
nas. Nasz sklep ma wszystko, czego 
potrzebujesz na co dzień!

3,89
4,19

U  nas kolorowo  
i  zdrowo.  
No i  świeżo!

1,55
1,69

15,29
16,99
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MIĘSEM PO     OCZACH

3,79
3,99

Zobacz, jaka 
przecena! 
Nawet  
jeśli 
u  nas nie 
bywasz, 
warto się 
wybrać,  
bo taka  
okazja 
nie zdarza się 
często...

Szeroki  
asortyment  
to nasze  
drugie imię. 
U  nas nawet 
zabawki są 
w  niskiej  
cenie. 

Prestiżowy klient u  nas się odnajdzie. 
Kupi po taniości, ale nie taniochę…

8,99
9,19

7,59
9,20

388,00
450,00

produkty sieci handlowe umieszcza-
ły najczęściej na pierwszych stronach 
od 2 stycznia do 26 marca. W  kategorii 
wabienia klientów mięsem zdecydowa-
nie wygrywa Kaufland, który wyprzedza 
Reala. Z  kolei w  Tesco większy nacisk 
kładą na promowanie środków czystości. 
Były one gwiazdami 11 wydań gazetek, 
podczas gdy w  tym samym czasie mięso 
pojawiło się siedmiokrotnie. – Marketin-
gowcy z  pewnością wiedzą, co robią, gdy 
decydują się wabić Polaków mięsem i  wę-

dlinami. Stawiam tezę, że są to produk-
ty, które kojarzą się konsumentom z  po-
czuciem sytości i  stanem dostatku. Nie są 
może zbyt wdzięcznym obiektem do foto-
grafowania, ale, jak widać, sklepów to nie 
zraża – mówi Dawid Piaskowski, założy-
ciel Okazjum.pl. 

I  rzeczywiście, sklepy niespecjalnie 
to obchodzi. – Przekaz jest prosty i  może 
trochę przaśny, ale odpowiada grupie do-
celowej, która i  tak zwróci uwagę na cenę 

– mówi przedstawiciel jednej z  sieci. – Ga-

zetki komponowane są tak, by klienci mo-
gli łatwo znaleźć artykuły, które szcze-
gólnie ich interesują. Ułożenie produktów 
na stronach związane jest z  ich kategory-
zacją – są więc strony nabiałowe, słodkie, 
kulinarne, chemiczne itp. Po ustaleniu ka-
tegorii wpisywane są konkretne produkty 

– najpierw artykuły pierwszej potrzeby, na-
stępnie topowe produkty z  danej kategorii 

– podaje biuro prasowe Carrefour Polska. 
Firma wyjaśnia, że 70 proc. osób odwie-
dzających stronę internetową Carrefo-

TANIO!
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Firmy i  Rynki

„Przekaz jest prosty  
i  może trochę 
przaśny, ale 
odpowiada grupie 
docelowej, która  
i  tak zwróci uwagę 
na cenę”. 

– przedstawiciel 
jednej z  sieci 
handlowych

ur.pl odwiedza ją w  celu zapoznania się 
z  ofertą promocyjną. – Nakłady gazetek 
pozostają na stabilnym poziomie, rośnie 
natomiast rola kanału elektronicznego. 
Dość powiedzieć, że na 10 odwiedzających 
stronę Tesco.pl sześć osób przegląda elek-
troniczną wersję gazetki – dodaje Michał 
Sikora z  Tesco.

– Kryteria wyboru produktów na pierw-
sze strony gazetki są różne. Jest to m.in. 

atrakcyjność prezento-
wanego asortymentu czy 
atrakcyjność cenowa. Za 
zdjęcia produktów i  ich 
stylizacje odpowiedzialni 
są profesjonaliści – mówi 
Patrycja Kamińska z  biu-
ra prasowego Lidl Polska. 

– Co roku badamy rynek 
i  podejmujemy decyzje 
dotyczące ich nakładu. 

Obecnie nie ulega on zmianie i  utrzymuje 
się na stałym poziomie – dodaje.

Inaczej ma się sprawa z  gazetka-
mi marketów budowlanych. Głównym 
czynnikiem, który decyduje o  tym, kto 
zostanie bohaterem wydania, jest se-
zon. – Wiosną są to artykuły ogrodowe, la-
tem – wszystko związane z  remontami (bo 
jest ciepło, można prowadzić prace na ze-
wnątrz, farba szybciej schnie, a  poza tym 
mnóstwo ludzi wyjeżdża na działki, na 
których przecież zawsze jest coś do roboty). 
Jesienią najczęściej kupowane są artykuły 
dekoracyjne, bo ludzie chcą upiększyć dom 

przed zbliżającymi się odwiedzinami ro-
dziny podczas świąt; w  Boże Narodzenie 
sprzedają się ozdoby, a  zimą sprzęt do od-
śnieżania – opowiada menedżerka w  jed-
nej z  dużych sieci marketów budowlanych, 
która przygotowuje gazetki promocyjne. 

O  to, który produkt zajmie najbardziej 
eksponowane miejsce, walczą ze sobą sze-
fowie działów handlo-
wych, którzy na bieżą-
co analizują ceny oraz 
to, jakie produkty są 
najczęściej kupowane 
przez klientów. – To 
często prawdziwe woj-
ny. Każdy szef działu 
chce udowodnić, że 
to jego produkt jest 
najważniejszy – mówi 
menedżerka, która wyjaśnia, że na pierw-
szej stronie nie powinno się znajdować 
więcej niż cztery–sześć produktów. Naj-
częściej trafiają tam towary, które mają ni-
ską cenę jednostkową, a  trzeba ich kupić 
dużo, np. płytki ceramiczne czy panele 
podłogowe. – Korzyść jest wówczas po-
dwójna, bo do tych produktów zazwyczaj 
trzeba dokupić mnóstwo artykułów kom-
plementarnych: kleje, listwy itp. – tłuma-
czy osoba z  branży. 

 z  ——  Piotr Mazurkiewicz
Jednym słowem: Artykuły pierwszej 
potrzeby lub takie, po które warto się 
pofatygować  

– to gwiazdy gazetek promocyjnych.

