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 ROZMOWA TALK ROZMOWA TALK

Łąki Łan to wcale nie żarty i na pewno nie przelewki. Zespół, który 
rozkwita z każdą kolejną płytą, będzie jedną z gwiazd tegorocznego 
Cieszanów Rock Festiwal. O tym występie oraz o naturalności 
w showbiznesie i kwiatach rozmawiamy z liderem grupy – Paprodziadem.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI  FOT.: BŁAŻEJ ŻUŁAWSKI   
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CHCIAŁBYM ZACZĄĆ OD POWAŻNEGO 
PYTANIA.
No dobra, trudno.

NIE MACIE CZASEM WRAŻENIA, ŻE PRZEZ 
TE KOSTIUMY, TAKĄ HUMORYSTYCZNĄ 
OTOCZKĘ RYNEK I CZĘŚĆ SŁUCHACZY WAS 
TRAKTUJE NIECO Z PRZYMRUŻENIEM OKA?
Możliwe, że czasami tak jest, ale wydaje 
mi się, że to dosyć krótko zazwyczaj trwa. 
Tutaj dzieją się poważniejsze rzeczy. Jak 

ktoś nas bliżej poznaje to widzi to. Ci, 
którzy nas już poznali jakiś czas temu 
i przejrzeli na wskroś nawet nie widzą już 
tych strojów, tylko koncentrują się na tym, 
co jest ukryte, na tej gruntownej prawdzie.

ZDZIWIŁEM SIĘ, ŻE W NIEKTÓRYCH 
WYWIADACH DZIENNIKARZE MÓWILI, ŻE 
WASZE TEKSTY SĄ HUMORYSTYCZNE ALBO 
ABSURDALNE. A MOIM ZDANIEM NIE SĄ.
Zdarzają się też absurdalne, jasne, zdarzają 
się humorystyczne. Nasze kostiumy też 
są humorystyczne. To wynik tego, że 
mamy dystans do siebie, do rzeczywistości, 
umiemy sobie robić jaja, jesteśmy kolorowi. 
Ale to nie przeszkadza przecież w byciu 
poważnym w tym, co się robi. A wręcz 
przeciwnie – wydaje mi się, że ktoś kto 
chodzi w szarym garniturze i struga po-
ważnego jest bardziej smutno−śmieszny.

MACIE W SWOJEJ MUZIE KONKRETNY I DOŚĆ 
JASNY PRZEKAZ. TEKSTY, STROJE – TO 
WSZYSTKO SKŁADA SIĘ W JEDNĄ CAŁOŚĆ.
Zgadza się. Jak się ktoś skoncentruje, sku-
pi, zada sobie trud, żeby w to wejrzeć, to 
oczywiście. Widać to wtedy jak na dłoni. 

WASI SŁUCHACZE JUŻ TO WIDZĄ? ILU Z NICH 
POTRAFI ODRÓŻNIĆ STRÓJ OD PRZEKAZU?
Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. 
Cieszę się, że jest ich coraz więcej. Każdy, 
kto dołącza do naszej łąkowej rodziny 
prędzej czy później się napatoczy na tę 
istotę rzeczy. Ale nie jest to dla mnie 
najważniejsze kto rozumie, a kto nie. 
Ważne, że ludzie pamiętają teksty nawet 
jeśli ich do końca nie rozumieją, powta-
rzają je sobie, mantrują, podśpiewują na 
koncertach. To sprawia, że wytwarza się 
pozytywna energia oddziałująca pozy-
tywnie na świat wokół nas.
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WASZA PIERWSZA PŁYTA UKAZAŁA SIĘ 9 
LAT TEMU. OD DEKADY JESTEŚCIE OBECNI 
NA SCENIE. NIE PRÓBOWAŁ WAS NIKT NIGDY 
W TYM SHOWBIZNESIE ZMIENIAĆ, STŁAMSIĆ? 
ŻADEN KSIĘGOWY, ŻADNA WYTWÓRNIA?
Chyba zawsze byliśmy na tyle pewni 
siebie i przebojowi w tym co robimy, 
mieliśmy taki pozytywny tupet, że nie 
zdarzyło się.

JESTEŚCIE DLA SHOWBIZNESU NATURALNI?
Staramy się tacy być. Robimy to, co 
czujemy w serduszkach. Jak ktoś 
z nami zaczyna przestawać to widzi, że 
zmienianie na siłę czegokolwiek nie ma 
najmniejszego sensu.

MIESZKASZ W MIEŚCIE?
Tak, mieszkam w mieście, ale odnajdu-
ję w nim mnóstwo bardzo ciekawych 
miejsc, gdzie można spędzić fajnie czas 
blisko natury, a do tego dużo wyjeżdżam 
poza miasto.

NO WŁAŚNIE, CHCIAŁEM SIĘ DOWIEDZIEĆ, 
CZY MASZ OGRÓDEK,  
HODUJESZ SOBIE ROŚLINKI...
Ja jeszcze nie, choć mam takie plany 
i marzenia. Moja narzeczona ma pole 
czosnku, które pomagałem jej pielić. Ale 
naszym największym marzeniem jest 
mieć swój własny ogródek, w którym 
będziemy mogli mieć swoją marchewkę, 
swoje jabłuszko.

NIE WOLAŁBYŚ SIĘ PRZEPROWADZIĆ NA WIEŚ?
Ogólnie chciałbym mieszkać w Kazimie-
rzu Dolnym, bo tam od czwartego roku 
życia przyjeżdżam, jestem zakochany 
w tamtych pejzażach, plenerach. To moje 
miejsce docelowe, które sobie upatrzyłem 
i marzy mi się, żeby tam zostać na zawsze.

WSZYSTKO
JEST JEDNOŚCIĄ
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TY SIĘ TEŻ MUSISZ SIŁĄ RZECZY ZNAĆ NA 
– OGÓLNIE MÓWIĄC – PRZYRODZIE. MASZ 

WYKSZTAŁCENIE W TYM KIERUNKU?
Ja po prostu czuję przyrodę. Jeśli się 
dużo przebywa na jej łonie to się ją zna 
najlepiej i niepotrzebna jest do tego 
żadna książka. Aczkolwiek oczywiście 
przydają się. Każda wiedza, jeśli jest 
odpowiednio podana i nie wywołuje 
niepotrzebnego zamieszania, jest przy-
datna. Ale tak naprawdę wszystko polega 
na tym, że trzeba w tej przyrodzie jak 
najwięcej przebywać. Wtedy się dużo 
więcej i lepiej wszystko czuje. Jak mówił 
Einstein: „wniknijcie głębiej w naturę, 
a wszystko zrozumiecie”. 

JAKO LIDER ZESPOŁU, KTÓRY DOŚĆ SPORO 
KONCERTUJE MASZ CZAS, ŻEBY W TRASIE 
SIĘ Z TĄ PRZYRODĄ ZESPALAĆ I POZNAWAĆ 
JĄ ORGANOLEPTYCZNIE?
Oj, zdziwiłbyś się jak bardzo! Poświę-
cam na to dużo czasu, jest to moja pasja, 
z której czerpię wszelkie moce. W trasie 
często przejeżdża się koło fajnych miejsc, 
czy to lasek, czy to jeziorko... Gramy też 
w plenerach. Można tam z tą przyrodą 
obcować, trzeba tylko chcieć.

MITEM OBROSŁY KWIATY, KTÓRE ROZRZU-
CASZ ZE SCENY PODCZAS KONCERTÓW. 
POWIEDZ SKĄD ONE SIĘ BIORĄ?
Już nawet filmów kilka powstało na ten 
temat... Zbieram sobie kwiatki ze śmiet-
ników cmentarnych, ponieważ są tam za 
darmo. Kiedyś studiowałem na Studium 
Techniki Inscenizacyjnej Teatru, Filmu 
i Telewizji. Robiłem tam na zaliczenie ma-
skę rytualną plemienia Baluba, służącą do 

kontaktowania się z duchami przodków. 
Nawiązując trochę do tego mam nadzieję, 
że te kwiaty pozwalają się połączyć nam 
i publice z duchami naszych przodków 
podczas łąkowych koncertów.

MOŻNA W TYM ODNALEŹĆ DRUGIE DNO 
WASZEJ TWÓRCZOŚCI.
Jest w niej wiele den, na każdym pułapie 
można coś odnaleźć. To wszystko się łą-
czy ze sobą, powstaje cała sieć. Gdzie nie 
spojrzysz, tam jest coś, co nawiązuje do 
tego, do innego. Więc nie ma się czemu 
dziwić – wszystko jest jednością.

WYOBRAŻASZ SOBIE, ŻE ŁĄKI ŁAN MÓGŁBY 
GRAĆ TAK, JAK GRA, ALE ZREZYGNOWAĆ ZE 
STROJÓW I SWOJEJ CHARAKTERYSTYCZ-
NEJ OTOCZKI, Z PRZEKAZU? NA SCENĘ 
WYCHODZIŁOBY KILKU KOLESI W DŻINSACH 
I ŚPIEWAŁO PIOSENKI O MIŁOŚCI ALBO 
BUDOWANIU DRÓG?
Ale po co?

DLA FUNU.
Dla funu można sobie wszystko wy-
obrazić. Mógłbym sobie na przykład 
wyobrazić, że przestajemy grać muzykę 

 ROZMOWA TALK
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w ogóle i występujemy w soft porno albo 
smażymy frytki, ale takie gdybanie chyba 
nie ma za bardzo sensu. Robimy to co 
robimy, czujemy się w tym dobrze, a wy-
chodzi nam coraz lepiej. Jeśli miałbym 
sobie coś wizualizować to to, że jest nas 
coraz więcej, takich ludzi z energią, pasją, 
radością, którzy w taki sposób idą przez 
życie i zarażają tym innych.

SPYTAŁEM O TO, BO ZASTANAWIAM SIĘ, 
JAK TWÓRCZOŚĆ ŁĄKI ŁAN PODZIELIĆ 
MIĘDZY DŹWIĘKI A PRZEKAZ.
Ludzie mają taką tendencję, że starają się 
świat podzielić na różne kategorie – na 
fizykę, biologię, języki, muzykę. A tak 
naprawdę to wszystko jest jednością. Próby 
oddzielania tego powodują, że człowiek 
coraz mniej czuje się jednością ze światem. 
Polecam nie szufladkować i nie dzielić, ale 
czuć wszystko jako jedną wielką całość.

SZTUKA POZWALA NAWIĄZAĆ KONTAKT 
Z NATURĄ, Z PLANETĄ?
Myślę, że tak. Jeśli coś wywołuje pozyt-
ywną, życiodajną aurę, musi być bliskie 
naturze i nie dość, że jest to miłe, to jest 
też mile widziane.

CHCIAŁBYM TEŻ NAWIĄZAĆ DO FESTIWALU 
W CIESZANOWIE, NA KTÓRYM WYSTĄPICIE 
W TYM ROKU. NA FESTIWALACH GRA WAM 
SIĘ LEPIEJ NIŻ W KLUBACH? JEST BLIŻEJ 
DO NATURY ZAZWYCZAJ.
To w ludziach pała ta łąka, o której 
śpiewamy. Ludzie są częścią natury. 
Nawet jeśli gramy w klubie to czuć jej 
moc. A wiadomo, że kiedy gramy w plen-
erach, to jest tym przyjemniej.

A BYŁEŚ KIEDYŚ NA TAMTYCH TERENACH? 
W CIESZANOWIE, NA PODKARPACIU?
Podkarpacie znam, oczywiście. Piękne 
plenery, uwielbiam tamte rejony. Ale 
w Cieszanowie nie byłem nigdy. 
Baaaaaaaaaardzo chętnie tam zawitam!

PEWNIE UCIESZY CIĘ FAKT, ŻE NA TERENIE 
FESTIWALU JEST CZYSTE JEZIORKO.
O, widzisz! To jest właśnie to! Potaplać 
się w bajorku to jest to, co Paprodziadki 
lubią najbardziej!

CZYLI AFTER PO KONCERCIE W JEZIORKU 
W CIESZANOWIE?
Zobaczymy, będzie na spontanie. My 
wolimy takich sytuacji nie planować, 
staramy się czerpać z tego, co dostajemy. 
Jak coś człowiek zaplanuje, a potem tego 
nie ma, to jest wkurzony, więc lepiej się 
nastawić na to, że „co by nie było i tak 
będzie miło”.  

 IN ENGLISH

EVERYTHING IS A UNITY

Łąki Łan is definitely no joke and 
no picnic. The band which is blos-
soming with every other album will 
be one of the stars of this year’s 
Cieszanów Rock Festival. We talked 
about this performance and about 
being natural in show business and 
flowers with the frontman of the 
group, Paprodziad.   

I WOULD LIKE TO START WITH A SERIOUS 
QUESTION. 
Okay, tough luck. 

DON’T YOU HAVE SOMETIMES A FEELING 
THAT THE MARKET AND A PART OF THE AU-
DIENCE TREAT YOU A BIT WITH TONGUE IN 
CHEEK DUE TO YOUR COSTUMES AND KIND 
OF HUMOROUS BACKGROUND, DO YOU?
It’s possible that it is sometimes like you 
said, but I think that it doesn’t last for 

long. More serious things happen here. 
When someone gets closer us, they see it. 
Those who got to know us some time ago 
and have go tour number don’t even see 
those costumes, they only focus on the 
things that are hidden, on the basic truth. 

I WAS SHOCKED ABOUT THE FACT THAT 
IN SOME INTERVIEWS, THE JOURNALISTS 
CLAIMED THAT YOUR TEXTS ARE HUMOR-
OUS OR ABSURD. BUT IN MY OPINION, THEY 
ARE NOT. 
There are sometimes absurd lyrics, sure, 
there are also humorous ones. Our 
costumes are also humorous. It is the 
result of the fact that we have a distance 
to ourselves, to reality, we can make fun 
of some things, and we are colorful. But 
it does not disturb us in being serious 
in what we are doing. Just the opposite, 
I think that someone who wears a grey 
suit and pretends to be serious is more 
like funny   −sad.

YOU HAVE QUITE SPECIFIC AND CLEAR MES-
SAGE IN YOUR MUSIC. LYRICS, COSTUMES 

– ALL THESE MAKES UP ONE WHOLE. 
That is right. When you concentrate, focus, 
make an effort to see that, this is certainly 
true. Then, it is as plain as a pikestaff. 

CAN YOUR AUDIENCE ALREADY SEE THAT? 
HOW MANY OF THEM CAN DISTINGUISH BE-
TWEEN THE COSTUMES AND THE MESSAGE?
I don’t know, I don’t think about it. I am 
glad that there is more and more of them. 
Each person who joins our Łąki family 
would chance sooner or later on those 
vital things. But it’s not the most impor-
tant to me who understands it and who 
don’t. The important thing is that people 
remember our lyrics even if they don’t 
fully understand them, they repeat them, 
like a mantra, sing them on the concerts. 
It creates the positive energy impacting 
positively on the world around us.

YOUR FIRST ALBUM WAS RELEASED 9 YEARS 
AGO. YOU HAVE BEEN PRESENT ON THE STAGE 
FOR A DECADE. DID ANYONE TRY TO CHANGE 
YOU OR STIFLE IN THIS SHOW BUSINESS? 
A BOOKKEEPER, ANY RECORD COMPANY?
Maybe it’s because we always were self-con-
fident enough and go-getting in what we 
were doing, we had a positive cheek so that 
nothing like it happened to us.

AND HOW WOULD YOU REACT IF A SITUA-
TION LIKE THIS TOOK PLACE?
I would probably be surprised that someone 
tries to do it. But anyone cannot change any-
thing by force, nature always gets its own way.

GDZIE NIE 
SPOJRZYSZ, TAM 
JEST COŚ, CO 
NAWIĄZUJE DO 
TEGO, DO INNEGO. 
WIĘC NIE MA SIĘ 
CZEMU DZIWIĆ – 
WSZYSTKO JEST 
JEDNOŚCIĄ.

ARE YOU PERCEIVE BY THE SHOW BUSI-
NESS AS NATURAL?
We try to be natural. We do what we feel 
in our hearts. When someone starts to 
keep company with us, they see that there 
is no sense in changing anything by force.

DO YOU LIVE IN A CITY?
Yes, I live in a city, but I found there 
many interesting places where you can 
spend your time nicely close to nature, 
plus I often go outside the city.

PRECISELY, I WANTED TO KNOW IF YOU 
HAVE A GARDEN, GROW SOME PLANTS…
I don’t have it yet, but I have such plans and 
dreams. My fiancée has a garlic field which 
I helped her to weed. But our biggest dream 
is to have our own garden where we could 
grow our own carrot and apple. 

DON’T YOU PREFER TO GO AND TO LIVE IN 
THE COUNTRY?
Generally, I would like to live in Kazimi-
erz Dolny, since I have been visiting it 
since I was four, I am in love with the 
local landscapes and places. It is my des-
tination which I chose and I have been 
dreaming to stay there forever.

YOU ALSO NATURALLY NEED TO KNOW A LOT 
ABOUT NATURE, GENERALLY SPEAKING. DO 
YOU HAVE ANY EDUCATION IN THIS FIELD?
I simple feel nature. If you send a lot of 

ŁĄKI ŁAN BĘDĄ 
JEDNĄ Z GWIAZD 
TEGOROCZNEJ, 
PIĄTEJ EDYCJI 
CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL 2014! 
WIECEJ O FESTIWALU NA STR. 11
 

 IN ENGLISH

ŁĄKI ŁAN WOULD BE ONE OF 
THE STARS OF THE FIFTH, THIS 
YEAR’S EDITION OF CIESZANÓW 
ROCK FESTIVAL 2014! 

MORE ABOUT FESTIVAL AT PAGE 11.



time in the bosom of nature, you know 
it best and you don’t need any book to it. 
Though, they are certainly helpful. Each 
kind of knowledge, when given appro-
priately and not causing any unneces-
sary confusion, is helpful. But actually, 
everything is about spending as much 
time as it is possible with nature. Then 
you feel much more of it and much better. 
According to Einstein: “Look deep into 
nature, and then you will understand 
everything better.”

AS THE FRONTMAN OF YOUR BAND WHICH 
GIVES QUITE MANY CONCERTS, DO YOU 
HAVE TIME TO COMMUNE WITH NATURE 
AND LEARN IT ORGANOLEPTICALLY ON 
YOUR CONCERT ROUTE?
Well, you would be surprised by to what 
extent! I devote much time to it, this is 
my passion which I obtain my energy 
from. On the route, we pass often nice 
places, a wood or lake… We also give 
concerts in the open air. You can com-
mune with nature then, where there's 
a will there's a way.

THERE IS A MYTH ABOUT THE FLOWERS 
YOU SCATTER FROM THE STAGE  
ON THE CONCERTS. TELL ME WHERE  
THEY COME FROM?
There are even a couple of clips regarding 
it… I collect flowers from the garbage 
cans on the cemeteries, since they are 
for free there. Once, I studied in the 
School of Stage Production Technol-
ogy of Theater, Movie and Television. 
I did a ritual mask of Baluba tribe for 
communication with ancestors’ spirits to 
get credit. Referring to that, I hope that 
those flowers help us and the audience to 
connect with the spirits of our ancestors 
on Łąki concerts.

YOU CAN FIND THE HIDDEN AGENDA OF 
YOUR WORK. 
There are more than one agenda in it, 
there is something to be found on each 
level. All of it is joined, and the whole 
net comes into being. Wherever you look, 
there is something referring to another 
thing. So no wonder – everything is unity. 

CAN YOU IMAGINE THE SITUATION IN WHICH 
ŁĄKI ŁAN COULD PLAY LIKE IT DOES, BUT 
COULD GIVE UP COSTUMES AND THE WHOLE 
CHARACTERISTIC BACKGROUND OR YOUR 
MESSAGE? A NUMBER OF GUYS WEARING 
JEANS WOULD COME OUT ON THE STAGE 
AND SING SONGS ABOUT LOVE AND ROAD 
BUILDING, WHAT DO YOU THINK?
But what for?

FOR FUN.
You can imagine everything for fun. For 
example, I could imagine that we stop 
playing music at all and we start perform-
ing in soft porn films or we fry chips, but 
this kind of speculations doesn’t make 
any sense. We do what we do, we feel 
good about it, and we do it better. If 
I should visualize something, it would be 
the fact that there and more and more of 
us, those people with energy, passion, joy, 
who live this way and affect others with 
their way of life. 

I ASKED ABOUT IT BECAUSE I JUST WONDER 
HOW TO DISTINGUISH ŁĄKI ŁAN’S ARTISTIC 
WORK BETWEEN SOUNDS AND MESSAGE. 
People often tend to divide world into cer-
tain categories – physics, biology, languages, 
music. But in fact, everything is a unity. The 
attempts to distinguish those things make 
people feel smaller unity with the world. 
I encourage you not to tag and divide, but to 
feel everything as a one big whole.

DOES ART ALLOW US TO BE IN CONTACT 
WITH NATURE, WITH THE PLANET?
I think, yes. If something is evoking 
positive, life-giving energy, it must be 
close to nature and not only is it nice, it’s 
welcome as well. 

I WOULD ALSO LIKE TO REFER TO THE 
CIESZANÓW FESTIVAL WHICH YOU ARE 
GOING TO PERFORM THIS YEAR AT. DO YOU 
PREFER GIVING CONCERTS AT THE FES-
TIVALS TO CONCERTS IN THE CLUBS? IT’S 
USUALLY CLOSER TO NATURE. 
It’s in people where the meadow we sing 
about glows. People are part of nature. 
Even if we play in the club, we feel its 
power. And it’s obvious that we perform 
in the open air, it’s even nicer.

HAVE YOU EVER VISITED THOSE  
REGIONS, PODKARPACIE? HAVE YOU  
BEEN TO CIESZANÓW?
I know Podkarpacie, of course. Beautiful 
regions, I love them. But I have never 
been to Cieszanów. I really want to visit 
this place!

I BET THAT YOU WOULD ENJOY THE FACT 
THAT THERE IS A CLEAR LAKE WITHIN THE 
AREA OF THE FESTIVAL. 
Oh, that’s nice. This is it. Splashing 
around in the puddle is what Paprodzi-
ads like the most! 

SO THE AFTER PARTY WOULD TAKE PLACE 
IN THE LAKE IN CIESZANÓW, WOULDN’T IT?
We will see, we will act spontaneously. 
We don’t like planning these kinds of 
situations, we try to take what we get. 
When a man plans something and he 
doesn’t get it, he’s pissed off, so it’s better 
to expect that “whatever happens, it 
would be nice.” 
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Pod koniec sierpnia przez 4 dni w podkarpackim Cieszanowie na scenach Cieszanów 
Rock Festiwal gościć będą polskie i zagraniczne gwiazdy rocka.

Tegoroczna edycja Cieszanów Rock 
Festiwal będzie to mały jubileusz impre-
zy – w ciągu 5 lat organizatorom udało 
się stworzyć rockowy festiwal cieszący 
się znakomitą renomą u fanów gitarowej 
(i nie tylko) muzyki. Dzięki znakomitemu 
klimatowi imprezy, pięknemu położeniu 
oraz doskonałej organizacji CRF zagościł na 
stałe na festiwalowej mapie Polski i każdego 
roku ściąga coraz więcej uczestników oraz 
coraz lepszych wykonawców.

W składzie tegorocznej edycji nie zabrak-
nie zagranicznych gwiazd. Organizatorzy 
zaprosili m.in. brytyjską legendę punk 
rocka G.B.H. oraz kultowy amerykański 
Agnostic Front. Dużym wydarzeniem 
będą koncerty specjalne polskich gwiazd. 
Płockie Lao Che zaprezentuje się ze 
specjalnym repertuarem z płyty „Powstanie 
Warszawskie” (będzie to jedyny koncert 
z tym albumem z okazji 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego), Acid 
Drinkers będą na scenie świętować 20-lecie 
płyty „Infernal Connection”, zaś Happysad 
dziesiąte urodziny krążka „Wszystko jedno”. 
Trzy razy w Cieszanowie zaprezentuje się 
Muniek Staszczyk. Projekt „3xMuniek” 
obejmuje koncerty T.Love Alternative, 
Szwagierkolaski i ansamblu Shambo-
o+Muniek oraz pierwszy ogólnopolski 
Zlot Fanów T.Love Alternative. Poza tymi 
zespołami na scenach CRF 21-24 sierpnia 
zaprezentują się także węgierscy Paddy 
and the Rats, polskie KSU, Armia, Łąki 
Łan, R.U.T.A/Paprika Korps, Maleo Reggae 
Rockers, Magnificent Muttley, Orthodox 
i białoruskie Dzieciuki. 

To jednak nie wszystko. Organizatorzy 
niedawno ogłosili kolejne trzy gwiazdy, 
jakie wystąpią na deskach CRF. Z północy 
zawitają na Podkarpacie fińscy folk-meta-
lowcy Korpiklaani, zaś ze wschodu legenda 

tejże stylistyki – rosyjska grupa Arkona. 
Na głównej scenie wystąpi także grupa 
Sebastian Riedel & Cree. 

 IN ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2014

The stages of Cieszanów Rock 
Festival in the region of Podkarpacie 
are going to be taken by Polish and 
foreign rock stars for 4 days towards 
the end of September. 

This year’s edition of Cieszanów Rock 
Festival will be also a small anniversary for 
the event – within 5 years its organizers 
have managed to create a rock festival 
enjoying excellent reputation among fans 
of not only guitar music. Thanks to the 
great atmosphere maintained during the 
event, its beautiful location and excellent 
organization, CFR has appeared on the 
Polish festival map for good and gathers 
an increasing number of participants and 
increasingly better performers with each 
passing year.

This year’s festival is going to feature 
foreign stars, including for example 
G.B.H., a British punk rock legend, as well 
as the cult American band Agnostic Front. 
Special concerts of Polish artists will be 
equally exciting. Lao Che from Płock is 
going to present its special repertoire from 
the album Powstanie Warszawskie (which 
is going to be the band’s only concert with 
this album on the occasion of the 70th 
anniversary of the outbreak of the Warsaw 
Uprising), Acid Drinkers are going to 
celebrate the 20th anniversary of their 

Infernal Connection, and Happysad  
– the 10th birthday of their album Wszyst-
ko jedno. Muniek Staszczyk will perform 
three times in Cieszanów. The project 

“3xMuniek” includes concerts by T.Love 
Alternative, Szwagierkolaska and Sham-
boo+Muniek ensemble, as well as the first 
nationwide T.Love Alternative Fans’ Rally. 
Apart from the already-mentioned bands, 
the following musicians are also going to 
hit the stage between 21 and 24 August 
during the CRF: Hungarian Paddy and 
the Rats, Polish KSU, Armia, Łąki Łan, 
R.U.T.A/Paprika Korps, Maleo Reggae 
Rockers, Magnificent Muttley and Ortho-
dox, as well as Belorussian Dzieciuki.
But that’s not everything. The organizers 
have recently announced three more stars 
to appear at CRF. The Finnish folk-metal 
band Korpiklaani is going to come to 
Podkarpacie from the North, and Arkona, 
a Russian legend of the same music style, 
is coming from the East. Another group 
to perform at the main stage is Sebastian 
Riedel & Cree.   

CIESZANÓW Rock Festiwal 2014

 MIASTO CITY

KARNETY NA CAŁOŚĆ TRWANIA 
FESTIWALU KOSZTUJĄ 70 ZŁ, ZAŚ 
BILETY JEDNODNIOWE 40 ZŁ. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA 
www.cieszanowrockfestiwal.pl 
ORAZ NA www.facebook.com/cieszanowrockfestival.
MAGAZYN AIRGO JEST PATRONEM  
MEDIALNYM FESTIWALU.
  
PASSES FOR THE WHOLE FESTIVAL COST PLN 
70 AND ONE-DAY TICKETS – PLN 40.
MORE INFORMATION AVAILABLE ON 
Www.cieszanowrockfestiwal.pl 
AND ON www.facebook.com/cieszanowrockfestival.

THE AIRGO IS A MEDIA PATRON OF THE EVENT.

PATRONI MEDIALNI CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2014
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Mumbaj – gigantyczna, licząca ponad dwadzieścia milionów mieszkańców 
metropolia jest przez wielu uważana za drugą – po Delhi – stolicę kraju. 
Jest jego finansowym centrum, najbogatszym i największym miastem – 
tym, czym Nowy Jork dla Stanów Zjednoczonych.

 TEKST: ŁUKASZ TAMKUN  FOT.: MICHAŁ KUCEWICZ, ŁUKASZ TAMKUN 

BRYTYJSKA PARA KRÓLEWSKA – JERZY V I JEGO ŻONA 
MARIA – ODWIEDZILI MUMBAJ W 1911 ROKU. NA CZEŚĆ 
TEGO WYDARZENIA POWSTAŁY WROTA INDII, DZIŚ 
NAJWIĘKSZA ATRAKCJA TURYSTYCZNA MIASTA.

BRITISH ROYAL COUPLE – GEORGE V AND HIS WIFE MARY – VISITED MUMBAI 
IN 1911. THE GATEWAY OF INDIA, TODAY’S GREATEST TOURIST ATTRACTION, 
WAS BUILT TO HONOR THIS EVENT.
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 PODRÓŻE TRAVEL



CHARAKTERYSTYCZNA ARCHITEKTURA 
MUMBAJU, ZWANA INDO-GOTYKIEM CZY TEŻ 
GOTYKIEM INDO-SARACEŃSKIM TO NIEZWYKŁE 
POŁĄCZENIE STYLU WIKTORIAŃSKIEGO 
Z LOKALNYM INDYJSKIM BUDOWNICTWEM.  
DISTINCTIVE ARCHITECTURE OF MUMBAI, CALLED INDO-
GOTHIC OR THE INDO-SARACENIC GOTHIC IS A MIXTURE OF 
VICTORIAN STYLE WITH INDIA’S LOCAL BUILDINGS.
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 PODRÓŻE TRAVEL

„Bombaj” w stosunku do miasta może 
być małym (a nawet dużym) faux pas, bo 
to nazwa kolonialna – została zmie-
niona niemal dwadzieścia lat temu na 
fali społecznej niechęci wobec brytyj-
skich naleciałości. Oczywiście dużo 
trudniej jest wykorzenić to z kultury 
czy architektury. Mumbaj często więc 
bywa nazywany najbardziej europejskim 
z miast Indii (choć ci, którzy tak mówią, 
często nie widzieli stworzonego przez Le 
Corbusiera imponującego, modernistycz-
nego Czandigarh).

PRZYRODA KONTRA MIASTO
Mumbaj jest wyjątkowo wilgotny, szcze-
gólnie w porze monsunowej. Przez dwa 
tysiące lat jego historii nie tylko ludzie 
czuli się w nim dobrze, ale również 
wiele gatunków roślin. Miejskie parki 
i zieleńce rozrastają się w niekontrolowa-
ny sposób a budynki są tworzone często 
z uwzględnieniem tego, że niebawem coś 

REKLAMA

D
umna metropolia jest sym-
bolem indyjskiego sukcesu 
i jednym z głównych celów 
turystycznych kraju. Nic 
dziwnego, bo poza wieżow-
cami ze stali i szkła znaj-
dziemy tam wiele cudów 

kultury, ale i natury. Często małe detale 
zdradzają złożoną historię miasta, mówią 
wiele o usposobieniu jego mieszkańców 
a innych po prostu nie sposób zrozumieć 
nie będąc rodowitym mumbajczykiem.

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
Mumbaj wciąż bywa nazywany w Polsce 
Bombajem. Choć mieszkańcy przyzwy-
czaili się do tego, warto jednak używać 
nowej nazwy. Dla wielu powiedzenie 

CHHATRAPATI SHIVAJI TERMINUS, WCZEŚNIEJ 
VICTORIA TERMINUS JEST NAJWIĘKSZYM 
DWORCEM KOLEJOWYM W INDIACH, BĘDĄC 
JEDNOCZEŚNIE PEREŁKĄ ARCHITEKTURY 
WPISANĄ NA LISTĘ DZIEDZICTWA UNESCO. 

CHHATRAPATI SHIVAJI TERMINUS, EARLIER VICTORIA TER-
MINUS IS THE BIGGEST TRAIN STATION IN INDIA AND A GEM OF 
ARCHITECTURE BEING ENLISTED IN WORLD HERITAGE LIST.
ARCHITEKTURY WPISANĄ NA LISTĘ DZIEDZICTWA UNESCO.

WOKÓŁ POMNIKÓW ZWYKLE TWORZONE 
SĄ NIEWIELKIE PARCZKI, KTÓRE Z CZASEM 
ZACZYNAJĄ SIĘ ROZRASTAĆ. ZDARZA SIĘ, 
ŻE ENKLAWY ZIELENI BUDUJE I UTRZYMUJE 
KONKRETNA WIELKA KORPORACJA, DLA 
KTÓREJ JEST TO ELEMENT PROMOCJI.
 
SMALL BURGEONING PARKS ARE DESIGNED AROUND THE 
MONUMENTS. IT HAPPENS THAT THE GREEN ZONES BEING 
THE ELEMENTS OF PUBLICITY ARE BUILT AND NURSED BY 
BIG CORPORATIONS.

ZIELEŃ Z PRYWATNYCH OGRODÓW 
CZĘSTO WYDOSTAJE SIĘ DO PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ, WYKORZYSTUJĄC DO TEGO 
LATARNIE CZY TEŻ SIEĆ ENERGETYCZNĄ.
GREENNESS FROM PRIVATE GARDENS OFTEN GETS OUT TO 
THE PUBLIC SPACE USING LANTERNS OR MAIN ELECTRICITY.

BĘDĄCE SYMBOLEM LONDYNU 
CZERWONE DOUBLE-DECKERY 
SĄ TEŻ POPULARNE W MUMBAJU, 
CO JEST BYĆ MOŻE NAJBARDZIEJ 
WYRAZISTĄ POZOSTAŁOŚCIĄ PO 
IMPERIUM BRYTYJSKIM. 
 
DOUBLE-DECKERS, THE SYMBOL OF LONDON, 
ARE ALSO POPULAR IN MUMBAI WHICH 
REMAINED AS MOST DISTINCT REMAINDER OF 
BRITISH EMPIRE.

TAJ MAHAL HOTEL WRAZ ZE SWOIM NOWYM SKRZYDŁEM 
– TAJ MAHAL TOWER – JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW KRAJOBRAZU 
MUMBAJU A TAKŻE SCENĄ ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH 
W 2008 ROKU. 
 
TAJ MAHAL HOTEL WITH ITS NEW WING – TAJ MAHAL TOWER – IS ONE OF 
THE MOST KNOWN ELEMENTS OF MUMBAI LANDSCAPE AS WELL AS SCENE 
OF TERRORISTS’ ATTACK IN 2008.

może zacząć się płożyć po ich ścianach. 
Jest to więc – chcąc nie chcąc – zielone 
miasto, któremu wszechobecna roślin-
ność dodaje egzotyki i składa się na jego 
unikalną atmosferę.

MIASTO GOŁĘBI
Indie ostrożnie dawkują nam egzotykę 
jeśli chodzi o faunę. Musimy się sporo 
najeździć, żeby zobaczyć porządne-
go tygrysa, za to z pewnością szybko 
natkniemy się na gołębia. Nawet bardzo 
dużo gołębi. Te sympatyczne stworzenia 
występują tutaj w takich ilościach, że 

GRANIT    MARMUR    PIASKOWIEC    TRAWETRYN

PARAPETY    BLATY    KAMIEŃ ELEWACYJNY

RZESZÓW, UL. MORGOWA 83A     TEL. 17 8577666

www.akropol.pl
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mówi się już o pladze. Kusi je masa 
kryjówek i łatwo dostępne pożywienie, 
ale i generalnie znana łagodność miesz-
kańców względem zwierząt. W konse-
kwencji miasto nie podejmuje żadnych 
brutalnych działań przeciw ptakom, 
a mieszkańcy zbytnio na to nie naciskają. 
Oczywiście każdy kij ma dwa końce – 
przedsiębiorczy Hindusi zacierają ręce 
i sprzedają sieci przeciw gołębiom (15 
000 rupii – około 750 zł) czy też oferują 
czyszczenie elewacji (do 500 rupii, a więc 
25 zł za mieszkanie miesięcznie).  

 IN ENGLISH

GATEWAY TO INDIA
 
Mumbai – an enormous metropolis 
of over twenty millions citizens is 
considered to be the next capital 
city after Delhi. It is India’s financial 
center, the biggest and richest city 
such as New York to USA.
The proud metropolis is a symbol of 
Indian success and one of many tourist 
attraction. It is no wonder, since apart 
from concrete and glass skyscrapers, 
there are many marvels of culture and 
nature. The complex history of the city is 
revealed by little details that tell us about 
its citizen’s temper.

BETWEEN EAST AND WEST
Mumbai is still being called Bombay. 
Even though the citizens are used to the 
former name, it is worth using the new 
one. For many, calling the city ‘Bombay’ 
may end in big faux pas, because it is 
a colonial name – it was changed nearly 
twenty years ago, while the aversion 
to the British aftermath peaked. Of 
course, it is very hard to eradicate it 
from culture or architecture. Mumbai is 
often called the most European city of 
India (though people who say that rarely 
had the chance to see the impressive and 
modern Chandigarh).

 PODRÓŻE TRAVEL

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

NATURE VERSUS THE CITY
Mumbai is exceptionally humid, especial-
ly in monsoon. For two thousand years of 
its history, not only men got accustomed 
to it, but also many kinds of nature 
species. Metropolitan parks are growing 
uncontrollably and the buildings are de-
signed to allow the plants to creep on the 
walls. It is – like it or not – a green city 
which omnipresent nature adds exotic 
and favors its unique atmosphere. 

CITY OF PIGEONS
India carefully doses exotic in terms 
of fauna. We have to travel far to see 
a proper tiger, but we certainly stum-

ble on pigeons quickly. Many pigeons. 
Those pleasing creatures exist here in 
such amount that it’s named as a plague. 
They are tempted by many hideouts and 
easy-access food, but also general kind-
ness from the citizens towards animals. 
In consequence, the city doesn’t react by 
any means against the birds, and the citi-
zens don’t urge them to do so. Of course, 
two can play at the game – enterprising 
Hindus rub their hands and sell nets 
against pigeons (15 000 rupees – about 
750 zlotys) or offer elevation cleaning (up 
to 500 rupee – 25 zlotys for an apart-
ment monthly).  

GOŁĘBIE WYKORZYSTUJĄ KAŻDĄ MOŻLIWĄ 
PRZESTRZEŃ, ŻEBY ODPOCZĄĆ – KABLE 
I PŁOTY CZĘSTO AŻ SIĘ OD NICH UGINAJĄ.  
THE CITIZENS NOT ONLY DON’T FIGHT THE BIRDS, BUT 
SOMETIMES THEY HELP THEM WITH MAKING A LIFE IN THE CITY.

MIESZKAŃCY NIE TYLKO NIE ZWALCZAJĄ PTAKÓW, ALE 
CZASEM WRĘCZ IM POMAGAJĄ W URZĄDZANIU SIĘ W MIEŚCIE.. 
PIGEONS USE EVERY POSSIBLE SPACE TO GET REST – CABLES, FENCES ARE 
BENDING UNDER THEM OFTEN.
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PEJZAŻ ZNACZEŃ
W XX wielu zaniknęło postrzeganie ogrodu jako miejsca sfery sacrum, które niesie ze sobą 
treści symboliczne. Został zastąpiony przez wypraną ze znaczeń „zieleń”, „tworzenie” zostało 
wyparte przez „projektowanie”. Ogród przestał być miejscem pełnym treści, a stał się 
fabryką tlenu, miejscem rekreacji, piaskownicą dla dziecka, ławką dla emeryta.

 TEKST: REDAKCJA  ŹRÓDŁO FOT.: 
 
MUZEUM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE

     

Wystawa „Pejzaż znaczeń. Ogród w malar-
stwie młodej Polski” w Muzeum Okręgo-
wym w Rzeszowie przywraca należną mu 
pozycję miejsca, w którym zawierają się 
idee i archetypy budujące naszą świado-
mość. Począwszy od czasów romantyzmu 
ogród stawał się zagadką, tajemnicą życia 
i śmierci, szczęścia i cierpienia, a także miej-
scem nostalgii za upływającym nieuchron-
nie czasem. Młodopolski nurt folkloryzmu 
i chłopomanii zaowocował wizją polskiej 
wsi wpisanej w rodzimy pejzaż i rytm na-
tury, wyznaczającej nienaruszoną enklawę 
polskości. W połowie XIX wieku pojawiły 
się motywy miejskie. Koncerty w ogrodach, 
uroczystości państwowe, ogrodowe kawiar-
nie, place sportowe i zabaw, przechadzki, 
czy rozmaite spotkania towarzyskie stały 
się tematyką obrazów. W ten sposób artyści 

dokumentowali ówczesną obyczajowość, 
w której park stał się swoistym salonem 
miasta oraz miejscem spotkań.

Na wystawie zaprezentowane zostaną 
działa mistrzów malarstwa polskiego: 
m. in. Jacka Malczewskiego, Wojciecha 
Weissa, Józefa Mehhofera, Stanisława 
Kamockiego, Jana Stanisławskiego, 
Ferdynanda Ruszczyca i wielu innych. 
Eksponaty pochodzą z następujących 
muzeów: Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum 
Śląskie w Katowicach, Muzeum Lubelskie 
w Lublinie, Muzeum im. J. Malczewskie-
go w Radomiu, Muzeum im. S. Fischera 
w Bochni, Muzeum Okręgowego w Rze-
szowie. Wystawie towarzyszy program 
edukacyjny realizowany we współpracy 
z Wydziałem Biologiczno-Rolniczym 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, sfinansowa-
ny przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie. Szczegółowe informacje na stronie 
www.muzeum.rzeszow.pl. Wystawa 
czynna jest do 6 lipca 2014 roku.  

 IN ENGLISH

THE LANDSCAPE OF MEANINGS

In the 20th century, the perception 
of a garden as a place of sacrum 
which brings symbolic meaning 
vanished. It was replaced with 
the ‘green space’ devoid of senses 
and ‘creating’ was supplanted by 
‘designing’. Garden stopped to be 
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a place full of meanings and be-
came an oxygen factory, a place of 
recreation, a sandpit for children, 
and a bench for seniors.  

The exhibition under the name, “The 
landscape of meanings. Garden in 
the paintings from the Young Poland 
movement.” in the District Museum 
in Rzeszów restores its due position of 
the place where all ideas and archetypes 
creating our consciousness comes from. 

Beginning from the time of romanticism, 
garden was becoming a riddle, a secret 
of life and death, happiness and pain as 
well as a place of nostalgia for inexora-
bly passing time. The Young Poland’s 
movement of folklore and peasant mania 
resulted in the vision of a Polish village 
placed in the native landscape and nature’s 
rhythm establishing the intact enclave of 
Polishness. In the half of the 19th century, 
urban motives appeared. Garden concerts, 
national celebrations, garden cafés, sports 
fields and playgrounds, strolls or any other 

social meetings became the subject of 
the paintings from that period. Thus, the 
artists documented the current customs 
in which a park became kind of city’s 
drawing rooms and a meeting place. 