Transport Walizki błąkające się w  chmurach
Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby przewiezionego drogą lotniczą 
bagażu. Do samolotów załadowano 1,8 mld walizek, tobołków i  innych bagaży. 
Część z  nich nie dotarła na miejsce, ale statystyki się poprawiają.

3,13 45%
6,96

49,24%

21,2% 
spadek w  porównaniu  
z  2012 rokiem. 

W  podróż 
wybrało się tyle 
mld pasażerów.

O  tyle (przez ostatnie 10 lat)
spadły koszty zarządzania źle 
obsłużonym bagażem w  przeliczeniu na 
pasażera.

Na 1000 pasażerów 
tyle walizek było źle 
obsłużonych.

Tyle stanowi bagaż przesiadających się 
pasażerów z  całego opóźnionego bagażu.

5,1% 
Wzrost  
w  porównaniu  
z  2012 rokiem.
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„To często 
prawdziwe wojny. 
Każdy szef działu 
chce udowodnić, 
że to jego produkt 
jest najważniejszy”. 

– menedżerka 
w  dużej sieci 
marketów 
budowlanych

W  2012 roku do 
polskich skrzynek 

wpadło 3,1 mld 
sztuk gazetek 

promocyjnych.
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Artystka, matka, kobieta. W każdej roli prawdziwa 
i bezkompromisowa. Żyjąca tu i teraz. Nastawiona 

na to, aby czerpać z życia jak najwięcej.

kobieco
ści



HALINA 
MLYNKOVA

Są artyści, którzy nazywają swoje 
dzieła artystyczne dziećmi. Pani 
jako matka też?
Myślę, że można nazwać płytę wła-
snym dzieckiem. Nie widzę w tym nic 
złego. W tworzenie wkłada się mnó-
stwo energii, praca jest priorytetem. 
Bardzo się wyczekuje końca i tego, 
jak płyta zostanie przyjęta. I to rze-
czywiście jest coś, co można porów-
nać do rozwiązania. Każda piosenka 
jest kawałkiem mnie samej. Różnica 
polega na tym, że po zakończeniu 
pracy nad płytą niemal od razu pla-
nuje się kolejną. Gdy koncertuję 
z piosenkami z najnowszego albumu 
„Po drugiej stronie lustra”, już myślę 
o następnym.

Wydaje się, że łatwiej jest jednak 
wydać płytę niż być matką...
Artystą się człowiek rodzi. Tego nie 
można się nauczyć. Identycznie jest 
z instynktem macierzyńskim. Jako 
kobiety mamy pewne predyspozycje. 
Doskonale pamiętam wożenie kotów 
w wózku dla lalek. Tej natury nie 
można ani nie należy zagłuszać. Co 
jest łatwiejsze? Trudno to ocenić. 
Bycie artystą nie wyklucza bycia dobrą 
matką. Te dwa światy mogą się prze-
nikać. Oczywiście, ten tryb życia 

Halina Mlynkova reprezentuje ten typ 
kobiet, od których trudno oderwać 
wzrok. Jeszcze trudniej nie dać się 
oczarować. Uwodzi nie tylko urodą, 
ale także otwartością, poczuciem 
humoru, zmysłowym uśmiechem 
i tym, że nie tworzy sztucznych barier. 
I nawet jeśli początkowo onieśmiela, 
już po kilku minutach sprawia wrażenie 
kogoś, kogo zna się od wielu lat. 
O muzyce opowiada z ogromną pasją, 
o dziesięcioletnim synu z czułością, 
a o swoim życiu z szerokim uśmie-
chem. Jest spełniona. 

„OBCE JEST MI 
MYŚLENIE, 
ŻE CZEGOŚ 

W MOIM WIEKU 
NIE WYPADA”

Halina Mlynkova 



Ż Y C I E  P O R T R E T

„DZIEŃ MATKI 
NIE JEST DLA 
MNIE WAŻNĄ 
DATĄ. WIĘCEJ 

ZNACZĄ 
URODZINY 

PIOTRA. WTEDY 
STAŁAM SIĘ 

MATKĄ”
Halina Mlynkova 
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wymaga ogromnego wsparcia. 
Piotrek był bardzo mały, gdy zaczęła 
mi pomagać niania. Dzięki niej udawa-
ło mi się pracować nad głosem i nad 
projektami muzycznymi, które z róż-
nych powodów nie spodobały mi się 
na tyle, żeby pokazać je innym. W ten 
sposób pracowałam aż 7 lat.

Płyty „Po drugiej stronie lustra” nie 
schowała Pani...
Nie, ponieważ ta płyta jest moja w stu 
procentach. To dar i jednocześnie 
ogromna odpowiedzialność. Za każde 
słowo, za każdy dźwięk. Utożsamiam 
się z nią. Oczywiście, muszę podkre-
ślić, że bez Leszka i jeszcze kilku innych 
osób ta płyta mogłaby nie ujrzeć 
światła dziennego.

Jest też zupełnie inna niż wcze-
śniejsze Pani albumy.
Cóż, a ja z pewnością nie jestem już tą 
samą kobietą. Zmieniłam się i myślę, 
że można to usłyszeć. Wcześniejsza 
solowa płyta „Etnoteka” była tema-
tycznie związana z pojęciem kobieco-
ści. Płyta „Po drugiej stronie lustra“ 
nieprzypadkowo utrzymana jest 
w celtyckim klimacie. Oddaje moją 
słabość do bujania w obłokach, snucia 
marzeń na jawie, życia jak w baśni. 
Bardzo zależało mi na tym, aby poja-
wiły się tam skrzypce i fl ety. 
Czarodziejskie instrumenty. Jednym 
z ulubionych utworów z tego albumu 
jest piosenka „Aż do dna”. Uważam, 
że tak właśnie trzeba kochać i żyć. Bez 
niedopowiedzeń, bez wahania, 
odważnie. Obce jest mi myślenie, że 
czegoś w moim wieku nie wypada. 
Jest wręcz odwrotnie. W trakcie kon-
certów czuję się tak, jakbym była po 
drugiej stronie lustra. I jest to energe-
tyczny, szalony świat.