Among others, the exhibition will 
present the works of the Polish painting’s 
masters like Jacek Malczewski, Wo-
jciech Weiss, Józef Mehhofer, Stanisław 
Kamocki, Jan Stanisławski, Ferdynand 
Ruszczyc. The showpieces come from the 
following museums: The National Muse-
um in Kraków, the National Museum in 
Kielce, The Silesian Museum in Katowice, 
The Museum of the City of Lublin, The 
Jacek Malczewski Museum in Radom, 
The Stanisław Fischer Museum in Boch-
nia, and the District Museum in Rzeszów. 
The exhibition is accompanied by the 
educational program executed thanks 
to the cooperation with the Faculty of 
Biology and Agriculture of the University 
of Rzeszów, funded by the Provincial 
Fund for Environmental Protection and 
Water Management in Rzeszów. Detailed 
information can be found on-line, www.
muzeum.rzeszow.pl. The exhibition starts 
on July 6th 2014.  
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PO DRUGIEJ STRONIE  

TRZĘSIENIA
TEN STYL ROCKOWO-
SYMFONICZNY JEST W MOIM 
ŻYCIU OD POCZĄTKU. 
WYKORZYSTYWALIŚMY 
CZTEROOSOBOWĄ GRUPĘ 
GITAROWĄ I DO TEGO 
PODPIĘTE BYŁY SKRZYPCE. 
TO JEST STYL, W KTÓRYM 
SIĘ CAŁY CZAS ZNAJDUJĘ.

ZA NAMI PREMIERA PAŃSKIEJ NOWEJ PŁY-
TY „IKONA”. CZY TO BYŁO DUŻE WYDARZE-
NIE W PAŃSKIM ŻYCIU?
To jest cały czas duże wydarzenie 
w moim życiu, bo to moja życiowa płyta!

DLACZEGO ŻYCIOWA?
Dlatego, że jestem we wspaniałym okre-
sie twórczym i wykonawczym. Wartości 
muzyczne i tekstowe na albumie „Ikona” 
zaliczam do najlepszych w moim życiu.

TO ŚWIETNIE BRZMI.
Myślę, że jeśli dojdzie do tego, że płyta 
będzie rozpowszechniona i znana w Pol-
sce, to wielu słuchaczy to potwierdzi. 
Do tej pory od czasu premiery słyszymy 
same superlatywy na jej temat.

ALBUM NOSI TYTUŁ „IKONA” ZAPEWNE 
NIE BEZ POWODU. JEST PAN ZNANY JAKO 
ARTYSTA, KTÓRY PRZYKŁADA DUŻĄ 
WAGĘ DO DUCHOWEJ STRONY SWOJEGO 

ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI. CZY TA PŁYTA MOŻE 
ZACHĘCIĆ SŁUCHACZY DO ZATRZYMANIA 
SIĘ W BIEGU?
Ja sam zatrzymuję się w biegu od czasu 
piosenki „To ziemia”, gdzie śpiewałem 

„Nie zginiesz w tłumie póki jeszcze umiesz 
przystanąć gdy zaśpiewa ptak”. Od tamtej 
pory minęło sporo lat i ciągle jesteśmy 
w biegu. Cywilizacja jest zwariowana, 
życie jest zwariowane. Wszędzie, nie tylko 
u nas w Polsce. Co nam pozostanie, jeżeli 
się nie zatrzymamy? Będziemy tak samo 
roztrzęsieni, jak świat. A po drugiej stronie 
tego trzęsienia jest tak pięknie! Trzeba 
przystanąć, spoglądać na kwiaty, drzewa, 
ptaki, chmury, ocean. Ja to robię.

DOBIERA PAN TEKSTY TAK, ŻE WIDAĆ TĘ 
BLISKOŚĆ Z NATURĄ, DOCENIENIE ŻYCIA.
Od pierwszego mojego tekstu , który 
śpiewałem, pisał je poeta Bogdan Loebl, 
który wtedy mieszkał w Rzeszowie. Od 
tej pory poszerzyła się moja wiedza po-

etycka, literacka, bo mam do czynienia 
na co dzień z literaturą i poezją. A to 
dlatego, że właśnie zatrzymuję się w bie-
gu i czytam poezję, dotykam jej, tych 
metafor, tej fantazji.

NA ALBUMIE „IKONA” TEŻ ZNALAZŁA SIĘ 
PIOSENKA DO TEKSTU BOGDANA LOEBLA.
Napisałem muzykę do takiej kołysanki 
o Zuzannie. Wokół imion kobiet jestem 
przez całe życie. (śmiech) Natomiast 

„Ikona” to jest w ogóle powrót do miejsc, 
gdzie włóczyłem się i dokąd ucieka-
łem. W Bieszczadach była nieprzebrana 
wolność, wzgórza, lasy, połoniny. Do tej 
piosenki powróciłem, bo jest to piękna 
ballada o świętym Juriju, który walczył 
ze smokiem i ochraniał ludzi. To bardzo 
stara, XVI-wieczna bodajże legenda, tekst 
piosenki napisał poeta Tadeusz Urgacz. 
Tę pieśń podarował mi Bogusław Klimczuk, 
kiedy w latach 70-tych śpiewałem z jego 
Orkiestrą Festiwalową. Jurij płynie przez 

Bieszczady, unosi się w górę i nie ujrzy go 
nikt. To tak jak z moim życiem – kiedy 
wyfrunąłem z Polski nie widział mnie 
nikt. Byłem w obłokach.

ALE PRZECIEŻ NIE ZNIKNĄŁ PAN ZE ŚWIA-
DOMOŚCI SŁUCHACZY W POLSCE.
Przez pewien czas zniknąłem. Byłem 
artystą nieposkromionym i wyłamu-
jącym się  władzy, a skoro wyjechałem 
za granicę to zostałem przekreślony. Te 
czasy mamy już za sobą, nie chcę o nich 
pamiętać. Wtedy w jakiś sposób ganiło 
się ludzi, którzy cenili sobie zachód bar-
dziej od tego zamordyzmu, reżimowego 
terroryzmu, w którym myśmy żyli.

NA PŁYCIE „IKONA” INTERPRETUJE PAN 
TEKSTY M.IN. JANA PAWŁA II, MICKIEWICZA, 
LECHONIA, OSIECKIEJ... CZY KTÓRYŚ Z TYCH 
AUTORÓW JEST PANU NAJBLIŻSZY?
Agnieszka Osiecka mieszkała w tej samej 
miejscowości pod Warszawą. Kiedyś 
zapukała do mnie i pokazała mi tekst 

„Krzyczę przez sen”. Muzykę do niego 
napisał Adam Sławiński. Powróciłem do 
niej, bo wydaje mi się, że w tym tekście 
są bardzo ciekawe wartości. No i to też 
jest piosenka o zatrzymaniu się w biegu, 
w dalszym ciągu aktualna. „Bajdary” 
Mickiewicza zostały mi z kolei z czasów, 
kiedy chciałem zrobić spektakl na pod-
stawie „Sonetów Krymskich”. Mickiewicz 
opisuje tę dolinę Bajdary, tego konia, co 
nie słucha rozkazów. Z Mickiewiczem 
mam połączenie duchowe, bo występuję 
z grupą, którą nazwałem Imię Jego 44. 

„Tworzywo” to wiersz z tryptyku Jana 
Pawła II, który powstał, kiedy Karol Woj-
tyła pracował w kamieniołomach . Kom-
pozytor Mariusz Dubrawski znakomicie 
odczuł tę metaliczność tego kamienia, 
żelastwa, kilofu, który rozbija kamień. 
A „cała wielkość tej pracy znajduje się 
wewnątrz człowieka”. Zafascynował mnie 
ten wiersz. Z kolei „Pytasz co w moim 
życiu” Jana Lechonia to też wiersz, który 
miałem od lat w głowie. Recytowałem go, 
powtarzałem, bo jest w nim piękne mot-
to: „Pytasz, co w moim życiu z wszystkich 
rzeczą główną, powiem ci: śmierć i miłość 

– obydwie zarówno.” Również w piosence 
„Kyrie” jest motto, które jest coraz moc-
niejsze dla mnie: „niech mnie nie minie 
nienawiść, niech też nie mija mnie miłość”.

DLACZEGO ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN PRZYPO-
MNIEĆ TE KILKA STARSZYCH PIOSENEK?
Tak naprawdę wszyscy w Polsce, wszyst-
kie radia puszczają tylko moje stare 
rzeczy i słuchaczom wydaje się, że tylko 
to potrafię śpiewać. Musiałem coś zrobić, 

by dać się poznać z innej strony. Niezna-
na jest  moja płyta „Niczyj” z wierszami 
J. Tuwima,  którą nagrałem za oce-
anem z muzykami amerykańskimi. Ta 
płyta jest właśnie dlatego najważniejsza 
w moim życiu, bo pokazuje mnie takiego, 
jakim jestem obecnie.

ALBUM „IKONA” JEST ZRÓŻNICOWANY 
MUZYCZNIE. SKORO POKAZUJE, JAKI 
PAN JEST NAPRAWDĘ, TO JA TU WIDZĘ 
DWA WAŻNE OBLICZA: Z JEDNEJ STRONY 
WŁAŚNIE TAKIE UDUCHOWIONE, Z DRUGIEJ 

– MOCNO ROCKOWE.
Ten styl rockowo-symfoniczny jest 
w moim życiu od początku. Wykorzysty-
waliśmy czteroosobową grupę gitarową 
i do tego podpięte były skrzypce. To 
jest styl, w którym się cały czas znajduję. 
W tej chwili możemy łączyć symfoniczne 
skrzypce z keyboardem i ogromną biblio-
teką możliwości komputerowych. Na sce-
nie mamy trzy gitary, perkusję i keyboard. 
Te gitary, o których pan mówi, to mój 
zespół, z którym występuję.

NAJBARDZIEJ ZASKOCZYŁ MNIE UTWÓR 
„ZNIECZULICA” OPARTY NA MOCNYM RIFFIE.
Napisałem ten wierszyk gdzieś pod 
koniec lat 80−tych w Chicago, bo wy-
dawało mi się, że znieczulica to coś, co 
zawsze jest obecne w społeczeństwie. Ja 
nazwałem w tym wierszu w ten sposób 
dziewczynę, która mnie omija i nie zwra-
ca uwagi „na me wyblakłe lica”. Grzegorz 
Stępień, mój gitarzysta, zrobił z tego 
hardrockową wersję.

CZY TO PRZYPADEK, ŻE CZTERY PIOSENKI 
NAPISANE DO PAŃSKICH TEKSTÓW SĄ 
W DRUGIEJ CZĘŚCI PŁYTY?
(śmiech) Dobrze pan to zauważył! Nie 
wiem co powiedzieć na ten temat. Tajem-
nica, na którą może chyba odpowiedzieć 
sobie słuchacz.

MUSZĘ O TO ZAPYTAĆ NA KONIEC.  
MA PAN 72 LATA. OD PONAD PÓŁ WIEKU 
JEST PAN NA SCENIE. TEGO WIEKU PO 
PANU NIE WIDAĆ. GDZIE PAN ZNALAZŁ  
TO ŹRÓDEŁKO MŁODOŚCI?
Wydaje mi się, że to źródełko to radość 
życia. Pragnienie, miłość. Nie żyję regre-
sem.  To co się stało wczoraj już minęło. 
Żyję jutrem. Na dodatek żyję między 
Pacyfikiem, Warszawą, a Bieszczadami. 
Obserwacja życia i nie poddanie się 
cywilizacji i polityce, która popycha nas 
w depresję, też jest ważna. Miłość – do 
życia, do kobiet z którymi żyję, dla któ-
rych napisałem piosenkę „Stokrocie”. Te 
kobiety to Ania, moja pierwsza kobieta 

i partnerka oraz Juleczka, biała suczka 
Shi−Tzu, która jest na moich koncertach, 
jest ze mną w samolocie, samochodzie. 
Towarzyszyła mi w nagraniach, siedziała 
przy mikrofonie. Nie chciałbym udzielać 
instrukcji i recepty, ale wiadomo – bar-
dzo ważną rzeczą jest też sport i omijanie 
toksycznego życia.

W DALSZYM CIĄGU UPRAWIA PAN  
SZTUKI WALKI?
Mniej, ale mam je w głowie. W moim 
codziennym życiu jest joga, tenis, golf, 
bieganie. Ciało trzeba zmęczyć, żeby wy-
korzystać bicie serca. Sport to też posze-
rzenie oddechu, który jest potrzebny do 
śpiewania. Omijam rzeczy, które szkodzą 
głosowi. Dym z papierosów, alkohol na 
pewno nie przedłużają dźwięku. Głos to 
instrument najdroższy na świecie, bo nie 
można go kupić w żadnym sklepie. 

 IN ENGLISH

ON THE OTHER SIDE OF SHAKING

It is not every day that we see 
a legend come back. And although 
Stan Borys has never fully 
disappeared, his new album Ikona 
is a kind of a comeback to Poland.
   

WE HAVE JUST SEEN THE PREMIERE OF 
YOUR NEW RECORD, IKONA. WAS IT A GREAT 
EVENT IN YOUR LIFE?
It is still one because Ikona is the album 
of my life!

Niecodziennie mamy do czynienia 
z powrotem legendy. I choć Stan Borys nigdy 
tak naprawdę nie zniknął, to album „Ikona” 
jest jego swoistym powrotem do Polski.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI  FOT.: WARNER MUSIC POLAND   
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WHY IS IT SO?
Because I am in the middle of an excellent 
time, both in terms of creating and 
performing. I count the musical and lyrics 
values on Ikona among the best in my life.

SOUNDS GREAT.
I think that if it comes to the distribu-
tion and popularization of the album in 
Poland, many listeners will confirm my 
words. So far, since the premiere, I have 
heard only superlatives about it.

THE ALBUM IS ENTITLED IKONA (ICON) 
PROBABLY NOT WITHOUT REASON. YOU 
ARE KNOWN AS AN ARTIST WHO ATTACHES 
HUGE IMPORTANCE TO THE SPIRITUAL SIDE 
OF HIS LIFE AND WORKS. CAN THIS ALBUM 
ENCOURAGE ITS LISTENERS TO STOP ON 
THE RUN FOR A MOMENT?
I myself stop on the run since the song 

“To ziemia”, in which I sang: “You won’t 
get lost in the crowd as long as you can stop 
when you hear a bird sing”. Many years 
have passed since that, and we are still 
on the run. Civilization is crazy, our lives 
are crazy. Everywhere, not only here, in 
Poland. What will we have left if we don’t 
stop? We will become as shaky as the 
world. And it is so beautiful on the other 
side of this shaking! You have to stop, look 
at flowers, trees, birds, clouds, oceans. 
This is what I do.

YOU SELECT YOUR LYRICS IN SUCH A WAY 
THAT WE CAN SEE THIS CLOSENESS TO 
NATURE AND APPRECIATION OF LIFE.
It has been the case since the first lyrics 

follow any orders. I have a spiritual con-
nection with the poet because I perform 
with a group I called “His Name 44” after 
the mysterious saviour from Mickiewicz’s 
drama Dziady.

“Tworzywo” is a poem from John Paul 
II’s triptych. It was written when Karol 
Wojtyła was working in a quarry. The 
composer Mariusz Dubrawski ideally 
rendered this metallic feeling of stones, 
scrap and pickaxe pounding on rocks. 
And “the whole greatness of this work is 
inside a man”. I was fascinated by this 
poem. There is also “Pytasz co w moim 
życiu” by Jan Lechoń. I have had this 
poem on my mind for years, too. I have 
been reciting and repeating it because it 
contains a beautiful motto: “You ask: what 
in all of my life is most vital, I’ ll answer: 
Death and Love, these two are quite equal” 
(transl. by Marcel Weyland). The song 

“Kyrie” also contains a motto which makes 
an increasingly stronger impression on me: 

“may I not miss hatred, and may I not miss 
love, either”.

WHY HAVE YOU DECIDED TO REMIND THOSE 
SEVERAL OLD SONGS?
The truth is that everyone in Poland, 
every radio station plays only my old 
songs, and listeners think these songs are 
everything I can sing. I had to do some-
thing with that, let them get to know 
a different me. My album Niczyj with 
poems by Julian Tuwim is hardly known. 
I recorded it in the US with American 
musicians. This album is the most im-
portant one in my life precisely because it 
shows me as I currently am.

IKONA IS MUSICALLY DIVERSIFIED. AND 
IF IT SHOWS WHO YOU REALLY ARE, I CAN 
SEE TWO NATURES HERE: THIS SPIRITUAL 
ONE ON THE ONE HAND, AND THE ROCK ONE 
ON THE OTHER.
This rock and symphonic style has been 
present in my life since the beginning. 
We were playing in a four-person guitar 
group with violin attached. This is the 
style I still represent. We can now com-
bine symphonic violin with keyboards 
and a huge array of possibilities offered 
by computers. We have three guitars, 
percussion and keyboard on the stage. 
The guitars you are talking about make 
the band I perform with.

I WAS MOST SURPRISED AT THE SONG 
“ZNIECZULICA” (“CALLOUSNESS”) BASED ON 

A STRONG RIFF.
I wrote this poem somewhere towards 
the end of the 80s in Chicago because 

I sang written by Bogdan Loebl, a poet 
then living in Rzeszow. Since then, my po-
etic and literary knowledge has expanded 
because I deal with literature and poetry 
every day. And this is precisely because 
I stop on the run and read poetry. I touch 
it, its metaphors and fantasy.

THERE IS ONE SONG WRITTEN TO BOGDAN 
LOEBL’S LYRICS ON IKONA, TOO.
I wrote music to a lullaby about Zuzan-
na. I have been surrounded by women’s 
names all my life. (Laughs) And the song 

“Ikona” is generally speaking a comeback 
to the places I roamed and escaped to. In 
Bieszczady, there were limitless freedom, 
hills, forests and pastures. I returned to 
this song because it is a beautiful ballad 
about Saint George, who killed the dragon 
and protected people. It is a very old, 
maybe 16th-century legend, and the lyrics 
were written by the poet Tadeusz Urgacz. 
Bogusław Klimczuk gave me this song 
when I was singing with his Festival Or-
chestra in the 70s. George swims through 
Bieszczady and sails up in the air. Nobody 
will see him again. This is what happens 
to my life – when I left Poland, no one 
could see me any more. I was in clouds.

BUT YOU DID NOT DISAPPEAR FROM THE 
POLISH LISTENERS’ CONSCIOUSNESS, DID 
YOU?
I did for some time. I was an untamed 
artist and got out of the authorities’ line. 
And because I moved abroad, I was erased. 
But we already have those times behind 
us, I don’t want to remember them. People 
who appreciated the West more than the 
despotism and regime terrorism we lived 
in were somehow reproved in those times.

ON IKONA, YOU INTERPRET TEXTS OF 
AMONG OTHERS: JOHN PAUL II, ADAM MICK-
IEWICZ, JAN LECHOŃ, AGNIESZKA OSIEC-
KA... IS ANY OF THOSE ARTISTS ESPECIALLY 
CLOSE TO YOU?
Agnieszka Osiecka lived in the same 
small town near Warsaw. Once she 
knocked at my door and showed me the 
lyrics of “Krzyczę przez sen”. The music to 
this song was composed by Adam Sław-
iński. I came back to it because I think 
this text is about very interesting values. 
And, after all, it is also a song about 
stopping on the run, which makes it still 
relevant today. And as far as “Bajdary” is 
concerned, I have been thinking about 
the poem by Mickiewicz since I decided 
to stage a performance based on his 
Crimean Sonnets. Mickiewicz described 
this valley and this horse that would not 
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I thought callousness was something always 
present in the society. In the poem, I used 
this word to describe a girl who passed me 
and did not pay any attention to my pale 
face. Grzegorz Stępień, my guitar player, 
made a hard rock version of this.

IS IT A COINCIDENCE THAT FOUR SONGS 
WRITTEN TO YOUR LYRICS ARE IN THE 
SECOND PART OF THE ALBUM?
(Laughs) You are right! I don’t know what 

I could say about that.It is a secret each 
listener can try to discover themselves.

LET ME ASK YOU THIS QUESTION. YOU ARE 72 
YEARS OLD AND HAVE BEEN ON THE STAGE 
FOR MORE THAN HALF A CENTURY. BUT YOU 
CERTAINLY DO NOT LOOK YOUR AGE. WHERE 
DID YOU FIND THIS SOURCE OF YOUTH?
I think this source is joie de vivre. Desire, 
love. I do not live in the past. What 
happened yesterday is already gone. I live 

in tomorrow. And what is more, I live 
in between the Pacific, Warsaw and 
Bieszczady. What is also important is 
observing life and not succumbing to 
civilization and politics, which drives us 
to depression. And love – for life and the 
women I live with and for whom I wrote 
the song “Stokrocie”. These are Ania, my 
first woman and partner, and Juleczka, my 
white female Shi−Tzu, who accompanies 
me during my concerts and travels. Sitting 
by the microphone, she was with me even 
when I was recording. I would not like 
to give instructions and propose recipes, 
but everyone knows that sport and lack of 
toxic life are also important.

DO YOU STILL TRAIN MARTIAL ARTS?
Less often. But I keep them in mind. 
There is yoga, tennis, golf and jogging in 
my everyday life. We have to tire our bod-
ies to use the beating of our hearts. And 
sport expands breathing capacity, which 
is important for singing. I avoid things 
that harm my voice. Cigarette smoke and 
alcohol certainly do not help. Voice is the 
most expensive instrument in the world 

 – you cannot buy it in any shop. 

 ROZMOWA TALK
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 BLACK KEYS – TURN BLUE 
WYD. WARNER

Po ozdobionym Grammy mainstreamo-
wym megasukcesie poprzedniej płyty duet 
Black Keys sprostał trudnemu wyzwaniu 
jej następcy, nagrywając swój ósmy album 
w nowych rejonach brzmieniowych.

Danger Mouse przedefiniował na tej 
płycie rolę producenta, nie tylko grając 
na klawiszach, ale i współkomponując 
wszystkie utwory i stając się w ten sposób 
de facto trzecim członkiem grupy. Tak 
brzmi blues Anno Domini 2014, psycho-
deliczny, funkowy i osadzony w tradycji. 
Black Keys są już instytucją. To ich 
najlepszy album. 
  

 IN ENGLISH

BLACK KEYS – TURN BLUE  
RELEASED BY WARNER

After the Grammy-winning, mainstream 
mega-success of its last album, The Black 
Keys rose to the challenge and recorded 
their eighth album in new sound areas.
Not only playing the keyboards but also 
co-composing all songs.

Danger Mouse has redefined the 
producer’s role on this album. In fact, he 
has become as if the third member of the 
band. This is how the blues of 2014 Anno 
Domini sounds like: psychedelic, funky 
and deeply set in tradition. The Black 
Keys are already an institution. This is the 
group’s best album ever. 

 SOYKA – STRUG, LEŚMIAN, SOYKA
WYD. UNIVERSAL

Wśród wielu dotychczasowych „tema-
tycznych” płytach Soyki, od sonetów 
Szekspira do Miłosza, to pozycja wyjąt-
kowa i zdecydowanie najlepsza. Być może 
dlatego, że znalazł tu godnego partnera, 
drugi głos – Andrzeja Struga, który 
muzyczny flirt z Leśmianem (podobnie 
jak epizodycznie Soyka) miał już wcze-
śniej. Unikatowe kompozycje i opraco-
wania koncentrują się tu na niezwykłej 
teologiczno-erotycznej warstwie poezji 
Leśmiana; ocierające się często prawie 
o psychodelię metafizyka i fantastyka 
pojawiają się tu raczej między słowami. 

 IN ENGLISH

SOYKA – STRUG, LEŚMIAN, SOYKA
RELEASED BY UNIVERSAL

Soyka has already recorded many thematic 
albums ranging from Shakespeare’s sonnets 
to Miłosz’s poetry, but this is the most 
unique and undoubtedly the best one. 
Perhaps because Soyka has found an equal 
partner here, his second voice, Andrzej 
Strug, who had already enjoyed a music 
flirtation with Bolesław Leśmian before (as 
Soyka episodically did, too). Yet it has never 
been so fully attended to. Soyka’s unique 
compositions and interpretations focus on 
the extraordinary theological and erotic 
layer of Leśmian’s poetry. Metaphysics and 
fantasy, almost reaching psychedelia, can 
be traced here only between the words. 

  SANTANA – CORAZON 
WYD. SONY

Teoretycznie to kontynuacja komer-
cyjnego sukcesu Santany sprzed 15 lat.  

„Corazon” to, mimo kilku momentów 
obniżających poprzeczkę, bardzo ambitna 
i w zasadzie pierwsza próba projektu 
integrującego muzykę wszystkich trzech 
Ameryk, co zresztą w pewnym sensie San-
tana robił od swych początków w okresie 
Woodstock. Ziggy Marley z raperami 
z Kolumbii, Gloria Estefan śpiewająca 
Cesarię Evorę, czy wreszcie sam Carlos 
jako gościnny gitarzysta u znakomitych 
Argentyńczyków z Fabulous Cadillacs. 
I dużo więcej. 

 IN ENGLISH

SANTANA – CORAZON
RELEASED BY SONY

Theoretically, this record is a continu-
ation of the success Santana achieved 
15 years ago. Despite several moments 
lowering general standards, Corazon is 
a very ambitious and in principle the first 
attempt at bringing together music from 
three Americas, which is in a way what 
Santana has been doing since his begin-
nings in Woodstock times. Ziggy Marley 
with rappers from Columbia, Gloria 
Estefan singing Cesaria Evora or finally 
Carlos himself as a guest guitar player in 
songs of excellent Argentines from Fabu-
lous Cadillacs. And much more. 
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C
hodziłem po Palacio de Fe-
rias y Congresos de Malaga 
oglądając telewizor Samsun-
ga o krzywym ekranie, kiedy 
zadzwonił telefon. To był 
Maciek, księgowy z bardzo 
ważnej instytucji kultury. 

Poprosił mnie o radę, a tak naprawdę 
potwierdzenie, że ma sobie kupić volvo 
XC60 z silnikiem D5.

Żona mi od dawna powtarza, że ucie-
kam od odpowiedzialności, coś w tym 
musi być, bo poprosiłem o czas i zadzwo-
niłem z tym pytaniem do Staszka z Volvo.

Staszek odpowiedział: niech weźmie 
z nowym D4. Zapłaci mniej, a będzie 
bardziej zadowolony. Bo samochód 
z tym silnikiem mniej pali i tak samo 
dobrze jeździ. I tak się stało. Maciek 
kupił XC60 z silnikiem D4.

Upłynęło trochę czasu i je też wsia-
dłem do samochodu z takim silnikiem. 
Z tym że był to najlepiej znany mi 
model Volvo – S60. No i tak ciągu paru 
miesięcy jeździłem trzema sześćdziesiąt-
kami. Wspaniałą: S60T6, bezsensowną 
(hybrydą) V60D6 i zwykłą S60D4 – z po-
lecanym przez Staszka, dwulitrowym, 
181-konnym dieslem.

Cóż mogę o tym ostatnim samocho-
dzie napisać? Nie jeździ tak jak T6, ale 
kiedy trzeba, też potrafi przyspieszyć. 
Potrafi spalić mniej niż hybryda, jest do 
tego od niej tańszy. Tu muszę się popra-
wić – hybryda jest „plugin”, więc jeżeli 
nie przekroczy się zasięgu akumulato-
rów – pali wręcz nic. Ale i tak wszyscy 
wybiorą S60D4.

Volvo w przyszłym roku ma zamiar 
robić wyłącznie silniki czterocylindrowe. 
I – o ile rezygnacji z dużych silników 

benzynowych nie mogę im darować, to 
uważam, że ten diesel jest godny polece-
nia. Ale jakie ma znaczenie to, co uwa-
żam? To jest ten rodzaj samochodu, który 
ludzie kupują, bo chcą taki mieć i są 
zadowoleni. Dobry silnik jest bonusem.

Jakiś czas później spotkałem Maćka. 
Jest zadowolony ze swojej XC60. Popro-
sił mnie tylko, żebym powiedział Stasz-
kowi, że auto w mieście pali więcej niż 
piszą na stronie. Maciek, jak wcześniej 
napisałem – jest księgowym. Wierzy 
w zapisane cyferki. 

 IN ENGLISH

A REGULAR CAR

When a man writes about cars, after 
some time, he is treated like some kind of 
a professional in this field. As an authority. 
But the only thing that people want to hear 
from him is an approval of their own choic-
es. (Yes, Passat B5 is the best car in the 
world.) A chance of real help occurs really 
rarely that is advising something precise.

I was walking around Palacio de Ferias 
y Congresos de Malaga and watching 
Samsung TV with curved screen, when my 
telephone rang. It was Maciek calling, an 
accountant working in a very important 
cultural institution. He asked me for ad-
vice, or actually, for approval of his buying 
Volvo XC60 D5 engine. My wife has been 
telling me for a long time that I am dodg-
ing responsibility, and there is something 
about it, since I asked for some time and 
made a phone call to Staszek working for 
Volvo to ask about his opinion. 

Staszek answered that my friend “shall 
buy one with new D4 engine. He will 
pay less, but he would be more satisfied 
with it. Since a car with a newer engine 
consumes less fuel and drives equally 
well.” And so he did. Maciek bought 
XC60 with D4 engine.

It took a little while and I also got into 
a car with the same engine. However, it 
was the model of Volvo I knew best which 
is S 60. And during a couple of months, 
I was driving three Volvo 60s – the great 
one: S60T6, the pointless (hybrid) one: 
V60D6 and the regular one: S60D4 having 
the recommended by Staszek a 2.0-litre 
and 181 hp diesel engine. 

What can I say about the latter one? It 
doesn’t drive like T6, but when it is need-
ed, it’s able to speed up. It can consume 
less fuel than the hybrid, and additionally, 
it’s cheaper than the hybrid. I must correct 
myself here – the hybrid is a plug-in vehi-
cle, so when you do not utilize the batter-
ies, it consumes almost nothing. Everyone 
would choose S60D4 anyway. 

Volvo is willing to focus only on 
the 4-cylinder engines next year. And, 
as long as I cannot forgive them the 
resignation from big petrol engines, 
I think that this diesel vehicle is worth 
recommending. But it doesn’t matter 
what I think. This is the type of car that 
people buy, since they want to have it 
and they are satisfied with it. A good 
engine is a bonus. 

After some time, I met Maciek. He is 
satisfied with his XC60. He only asked 
me to tell Staszek that the car consumes 
more fuel than it is written on the Volvo 
website. Maciek, as I already said, is an 
accountant. He believes in the digits. 
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Normalny SAMOCHÓD
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Kiedy człowiek pisze o samochodach, po jakimś czasie zaczyna być traktowany 
jak ktoś, kto o nich ma pojęcie. Jak autorytet. Z tym że jedyne, co ludzie chcą 
od niego usłyszeć, to potwierdzenie własnych wyborów. (Tak, Passat B5 to 
najlepszy samochód na świecie). Bardzo rzadko pojawia się możliwość realnej 
pomocy – doradzenia czegoś konkretnego.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA  FOT.: MAT.PRASOWE   
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J
eżeli więc ktoś będzie wam 
tłumaczył, że whisky to 
tylko z kropelką wody okre-
ślonej marki bądź połową 
kostki lodu z alpejskiego 
lodowca, odpowiedzcie, że 
wolicie pić po swojemu.  

Np. z colą. A jeżeli będzie na was krzywo 
patrzył pokażcie mu co ostatnio wy-
puszczają na rynek producenci – bardzo 
modne napoje alkoholowe produkowane 
w oparciu o whisky.
Napoje takie są idealną bazą do drin-

ków, można je też pić tylko z lodem. 
A dają lepszy smakowy efekt, gdyż jeżeli 
smaki mieszamy podczas produkcji, np. 
leżakując whisky z macerowaną skórką 
brazylijskiej limonki, głębia smaku jest 
o wiele większa niż gdybyśmy bezpośred-
nio przed podaniem dodawali (nie daj 
Boże – sztuczny) koncentrat smakowy.

Świat nie stoi w miejscu. Ludzie szuka-
ją nowych smaków. Dobrze więc, że pro-
ducenci alkoholi wychodzą im naprzeciw 
i to, co zaczerpną, miksują w zupełnie 
nowy sposób. 

SPRÓBUJ FLOWER 
O’BRASIL Z KROPLĄ 
SYROPU Z KWIATU 
BIAŁEGO BZU, HIGHLAND 
SAMBA Z ODROBINĄ 
LEMONIADY CZY 
BALLANTINE’S BRASIL 
SOUR Z MIODEM 
I POCZUJ LATYNOSKĄ 
RADOŚĆ ŻYCIA ORAZ 
ORZEŹWIAJĄCY SMAK 
LIMONEK W NOWYCH, 
INSPIRUJĄCYCH 
POŁĄCZENIACH.
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MIESZAJ, 
JEŚLI WOLA
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Są ludzie, dla których dodanie czegokolwiek do whisky jest zbrodnią. Są tacy, ale to już 
absolutna mniejszość, którzy źle patrzą na mieszania whisky z innymi whisky. Ale tak się 
jakoś składa, że gdy o mieszanie zapyta się kogoś, kto o whisky wie najwięcej, czyli kogoś,  
kto się zajmuje jej produkcją, to odpowie: ależ mieszaj z czym chcesz, jak chcesz i kiedy 
chcesz (byle odpowiedzialnie). Bo whisky nie jest napojem wyłącznie dla snobów.
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LL
ANTINE’S BRASIL

FLOWER 
O’BRASIL

SKŁADNIKI:
• DWIE MIARKI 
BALLANTINE’S BRASIL
• JEDNA MIARA SYROPU 
Z KWIATU BIAŁEGO BZU
• ZEST LIMONKI 

HIGHLAND 
SAMBA
 
SKŁADNIKI:
• BALLANTINE’S BRASIL
• LÓD
• LEMONIADA / SPRITE

BALLENTINE’S 
BRASIL SOUR
 
SKŁADNIKI:
• 40 ML BRASIL
• 20 ML MIÓD PŁYNNY
• 10 ML SOK Z LIMONKI

SKŁADNIKI:
CAŁOŚĆ ŁĄCZYMY 
W SHAKERZE, 
PRZECEDZAMY DO 
SZKŁA TYPU Z LODEM, 
DEKORUJEMY CZĄSTKĄ 
LIMONKI

BALLENTINE’S 
BRASIL SMACH 
 
SKŁADNIKI:
• 40 ML BRASIL
• 10 ML SYROP CUKROWY
• CZĄSTKI POMARAŃCZY

PRZYGOTOWANIE:
UGNIATAMY CZĄSTKI 
POMARAŃCZY 
WRAZ Z SYROPEM 
CUKROWYM, DODAJEMY 
BRASIL I  KRUSZONY 
LÓD, DEKORUJEMY 
PLASTERKIEM 
POMARAŃCZY.

BB LIBRE
SKŁADNIKI:
• BALLANTINE’S BRASIL
• LÓD
• COCA-COLA
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IN YOUR 
EYES

 MODA FASHION
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KOSZULA/SHIRT: PAT GUZIK
MUSZKA/BOW-TIE: MARTHU
USZY/EARS: KLAUDIA WCISŁO
BIŻUTERIA/JEWELLERY: WŁASNOŚĆ STYLISTY/STYLIST'S OWN

ZDJĘCIA/PHOTO: KOTY 2 (WWW.KOTY2.COM )
MODELKA/MODEL: NATALIA CHROMIŃSKA
STYLISTA/STYLIST: RÓŻENA GREY & MARTA 
URBANIAK & KLAUDIA WCISŁO 
MAKIJAŻ/MAKEUP: JOANNA ŚLIWIŃSKA
FRYZURY/HAIR: TERESA OPIAŁA
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 MODA FASHION

KOSZULA/SHIRT: PAT GUZIK
MUSZKA/BOW-TIE: MARTHU
USZY/EARS: KLAUDIA WCISŁO

MUSZKA/BOW-TIE: MARTHU
KOSZULA I KAPELUSZ/SHIRT AND HAT: WŁASNOŚĆ STYLISTY/STYLIST'S OWN



MUSZKA/BOW-TIE: MARTHU
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 MODA FASHION



Czy chcemy zmian w życiu? Czasem chcemy, a czasem one po prostu się 
dzieją i musimy na nie mądrze zareagować. Jak przez nie przejść bez szwanku, 
a nawet wzmocnionym? W tym pomoże nam portal „Zmiany w życiu”. 
Opowiada o nim jego założycielka Anna Węgrzyn, coach i trener biznesu.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI  FOT.: IGOR DROZDOWSKI   
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JA BĘDĘ SCEPTYCZNY W SPRAWIE 
COACHINGU, A TY SIĘ BROŃ. JAK TO JEST, 
ŻE PRZYCHODZĄ JACYŚ ZNANI LUDZIE, 
DZIENNIKARZE, BYLI SPORTOWCY I MÓWIĄ 
MI JAK MAM ŻYĆ?
Po pierwsze, oni nie przychodzą, tylko 
ty idziesz do nich. Po drugie, oni nie mó-
wią, jak masz żyć, tylko dzięki nim i ich 
pytaniom sam sobie odpowiadasz na to, 
jak chcesz żyć, jakie masz możliwości 
i sam podejmujesz decyzje.

CZY TO NIE JEST SUBSTYTUT PSYCHOLOGA? 
Nie należy mylić coacha z psychologiem 
lub psychoterapeutą. Psychoterapeuta 
pomaga w problemach natury psycholo-
gicznej, w zaburzeniach, deficytach funk-
cjonowania na co dzień. W coachingu 
mamy inną sytuację wyjściową. Pracu-
jemy z osobami zdrowymi, radzącymi 
sobie w życiu. Z tego względu koncen-
trujemy się na tym, co jest tu i teraz. 
Szukamy rozwiązań, aby jak najpełniej 
wykorzystać posiadane zasoby w celu 
rozwiązania aktualnej lub nadchodzącej 
sytuacji. Skłaniamy klienta, aby np. 
przeanalizował możliwości wykorzy-
stania swojego doświadczenia z życia 
prywatnego w życiu zawodowym lub 
odwrotnie. Wiara w możliwości klienta 
i wzięcie przez niego odpowiedzialności 
za wypracowane rozwiązania to podsta-
wowe zasady pracy coacha. 

Z CZYM WŁAŚCIWIE MOŻNA PRZYJŚĆ  
DO COACHA?
Coaching to proces, którego celem jest 
pokazanie osobie sytuacji z różnych 
perspektyw, czasem uświadomienie jej 
nawyków i jeśli to pomocne dla klienta, 
wsparcie w ich zmianie. Dlatego też 
jestem sceptyczna w stosunku do szkoleń 
i coachów, którzy głoszą, że w tydzień 
albo weekend zmienią twoje życie. Nie 
zmienią. Coach może pomóc usystema-
tyzować nasze zasoby po to, byśmy mogli 
w pełni wykorzystać je dla siebie. Rolą 
coacha nie jest rozwiązanie problemu, 
ale doprecyzowanie, co w danej sprawie 
jest najistotniejsze, zmobilizowanie 

klienta do osiągnięcia zamierzonego 
przez siebie celu, pomoc w opracowaniu 
strategii wprowadzenia zmiany. Chcę 
podkreślić, jak bardzo istotną rolę pełni 
doprecyzowanie celu klienta. To trochę 
tak jak z kupnem butów. Jeśli powiem, 
że idę do sklepu kupić czerwone szpilki 
to wracam do domu z czerwonymi 
szpilkami, a jeśli mówię „idę kupić buty” 
to często wracam z kilkoma parami albo 
nie kupuję żadnej. Tak samo jest z inny-
mi sprawami w życiu. Czasem jest nam 
źle, ale nie wiemy, gdzie tkwi problem. 
Musimy doprecyzować i wybrać to, co 
dla nas najlepsze. W tym pomoże portal 

„Zmiany w życiu”.

CZYLI COACH TO TRENER POZYTYWNEGO 
MYŚLENIA NAKIEROWUJĄCY KLIENTA NA 
TOR, KTÓREGO ON SAM SZUKA?
Trochę tak, ale zdecydowanie nie tylko. 
Ponoć mamy w Polsce tendencję do 
narzekania i do negowania wszystkiego. 
W ten sposób często nie doceniamy tego, 
co już mamy. Coaching między innymi 
pozwala zwrócić uwagę na te drobne 
rzeczy, które są obok nas. Na faktyczne 
potrzeby, które stoją za naszymi celami, 
alternatywne rozwiązania tematów, z któ-
rymi się borykamy, metody postępowania 
wypróbowane z sukcesem w przeszłości, 
to tylko niektóre z tych pozytywnych 
elementów, o których niestety zbyt często 
zapominamy, a których brak w naszym 
życiu nie pozwala nam cieszyć się nim. 
Biegnąc na oślep do nowego warto 
pamiętać, że kiedyś właśnie to co jest 
teraz było w strefie naszych marzeń. Jaką 
mamy więc gwarancję, że to kolejne 
nowe nam tę radość da? 
 
CZY DO TEGO NAWIĄZUJE NAZWA PORTALU 

„ZMIANY W ŻYCIU”?
Nieodłącznym elementem życia są emo-
cje, one pozwalają nam dostrzegać życie 
takim, jakie jest. Przyczyną emocji jest 
również zmiana. Śmieję się, bo wydarzy-
ło się coś fantastycznego, płaczę, bo ktoś 
mnie skrzywdził i jest mi źle. Emocje 
mijają. Stan może trwać dłużej, ale nawet 
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on może się zmienić pod wpływem 
naszych myśli. 

Portal „Zmiany w życiu” prezentuje 
holistyczne spojrzenie na człowieka. Nie 
można skupić się na jednej części życia, 
np. na karierze, a zapomnieć o życiu 
osobistym. Tak samo sprawy związane 
z myśleniem, podejmowanie decyzji 
nierozerwalnie łączy się z uczuciami. Jeśli 
np. mamy partnera i dzieci, to często 
mamy również potrzebę realizacji siebie, 
zobaczenia samego siebie w swoim życiu. 
Warto dbać na co dzień o rzeczywiste 
poczucie własnej wartości a nie poczucie 
wartości budowane na zewnętrznych 
atrybutach tj. status majątkowy, mąż, 
dziecko kariera, sukcesy sportowe. Nam 
się czasem wydaje, że jesteśmy tym, co 
mamy napisane na wizytówce. Lubimy 
ładne, poważnie brzmiące nazwy, prezes, 
dyrektor, szczególnie po angielsku. 
W ten sposób wpływamy na swój system 
wartości. A jeśli ktoś nie ma wizytówki to 
co, nie istnieje? A jeśli ktoś w pracy jest 
prezesem, to w domu też jest prezesem, 
czy może raczej mężem, ojcem?

Często boimy się zmian. Jedne z nich 
możemy zaplanować, innych nie. Celem 
portalu „Zmiany w życiu” jest oswojenie 
zmiany, polubienie jej, nawet przekucie 
jej w osobisty sukces każdego czytelnika. 
To nasz cel i do tego będziemy dążyć. 

Samo życie jest przecież zmianą. 
Spotkamy kogoś i nasze życie może się 
odwrócić o 180 stopni. Każda czynność 
jest zmianą. Czas jest zmianą.