Pani syn lubi oglądać mamę w takim 
ostrym wydaniu?
Piotr szybciej skrytykuje mój ubiór 
niż piosenkę. Potrafi  zwrócić mi 
uwagę, że buty lub torebka są źle 
dobrane do sukienki. Piosenki śpie-
wa razem ze mną. Myślę, że mu się 
podobają. Kiedy ćwiczę repertuar, 
zawsze kręci się koło mnie jak kotek. 
Bardzo to lubię.

Trzyma się maminej spódnicy?
Skąd. Najważniejsi są koledzy. Jest 
samodzielny. Moim zdaniem z tym 
człowiek się rodzi, a rodzicie mogą to 
w dziecku rozbudzić lub zupełnie 
stłamsić. Piotrek jest pozytywnie 
nastawiony do ludzi i świata. Nie 
zabraniam mu biegania, brudzenia się 
czy wspinania na drzewa. Chcę, aby 
doświadczył tego wszystkiego, co 
przeżyłam ja.

Pani była grzeczną dziewczynką?
Niekoniecznie. Kiedyś mama poprosi-
ła mnie i brata o to, żebyśmy zamknę-
li dom przed pójściem do szkoły. 
Skończyło się kłótnią między 
mną i bratem. Klucz zostawiliśmy 
w drzwiach, a dom otwarty. Mama 
wspomina to zdarzenie z przeraże-
niem do dziś. Często nas przytulała. 
Mam to po niej. Zaraziła mnie optymi-
zmem, energią i czułością. Nie wiem, 
co to znaczy wstać z łóżka lewą nogą. 
Piotr jest taki sam.

Chowa go Pani pod kloszem?
Bynajmniej. Chcę, aby Piotrek był 
świadomy tego, że życie bywa różne. 
Gdy pracowałam nad projektem 
o powstaniu warszawskim, pytał mnie 
o wojnę, a ja mu mówiłam, co to zna-
czy i jakie zło może uczynić. Reakcja 
niektórych rodziców była pełna potę-
pienia. Jakim prawem dziesięciolat-
kowi mówić o śmierci? Uważam, że 
nie powinno się chować dzieci pod 
kloszem, w hipokryzji. To prowadzi 
jedynie do tego, że powstaje pokole-
nie potworków. Piotr jest wychowy-
wany jak za moich czasów. Nie mydlę 
mu oczu. Rozmawiam z nim o trud-
nych sprawach. Nie chcę, aby nagle 
przekonał się, że świat nie jest tak 
bezpiecznym miejscem, jak opowia-

dała mama. Przygotowuję go do 
tego, co może nastąpić już za kilka lat 
– przestrzegam przed alkoholem, 
narkotykami... Chcę, żeby miał do 
mnie zaufanie, żeby zawsze mógł 
podzielić się swoimi wątpliwościami 
i problemami. Czy mi się to uda, nie 
wiem, ale staram się.

Z  Piotrem można już więc rozma-
wiać jak z dorosłym?
Jak z dorosłym to nie, bo to nadal 
dziesięcioletnie dziecko, ale zaczyna 
więcej rozumieć i zadaje coraz trud-
niejsze pytania. Gdy syn pyta mnie 
o seks, opowiadam mu o tym w spo-
sób dostosowany do jego wrażliwości 
i wieku. Piotr z jednej strony jest tego 
ciekaw, z drugiej – czasem zasłania 
uszy i śmiejąc się, krzyczy: „mamo, to 
obrzydliwe”, kiedy mówię mu o cało-
waniu z dziewczyną.

Tęskni Pani za czasem, gdy nie 
pytał o poważne tematy?
Piotrek jako niemowlę bardzo płakał. 
Nawet lekarz nie wiedział dlaczego. 
Moja mama powiedziała mi wtedy, że 
po trzech miesiącach przestanie. Trzy 
miesiące wydawały się trwać sto lat. 
Teraz ten moment, kiedy był taki bez-
bronny, wspominam z ciepłem 
w sercu. Dziś jest dużym chłopcem, 
nie mogę uwierzyć w to, że tak szybko 
to wszystko minęło. Wiem, że wkrótce 
zacznie żyć swoim życiem. Pójdzie 
w świat.

Najbliższy Dzień Matki spędzi przy 
Pani.
Tak, ale Dzień Matki nie jest dla mnie 
ważną datą. Więcej znaczą urodziny 
Piotrka. W dniu jego urodzin celebru-
jemy godzinę po godzinie. On sam 
lubi słuchać o tym, jak przyszedł na 
świat. Jak czekałam na jego narodzi-
ny, pierwsze chwile, kiedy go zoba-
czyłam, jak wyglądał... Wspominam, 
kiedy przyjechaliśmy do domu ze 
szpitala, kiedy pierwszy raz położy-
łam go w łóżeczku, co wtedy zrobił, 
czy się uśmiechnął, czy płakał. To 
nasze wspólne święto. Wtedy stałam 
się matką. I to jest mój prawdziwy 
Dzień Matki.
Rozmawiała: Monika Cieślik.

ZOBACZ 
więcej zdjęć 

Haliny Mlynkovej z sesji 
dla magazynu Douglas 

w wersji na tablet 
i iPhone.



PIĘKNE PRIORY TET Y

EKSPERT DS. PIELĘGNACJI 

W PERFUMERII DOUGLAS

W CENTRUM HANDLOWYM 

OGRODY W ELBLĄGU.

Marcelina
Michalak

YOUR PARTNER IN BEAUT Y

CLINIQUE
MOISTURE SURGE  
OVERNIGHT MASK 
Maseczka dla odwodnionej  
lub przesuszonej skóry. Nawilża natychmiast i nie 
wymaga zmywania, 
100 ml, nr 720437

165 zł

DOLCE &  
GABBANA
DOLCE 
Kobieca kompozycja białych 
kwiatów, kusząca świeżością liści 
neroli i podkreślona przez biały 
amarylis – kwiat z Afryki, zastoso-
wany w perfumiarstwie pierwszy 
raz. Dzięki obecności korzennych 
nut zapada w pamięć na długo, 
woda perfumowana, 30 ml, nr 
794462

269 zł

Dbanie o urodę przy harmonogramie 
wypełnionym przez najbliższych to prawdziwa 
sztuka. Wymaga umiejętnego ustalenia 
priorytetów oraz wiedzy, po które kosmetyki 
warto sięgnąć i jak je stosować.