W JAKI SPOSÓB PRZEKUĆ TO WSZYSTKO 
NA ZAWARTOŚĆ PORTALU? CO UŻYTKOW-
NIK BĘDZIE MÓGŁ TAM ZNALEŹĆ? 
Przede wszystkim ogromnie się cieszę, 
że zaproszenie do współpracy przyjęło 
tak wielu fantastycznych ludzi. Nie 
ma czegoś takiego jak jedna złota 
myśl dla wszystkich. Każdy z nas jest 
inny. Dlatego też oferujemy mnogość 
perspektyw i rozwiązań. Będziemy 
w duchu coachingu zadawać pytania, 
ale też omawiać dany temat z różnych 
punktów widzenia. Portal, tak jak dobry 

 ROZMOWA TALK ROZMOWA TALK

BĄDŹ GOTÓW
NA ZMIANĘ

SAMO ŻYCIE JEST 
PRZECIEŻ ZMIANĄ. 
SPOTKAMY 
KOGOŚ I NASZE 
ŻYCIE MOŻE SIĘ 
ODWRÓCIĆ O 180 
STOPNI. KAŻDA 
CZYNNOŚĆ JEST 
ZMIANĄ. CZAS 
JEST ZMIANĄ.
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coach, nie ma na celu nikogo i niczego 
uczyć. Chciałabym, żeby każdy czytelnik 
poprzez treści na stronie sam odnalazł 
wartościowy kawałek dla siebie. Wierzę, 
że tak się stanie, ponieważ na portalu 
pisywać będą ciekawi i doświadczeni lu-
dzie. Wśród autorów będzie m.in. Rafał 
Nykiel, licencjonowany trener Interna-
tional Coaching Community, Norbert 
Grzybek i Maciek Cichocki z „Mogę 
Móc”, którzy w prowokatywny sposób 
pokazują, że niemożliwe jest możliwe, 
Agnieszka Brukszo, właścicielka firmy 

„Brand U”, coach i ekspert budowania 
marki, Justyna Dawiskiba−Spaleniak, 
doświadczona coach i psycholog, Kan-
celaria Prawnicza „Rachelski i Wspólnicy”, 
których podobnie profesjonalne i etyczne 
podejście do człowieka trudno znaleźć 
w dzisiejszej dobie. Mecenas Stanisław 
Rachelski w publikacjach prawnych 
pochyla się np. nad takimi tematami jak 
ważność słowa „dziękuję” w codziennych 
kontaktach. Ponadto wśród autorów 
znajdzie się wielu doświadczonych 
coachów, psychologów, podróżników, 
artystów, a przede wszystkim pasjonatów 
życia. Aby szybciej i efektywniej pójść 
za zainicjowaną zmianą, ze wszystkimi 
osobami będzie można umówić się na 
spotkanie za pośrednictwem portalu. 

JAK CHCESZ ZACHĘCIĆ CZYTELNIKÓW DO 
ODWIEDZIN NA PORTALU „ZMIANY W ŻYCIU”?
Ja patrzę na to inaczej. Nie będę zachę-
cać, namawiać. Zadbam przede wszyst-
kim o to, by jak największa liczba osób 
dowiedziała się o istnieniu portalu. To tak 
jak w coachingu. Nie można powiedzieć: 

them for ourselves. The role of a coach is 
not to solve the problem, but to crystal-
ize what is the most important in the 
exact situation, to motivate the client to 
achieve the intended goal and to help 
to develop a strategy to introduce the 
changes. I want to stress the importance 
of crystallization of the client’s goal. It is 
more or less similar to buying a pair of 
shoes. If I say that I go to the shop to buy 
red stilettos, I will come back home with 
red stilettos, and if I say “I go to buy some 
shoes”, I often come back with a couple of 
pairs or with none. It happens the same 
with other issues in our life. Sometimes 
we feel bad, but we don’t know where 
our problem is. We must crystalize it and 
choose what is best for us. The web portal, 
Zmiany w życiu might be helpful with it. 

SO A COACH IS LIKE A TRAINER OF POSITIVE 
THINKING PUTTING THE CLIENT ON THE 
RIGHT TRACK WHICH HE IS LOOKING FOR,  
AM I RIGHT?
More or less, but that is not all. Reportedly, 
we have a tendency in Poland to complain 
about and to deny everything. Thus we 
often do not appreciate what we already 
have. Among other things, coaching allows 
to focus our attention on those tiny things 
which surround us. On those factual needs 
which stand behind our goals, alternative 
solutions of the issues we are dealing with, 
the methods of acting successfully tried 
in the past are only some of those positive 
elements which we unfortunately forget too 
often and which lack in our life does not al-
low us to enjoy it. When running headlong 
to something new, it’s worth remembering 
that the state we have now was once in the 
sphere of our dreams. So what is our guar-
antee that another new would bring us joy?

DOES THE NAME OF THE WEB PORTAL, 
ZMIANY W ŻYCIU REFER TO WHAT YOU 
ARE SAYING?
The inherent elements of our life are 
emotions, they make us see life what it 
truly is. The source of emotions can also be 
a change. I am laughing because something 
amazing happened, I am crying since some-
one hurt me and I feel bad. Emotions go 
by. A state can last longer, but it can change 
under the influence of our thoughts. 

The web portal, Zmiany w życiu presents 
an overall picture of a man. You cannot 
focus on one part of your life, for exam-
ple on the career and forget about your 
personal life. The same happens with the 
issues connected with thinking, making de-
cisions which are intrinsic to emotions. For 
example if we have a partner and children, 

„chodź, zrobię ci coaching”. To klient, 
a w tym przypadku odwiedzający nasz 
portal, ma poczuć, że chce tu być. Wierzę, 
że przekazane na nim treści, wspaniała 
atmosfera i zapraszani goście sprawią, że 
jak ktoś raz zajrzy, to już będzie wracał 
i powiadomi o nas swoich znajomych. 

CZYTELNICY BĘDĄ MOGLI BRAĆ UDZIAŁ 
W ROZWOJU PORTALU?
Dla mnie było bardzo ważne, żeby ten 
portal był dla ludzi i o ludziach. Chciałam 
zaangażować odwiedzających portal, by 
proponowali tematy, które ich interesują. 
Będziemy podążać za potrzebą. Wierzę, że 
ten sposób będziemy najlepiej służyć czy-
telnikom. Oni również sami będą mogli 
opisać swoje historie. Dzięki pokazywaniu 
własnych przeżyć, że wszyscy mamy tak 
samo, będziemy czuli się na stronie jak 
w domu. Będzie można również na tej 
bazie skorzystać z doświadczenia innych. 
Na portalu jest też specjalne miejsce dla 
młodzieży. Uważam, że ciągle mało jest 
miejsc, w których mogą poczytać na 
ważne dla siebie tematy. Na dowód tego 
wystarczy z nimi porozmawiać, poczytać 
fora czy ich wpisy na portalach społeczno-
ściowych. Drogę muszą odnajdywać sami 
lub z pomocą rówieśników. Z różnych 
względów bardzo często nie pomagają 
im w tym rodzice czy szkoły. My chcemy, 
żeby otrzymali wsparcie, wartościowe 
porady od specjalisty, a nie od koleżanki 
czy kolegi. W temacie edukacji młodzieży 
jest bardzo dużo do zrobienia i wierzę, 
że portal „Zmiany w życiu” może pełnić 
ważną rolę również w tym procesie. 
www.zmianywzyciu.pl

we often have also a need to fulfill ourselves, 
to see ourselves in our life. It’s worth taking 
care about our real self−esteem level on 
the daily basis, not about the self-esteem 
level built on the external attributes like 
material status, a husband, a child, career 
or sport achievements. It often seems to 
us that we are what we have printed on 
our business card. We like nice, seriously 
sounding names like a chairman, a manag-
er, especially written in English. Thus we 
influence on our value system. And suppose 
someone doesn’t have a business card, so 
what, he would not exist? And if a person is 
a chairman at work, is he still a chairman at 
home or is he a husband and father?

We are often anxious about changes. We 
can plan some of them, but not all of them. 
The purpose of the portal, Zmiany w życiu 
is to accustom people with a change, make 
them like it, even to turn it into a personal 
success of every reader. This is our aim and 
we are going to achieve it. 

The very life is a change after all. We 
meet someone and our life can make 
a U−turn. Every activity is a change. 
Time is a change. 

HOW IS IT POSSIBLE TO TURN ALL OF IT TO 
THE CONTENT OF THE PORTAL? WHAT WOULD 
USERS FIND THERE?
First of all, I am very happy that so many 
amazing people received the invitation 
to cooperate with us. There is no such 
thing like words of wisdom suitable 
for all people. Every single one of us is 
different. That is why we offer a multitude 
of perspectives and solutions. We would 
ask questions in the spirit of coaching 
as well as discuss a certain topic taking 
into consideration different angles. The 
portal, just like a good coach, doesn’t aim 
to teach anything to anyone. I would like 
every reader to find the valuable piece for 
themselves by reading the content of the 
page. I believe that it will happen, since 
some interesting and experienced people 
are going to post their texts. Among 
other authors, there would be Rafał 
Nykiel, a certified International Coaching 
Community trainer, Norbert Grzybek and 
Maciek Cichocki from ‘Mogę pomóc,’ who 
show in a very provocative way that the 
impossible is possible, Agnieszka Brukszo, 
the owner of ‘Brand U,’ a coach and an 
expert of creating the brand, Justyna 
Dawiskiba−Spaleniak, an experienced 
coach and psychologist, ‘Rachelski i Wspól-
nicy’ Law Office whom you won’t easily 
find today such a professional and ethical 
approach to a man similar to. The barris-
ter, Stanisław Rachelski in his legislative 
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BE READY FOR A CHANGE

Do we want changes in our lives? 
Sometimes we want, but some-
times they simply happen and we 
need to react to the wisely. How to 
go through them without any harm 
or even stronger? A web portal, 
Zmiany w życiu (literally: Changes 
in life) will help us in it. Its founder, 
Anna Węgrzyn, a coach and busi-
ness trainer tells us about it. 
I WOULD BE RATHER SKEPTICAL ABOUT 
COACHING, AND YOU NEED TO DEFEND YOUR-
SELF. WHY IS IT SO THAT SOME FAMOUS PEO-
PLE LIKE JOURNALISTS, FORMER SPORTSMEN 
COME AND TELL ME HOW TO LIVE?
First of all, they do not come, you go to 
them. Secondly, they do not tell you how 
to live, thanks to them and their questions, 
you answer the question on your own how 
you would like to live and what are your ca-
pabilities and you make your own decisions.

ISN’T IT A SUBSTITUTION FOR  
A PSYCHOLOGIST?
You cannot confuse a coach with a psycholo-
gist or a psychotherapist. A psychotherapist 
helps you with problems of psychological na-
ture, disturbances, and deficits in function-
ing on the daily basis. We have a different 
initial situation in coaching. We work with 
healthy people having a way with their lives. 
For this reason, we concentrate on the things 
that happen now and here. We seek for 
solutions to use fully our resources in order 
to solve the present or up−coming situation. 
We induce our clients for example to analyze 
possibilities of using their own experiences 
from their personal lives in their professional 
lives or the other way round. A belief in 
the capabilities of the client and taking the 
responsibility for developed solutions are the 
basic rules of coach’s work. 

WHAT CAN YOU COME TO THE COACH WITH?
Coaching is a process which aim is to 
show the other person a situation from 
different perspectives, sometimes to 
make them aware of their habits and, if 
it is helpful for the client, to support 
them in changing the habits. This is why 
I am skeptical about the trainings and 
coaches who say that they can change 
your life within a week or a weekend. 
They won’t. A coach can help us organize 
our resources so that we could fully use 

publications pays attention to the subjects 
like for example the importance of the 

‘thank you’ word in everyday contacts. 
Moreover, among the authors, there are 
many experienced coaches, psychologists, 
travelers, artists and last but not least, the 
fiends of life. There will be a chance to 
arrange a meeting with all those people 
via the page in order to follow the initiated 
change faster and more effectively.  

WHAT WOULD YOU LIKE TO DO TO ENCOUR-
AGE THE POTENTIAL READERS TO VISIT THE 
PAGE, ZMIANY W ŻYCIU?
I perceive it a bit different. I would not 
encourage or persuade anyone. First of 
all, I would take care about the fact that 
the possible biggest number of people got 
informed about the page. It works the same 
as in coaching. You cannot say: “come and 
I’ ll coach you”. It is the client, and in this 
example the visitor of our page, who is go-
ing to feel the need to be here. I believe that 
the content of the page, great atmosphere 
and invited guest would make people who 
visited the page once keep returning and 
tell their friends about it.  

WOULD THE READERS HAVE AN OPPORTUNITY 
TO TAKE PART IN THE PAGE DEVELOPMENT?
It was very important to me that the 
page is for people and about people. 
I wanted to engage the visitors to offer 
the subjects they are interested in. we 
would follow the need. I believe that this 
is the best way to serve the readers. They 
also would have a chance to write about 
their own stories. Thanks to showing 
their own experiences and that everyone 
has the same ones, we would feel like 
home online. Having this base, the 
visitors would use the experience of the 
others. There is also a special place for 
young people. I think that there are still 
not so many places where they can read 
stories and texts with subjects important 
for them. To prove this, it’s enough to 
talk to them, read some threads on some 
forums or their posts on the social media. 
They need to find their own way or with 
the help of their peers. It is very often 
so that their parents or school do not 
help those young people due to different 
reasons. We want to give them support, 
valuable advices from the experts, not 
from a peer friend. In terms of education 
of young people, there is still much to do 
and I believe that the web portal, Zmia-
ny w życiu may play a significant role in 
this process as well. 
www.zmianywzyciu.pl
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CO Z TYM MĘŻEM  
Matko Smakoterapio?

 TEKST.: IWONA ZASUWA
             

 FELIETON COLUMN

Ano właśnie. Już się kobitka ogarnęła, 
zakasała rękawy, poćwiczyła prażenie 
i gotowanie tej zdrowej kaszy. I… Nic. 
Chętnych w domu na spróbowanie – 
zero. No dobrze, spróbowała po raz 
kolejny. Naczytała się, nakombinowała, 
urobiła po łokcie – znowu klops. Nie 
poddała się. Na warsztatach z Matką 
Smakoterapią zaraziła się pozytywną 
energią uczestników, spróbowała jaglanej 
czekolady i mleka, upiekła chlebki, cia-
steczka i… Dzieci kupione. Ale ten mąż?! 

„Matko Smakoterapio, co z mężem? 
Mam sabotażystę w domu. On je tylko 
golonkę! Mój nie chce tknąć kaszy! 
A nawet dzieci podburza!”

No cóż, panie drogie… Mogę 
powtórzyć tylko jedno: nie ewangeli-
zujemy kulinarnie całej swojej rodziny, 
kolegów i koleżanek w pracy, sąsiadów 
i znajomych! Dzieci z alergiami, wy-
zwaniami dietetycznymi, chorujące, po-
kasłujące i wszystkie te, które chcemy 

„hodować w zdrowiu z pełną świadomo-
ścią profilaktyki” – tak! Toż ja, Matka 
Smakoterapia, ratuję swojemu potom-
kowi życie! Z takiego przynajmniej 
założenia wychodzę. Mężowi pozo-
stawiam wolną rękę. Ale nie martwcie 
się. Na szczęście mamy trochę asów 
w rękawie smakujących większości 
panów: jaglane burgery, wegańskie 
smalczyki i pasty (zazwyczaj nie rozpo-
znają składników, zatem nie chwalimy 
się wcześniej co jest z czego), cudowne 
tiramisu z migdałowym mascarpone, 
rumowe czekoladki z… fasoli. Napraw-
dę konia z rzędem temu, kto odgadnie 

ich skład! Zanim jednak, drogie panie, 
podacie mężom coś innego, pozwólcie 
by sami zdecydowali czy tego chcą. 

Cudownie jest gościć i obserwować 
pary małżeńskie uczestniczące w warsz-
tatach Matki Smakoterapii. Mężczyźni 
sprawdzają się na nich doskonale. Być 
może receptę na rodzinny sukces 
kulinarny zdradził nam jeden z uczest-
ników, czarujący przedstawiciel grupy 
emerytów. Stojąc przy swojej małżonce, 
wyszeptał zaciekawionym małolatom: 

„panie drogie, męża to sobie trzeba trochę 
wychować!”.
No cóż! Gratulacje dla żony! 

 IN ENGLISH

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

 
Precisely. She has already tidied herself 
up, pitched up, and practiced roasting 
and cooking these healthy groats. And… 
nothing. Volunteers for tasting the dish 

– none. So okay, she tried once again. 
She read a lot, pondered much, knocked 
herself out – again nothing. She didn’t 
give up. On the workshops with Mother 
Tastetherapy, she became infected with 
positive energy of the participants, she 
tried millet chocolate and milk, baked 
bread, cookies… and children are 
bought. But what about her husband?! 

“Mother Tastetherapy, what about my 
husband? I have a saboteur at home. He 
would eat only pork knuckle! He doesn’t 

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), zafascynowana 
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 łat-
wość wymyślania ciekawych 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/SMAKOTERAPIA
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want to touch the groats! He even insti-
gates our children!”

Well, ladies… I can only repeat one 
sentence: we do not evangelize culinary 
our whole families, friends and col-
leagues, neighbors and acquaintances! 
Children with allergies, dietetic chal-
lenges, being ill, coughing and all those 
who we want to “raise in health with full 
awareness of prevention” – yes! Who, if 
not me, Mother Tastetherapy saves my 
child’s life! At least, I believe so. I leave 
my husband a free rein. But don’t worry. 
Fortunately, we have some aces up our 
sleeves which most of men like: millet 
burgers, vegan lard and spreads (usually, 
they do not recognize the ingredients, 
so we shouldn’t boast about them first), 
wonderful tiramisu with almond mascar-
pone, rum chocolates made of… beans. 
A king’s ransom to whoever guesses 
the ingredients, really. Before you, dear 
ladies, give your husbands something 
different, let them decide on their own if 
they really want it.

It’s wonderful to have some couples 
staying and to observe them taking part 
in the workshops of Mother Tastethera-
py. Men perform really well. Maybe the 
recipe for the family cooking success 
was revealed by one of the participants, 
a charming member of senior group. 
When standing next to his wife, he whis-
pered to curious kids: “Dear ladies, you 
need to train your husband a little bit!”

Well, what can I say, congratulations 
 to his wife!  



T E K S T  P R O M O C Y J N Y

Dzisiejsza, nowoczesna stomatologia pozwala na wyjście 
z gabinetu pacjenta z nowymi zębami już po godzinie! Krótki 
zabieg operacyjny, przeprowadzony bez boleśnie w znieczu-
leniu komputerowym i bez użycia skalpela pozwala na stałe 
umieścić zęby w jamie ustnej, przywracając estetykę i komfort.

Z koncepcją Teeth-In-An-Hour, czyli Zębów w jedną godzinę 
zapoznałem się w czerwcu 2005 roku na Światowym Kongresie 
Implantologicznym w Las Vegas, organiz wanym przez firmę 
Nobel Biocare, z którą od lat współpracuję. Nie przypuszczałem 
wówczas, że to rozwiązanie uda się szybko wdrożyć w mojej rze-
szowskiej klinice. Spodziewałem się wysokich kosztów wdrożenia 
systemu, a tym samym nie wykluczałem zaporowej ceny dla pa-
cjentów. Tymczasem, okazało się, że wprowadzenie procedury nie 
było obciążeniem dla mnie, a tym bardziej nie jest nim dla moich 
klientów. Zabieg Teeth-In-An-Hour jest alternatywą dla długo 
trwałych zabiegów regeneracji kostnych i  implantologicznych. 
Znosi uciążliwość i czas leczenia, podnosi komfort leczonego, jest 
konkurencyjny cenowo dla dotychczas stosowanych metod przy-
gotowania do zabiegów implantologicznych i ich przeprowadza-
nia. Już pół roku po światowej inauguracji zaimplementowałem 
procedury NobelGuide Teeth-In-An-Hour w swoim gabinecie. 
System ten cieszy się niesamowitym zainteresowaniem i zaufa-
niem naszych pacjentów, a Estetika Dental Clinic może pochwalić 
się najwyższą liczbą przeprowadzonych zabiegów w Polsce. 

Czym jest NobelGuide Teeth-In-An-Hour, czyli Zęby w jedną 
godzinę?

Jest to zabieg wszczepienia implantów i ich natychmiastowego ob-
ciążenia. To w skrócie. Proces rozpoczyna się od diagnostyki przy 

wykorzystaniu tomogra� i komputerowej, którą przeprowadzamy 
na miejscu, z wykorzystaniem tomografu Carestream 9000 3D. 
Pozyskany obraz poddajemy opracowaniu w specjalnym oprogra-
mowaniu Clinician 2, gdzie uzyskujemy trójwymiarowy widok 
żuchwy lub szczęki. Na takiej płaszczyźnie wykonujemy wirtualny 
zabieg implantacji. Przezierność obrazu jest sterowalna, przebieg 
nerwów i model kości widoczne z każdej strony, co pozwala z nie-
wyobrażalną do tej pory precyzją umieścić implanty, wykorzystu-
jąc każdy, niezanikły fragment tkanki kostnej, omijając bezpiecz-
nie nerwy i zatoki szczękowe. W efekcie powstaje cyfrowy projekt, 
który umożliwi przeniesienie pozycji implantów do jamy ustnej 
pacjenta. Plik wysyłamy elektronicznie do zakładu Nobel Biocare 
w Szwecji, gdzie produkowany jest szablon chirurgiczny, a na jego 
bazie wykonywane jest uzupełnienie protetyczne. Szablon posłuży 
nam jeszcze jako prowadnica podczas wszczepiania implantów. 
Precyzja dopasowania uzupełnienia protetycznego do umiejsco-
wionych implantów jest tak duża, że komfort i radość z nowych 
zębów możemy naszym klientom dostarczyć już w trakcie jed-
nej wizyty!

Czy zabieg NobelGuide Teeth-In-An-Hour, czyli Zęby w jedną 
godzinę, trwa faktycznie jedną godzinę?

Sam zabieg wszczepienia i obciążenia implantów na podstawie sza-
blonu chirurgicznego może trwać tylko godzinę. Pacjenci, którzy 
zdecydują się na tę procedurę, muszą pamiętać, że jest ona poprze-
dzona kilkoma nieinwazyjnymi badaniami diagnostycznymi, tak 
więc na leczenie należy zarezerwować sobie więcej niż jeden dzień.
Jak już wspomniałem, najpierw wykonujemy tomogra� ę, później 
ją opracowujemy i wysyłamy do Szwecji. Na zwrot szablonu i uzu-
pełnienie protetyczne czekamy ok. 10 dni. Przystępujemy do ope-
racji – znieczulamy komputerowo w systemie � e Wand, mocuje-
my szablon w ustach, wkręcamy śródkostne wszczepy tytanowe 
(implanty), umieszczamy na nich uzupełnienie protetyczne. 
Zajmuje to godzinę, góra dwie. Pacjent może bezpiecznie udać się 
do domu i po paru godzinach rekonwalescencji cieszyć pięknym 

uśmiechem. Odpowiedzialność lekarzy stomatologów wobec na-
zwy systemu Zęby w jedną godzinę nastręczała wiele stresu i po-
śpiechu w wykonywanych zabiegach. Wzwiązku z tym, w 2007 
roku na kolejnym Światowym Kongresie Nobel Biocare w Las 
Vegas zrezygnowano z oficjalnej nazwy NobelGuide Teeth-In-
-An-Hour na rzecz NobelGuide Beautiful Teeth Now, w Polsce 
obowiązuje nazwa Zęby w jeden dzień. Estetika Dental Clinic 
wykorzystuje nazwę Zęby w jedną godzinę, ponieważ odnoszone 
przez nas sukcesy z wykorzystaniem tej metody pozwalają nam 
śmiało twierdzić, że w większości przypadków do trzymamy tej 
obietnicy!