Najważniejsza jest regularność i delikatność 
podczas pielęgnowania skóry. Demakijaż powinien 
być bardzo dokładny. Należy myć twarz wodą 
z dodatkiem delikatnej pianki lub żelu, a po każdym 
myciu pamiętać o toniku. Wystarczy nanieść kilka 
kropli na dłoń i delikatnie wklepać w skórę.

Nieodzowny jest także krem nawilżająco – 
ochronny  (z filtrem SPF, zwłaszcza jeśli pracujesz 
w sztucznym oświetleniu),  a na noc krem 
delikatnie regenerujący, dobrany do potrzeb 
i typu skóry. Krem pod oczy także należy stosować 
codzienne, rano i wieczorem.
 
Rzadziej, bo tylko raz w tygodniu, warto 
wykonywać delikatny peeling. Nie ma lepszego 
sposobu na pobudzanie komórek do odnowy. 
W przypadku cery zmęczonej lub szczególnie 
wymagającej warto korzystać także z serum, które 
zawiera skondensowane składniki odżywcze. 
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Maseczki odżywcze, silnie nawilżające przesu-
szoną skórę warto aplikować tuż przed snem. 
Nocą skóra intensywnie się regeneruje i najpeł-
niej przyjmuje substancje odżywcze.

Ochładzanie skóry w okolicach oczu bardzo 
dobrze działa na istniejące obrzęki. Obniżona 
temperatura natychmiast je likwiduje, popra-

wiając jednocześnie mikrocyrkulację krwi.

ESTĒE L AUDER
REVITALIZING SUPREME
Wszechstronny krem, który dzięki zaawansowanej technologii 
IntuiGen aktywuje gen odpowiedzialny m.in. za ochronę 
komórek przed starzeniem, 30 ml, nr  656331 

250 zł

GIORGIO ARMANI 
SI
Zapach zawierający zmysłowe nuty czarnej 
porzeczki i frezji, woda perfumowana,  
30 ml, nr 753263

249 zł

GL AMGLOW
TINGLING &  
EXFOLIATING  
MUD MASK  
Błotna maska, która oczyszcza, złusz-
cza, rozświetla, a przy regularnym 
stosowaniu pobudza syntezę kola-
genu. Dzięki przełomowej technolo-
gii TEAOXI aktywne składniki uwal-
niane są do skóry przez długi czas,  
50 ml, nr 707696

199 zł

SENSAI
SENSAI SILK 
INTENSIVE EYE 
MASK AND  
ESSENCE 
Krem pod oczy i maseczka w jed-
nym. Można stosować codziennie 
rano i wieczorem. W razie potrze-
by służy jako maska drenująca.  
Aby zwiększyć jej skuteczność, 
należy włożyć słoiczek na kilka 
minut do lodówki, 
40 ml, nr 227486

359 zł

CL ARINS
DOUBLE  
SERUM 
Nawilża, odżywia i ujędrnia. Po-
nadto rozświetla oraz minimali-
zuje widoczność porów dzięki 
wykorzystaniu mocy ponad 20 
ekstraktów roślinnych i za-
mknięciu ich w dwóch kon-
systencjach, które łączą się 
w momencie aplikacji,  
30 ml, nr 720533

299 zł

WIĘCEJ 
o wybranych przez nas 

kosmetykach przeczytasz 
w magazynie Douglas 

w wersji na tablet  
i iPhone.



Wyjątkowe  
oferty

 na Dzień Matki

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI  
Z ZAKUPÓW ONLINE!

Dołącz do ekskluzywnego grona miłośniczek piękna 
i dowiedz się, jak dbać o nie na co dzień. 
www.facebook.com/PerfumerieDouglasPolska

Śledź nasz kanał na YouTube, by doświadczać piękna jeszcze 
mocniej. Naucz się wykonywać profesjonalny makijaż,  
który zachwyca! www.youtube.com/DouglasPolska

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

Wybieraj prezenty dostępne TYLKO ONLINE,  
ZAWSZE trzy próbki do Twojego zamówienia GRATIS!

Korzystaj zawsze i wszędzie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!
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P
rzy budynku Terminala Pasażerskiego można było 
obejrzeć wystawę pojazdów, sprzętów i urządzeń, 
które na co dzień służą do pracy służbom lotni-
skowym, m.in. wóz bojowy Lotniskowej Służby 
Ratowniczo-Gaśniczej, samochód do odladzania 
Kiitokori, ciągnik samolotowy Goldhofer, wysoką 

ładowarkę Cargo TREPEL.
Straż Graniczna przyłączyła się do wystawy sprzętów specja-

listycznych prezentując ambulans oraz robota pirotechnicznego. 
Dodatkowo wśród odwiedzających można było spotkać patrole 
funkcjonariuszy, którzy chętnie opowiadali o swojej pracy.

Straż Ochrony Lotniska oraz funkcjonariusze Policji zaprezen-
towali pojazdy i samochody, które na co dzień służą do pracy w te-
renie oraz do patrolowania lotniska.

Odbył się również pokaz patrolu z  psem Służby Celnej, wy-
szkolonym do wykrywania narkotyków, a także pokazowe zatrzy-
manie pasażera podczas kontroli. Dodatkowo w budynku termi-
nala funkcjonariusze Służby Celnej zaprezentowali gatunki roślin 
i zwierząt, które objęte są zakazem przewożenia drogą lotniczą.

Jedną z atrakcji, szczególnie dla osób, które nie miały okazji po-
dróżowania samolotem, była możliwość wzięcia udziału w cyklicz-
nych wycieczkach po lotnisku. Były to dwa różne programy: „Płyta 

W czwartek 1 maja 2014 roku, w ramach 10-tej 
rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Port 
Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” otworzył swe podwoje. 
W ramach Dnia Otwartego od godziny 9:00 na lotnisku 
zorganizowane zostały liczne atrakcje.

DZIEŃ OTWARTY 
lotniska w Jasionce

tekst i fot.: Kamila Smolik



postojowa” z wejściem do strefy zastrzeżonej oraz „Nowy terminal 
pasażerski” z wejściem na gate’y. Wycieczki cieszyły się dużym po-
wodzeniem – wzięło w nich udział łącznie 380 osób, czyli prawie 
połowa wszystkich odwiedzających tego dnia.

Dla najmłodszych przygotowano „Miasteczko zabawy” z dmu-
chanymi zamkami i zjeżdżalniami oraz opieką ze strony animato-
rów gier i zabaw. Amatorzy mocniejszych wrażeń mogli poskakać 
na „Eurobungee”. Udostępniono również małą gastronomię, gdzie 
serwowano grillowane dania.
 

IN ENGLISH

OPEN DAY OF THE AIRPORT IN JASIONKA

On Thursday, 1st May 2014, Rzeszów – Jasionka Airport 
opened its doors on the occasion of the 10th anniversary 
of Poland’s European Union membership. Numerous 

attractions were organized at the airport as part of the 
Open Day beginning at 9.00 am.   

Next to the Passenger Terminal, there was a chance to see the exhi-
bition of the vehicles, appliances and devices which airport services 
use in their everyday work, like for example a combat vehicle of the 

Aircraft Rescue and Firefighting, Kiitokori de-icing vehicle, Gold-
hofer aircraft tractor, and TREPEL cargo high loader. 
The Polish Border Guard joined the exhibition of specialist equip-
ment by presenting the ambulance and bomb disposal robot. Addi-
tionally, the border guard patrols could have been met among the 
visitors, and the officers talked much about their work. 
The Airport Security Guard and the Police officers presented the 
vehicles which they use in the terrain work and airport patrols in 
their everyday work. 
Moreover, there was also a show of the Customs Service patrol with 
the dog which is trained to find the narcotics as well as show de-
tention of a passenger during the check. Additionally, the customs 
officers presented the species of plants and animals which are not 
allowed to carry across the border in an aircraft. 
One of the attractions, especially for those who didn’t have a chance 
to travel by an airplane, was an opportunity to take part in the cy-
clical tours around the airport. There were two different programs: 

“Apron” with entering the restricted area and “New passenger ter-
minal” with entering the gates. The visitors enjoyed the tours very 
much – 370 people in total took part in them, which is almost the 
half of all the visitors coming that day. “Playground” with bouncy 
castles and slides as well as the supervision of the play organizers 
was prepared for the youngest visitors. The sensation seekers could 
jump on the ‘Eurobungee’. A small eatery was opened where grilled 
dishes were served. 
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Rok 2013 po raz kolejny umocnił pozycję ITAKI jako lidera na pol-
skim rynku turystycznym i zamknął się liczbą 510 000 obsłużonych 
klientów. Obroty firmy wyniosły ok. 1 mld 330 mln zł, a szacun-
kowy zysk brutto wynosi ok. 35 mln zł. Propozycja ITAKI na nad-
chodzące lato jest zdecydowanie najszerszą ofertą turystyczną na 
polskim rynku: łącznie ponad 1100 hoteli i wycieczek objazdowych 
prezentowanych w 6 katalogach i na najnowszej wersji strony www.
itaka.pl. Nowościami są greckie wyspy Samos i Santorini. a także 
ponad 60 programów wycieczek objazdowych. 

Sprzedaż oferty na lato 2014 przebiega zgodnie z założeniami, a na-
wet przekracza prognozy. Wakacje z ITAKĄ zarezerwowało już po-
nad 200 000 klientów, co stanowi ok. 35% wzrostu w porównaniu 
z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Tradycyjnie znakomi-
cie sprzedają się wszystkie destynacje tureckie, nastąpił zdecydo-
wany wzrost sprzedaży wyjazdów do Grecji, która zbliża się do po-
zycji lidera tych wakacji. Kreta, Kos, Korfu, Zakynthos, Rodos, 
a także nowość – Santorini – to wyspy, które tego sezonu biją re-
kordy popularności.

Oferta ITAKI dostępna jest w 136 salonach firmowych w Polsce 
oraz dwóch za granicą: w Wilnie i Kaliningradzie, w ok. 1000 biu-
rach agencyjnych oraz na www.itaka.pl. 

ITAKA inwestuje w destynacje i sieć sprzedaży, wdraża nowe 
technologie. Duży nacisk kładziony jest na jakość obsługi klien-
tów podczas wakacji. Trwają prace nad tworzeniem nowych struk-
tur w destynacjach gwarantujących najlepszy serwis na miejscu. 
Po sukcesie biura incomingowego na Wyspach Kanaryjskich przy-
szedł czas na kolejne, w tureckim Bodrum.

Aktualnie trwają ostatnie przygotowania do sezonu Zima 2014/15. 
Z nowości warto wymienić kubańską perełkę: Cayo Santa Maria, 
wypoczynek w fascynującym regionie Krabi w Tajlandii, powrót 
ITAKI na plaże Meksyku. Te destynacje, a także Wenezuela będą 
obsługiwane Boeingiem 787 – Dreamlinerem. W przygotowaniu 
jest także oferta dla narciarzy: z pewnością nie zabraknie w niej 
Turcji i hiszpańskiej Sierra Nevady, a także Włoch, z nowości za-
proponujemy Andorę.

IN ENGLISH

SPEND YOUR SUMMER WITH ITAKA

ITAKA entered with energy the jubilee, 25th season of 
its business activity: summer 2014. 

Year 2013 strengthened the position of ITAKA as a leader on the 
Polish tourist market one again and closed itself with the number 
of 510,000 served customers. The turnover of the company was 
about 1,330,000,000 zlotys, and the estimated gross profit is about 
35,000,000 zlotys. The ITAKA’s offer for the upcoming summer is 
definitely the broadest tourist offer on the Polish market: over 1100 
hotels and touring trips in total are presented in six catalogues and 
on the newest version of the website: www.itaka.pl. The novelties 
are the Greek islands, Samos and Santorini as well as over 60 pro-
grams of touring trips. 