W jakich przypadkach można zastosować system NobelGuide 
Teeth-In-An-Hour?

System ten można wykorzystać w przypadku całkowitego bez-
zębia, jak i braku pojedynczego zęba. Posiadamy duże doświad-
czenie w implantologii, również z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod. Osobiście uważam system NobelGuide za bezpieczniejszy 
i bardziej opłacalny dla pacjenta. Popełnienie błędu przez lekarza 
jest bliskie zeru, a ewentualne komplikacje czy trudności możemy 

przewidzieć już na ekranie komputera, a tym samym się przed 
nimi zabezpieczyć. Odsetek niepowodzeń zabiegów implantolo-
gicznych w Estetika Dental Clinic mogę określić na poziomie 1,5%, 
dzięki procedurom NobelGuide systematycznie go obniżamy. 
W trakcie bezpłatnych konsultacji chętnie odpowiem na państwa 
pytania, przygotujemy całkowity kosztorys leczenia implantolo-
giczno-protetycznego. Polecam i zachęcam do skorzystania z No-
belGuide – Zęby w jedną godzinę!

NobelGuideTM – Zęby          w jedną godzinę

LEK. STOM. JAROSŁAW CIERPLIKOWSKI

ESTETIKA DENTAL CLINIC
ul. T. Rejtana 65, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 850 43 85, tel.: +48 508 180 965
e-mail: estetika@estetika.com.pl

www.estetika.com.pl
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prawie dwie trzecie za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 
W Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku, 
a więc miastach na prawach powiatu, 
udzielono 15 pożyczek o wartości od 
90 tys. do około 42 mln zł – łącznie na 
około 173 mln zł. Ze środków JESSICA 
realizowane są takie inwestycje jak 
rewitalizacja Dworca PKP w Sopocie, 
utworzenie Muzeum Emigracji w Gdyni 
i budowa Centrum Administracyjno-

-Usługowego na terenie Pomorskiego 
Centrum Logistycznego w Gdańsku, ale 
też i szereg inwestycji prywatnych, jak 
Garnizon Kultury w Gdańsku−Wrzesz-
czu, realizowany przez Grupę Inwesty-
cyjną HOSSA S.A.
W czasie konferencji podpisano również 
trzy kolejne umowy inwestycyjne. Dwie 
pierwsze dotyczyły termomodernizacji 
obiektów mieszkalnych i zostały pod-
pisane przez wspólnoty mieszkaniowe 
z Gdańska i Gdyni. Uczestnicy spotkania 
podkreślali, że właśnie wspólnoty są jed-
nym z najbardziej pożądanych podmio-
tów do współpracy. 

– Są to umowy szczególne, pierwsze 
w Polsce pożyczki ze środków Inicja-
tywy JESSICA udzielone wspólnotom 
mieszkaniowym – podkreślił Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk. – Pomimo że wartość umów jest 
stosunkowo niewielka, ich podpisanie ma 
ogromny wymiar społeczny, gdyż poka-
zuje, że na pomorskim rynku pojawił się 
realny i trwały produkt finansowy, który 
jest w stanie wspierać działania z zakresu 
efektywności energetycznej, także w bu-
dynkach wielorodzinnych. Kolejne tego 
typu przedsięwzięcia są na końcowym 
etapie weryfikacji przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Jestem przekonany, że 
ich realizacja, dzięki sumie niewielkich, 
ale konkretnych oszczędności energetycz-
nych, pozwoli wspólnie osiągnąć wymier-
ny efekt. Zarząd Województwa Pomor-
skiego przeznaczył ponad 135 mln EUR 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020 na działania związa-
ne z poprawą efektywności energetycznej, 
w tym działania termomodernizacyjne 
budynków użyteczności publicznej 
i mieszkaniowych. Ostatnia podpisana 
tego dnia umowa inwestycyjna umożliwi 
sfinansowanie budowy Hotelu Hevelius 
w okolicach dawnego browaru Heweliusz 

INICJATYWA JESSICA 
ZMIENIA POMORSKIE

2 czerwca w gdańskim hotelu Radisson Blu odbyła się konferencja 
podsumowująca dotychczasowe efekty wdrażania Inicjatywy JESSICA 
w województwie pomorskim i całej Polsce. Spotkanie, któremu 
towarzyszyła dyskusja panelowa oraz podpisanie trzech nowych umów 
inwestycyjnych, zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący 
rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla miast na prawach powiatu 
województwa pomorskiego.

JESSICA to skrót od Joint European Sup-
port for Sustainable Investment In City 
Areas (Wspólne Europejskie Wsparcie na 
Rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach 
Miejskich). Koncepcja Inicjatywy została 
opracowana przez Komisję Europejską 
oraz Europejski Bank Inwestycyjny. 
Kluczowym jej elementem jest właśnie 
owa trwałość. W przeciwieństwie do wielu 
innych programów, wsparcie odbywa się 
na drodze nie dotacji czy grantów, ale 
nisko oprocentowanych pożyczek, udzie-
lanych (w przypadku woj. pomorskiego) 
za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz Banku Ochrony Środo-
wiska S.A. JESSICA jest mechanizmem 

wieloletnim, a raz zainwestowane środki 
wracają do pożyczkodawcy, dzięki czemu 
można spożytkować je ponownie.

– Polska jest liderem we wdrażaniu Ini-
cjatywy JESSICA w Europie, zarówno jeśli 
chodzi o liczbę inwestycji, jak i poziom 
alokacji środków –  podkreśla Kamila 
Kaleta z Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego. Mimo fazy pilotażowej, program 
spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem 
w Polsce, a szczególnie w województwie 
pomorskim, gdzie realizowanych jest 
wiele różnorodnych inwestycji w prze-
strzeni miejskiej. Samorządy i instytucje 
publiczne wykazały się większą skuteczno-
ścią w pozyskiwaniu środków z funduszu 
JESSICA niż podmioty prywatne. Jednym 
z powodów jest fakt, że do kluczowych 
kryteriów przyznawania środków należy 
wartość dodana dla społeczności lokalnej. 
Wszystkie przyznane środki są inwesto-
wane w taki sposób, aby – poza zwrotem 
finansowym – niosły ze sobą potencjał 
zmiany lokalnej przestrzeni na lepsze. 
JESSICA w Polsce to już ponad 100 za-
wartych umów inwestycyjnych, z czego 

w Gdańsku-Wrzeszczu. Inwestorem jest 
firma Górski Energia.

Po podpisaniu umów nastąpiła dyskusja 
panelowa pt. „Finansowanie rozwoju 
miast w kontekście nowej perspektywy 
finansowej UE – doświadczenia i plany na 
przyszłość”, w ramach której eksperci z za-
proszonych instytucji dyskutowali o roli 
instrumentów zwrotnego finansowania 
ze środków UE. Choć konferencja miała 
charakter podsumowujący, nie oznacza to 
końca funkcjonowania Inicjatywy. Inwe-
stycje zrealizowane ze środków JESSICA 
będą w trwały sposób odmieniać oblicza 
miast, natomiast ich zwrotny charakter 
gwarantuje, że wraz ze spłatą pożyczek 
pojawią się nowe środki na realizację 
kolejnych przedsięwzięć.  
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JESSICA INITIATIVE CHANGES 
POMORSKIE  

A conference summarizing the results 
of implementation of the JESSICA 
Initiative in the Pomorskie Region 
and Poland in general was held  on 
2 June in the Radisson Blu Hotel in 
Gdańsk. The meeting, includ ing a panel 
discussion and signing of the three new 
investment agreements, was organized 
by the Marshal’s Office of the Pomor-
skie Region and Bank Gospodarstwa 
Krajowego, acting as an Urban Devel-
opment Fund for the poviat cities in the 
Pomorskie Region.

JESSICA stands for Joint European Sup-
port for Sustainable Investment in City 
Areas. It was developed by the European 
Commission together with the Euro-

pean Investment Bank. Its key element 
is precisely the sustainability. Unlike 
many other programmes, the support is 
offered not in the form of subsidies or 
grants but as loans with low interest rates, 
granted (in the case of the Pomorskie 
Region) through Bank Gospodarstwa 
Krajowego and Bank Ochrony Śro-
dowiska S.A. JESSICA is a multi-annual 
mechanism, which allows the creditor 
to recycle once invested resources.

“Poland is a leader in the implementa-
tion of the JESSICA Initiative in Europe 
as regards both the number of invest-
ments and the level of allocation of the 
resources”, emphasizes Kamila Kaleta 
from the European Investment Bank. 
Despite its pilot phase, the programme 
was very well received in Poland, in the 
Pomorskie Region in particular, where 
many various urban development projects 
are being implemented. Local authorities 
and public institutions have proved to be 
more effective than private promoters in 
securing the JESSICA resources. One of 
the reasons behind it is the fact that crea-
tion of an added value for the community 
is among the key criteria determining re-
ception of the funds. All the resources are 
invested in such a way as to bring not only 
the financial returns but also a potential 
for an upgrade of a local urban space.

JESSICA in Poland means already 
more than 100 investment agreements, 
out of which nearly two thirds have 
been concluded by Bank Gospodarstwa 
Krajowego. In Gdańsk, Gdynia, Sopot 
and Słupsk, i.e. poviat cities, 15 loans 
were granted  amounting from PLN 90 
thousand to PLN 42 million with a total 
value of PLN 173 million. JESSICA funds 
are used to carry out projects such as 
revitalisation of the railway station in 
Sopot, development of the Emigration 
Museum in Gdynia and construction of 
an Administration & Services Centre 
within the Pomorskie Logistics Centre 
in Gdańsk , as well as a series of private 
investments, for instance the Garrison of 
Culture in Gdańsk Wrzeszcz implement-
ed  by the Investment Group HOSSA S.A.

During the conference three new 
investment agreements were signed. The 
first two concerned  thermo-modern-
isation  of the multi-apartment build-

ings and were signed by the housing 
cooperatives of Gdańsk and Gdynia. 
Participants to the meeting stressed 
that the housing cooperatives are one 
of the most welcomed beneficiaries.

“These agreements are unique, since 
these are the first loans in Poland from 
the JESSICA Initiative resources  granted 
to the housing cooperatives,” said Miec-
zysław Struk, Marshal of the Pomorskie 
Region. “Although the value of these 
agreements is relatively small, their 
signature is of a huge social importance 
as it shows that a viable and sustainable 
financial product has appeared on the 
Pomorskie market that can support 
activities  aiming at  improvement of  
energy efficiency, also in multi-apartment 
buildings. Also other undertakings of 
this kind are in the final stage of verifica-
tion by Bank Gospodarstwa Krajowego. 
I am convinced that implementation of 
these projects, thanks to the sum of small 
but concrete energy savings will help to 
achieve an altogether tangible effect . The 
Board of Pomorskie  Voivodeship has al-
located more than EUR 135 million as part 
of the Regional Operational Programme 
for the Pomorskie  Region 2014 – 2020 for 
activities related to the improvement of 
energy efficiency, including thermo-mod-
ernisation of public and multi-apartment 
buildings.” The last investment agree-
ment signed on this day enables financing  
of construction of the Hotel Hevelius near 
the old Hevelius’s brewery in Gdańsk 
Wrzeszcz. Its promoter is Górski Energia.

The signing of investment agreements 
was followed by a panel discussion enti-
tled “Funding of the urban development 
in the context of the new EU financial 
perspective – experiences and per-
spectives for the future” during which 
experts from the invited institutions 
discussed the role of repayable financial 
instruments stemming from the EU 
funds. Although the conference was of 
a conclusive character, it does not mean 
the end of the Initiative. The projects 
financed from the JESSICA resources 
will permanently impact the cities’ 
images, whilst the repayable character of 
funding ensures that, once the loans will 
have been repaid, there will be funds for 
new investments.   
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the processes of receiving and issuing of 
goods, as well as stock-taking.

The forklift trucks used in the Podkar-
packie Logistics Park are unique on the 
European scale. They can lift goods up 
to 16 metres. Their operators have been 
additionally trained to obtain authoriza-
tion for working at heights.  

dunku, załadunku, przepakowywania, 
paletyzacji, etykietowania i metkowania. 

– Spełniamy wszystkie wymagania i nor-
my przechowywania różnych towarów, 
od branży spożywczej, przez chemiczną, 
przemysłową, aż do medycznej – wyja-
śnia Paweł Skotniczny, dyrektor Podkar-
packiego Parku Logistycznego.

Podkarpacki Park Logistyczny to ma-
gazyny klasy A, ogrzewane, wyposażone 
w posadzkę niepylącą oraz w instalację 
osuszania powietrza. Magazyn w Mokrz-
cu posiada uprawnienia składu celnego 
typu A, czyli składu publicznego, z któ-
rego może korzystać każdy w celu skła-
dowania towarów. Na terenie magazynu 
funkcjonuje agencja celna – przeładunek 
odbywa się pod nadzorem celnika.

W magazynach funkcjonuje system 
WMS – magazynowy system informa-
tyczny (ang. Warehouse Management 
System), koordynujący wszystkie prace 
i usprawniający zachodzące w magazy-

nach procesy. Dzięki jego zastosowaniu 
można bezbłędnie zlokalizować każdy to-
war (każde, nawet najmniejsze pudełko) 
i kontrolować przebieg obrotu magazy-
nowego. Podkarpacki Park Logistyczny 
wyposażony jest również w terminale 
radiowe – za pomocą zintegrowanego 
czytnika odczytuje się kolektorem kody 
kreskowe z towarów, gniazd paletowych, 
jednostek ładunkowych, co przyspiesza 
procesy przyjmowania i wydawania towa-
ru z magazynu oraz inwentaryzację.

Podkarpacki Park Logistyczny wypo-
sażony jest w unikatowe na skalę europej-
ską wózki widłowe, które mogą podnieść 
towar na wysokość 16 metrów. Obsługu-
jący go operatorzy przeszli odpowiednie 
dodatkowe szkolenie, uprawniające ich 
do pracy na wysokości.  
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OPENING OF THE SECOND PART OF 
PODKARPACKIE LOGISTICS PARK

Omega Pilzno Group has decided to come 
up to the market’s expectations and 
invested in an undertaking on a huge scale, 
the Podkarpackie Logistics Park, which 
is the largest investment of this kind in 
south-eastern Poland. Two class A ware-
houses (in Mokrzec and Podgrodzie) 
with a total area of 100 thousand square 
metres give room for goods produced by 
large companies and corporations operat-
ing in any industry. 

TWO FACTORS DETERMINED THE DECISION TO 
LOCATE THE PARK IN THIS PART OF POLAND:

its proximity to the head office of the 
investor, Omega Pilzno. The Podkar-
packie Logistics Park consists of two 
warehouses: one built from scratch 
in Mokrzec, close to the company’s 
head office in Pilzno, and one located 
in Podgrodzie and taken over from 
the company Trans Południe as an 
unfinished investment.
the transit route to Central and 
Eastern Europe. The Podkarpackie 
Logistics Park is located to the east of 
Cracow near the E-40 Rzeszow-Cra-
cow route, right next to an exit from 
the Pilzno bypass; the Park is only 15 
kilometres away from an exit from 
the highway leading to the border 
crossing to Ukraine. All of this creates 
ideal conditions for companies which 
distribute their goods to Central and 
Eastern Europe.
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OTWARCIE DRUGIEJ CZĘŚCI  
PODKARPACKIEGO PARKU LOGISTYCZEGO

 MIASTO CITY MIASTO CITY

OMEGA PILZNO ITIS GODAWSKI & GODAWSKI SP. Z O.O.
UL. KRASZEWSKIEGO 44
39-220 PILZNO
TEL. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
FAX (+48 14) 672 19 94
E-MAIL: INFO@OMEGA-PILZNO.COM.PL

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Grupa Omega Pilzno zainwestowała 
w przedsięwzięcie na ogromną skalę, jakim jest Podkarpacki Park Logistyczny – największa 
tego typu inwestycja w Polsce południowo-wschodniej. W dwóch magazynach najwyższej klasy 
A (w Mokrzcu i Podgrodziu) o łącznej powierzchni 100 tys. metrów kwadratowych miejsce na 
składowanie swoich towarów mogą znaleźć duże firmy i korporacje wszystkich branż.

 TEKST I FOT.: MAT. PRASOWE  
    

PODKARPACKI PARK 
LOGISTYCZNY (PPL)  
W LICZBACH:

2 MAGAZYNY O DOCELOWEJ ŁĄCZNEJ 
POWIERZCHNI 100 TYS. M KW.
17 TYS. M KW – POWIERZCHNIA MAGAZYNU 

W MOKRZCU (PLANOWANA ŁĄCZNA 
POWIERZCHNIA WYNOSI 70 TYS. M KW) 
32 TYS. M KW – POWIERZCHNIA MAGAZYNU 

W PODGRODZIU
18 M WYSOKOŚCI MA MAGAZYN 

W PODGRODZIU
31 WÓZKÓW WIDŁOWYCH POSIADA PPL (15 

W MOKRZCU, 12 W PODGRODZIU)
72 OSOBY PRACUJĄ W PPL, W TYM 5 NA 

KIEROWNICZYCH STANOWISKACH
OK. 1250 PALET TOWARU TRAFIA DZIENNIE 

NA MAGAZYN  

  IN ENGLISH

PODKARPACKIE LOGISTICS PARK (PLP)  
IN NUMBERS: 

2 MAGAZINES WITH THE TARGET FLOOR AREA 
OF 100 THOUSAND SQ M
17 THOUSAND SQ M – THE STORING AREA OF 

THE WAREHOUSE IN MOKRZEC (ITS PLANNED 
TOTAL AREA IS 70 THOUSAND SQ M)
32 THOUSAND SQ M – THE STORING AREA OF 

THE WAREHOUSE IN PODGRODZIE
18 M – THE HEIGHT OF THE WAREHOUSE IN 

PODGRODZIE
31 FORKLIFT TRUCKS OWNED BY PLP (15 IN 

MOKRZEC, 12 IN PODGRODZIE)
72 PEOPLE WORK IN PLP, INCLUDING 5 WITH 

MANAGERIAL POSITIONS
C 1250 PALLETS OF GOODS REACHES THE 

WAREHOUSES A DAY  

O LOKALIZACJI INWESTYCJI W TEJ CZĘ-
ŚCI POLSKI ZADECYDOWAŁY DWA CZYNNIKI:

bliskość głównej siedziby inwe-
stora, czyli Grupy Omega Pilzno. 
Podkarpacki Park Logistyczny to 
dwa magazyny: jeden wybudowany 
od podstaw w Mokrzcu – nieopodal 
głównej siedziby firmy w Pilźnie; 
drugi w Podgrodziu przejęty jako 
niedokończona inwestycja po firmie 
Trans Południe.
trasa tranzytowa do państw Euro-
py Środkowo−Wschodniej. Podkar-
packi Park Logistyczny mieści się na 
wschód od Krakowa przy trasie E-40 
Rzeszów – Kraków, bezpośrednio 
przy zjeździe z obwodnicy Pilzna; do 
zjazdu na autostradę A4 w kierunku 
przejścia granicznego z Ukrainą 
jest tylko 15 kilometrów, co stwarza 
znakomite warunki dla firm, które 
dystrybuują swoje towary do państw 
Europy Środkowo-Wschodniej.

Dogodna lokalizacja tranzytowa na trasie 
E-40 Rzeszów-Kraków bezpośrednio 
przy zjeździe z obwodnicy Pilzna stwarza 
wachlarz możliwości dla wielu firm, 
które do tej pory zmuszone były szukać 
powierzchni magazynowej w głębi kraju. 

– Jako Grupa Omega Pilzno istniejemy 
ponad 20 lat, więc mamy ogromne 
doświadczenie w branży TSL i znamy jej 
oczekiwania. Posiadamy największą na 
Podkarpaciu powierzchnię magazynową, 
dzięki czemu nasza pozycja na rynku 
znacznie wzrosła – mówi Paweł Skot-
niczny, dyrektor Podkarpackiego Parku 
Logistycznego. – Powstanie Podkarpac-
kiego Parku Logistycznego sytuuje Grupę 
Omega Pilzno w gronie czołowych 
operatorów logistycznych.

Podkarpacki Park Logistyczny to 
miejsce magazynowania i kompleksowe-
go serwisu logistycznego dla wszystkich 
branż. Oprócz magazynowania firmy 
mogą skorzystać z transportu, rozła-

The convenient location by the E-40 
Rzeszow-Cracow route directly next to 
an exit from the Pilzno bypass produces 
a wide range of possibilities for many 
companies so far forced to look for 
storage space in the centre of the country. 

“The Omega Pilzno Group has existed for 
20 years so we have great experience in 
the TFL industry and know its expecta-
tions. We have the largest storage area in 
the Podkarpackie region, which is why 
our position on the market has improved 
considerably,” says Paweł Skotniczny, di-
rector of the Podkarpackie Logistics Park. 

“Setting up the Podkarpackie Logistics 
Park places Omega Pilzno Group among 
the leading logistics operators.”

The Podkarpackie Logistics Park offers 
storage area and full logistics support 
for all industries. Apart from the storage 
possibilities, companies can also use such 
services as transport, unloading, loading, 
repacking, palletization and labelling. 