The sale of the offers for summer 2014 is going according to the 
plans and it even exceeds the forecast. Over 200,000 customers 
have already booked holidays with ITAKA, which is about 35% in-
crease in comparison with the analogous period of time last year. 
Traditionally, all Turkish destinations are selling well and the-
re is a decided increase of sale of the trips to Greece which is ap-
proaching the leading position of this holiday’s time. Crete, Kos, 
Corfu, Zakynthis, Rodos and a novelty, Santorini are the islands 
which are enjoying record popularity. The offer of ITAKA is availa-
ble in 136 company showrooms in Poland and 2 abroad, in Vilnius 
and Kaliningrad, in about 1000 travel agencies and online: www.
itaka.pl. ITAKA invests in the destinations and sales network and 
it introduces new technologies. A great emphasis is put on the qu-
ality of customer service during holiday’s time. Works on creating 
new structure in destinations assuring the best service on the spot 
are in progress. After a success of incoming travel agency in Cana-
ry Islands, a time has come to open next one, in Bodrum, Turkey. 

The last preparations for the season, Winter 2014/2015 are in 
progress now. Amongst novelties Cuban pearl, Canyo Santa Ma-
ria, a relaxation in a fascinating region of Krabi in Thailand and an 
ITAKA’s comeback to Mexico beaches are worth mentioning. Tho-
se destinations as well as Venezuela will be operated by Boeing 787, 
Dreamliner. The offer for skiers is also in preparation: there will 
be Turkey, Sierra Nevada, Spain and Italy without question and 
a novelty, Andora.

SPĘDŹ LATO  z Itaką

ITAKA przebojowo weszła w jubileuszo-
wy, 25. już sezon działalności: lato 2014. 





P
rzedstawiciele lotnisk Jasionka i Miami wzięli udział 
w Targach Expo Day Doliny Lotniczej, które zgro-
madziły 80 wystawców, 400 reprezentantów władz 
samorządowych, producentów przemysłu lotnicze-
go i globalnych firm lotniczych. O rosnącej randze 
Targów świadczyła obecność przedstawicieli Airbu-

sa, Boeinga, gości z  Japonii, Korei, Australii, Ameryki Północnej, 
Europy.

Targom towarzyszyła konferencja logistyczna „Podkarpacie 
Bramą Europy Południowo-Wschodniej”. 

Dyrektor Stowarzyszenia Doliny Lotniczej Andrzej Rybka 
podkreślał: – Lotnisko w Rzeszowie jest naszym oknem na świat 
i połączenia pasażerskie niwelują nasze peryferyjne położenie, nato-
miast do cargo już od dawna przymierzaliśmy się z różnymi prze-
woźnikami. Teraz inicjatywa wyszła ze strony amerykańskiego por-
tu w Miami, który poszukuje dobrego, optymalnego partnera, czyli 
lotniska położonego w Europie Środkowej, z którego mogą być real-
izowane regularne loty cargo na wschodnie wybrzeże Stanów Zjed-
noczonych. Port Lotniczy w Rzeszowie jest takim optymalnym ro-
związaniem.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl 
wspominał o  potencjalne i  podejmowanych działaniach zbliżają-
cych obydwa porty do rychłej współpracy: – Spodziewamy się, że 
Dolina Lotnicza oraz przemysł lotniczy będą dostarczycielem ek-
sportowanych towarów. W  tej chwili opracowujemy master plan 
tego przedsięwzięcia tak, aby zaistniały wszystkie warunki do uru-
chomienia tego połączenia. To nie dotyczy tylko i  wyłącznie to-
warów i eksportu materiałów z naszego województwa. Dotyczy to 
całego kraju, a także Europy Południowej, Środkowej i Wschodniej. 
Nasi partnerzy z Miami widzą, że takim centrum na tą część Europy 
będziemy. Równocześnie szukamy źródeł finansowania: czy to kap-
itału bankowego, czy prywatnego. Musimy zidentyfikować produ-
centów i eksporterów, którzy chcieliby swoje towary tą właśnie drogą 
przez nasz port przewozić do Stanów Zjednoczonych. 

Marszałek w swej wypowiedzi nawiązał do niedalekiej przyszłoś-
ci: – Przyszły rok będzie początkiem budowy infrastruktury na lot-
nisku. Ale chcemy, by już w tym roku przynajmniej incydentalnie 
uruchomić tą komunikację. Jest to wielkie przedsięwzięcie i  choć 
takie loty cargo okazjonalnie już z lotniska się odbywają do innych 
portów na całym świecie, to jednak chcemy dojść do regularnych 
lotów kilka razy w tygodniu na lotnisko w Miami. 

Spółka Lotnicza prowadzi konkretne działania mające na celu 
przygotowanie portu w  Jasionce do wykorzystania szansy, jaką st-
warza współpraca z Miami. Wiceprezes Zbigniew Halat wypowiada 
się jasno: – Wszystkie rozmowy stwarzają możliwość,uruchomienia 
takiego połączenia w 2015 roku. Jedną z podstawowych rzeczy, którą 
musimy dopełnić, jest utworzenie Granicznego Punktu Fito-Sani-
tarnego, aby z Miami można było przyjmować również towary szy-
bko psujące się: kwiaty, owoce czy owoce morza. Bazą logistyczną, 
którą na dzień dzisiejszy dysponujemy, jesteśmy w stanie obsłużyć 
dwa połączenia tygodniowo, ale w planach mamy budowę nowego 
terminala cargo z prawdziwego zdarzenia.

Szef marketingu Miami-Dade Ernesto Rodriguez wypowiadał 
się bardzo optymistycznie o nawiązanej współpracy. – Port lotniczy 
w  Miami współpracuje z  ponad 50 przewoźnikami z  całego świa-
ta. Ta współpraca daje wymierne korzyści dla wszystkich stron. Po-
dobne korzyści będą płynąć ze współpracy z  Portem Lotniczym 
w Jasionce. To wszystko trzeba wypracować. 

Nawiązał również do potencjału, jaki ma rzeszowski Port: – Ten 
region jest w trakcie ogromnego rozwoju. Jednym z naszych celów 
jest aby port lotniczy w Jasionce stał się międzynarodowym hubem, 
czyli centrum połączeń i przeładunku na terenie Europy Wschod-
niej, tak aby eksporterzy, którzy chcą wysłać towary w ciągu 24 lub 
48 godzin, zechcieli myśleć, żeby zrobić to właśnie stąd. 

Ernesto Rodriguez podkreślał, że teraz nadszedł czas intensywnej 
codziennej pracy nad projektem. – Trzeba zsynchronizować i ustalić 
kwestię logistyki wymiany towarowej. To naprawdę może pójść szy-
bko. Naszym celem jest aby w niedalekiej przyszłości połączenie car-
go między Miami i Jasionką mogło zaistnieć. 
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Od 4 do 7 maja z rewizytą w Porcie Lotniczym 
„Rzeszów-Jasionka” przebywała grupa przedstawicieli 
Portu Lotniczego Miami-Dade. Było to efektem 
podpisanego w 2013 roku memorandum o współpracy 
między portami na rzecz przyszłych połączeń cargo.

MIAMI-DADE  
– Rzeszów-Jasionka coming soon!

tekst i fot.: PLRzJ



PORT LOTNICZY W MIAMI:  
40 mln pasażerów rocznie
1 miejsce w  Stanach Zjednoczonych pod względem przewozu ładunków 
Cargo
9 miejsce na świecie pod względem przewozów Cargo
2 mln ton ładunku rocznie
Stale rosnąca liczba kierunków 

IN ENGLISH

MIAMI-DADE – RZESZÓW-JASIONKA COMING 
SOON!

From May 4th to May 7th, a group of the representative 
of Miami-Dade Airport revisited the Rzeszów-Jasionka 

Airport. It was the result of the declaration signed in 2013 
of the cooperation between the airports concerning the 

future cargo connections.   

The representatives of the airports in Jasionka and Miami took part 
in the Expo Day Fair of Aviation Valley which gathered 80 exhibi-
tors, 400 representatives of Self-governments, producers of the avi-
ation industry and global aviation companies. The presence of the 
representatives of Airbus, Boeing, visitors from Japan, Korea, Aus-
tralia, North America and Europe proved the growing prestige of 
the Fair. 

The fair was accompanied by the logistics conference with the ti-
tle ‘Podkarpacie, Gateway to South-East Europe’. 

Andrzej Rybka, the President of the Aviation Valley Association 
stressed that: “The airport in Rzeszów is our window on the worlds 
and passenger connections eliminate our peripheral location, while 
we were getting ready to cargo with different carriers for a long time. 
Now the initiative was from the side of the American Airport in Mi-
ami which is looking for a good, optimal partner, which is an airport 
located in Central Europe where regular cargo flights to the eastern 
coast of the United States can be operated from. The Rzeszów Air-
port is such an optimal solution. 

The Marshal of the Podkarpackie Province, Władysław Ortyl 
mentioned about the potential and taken activities getting the both 
airport closer in their near cooperation: “We expect that Aviation 
Valley and aviation industry will be the supplier of the exported 
goods. Now, we are working on the master plan of this undertak-
ing in such a way, all conditions required to the opening of this con-

nection will appear. It does not only concern the goods and export 
of the materials from our province. It concerns the entire country as 
well as South, Central and East Europe. Our partners in Miami see 
us as a center for this regions of Europe we are going to become. At 
the same time, we seek for the sources of funding: either the bank 
capital or the private one. We must identify the producers and ex-
porters who would like to transport their goods thanks to this con-
nection to the United States.”

The Marshal referred to the nearest future in his statement: “The 
next year will be the beginning of the construction works of airport’s 
infrastructure. But we want to start this communication at least in-
cidentally this year. It is a great undertaking and although such car-
go flights take place occasionally from our airport to other airports 
around the world, we would like to reach the state of regular flights 
several times a week with destination point in Miami airport.”

The Aviation Company takes certain actions aiming at preparing 
the airport in Jasioka to use the chance created by the cooperation 
with Miami. The Vice-President, Zbigniew Halat spoke very clear-
ly: “All conversations give an opportunity to open such a connection 
in 2015. One of the basic requirement we need to fulfill is starting 
the phytosanitary border crossing in order to import from Miami 
the perishable goods like flowers, fruit or seafood. With the logistic 
center which we have at the moment we can operate two connection 
a week, but we plan to build a new cargo terminal.”

The Head of Marketing at the airport in Miami, Ernesto Rod-
riguez expressed his very optimistic opinion about the cooperation. 

“Miami-Dade Airport cooperates with over 50 carriers from all over 
the world. This cooperation gives notable benefits for both sides. 
Similar benefits will be obtained from the cooperation with the Ja-
sionka Airport. Everything needs to be gained.”

He also referred to the potential of the Rzeszów Airport: “This 
region is in the middle of a great development. One of our aims is to 
make the Airport in Jasionka an international hub which is a center 
of connections and trans-shipment in the area of East Europe so that 
the exporters who want to send their good within 24 or 48 hours 
would think that this is the right place.”

Ernesto Rodriguez stressed that the time of intensive everyday 
work on the project has already come. “We should synchronize and 
establish the issue of the goods exchange logistics. It can go really 
fast. Our purpose is to make the cargo connection between Miami 
and Jasionka possible in the nearest future.” 

MIAMI AIRPORT:  
40 million passengers a year
1st place in the United States in terms of Cargo transportation
9th place in the world in terms of Cargo transportation
2 million tons of cargo a year 
Constantly growing number of destinations



Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... (do 27.03.2014) 14:00 17:45 FR1084 738

......7 (do 23.03.2014 )      16:00 19:45 FR1084 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 09:05 12:50 FR8224 738

....5..(od 04.04.2014)       14:15 18:00 FR8224 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (do 23.03.2014) 06:35 10:45 FR862 738

......7 (do 26.03.2014)  09:25 13:35 FR862 738

...4..7 14:20 18:30 FR862 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 09:35 13:15 FR7622 738

1...... (do 24.03.2014)        10:05 13:45 FR7622 738

1.3.... (od 31.03.2014) 13:40 17:20 FR7622 738

....5.. (od 04.04.2014) 16:50 20:30 FR7622 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..34.... (od 01.04.2014) 11:10 12:45 LH1384 CR7

12..5...7 (od 30.03.2014) 11:15 12:50 LH1384 CR7

1234..7 (do 28.03.2014) 12:20 14:00 LH1386 CR7

.2345.7 (do 28.03.2014) 12:25 14:05 LH1386 CR7

1...... (od 31.03.2014) 21:00 22:35 LH1386 CR7

1.34..7 (od 30.03.2014) 21:05 22:40 LH1386 CR7

.2....7 (do 28.03.2014) 21:15 22:55 LH1386 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (do 23.03.2014) 06:40 10:15 FR3472 738