“We comply with all the requirements and 
standards concerning storage of goods 
from various industries, like the food, 
chemical or medical industries,” says 
Paweł Skotniczny, director of the Podkar-
packie Logistics Park.

The Podkarpackie Logistics Park 
consists of class A warehouses. They 
are heated and equipped with anti-dust 
floors and an air-drying system. The 
warehouse in Mokrzec is classified as 
a public customs warehouse (type A), 
which means that anyone can use it to 
store their goods. There is a customs 
agency operating within its area, and 
handling goods takes place under the 
supervision of a customs officer.

A Warehouse Management System 
(WMS) functions in both warehouses. It 
coordinates all activities and facilitates 
processes taking place in the buildings. 
Thanks to its presence, one can correctly 
localize any product (even the smallest 
box) and easily control warehousing turn-
over. The Podkarpackie Logistics Park 
is also equipped with radio terminals 

– with the use of an integrated reader 
one can scan bar codes on goods, pallet 
blocks and cargo units, which speeds up 
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Przychody  
Stadionu Narodowego  

w I półroczu 2014:  

+121%

„Ocena gospodarczych efektów Euro 2012 po dwóch latach od zakończenia turnieju 
ma wciąż charakter cząstkowy, gdyż większość tych efektów zmaterializuje się 
w dłuższej perspektywie. Można jednak postawić tezę, że oczekiwane korzyści 
z organizacji tej imprezy nie odbiegają istotnie od oszacowań przedstawionych  

w 2012 roku po zakończeniu turnieju” – pisze Jakub Borowski. 

Trasy szybkiego  
ruchu w Polsce liczą 

2500 km  
To 2,5 razy więcej  
niż w 2007 roku.

  

ZD
JĘ

CI
A:

 1
23

RF

Od kwietnia do grudnia  
ubiegłego roku  

do Gdańska  
przyjechało

1,9 mln 
turystów. O 36 proc.  
więcej niż w całym  

2012 roku.

To będzie pozytywna opowieść. 
Na pohybel – jakże licznym wtedy  
– malkontentom. W niedzielę miną  
dokładnie dwa lata od pierwszego  
gwizdka na Stadionie Narodowym, 
gdzie rozpoczęły się mistrzostwa Euro-
py w piłce nożnej Polska – Ukraina 2012.

Dziś największa polska arena sama  
już na siebie zarabia, autostrady ułatwiają 
podjęcie decyzji zagranicznym inwestorom, 
a do Polski przyjeżdża o setki tysięcy tury-
stów więcej, niż zakładano. Autorzy słynnego 
raportu „Impact” – o wpływie Euro 2012 na  
polską gospodarkę – w napisanym  
do niego specjalnie dla „Businessweeka” 
postscriptum również przyznają: dobrze 
się stało. Tylko ta branża budowlana 
i polska reprezentacja w piłce nożnej… 



9 i 3,6 
Tyle mln zł 

wynosiła strata 
w 2011/2012  
i 2012/2013.

2 
Tyle mln zł 

wyniosła strata 
za 2013 rok. 

Gdańsk

Jeszcze w rok po Euro niemal wszyscy się naśmiewali, że stadiony przynoszą same 
straty. Wicepremier Janusz Piechociński mówił wprost, że budowa Stadionu Naro-
dowego była błędem: „Wyciągajmy z tego wnioski. Przygotowując się do nowych wy-
zwań, trzeba mierzyć siły i zamiary właściwie, aby one były maksymalnie rynkowe”. 
Dziś będzie musiał chyba odwołać swoje słowa. 

Przynajmniej w kontekście Stadionu Narodowego. Z nieoficjalnych ustaleń „Bu-
sinessweeka” wynika bowiem, że właśnie zaczął na siebie zarabiać. W maju tego roku 
Narodowy po raz pierwszy zanotował zysk – 1,6 mln zł. Czerwiec również będzie na 
plusie – w wysokości 800 tys. zł.  Oznacza to, że obiekt nie będzie już finansowany 
z podatków Kowalskiego.  

Zarząd spółki PL.2012+ (kieruje nią ten sam zespół, który odpowiadał za orga-
nizację Euro 2012 w Polsce) komentuje: „Od początku naszej pracy, czyli od stycznia 
2013 roku, jako zespół PL.2012+ konsekwentnie realizujemy wdrożoną przez nas stra-
tegię zarządzania Stadionem Narodowym jako nowoczesną areną wielofunkcyjną. 17 
miesięcy temu wyznaczyliśmy sobie cel – Stadion Narodowy w gronie najlepszych, 
najlepiej zarządzanych aren w Europie, również w bardzo ważnym wymiarze wyni-
ków finansowych. Mogę dziś rzeczywiście potwierdzić, że ten cel zrealizowaliśmy: 
maj i czerwiec 2014 roku to pierwsze miesiące, w których Narodowy jest na plusie, 
w których wypracowaliśmy zysk operacyjny” – mówi Marcin Herra, prezes PL.2012+. 

Wg naszych informacji w I półroczu tego roku przychody stadionu wzro-
sły w porównaniu z podobnym okresem w 2013 roku o 121 proc. – z 8,4 mln zł  
do 18,6 mln zł. Wpływy z tytułu organizacji imprez całostadionowych zwiększy-
ły się o 51 proc., konferencji i kongresów o 164 proc., sponsorzy i wynajmujący loże 
zostawili o 218 proc. więcej pieniędzy. Z drugiej strony, koszty utrzymania obiektu 
spadły o 23 proc. Stadion zorganizuje w tym roku 400 imprez – dwa razy więcej niż 
w roku ubiegłym.  Mało tego, spółka poprawiła wynik za ubiegły rok – strata będzie 
mniejsza o 8,5 mln zł. 

Na innych arenach zbudowanych na Euro rentowność biznesu to jesz-
cze niestety tylko plan, a nie rzeczywistość. W Gdańsku rok obrotowy za-
rządcy stadionu, Arena Gdańsk Operator, zaczyna się w  l ipcu, a kończy 
w czerwcu. Za rok 2011/2012 – stadion stracił 5,8 mln zł przy przychodach prze-
kraczających 9 mln. Rok później strata stopniała do 3,6 mln zł, a do kasy AGO 
wpłynęło 12 mln zł. Stadionowi udało się zorganizować w ubiegłym roku  

32 imprezy – 18 z nich to rozgrywki Le-
chii Gdańsk, pozostałe to imprezy maso-
we – mówi Agnieszka Weissgerber, 
rzecznik Arena Gdańsk Operator, 
zarządcy PGE Areny. Ale też sły-
chać głosy, że „gdyby nie słupek, 
gdyby nie poprzeczka…”. „Rentow-
ność byłaby już dziś osiągnięta, ale 
przychody z tytułu praw do nazwy 
stadionu w Gdańsku czerpie właści-
ciel obiektu [miasto Gdańsk – red.], 
a nie operator – tłumaczy Weissgerber. Dla 
porównania prawa do nazwy Stadionu 
Narodowego, w Poznaniu i Wrocławiu są 
w spółkach zarządzających tymi obiektami. 
Wg naszych ustaleń zarządcy tych obiektów 
płacą również nieporównywalnie mniejsze 
czynsze. Gdańsk – 2 mln zł i 5 proc. przy-
chodów rocznie. 

Wrocław

Wpływy z tytułu 
praw do nazwy 

obiektu idą 
jednak do kasy 

miasta. 

ZYSK NA  
NARODOWYM

Były pośmiewiskiem krytyków podczas  
ich budowy. Wytykano im niepotrzebny  
rozmach i wysokie koszty. Po Euro 2012 miały  
się stać – jak w Portugalii – przynoszącym straty 
wstydliwym symbolem jednorazowych igrzysk.  
Przepowiednie się nie sprawdziły. 

„Mogę potwierdzić: maj 
i czerwiec 2014 roku to 
pierwsze miesiące, w których 
Narodowy jest na plusie”  
–  Marcin Herra, prezes 
PL.2012+
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Stałe wpływy, 
choć adekwatne 
do jakości,  za-

pewniają mecze 
piłki nożnej.

Debata nad wyburzeniem części sta-
dionów zbudowanych na Euro 2004 

przetoczyła się przez Portugalię, 
gdy kraj znalazł się w tarapatach 
budżetowych i nie stać go było na 

utrzymanie deficytowych obiektów. 
Frekwencja podczas meczów wynosi 
ledwie 25 proc. Ostatecznie 10 aren 

(za 600 mln euro) ocalało, jednak 
musiały drastycznie ciąć koszty.  

600  
Taki czynsz 

pobiera miasto 
za stadion. 

Rocznie,  
w tysiącach.

400 
Tyle imprez 

odbędzie się tu 
w tym roku.

Poznań wynegocjował niższy czynsz rok temu. Za-
miast 3,1 mln zł rocznie operator stadionu – konsorcjum 
Lecha i spółki Marcelin Management (należy do Amiki 
Wronki, którą z kolei kontroluje Jacek Rutkowski, wła-
ściciel Lecha) – płaci miastu jedynie 600 tys. zł. Spadły 
też kwoty odprowadzane po każdej imprezie – zamiast 
7,5 proc. przychodów miasto kasuje 4,5 proc. Zrezygno-
wało też z 30–procentowego udziału w przychodach od 
sprzedaży praw do nazwy stadionu. Poznański ratusz 
zgodził się na gorsze warunki, bo nie chciał brać na sie-
bie utrzymania stadionu.

Lech odmówił jednak „Businessweekowi” udostęp-
nienia oficjalnych wyników finansowych stadionu, za-
słaniając się tajemnicą firmy. „Mogę jednak zapewnić, 
że pierwszy stadion otwarty na UEFA Euro 2012 roz-

wija się w dobrym tempie” 
– napisał w e–mailu rzecz-
nik Lecha Łukasz Boro-
wicz. Pytanie, czy owo 
dobre tempo dotyczy roz-
woju zysków czy strat, po-
zostaje bez odpowiedzi.

– Stadion we Wrocła-
wiu ma zacząć się bilan-
sować w 2016 roku. Mie-
sięcznie jego utrzymanie 
kosztuje ok. 800 tys. zł, 
rocznie ma to być maksy-
malnie 10 mln. Tyle jeste-
śmy w stanie wygenero-
wać – mówi z kolei Adam 
Burak, rzecznik operatora 
obiektu. Wynik za 2013 rok: koszty – 12 mln zł, przychody – 10 mln zł. 

Zarabiania na stadionach w Polsce wszyscy dopiero się uczą. Miało powstać 
stowarzyszenie operatorów tych obiektów, ale… każdy idzie własną drogą. I bio-
rąc pod uwagę nasze nieoficjalne informacje, najlepszą wybrał Stadion Narodo-
wy. Zarabia już na siebie, mimo że nie ma – jak pozostali – stałego współloka-
tora w postaci klubu piłkarskiego. Docenia to Europa. Spółka PL.2012+ została 
zaproszona do ekskluzywnego grona operatorów stadionów na kontynencie Eu-
ropean Stadia Experts Group.

Operatorzy stadionów kładą więc główny nacisk na organizację imprez ma-
sowych, targów, konferencji oraz współpracę z biznesem. „Europejska średnia 
to 26 wielkich imprez w ciągu roku, uwzględniając dni potrzebne na rozłoże-
nie i złożenie sprzętu, daje to jeden event całostadionowy na tydzień. W 2013 
roku mieliśmy w planach 10 wydarzeń, zrealizowaliśmy 20” – mówi Mikołaj 
Piotrowski, rzecznik PL.2012+.

Tu też nie ma reguły co do metody, jak zarabiać. Na przykład Wrocław, nie 
chcąc ponosić ryzyka, zadowala się opłatą od organizatora wydarzenia. W War-
szawie próbują różnych rozwiązań. Najnowsze – 30 sierpnia na Stadionie Naro-
dowym odbędzie się ceremonia i mecz otwarcia mistrzostw świata w siatkówce. 
Operator obniżył stawkę wynajmu, a w zamian dostał od Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej 15 proc. udziału w zyskach ze sprzedaży biletów. Już wiadomo, 
że PL.2012+ dobrze na tym wyjdzie.

O wiele więcej czasu zajmie natomiast odrabianie strat po Euro 2012… pił-
karzom. Monitorujący rynek portal Transfermarkt.com szacuje, że wartość za-
wodników reprezentacji Polski spadła z 94,8 mln euro w 2012 roku do 38,8 mln 
w tym sezonie ligowym.

——  Łukasz Majchrzyk, Paweł Sołtys

Poznań

Zysk Stadionu Narodowego w maju (w mln zł). 

Zarządcy odmó-
wili nam podania 
wyników finan-

sowych.  

1,61,6
W pierwszym 
półroczu tego 

roku przychody 
wzrosły  

o 119 proc.
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Warszawa

Liczebność stadionów na Euro 2008  
w Austrii i Szwajcarii została zredukowana 
tuż po turnieju. Tylko ze stadionem w Kla-
genfurcie były problemy – władze Karyntii 
ustaliły, że przy jego rozbudowie zdefrau-

dowano niemal 21 mln euro.



Szwajcarzy i Austriacy mieli łatwo – gęsta sieć dróg i nowoczesne stadiony sprawiły, że cał-

kowity koszt realizacji turnieju zamknął się w obu krajach w kwocie 600 mln euro. Czyli nie-

co więcej, niż kosztował sam Stadion Narodowy. Zyski z imprezy specjaliści z firmy Rutter 

Consultants & Partner oszacowali na 358 mln euro w Szwajcarii i 369 mln euro w Austrii. 

Dlatego największym kosztem organizacji Euro 2012 była budowa dróg, które w niemal 

połowie sfinansowano ze środków publicznych (resztę dołożono z funduszy strukturalnych 

UE). Wydano na to w latach 2007–2012 ponad 53 mld zł. Efekt – podczas gdy w 2007 roku 

Polska miała zaledwie 700 km autostrad i 300 km dróg ekspresowych, sześć lat później było 

ich łącznie 2,5 razy więcej. 

W przygotowanym tuż po Euro raporcie „Impact” (trzy strony dalej jego autorzy napisali 

postscriptum) oszacowano, że w latach 2008–2020 polski PKB wzrośnie – z powodu wybudo-

wania nowych dróg i tym samym powiększenia potencjału gospodarczego kraju – o 15,8 mld 

zł. To trzy czwarte łącznego „efektu Euro”, który ma wynieść 21,3 mld zł.

Ale już teraz widać efekty. W latach 2007–2013 gospodarka zaoszczędziła w efekcie budowy 

autostrad i dróg ekspresowych 0,3 proc. PKB – wyliczyła firma doradcza PwC. Samo skróce-

nie czasu przejazdu między miastami (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w sierpniu 2013 

roku szacowało ten spadek na poziomie 11,7 proc.) dało gospodarce oszczędności na poziomie 

1,3–2 mld zł, czyli ok. 0,1 proc. PKB.

– Jeszcze przez kilka lat budowa infrastruktury drogowej będzie zwiększała potencjał go-

spodarczy Polski. Te inwestycje były potrzebne i dobrze, że zostały zrealizowane – mówi 

główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. – W tej beczce miodu jest jednak 

łyżka dziegciu: to tylko jeden z elementów, który poprawia gospodarkę. Samymi drogami się 

nie prowadzi biznesu – zastrzega.

W wyniku infrastrukturalnej ekspansji wzrosła też zamożność mieszkańców miejscowo-

ści, które znalazły się w pobliżu nowo wybudowanych tras. GDDKiA podaje, że w powiatach 

przylegających do nowych dróg szybkiego ruchu wpływy do lokalnych budżetów z podatku 

PIT wzrosły średnio o 3,3 pkt proc., podczas gdy w skali kraju praktycznie stoją w miejscu.  

Nowe drogi obniżyły też bezrobocie: zatrudnienie na przyległych terenach rosło o 2,6 pkt proc. 

szybciej niż w powiatach zlokalizowanych z dala od nowych dróg.

3,3  
O tyle pkt proc. 
wzrosły wpływy 

z lokalnych 
podatków. 

2,6  
O tyle proc. 

spadło 
bezrobocie na 
terenach przy 
autostradach.

0,3  
Tyle proc. PKB 

zaoszczędziliśmy 
do 2013 roku dzięki 

nowym drogom. 

2009  
Prezentacja  

linii Virgin America

2 

AUTOSTRADĄ 
DO NIEBA

Przyspieszenie w budowie dróg pomo-
gło wszystkim, którzy przewożą po nich 
towary i przemieszczają się za pracą po 
całej Polsce. Tylko w branży budowla-
nej wspomnienia lata 2012 roku przy-
wołują koszmary. 
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Tyle mld zł 
oszczędności 

dało skrócenie 
podróży.

15  
O tyle proc. 

skurczyła się 
produkcja 

budowlana  
w  2012–2013. 

Początkowo wydawało się, że eksplozja publicznych wydatków na drogi wzmocni też 
branżę budowlaną, która biła się o realizację kontraktów. Potwierdzały to dane GUS–u: 
produkcja budowlana w projektach infrastrukturalnych wzrosła od początku 2008 do 
końca 2011 roku (a więc w szczycie wydatków) aż o 100 proc.

Od początku było jednak wiadomo, że w końcu kran z pieniędzmi zostanie zakrę-
cony i że stanie się to jeszcze przed samymi mistrzostwami, co jasno wynikało z harmo-
nogramu prac – w większości kończących się tuż przed turniejem.

I rzeczywiście – w 2012 roku rząd zacieśnił wydatki fiskalne o 1,5–2,4 proc. PKB, 
w ubiegłym o kolejny 1 proc. PKB. Te cięcia odpowiadały wg ekonomistów PKO BP za ok. 
70 proc. spowolnienia między IV kwartałem 2011 roku a II kwartałem 2013 roku. W bu-
dowlance zadziałał efekt domina: „Opóźnienia w realizacji projektów stawały się coraz 
większe. (…) Ze względu na długie terminy realizacji obawy przesuwano »na później«. 
Problemy ujawniały się w masowej skali w 2012 roku, kiedy terminy oddawania obiektów 
nie były dotrzymywane, pieniądze na wypłaty podwykonawcom ograniczano, (…) rosło 
zadłużenie, powstawały zatory płatnicze, a brak płynności finansowej i opóźnienia płat-
ności podwykonawcom doprowadzały do upadłości przedsiębiorstwa budowlane do nie-
dawna dobrze funkcjonujące na rynku” – napisali eksperci budowlani w opublikowanej 
w ubiegłym roku „Białej Księdze Infrastruktury”. – Ta spirala doprowadziła do tego, że 
w latach 2012–2013 w polskim budownictwie mieliśmy ujemne marże na poziomie –1,6 
proc. – mówi Jan Styliński, adwokat w kancelarii Lewandowski Styliński i Wspólnicy. 

35–45 proc. przedsiębiorstw z branży przyniosło straty w 2012 roku, zbankrutowało ok. 
250–270, w tym te najbardziej znane: Hydrobudowa (budowała m.in. Stadion Narodowy), 
PBG i Aprivia budujące autostrady A1 i A4 oraz Dolnośląskie Surowce Skalne, pracujące 
na A2. Z wyliczeń firmy doradczej EY wynika, że od początku 2012 roku do końca III 
kwartału 2013 roku produkcja budowlana w infrastrukturze skurczyła się aż o 38,7 proc.

– Nie jest to jednak, moim zdaniem, wina Euro 2012, raczej efektywności zarządzania 
– komentuje prof. Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego. Ale Jan Styliński uważa, że nikt w porę nie zapobiegł wojnie cenowej w bu-
dowlance i do tej pory jest z tym źle. – Polski rynek jest niesamowicie otwarty. Hiszpanie, 
Niemcy, Holendrzy przymykają swój rynek. My wpuszczamy: Chińczyków, Hindusów, 
Azerbejdżan, Macedonię, Turków, bo wydawało się, że ceny na pewno są zawyżone. 
Z tymi firmami muszą konkurować nasze, bo albo przestaną ofertować w przetargach 
i stracą wiele pieniędzy, albo będą walczyli ceną – mówi Jan Styliński.

Zapaść z lat 2012–2013 pozostawiła trwałe piętno na branży. U progu nowej perspek-
tywy finansowej UE do 2020 roku, w której znowu na budowę infrastruktury popłyną 
unijne miliardy – przedsiębiorstwa są w bardzo złym stanie i może być im ciężko stanąć 
w szranki do boju o kolejne kontrakty. „Banki uważają budownictwo za sektor podwyż-
szonego ryzyka” – czytamy w „Białej Księdze…”. – „Przedsiębiorstwa mają i będą miały 
trudności z uzyskaniem kredytów”. 

——  Łukasz Majchrzyk, Paweł Sołtys
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w 2012 roku (wydatki kibiców) oraz w kolejnych ośmiu latach. „Efekt 
barceloński” (zwiększony napływ turystów na skutek wzrostu atrakcyj-
ności turystycznej miejsca) odpowiadał łącznie za 13,1 proc. skumulo-
wanego przyrostu PKB. Na podstawie wyników badań empirycznych 
założyliśmy, że Euro 2012 przyczyni się do zwiększenia liczby turystów 
odwiedzających Polskę w celach wypoczynkowych o 766 tys. rocznie, 
przy czym ze względu na globalny kryzys finansowy efekt ten zmate-
rializuje się w pełni dopiero po 2017 roku. 

Dostępne dane wskazują, że w 2013 roku 
Polskę odwiedziło o 1 mln turystów więcej niż 
w 2012 roku. Sugeruje to, że na razie nie ma 
mocnych podstaw zrewidowania założeń doty-
czących skali „efektu barcelońskiego” w latach 
2013–2020.

Pozostałe „skutki” Euro 2012 obejmują bu-
dowę stadionów i centrów pobytowych (8,6 proc. 
przyrostu PKB), dodatkowy napływ bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych na skutek zwięk-
szenia krajowej infrastruktury drogowej (2,9 
proc.) oraz koszty organizacyjne przygotowań 
i przeprowadzenia mistrzostw (1,1 proc.). W ra-
mach tej grupy istotny wpływ na skalę gospodar-

czych efektów Euro 2012 ma jedynie pierwszy z wymienionych, a więc 
wzrost aktywności związany z wydarzeniami organizowanymi na no-
wych stadionach. 