...4... (do 27.03.2014) 07:10 10:45 FR3472 738

.2..... (od 31.03.2014) 09:50 13:25 FR3472 738

1...... (do 25.03.2014) 15:55 19:30 FR3472 738

.....6. (od 05.04.2014) 16:40 20:15 FR3472 738

..3.... (od 02.04.2014) 17:00 20:35 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 06:30 10:05 FR2136 738

123456. (od 31.03.2014) 07:10 10:45 FR2136 738

......7 07:45 11:20 FR2236 738

.....6. (do 29.03.2014) 12:20 15:55 FR2136 738

..3.... (do 26.03.2014) 15:50 19:25 FR2136 738

1...... (do 24.03.2014) 17:10 20:45 FR2136 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2....7 (od 30.03.2014) 06:10 09:50 FR3202 738

(od 02.04.2014) 10:15 13:55 FR3202 738

(do 25.03.2014) 14:30 18:20 FR3202 738

..3..6. (do 29.03.2014) 17:20 21:10 FR3202 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (do 25.03.2014) 15:40 17:50 FR3121 738

.....6. (do 29.03.2014)    16:45 18:55 FR3121 738

.2...6. (od 01.04.2014) 17:30 19:40 FR3121 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    11:35 14:30 K2464 DH4

.2.....    12:45 15:40 K2464 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    18:40 21:40 K2474 DH4

.2.....    19:50 22:50 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (do 28.03.2014) 07:30        08:25 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (od 31.03.2014) 07:35 08:30 LO3805 E170

1 2 3 4 5 6 7 (do 29.03.2014) 12:00 12:55 LO3801 DH4

1 2. 4 ..7 (od 30.03.2014) 13:40 14:35 LO3801 E195

......7 (tylko 23.03.2014) 13:45 14:40 LO3807 E195

..3 . 5 6 . (od 02.04.2014) 13:50 14:45 LO3801 E175/E195

1 2 3 4 5 6 7 (do 29.03.2014) 16:10 17:05 LO3807 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od.30.03.2014) 16:35 17:30 LO3807 E170

1 2 3 4 5 . 7 (do 29.03.2014) 22:40 23:35 LO3803 DH4

1 2 3 4 5 . 7 (od 30.03.2014) 22:40 23:35 LO3803 E170
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Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... (do 27.03.2014) 18:10 20:00 FR1085 738

......7 (do 23.03.2014)       20:10 22:00 FR1085 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 13:15 15:10 FR8225 738

....5..(od 04.04.2014)       18:25 20:20 FR8225 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 do 23.03.2014 11:15 13:30 FR863 738

..3.... do 26.03.2014 14:00 16:15 FR863 738

...4..7 od 30.03.2014 18:55 21:10 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. do 28.03.2014 13:40 15:30 FR7623 738

1...... do 24.03.2014        14:10 16:00 FR7623 738

1.3.... od 31.03.2014 17:45 19:30 FR7623 738

....5.. od 04.04.2014 20:55 22:45 FR7623 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

123.5.. (do 31.03.2014) 06:05 07:55 LH1387 CR7

12345..(od 02.04.2014 ) 06.10 08.00 LH1385 CR7

..3....(do 28.03.2014) 06:20 08:10 LH1385 CR7

12.45.7(od 30.03.2014) 13:35 15:20 LH1385 CR7

.2..... (do 28.03.2014) 14:35 16:25 LH1385 CR7

1.....7 (do 28.03.2014 /04.03.2014 

- brak rejsu)
14:45 16:35 LH1385 CR7

.2345.. (tylko 04.03.2014) 14:50 16:35 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (do 23.03.2014) 10:40 12:25 FR3473 738

...4... (do 27.03.2014) 11:10 12:55 FR3473 738

.2..... (od 31.03.2014) 13:50 15:30 FR3473 738

1...... (do 25.03.2014) 19:55 21:40 FR3473 738

.....6. (od 05.04.2014) 20:40 22:25 FR3473 738

..3.... (od 02.04.2014) 21:00 22:40 FR3473 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 10:30 12:10 FR2137 738

123456. (od 31.03.2014) 11:15 12:55 FR2137 738

......7 11:45: 13:25 FR2237 738

.....6. (do 29.03.2014) 16:20 18:00 FR2137 738

 ..3.... (do 26.03.2014) 19:50 21:30 FR2137 738

1...... (do 24.03.2014) 21:10 22:50 FR2137 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    08:00 11:05 K2463 DH4

.2.....    09:15 12:20 K2463 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    15:05 18:00 K2473 DH4

.2.....    16:10 19:05 K2473 DH4
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Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (do 25.03.2014) 18:15 20:20 FR3122 738

.....6. (do 29.03.2014)    19:20 21:25 FR3122 738

.2...6. (od 01.04.2014) 20:05 22:10 FR3122 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2....7 (od 30.03.2014) 10:15 12:15 FR3203 738

(od 02.04.2014) 14:20 16:20 FR3203 738

(do 25.03.2014) 18:45 20:45 FR3203 738

..3..6. (do 29.03.2014) 21:35 23:35 FR3203 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (do 28.03.2014) 05:55 06:50 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (od 31.03.2014) 05:55 06:45 LO3804 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 08:55 09:45 LO3806 E170

1 2. 4 ..7 (do 29.03.2014) 09:15 10:10 LO3806 DH4

......7 (do 29.03.2014) 13:40 14:30 LO3802 DH4

..3 . 5 6 . (od 30.03.2014) 15:00 15:50 LO3802 E195/E175

1 2 3 4 5 6 7 (tylko 23.03.2014) 15:10 16:00 LO3808 B734

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 15:10 16:00 LO3802 E195 / E175

1 2 3 4 5 . 7 (tylko 23.03.2014) 15:25 16:25 LO3808 E195

1 2 3 4 5 . 7 (do 28.03.2014) 17:35 18:25 LO3808 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 17:55 18:45 LO3808 E170





D
A

N
E 

T
EL

EA
D

R
ES

O
W

E 
LO

T
N

IS
K

A 
/ A

IR
PO

RT
 T

EL
EA

D
D

R
ES

S 
D

AT
A