Dostępne dziś informacje wskazują, że stadiony, na których zorga-
nizowano turniej, osiągnęły już (jak Stadion Narodowy) lub w nieodle-
głej perspektywie osiągną przychody pokrywające koszty ich utrzyma-
nia. Wskazuje to na istotne prawdopodobieństwo zmaterializowania się 

przyjętych w raporcie założeń dotyczących wzro-
stu wartości dodanej w usługach w wyniku wyko-
rzystania nowej infrastruktury stadionowej.

Można zatem postawić tezę, że po dwóch la-
tach od organizacji Euro 2012 oczekiwane korzy-
ści z organizacji tej imprezy nie odbiegają istot-
nie od oszacowań tych efektów przedstawionych 
w 2012 roku po zakończeniu turnieju. Nadal ocze-
kuję, że ekonomicznym efektem UEFA Euro 2012 
będzie przyrost PKB o 1,3 proc. jego wielkości 
z roku 2012 i przyrost ten będzie rozłożony na lata 
2008–2020. Co ważne, na skumulowany wzrost 
PKB w latach 2008–2020 w ponad 80 proc. złożą 
się tzw. efekty podażowe, a więc zwiększenie po-
tencjału gospodarczego.

WYSZŁO NAM 
NA DOBRE 

2 3 4 5 6
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Głównym źródłem korzyści związanych z Euro 2012 
było przyspieszenie (przesunięcie w czasie) nakła-
dów na infrastrukturę transportową (odpowiada-
ły one za 74,2 proc. skumulowanego dodatkowego 
przyrostu PKB w latach 2008–2020), w szczególno-
ści na drogi. Tuż po turnieju, w ostatniej aktualiza-
cji raportu na temat wpływu organizacji Euro 2012 
na polską gospodarkę uwzględniliśmy dużo wol-
niejsze niż w pierwotnych założeniach oddawanie 
do użytku kolejnych odcinków autostrad oraz zwią-
zane z tym późniejsze korzyści w postaci wzrostu 
produktywności i napływu bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych. Odnotowany w latach 2012 i 2013 
spadek inwestycji publicznych oraz prognozowany 
przez rząd w Aktualizacji Programu Konwergen-
cji wzrost publicznych nakładów na infrastrukturę 
(głównie drogową) w latach 2014 i 2015 odpowied-
nio o 2,8 proc. i 4,9 proc. w ujęciu rocznym wskazu-
ją, że w średnim terminie po zakończeniu Euro 2012 
dynamika nakładów na infrastrukturę drogową nie 
będzie więc odbiegać w istotny sposób od ścieżki 
założonej w naszym raporcie.

Drugim spodziewanym źródłem znaczących 
korzyści gospodarczych związanych z turniejem 
były dodatkowe przychody z turystyki zagranicznej 

„Nadal oczekuję, 
że ekonomicznym 
efektem UEFA Euro 
2012 będzie przyrost 
PKB o 1,3 proc.  
jego wielkości  
z 2012 roku, 
rozłożony na lata  
do 2020 roku”.
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JAKUB BOROWSKI
– główny ekonomista  
banku Crédit Agricole,

szef zespołu, który 
przygotował raport 

„Impact”
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Autorzy raportu „Impact” 
wyliczyli, że gdyby nie 
zorganizowano Euro,  
do 2020 roku nie mielibyśmy...
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Dziękujemy przede wszystkim naszym przepięknym finalistkom! Składamy także podziękowa-
nia głównym partnerom wydarzenia – marce Estee Lauder Polska i Clinique oraz pozostałym, 
którzy zadbali o to, aby ten dzień był wyjątkowy pod każdym względem! Projektanci Hec-
tor & Karger swoją śmiałą kolekcją odsłonili elegancką i uwodzicielską stronę kandydatek. 
Marka SPORTOFINO (www.sportofino.pl) zadała dziewczynom sportowego szyku. Marki 
KAZAR i Orska - biżuteria - zadbały o dopełnienie wizerunku olśniewającymi butami i ory-
ginalnymi dodatkami. Ultrakobiece fryzury to zasługa profesjonalistów z Hair Bazaar Stu-
dio, a za uwiecznienie niezapomnianych chwil i pomocny głos w jury - dziękujemy NELEC 
STUDIO photography.

Druga edycja międzynaro-
dowego castingu Douglas 
Beauty Star już za nami.  
Zobaczcie jak pięknie i wyjąt-
kowo było podczas wielkiego 
finału w C.H. Stary Browar!

 Zostań twarzą   
 

Finał konkursu 

Douglas!

Wielki Casting Douglas miał wyłonić kobietę wyjątkową.  
Polską ambasadorkę marki Douglas na 2014 i 2015 rok. Piękną, niebanalną, 

nastawioną na rozwój. Oto zwyciężczyni – Marianna Skupień. Właśnie 
spełniło się pierwsze z jej listy życzeń. Przed nią profesjonalna sesja 

zdjęciowa w jednej z europejskich metropolii. 

Rozmawiała: Monika Cieślik

modelek. Pomyślałam, że warto spróbo-
wać. Oczywiście, nigdy nie uważałam 
się za osobę bliską ideału. Nie jestem 
próżna i jak prawie każdy kiedyś widzia-
łam w sobie wiele wad, ale zamiast 
narzekać, pracuję nad sobą. Chcę od 
życia więcej. Więcej zobaczyć, przeżyć, 

To nie był więc przypadek, że wzięłaś 
udział w castingu.
Nie, zupełnie nie. Moje zainteresowanie 
modelingiem zrodziło się pod koniec 
trzeciej klasy gimnazjum, kiedy jedna 
z moich koleżanek założyła konto na 
jednym z portali społecznościowych dla 

doświadczyć. Dzięki rodzicom jestem 
optymistycznie nastawiona do życia 
i cokolwiek robię, poświęcam się temu 
w stu procentach. Może dlatego, stojąc 
przed obiektywem, nie odczuwam 
paraliżującej tremy. Obecność innych 
osób działa na mnie motywująco. Pozu-

i nieoczywista 

Piękna 



jąc, zawsze staram się nawiązać kontakt 
z fotografem. Wiem, że ode mnie też 
bardzo dużo zależy. Chcę postępować 
tak, żeby ostateczny efekt był jak 
najlepszy. 

Słuchając Cię, myślę, że Twoim dru-
gim imieniem mogłaby być: Ambicja. 
Albo odwaga (śmiech). Chcę odkrywać 
w sobie i świecie wszystko, co nowe 
i interesujące. Jednocześnie mam duży 
dystans do siebie, więc nawet jeśli spra-
wy nie układają się po mojej myśli, 
traktuję to jak motywację. Problemy czy 
niedogodności nie są w stanie zniechę-
cić mnie do działania. Nie poddaję się 
zbyt łatwo. 
Już rok temu jedna z moich koleżanek 
poinformowała mnie o castingu 
Douglas. Niestety, gdy się o nim dowie-
działam, było już za późno, aby wziąć 
udział. Dlatego w tym roku znów posta-
nowiłam spróbować swoich sił. Idąc 
tam z przyjaciółką, pomyślałam, że to 
może być „mój” dzień.

Do dwóch razy sztuka? 
W moim przypadku tak. Casting wspo-
minam bardzo miło, pełny profesjona-
lizm i świetna atmosfera. Zgłosiło się 
wiele pięknych kobiet, wiedziałam, że 
konkurencja będzie bardzo duża. Zasko-
czeniem było już dla mnie to, że dosta-
łam się do finału. Traktowałam to 
poważnie, ale raczej w kategoriach przy-
gody. Gdy ogłoszono wyniki, przez 
chwilę myślałam, że śnię (śmiech). To dla 
mnie dodatkowa motywacja, by jeszcze 
intensywniej rozwijać się w tym kierun-

ku. Świat fashion bardzo mnie interesuje 
i chciałabym być jego częścią.

Jak pogodzisz studia z modelingiem?
Wykorzystam swój wspomniany zmysł 
techniczny, a tak poważnie mówiąc, 
myślę, że nie ma w życiu rzeczy niemoż-
liwych. Jest przecież zawsze możliwość 
studiowania w systemie zaocznym. 
Teraz trudno mi wyrokować, czy oce-
niać przyszłość. Mam swoje marzenia 
i plany, ale pamiętam też, co powiedział 
Woody Allen. Jeśli chcesz rozśmieszyć 
Boga, opowiedz mu o swoich planach. 
Najważniejsza w życiu jest więc dla 
mnie przede wszystkim odwaga i samo-
dzielność. Wyjazd na studia do Krako-
wa jest pierwszym krokiem, jaki wyko-
nuję w tym kierunku. 

Chyba rok temu w mediach dyskutowa-
no o moim pokoleniu. Magazyn „Time” 
opublikował kontrowersyjny artykuł, 
w którym sugerowano, że ludzie uro-
dzeni po 1985 roku, tzw. millennialsi, nie 
są w stanie myśleć o kimś innym poza 
sobą. Są rozpieszczeni i właśnie 
niesamodzielni. 

Jak rozumiem, Ty nie chcesz taka być?
Nie. Nie jestem taka. Wolę sama decy-
dować o sobie. Chcę też polegać na 
sobie. Oczywiście doceniam tych, któ-
rzy mnie otaczają. Wzorem do naślado-
wania jest dla mnie moja starsza siostra. 
Imponuje mi pod każdym względem. 
Studiuje w Krakowie, a ja wkrótce do 
niej dołączę. Oby gród Kraka to prze-
trwał (śmiech). 

Marianna Skupień ma 19 lat, pochodzi 
z Rzeszowa, dopiero co zdała maturę i odpo-
czywa na najdłuższych wakacjach w życiu. 
Od października rozpoczyna studia w Krako-
wie na dość zaskakującym kierunku. W Aka-
demii Górniczo-Hutniczej będzie się uczyć… 
budowy maszyn. Mechaniką interesuje się 
niemal od dziecka. Ulubiona zabawa z dzie-
ciństwa? Naprawianie zepsutych urządzeń. 

Modeling pojawił się później, ale traktuje go 
równie poważnie. Opowiadając o swoich 
planach i marzeniach związanych z pozowa-
niem przed obiektywem, przywołuje wszyst-
kie liczące się w tej branży nazwiska. Ma swo-
ich ulubionych projektantów, modelki i foto-
grafów. Z pasją opowiada o sesjach zdjęcio-
wych, w których chciałaby wziąć udział. Kam-
pania sieci Douglas jest jedną z nich. 



        Douglas  Beauty  
    Street

Kobiece piękno to materia bardzo 
delikatna, dlatego nie warto 
eksperymentować. Lepiej zaufać 
ekspertom w danej dziedzinie. Ale 
czy przeciętna kobieta ma szansę, 
żeby zasięgnąć porad prawdziwych 
specjalistów w dziedzinie urody? 
Oczywiście, że tak! Dzięki 
Douglas Beauty Street 2014.

2014

Douglas Beauty Street to niepowtarzal-
na okazja, by każda kobieta mogła spo-
tkać się z prawdziwymi i uznanymi profe-
sjonalistami w dziedzinie makijażu i pie-
lęgnacji. Dzięki nim panie mają szansę 
zmienić swój wizerunek, a jednocześnie 
nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. 
Perfumerie Douglas organizują tego 
typu spotkania w swoich punktach na 
terenie całej Polski. Na każdą uczest-
niczkę czekają wtedy makijażyści, styli-
ści fryzur, konsultanci ds. pielęgnacji 
i eksperci ds. zapachów – ich zadaniem 
jest dokonać prawdziwej metamorfozy 
uczestniczek i wydobyć ich naturalne 
piękno. Każda kobieta wie, że dobrze 
dobrana fryzura czy make-up sprawia-
ją, że czuje się wyjątkowo. Dlatego też 

dajemy gwarancję, że każda z uczestni-
czek Douglas Beauty Street będzie 
miała okazję poczuć się niesamowicie.
Partnerami kosmetycznymi wydarzenia 
są marki Bourjois, Clinique, Collistar, 
Dermika, Estee Lauder, Rouge Bunny 
Rouge, Givenchy. Wszystkie spotkania 
z ekspertami danych firm są kompletnie 
darmowe. Wystarczy jedynie uprzednio 
zarezerwować miejsce oraz wybrać 
specjalistę, z którym chcemy się spo-
tkać. Na panie biorące udział w Douglas 
Beauty Street czekają wyśmienite 
i gorące kawy Segafredo oraz wino 
musujące Cin-Cin, które umilą czas spę-
dzony w perfumeriach. 
To jednak nie koniec atrakcji. Każda 
z pań biorących udział w akcji, która 

zakupi kosmetyki marek partnerujących 
Perfumeriom Douglas w Douglas Beau-
ty Street, będzie mogła wziąć udział 
w profesjonalnej sesji zdjęciowej i tym 
samym uwiecznić swoją metamorfozę.
Panie chętne do zmiany swojego 
wizerunku poprzez udział w naszej 
akcji zachęcamy do rezerwacji termi-
nu spotkania w Perfumerii Douglas 
(kontakt do perfumerii w zależności 
od miasta). Najbliższe spotkania 
z cyklu Douglas Beauty Street odbę-
dą się w Perfumeriach Douglas 
w Bielsko Białej, Gliwicach, Rumi, 
Toruniu i Częstochowie. Zachęcamy 
do śledzenia pozostałych miejsc i ter-
minów na www.douglas.pl oraz na 
profilu Douglas na Facebooku.



Douglas  

Akademia Makijażu Douglas rusza 
w Polskę. Od początku roku w Perfume-
riach Douglas w całym kraju odbywają 
się warsztaty, podczas których każda 
uczestniczka dowiaduje się, jak szybko 
wykonać efektowny makijaż dzienny, 
biznesowy lub na specjalną okazję.
Warsztaty odbywają się na zasadzie 
indywidualnych lekcji z wizażystami per-
fumerii Douglas i najlepszych marek 

kosmetycznych. Panie zdobywają cenne 
wskazówki na temat make-upu i odpo-
wiedniej pielęgnacji oraz samodzielnie 
wykonują doskonały makijaż rozświetla-
jący, biznesowy lub smoky eyes pod 
oiem ekspertów.
Dwugodzinne warsztaty z wizażystami 
Douglas odbywają się w ponad 30 mia-
stach Polski. W każdym z miejsc Akade-
mia Makijażu trwa trzy dni – uczestniczki 

podczas zapisów wybierają typ makija-
żu, którego wykonania chcą się nauczyć. 
Zapisy do Akademii Makijażu Douglas 
są bezpłatne. Można to zrobić telefo-
nicznie lub osobiście na miejscu, 
w wybranych Perfumeriach Douglas.
Zapraszamy do śledzenia miejsc oraz 
terminów Akademii Makijażu Douglas 
poprzez facebookowy profil Douglas 
oraz stronę www.douglas.pl.

Umiejętność wykonania różnych rodzajów 
makijażu to dziś podstawowy oręż każdej 
kobiety. Jeśli chcesz się weń uzbroić zapisz  

się do Akademii Makijażu Douglas.

uczy 
makijażu
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Stowarzyszenie Podkarpackich Miłośników Lotnictwa EPRZ 
Spotting Team to grupa ludzi, których wielką pasją jest lot-
nictwo. Nasze zainteresowania realizujemy głownie przez spotting 
czyli obserwowanie i fotografowanie samolotów. Zrobione przez 
nas zdjęcia publikujemy w internetowych galeriach lotniczych. 

Nasza grupa sformowała się w listopadzie 2012 roku. Pierwszym 
celem, do którego rea lizacji dążyliśmy, było sformalizowa-
nie grupy, utworzenie pełnoprawnego stowarzyszenia. Cały pro-
ces organizacji dokumentów zajął nam dużo czasu, mimo to udało 
się. Od 23 października 2013 roku, decyzją starosty rzeszowskie-
go, EPRZ Spotting Team może poszczycić się mianem stowarzy-
szenia zwykłego. Obecnie nasza grupa liczy dziewięciu członków. 

Staramy się aktywnie promować rzeszowskie lotnisko, stwo-
rzyliśmy swój fanpage, facebook.com/EprzSpottingTeam, na 
którym regularnie i często publikujemy wpisy dotyczące ak-
tualności na rzeszowskiej Jasionce, nasze zdjęcia spotterskie, 
a także relacje. Wkrótce zaprezentujemy naszą stronę internetową. 

Pod „płotem” można nas rozpoznać po charakterystycznych, żółtych 
kamizelkach odblaskowych z naszym logo na plecach. Kamizelka 
jest niezwykle ważna, gdyż wtedy oszczędzamy czas i pracę Straży 
Ochrony Lotniska, która już z daleka odczytuje nasze intencje. Dzię-
ki naszej postępującej współpracy z Zarządem lotniska otrzymali-
śmy specjalne identyfikatory spottera oraz wielokrotnie mieliśmy 
możliwość wejścia na płytę, aby zrobić zdjęcia z innej perspektywy. 

Nasi spotterzy często odwiedzają zagraniczne lotniska. By-
liśmy już m.in. na Heathrow w Londynie, Schiphol w Amsterda-
mie, czy też na El Prat w Barcelonie. Z każdej takiej wyprawy przy-
wozimy setki zdjęć, które zapewniają nam zajęcie na długi czas. 

Pomimo tego, że nasza grupa istnieje dość krótko, zdążyli-
śmy zrobić już jedną wystawę-prezentację naszych zdjęć pod-
czas inaguracji koła naukowego Aviation Management Club 
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Zorganizowaliśmy również wystawę naszych zdjęć w Termi-
na-lu lotniska w Jasionce, przybliżając naszą pasję pasażerom.  

Szczerze liczymy na to, że nasza grupa z roku na rok będzie się roz-
wijała i powiększała o nowych miłośników lotnictwa.
EPRZ Spotting Team
 

IN ENGLISH  

Our group is the result of combination of two passions: 
photography and aviation. 

Sub−Carpathian Aviation Funs Association EPRZ Spotting Team 
is a group of people whose great passion is aviation. We fulfill our 
interests mainly by spotting that is watching airplanes and taking 
photos of them. Then we publish the taken photos in aviation gal-
leries online. 

Our group was formed in November 2012. The first aim we were 
trying to achieve was to formalize the group and establish the right-
ful association.  The whole process of organizing the documents 
took us a long time, but finally we did it. From October 23rd 2013, 
EPRZ Spotting Team can be proud of being the ordinary associ-
ation by the decision of Rzeszów staroste. Currently, our group 
is made of nine. 

We try to promote actively the Rzeszów−Jasionka Airport, we 
opened our fanpage, Facebook.com/EprzSpottingTeam, which we 
regularly and frequently post the news about the Reszów-Jasionka 
Airport, our spotting pictures as well as coverages on. We will pres-
ent our web page soon. 

You can recognize us by very distinctive, yellow high visibility vests 
with our logos on our backs when we are standing just next to the 
‘fence’. The vest I extremely important since we save much time and 
work of the Airport Security Guard which can interpret our intentions 
from the distance. Thanks to our cooperation with the Board of the 
Airport, we received spotters’ ID badges and we had several chances to 
enter the apron and to take some photos from a different perspective.

Our spotters often visit the airports abroad. Among other places, we 
have already visited Heathrow Airport in London, Schiphol in Am-
sterdam as well as El Prat in Barcelona. We bring hundreds of pho-
tos from each of our travels, which gives us work to do for a long time. 

Despite our group exists for a short period of time, we managed to 
prepare one exhibition of our photos on the inauguration day of the 
Aviation Management Club scientific circle in the University of In-
formation Technology and Management in Rzeszów. We also or-
ganized an exhibition of our photos in the Terminal of Rzeszów-Ja-
sionka Airport introducing our passion to the passengers. 

We really count on the fact that our group will grow bigger with 
new aviation fans and develop by the year. 
EPRZ Spotting Team

Nasza grupa to efekt połączenia dwóch  
pasji: fotografii i lotnictwa

EPRZ Spotting Team
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Port Lotniczy „Rzeszów−Jasionka” zaprasza do skorzystania z po-
łączeń czarterowych oferowanych na sezon „Lato 2014”.
Obecnie z rzeszowskiego lotniska możemy polecieć do Bułgarii, 
Egiptu, Grecji, Tunezji oraz Turcji.

Już dziś sprawdź aktualną ofertę w biurach podróży z wylotem z Rze-
szowa! Przekonaj się sam i nie trać czasu na wielogodzinne dojazdy. 
Korzystaj ze swojego najbliższego lotniska!

IN ENGLISH

CHARTER FLIGHTS – SUMMER 2014

At the height of the charter season!

The Rzeszów-Jasionka Airport encourages you to check out the of-
fers of charter connections planned for the summer 2014 season. 
Now, you can fly to Bulgaria, Egypt, Greece, Tunisia and Turkey 
from the Reszów Airport. 

Check the present offer of the Rzeszów−Jasionka Airport in travel 
agency today! Try it on your own and do not loose time on many-

-hour transfer to the airport. Use your local airport!

Czartery – lato 2014

Sezon czarterowy w pełni!
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 14:25 18:00 FR8224 738

....5..     14:15 18:00 FR8224 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

..3.... 16:55 21:05 FR862 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......        13:40 17:20 FR7622 738

....5.. 07:00 10:40 FR7622 738

..3.... 17:55 21:35 FR7622 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2345.. 11:10 12:45 LH1384 CR7

1.....7 11:15 12:50 LH1384 CR7

1.34... 21:00 22:35 LH1386 CR7

.2....7 21:05 22:40 LH1386 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 09:50 13:25 FR3472 738

.....6. 16:40 20:15 FR3472 738

..3.... 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

1.3456. 07:15 10:50 FR2136 738

......7 07:45 11:20 FR2136 738

.2..... 08:30 12:05 FR2136 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 06:10 09:50 FR3202 738

..3.... 10:15 13:55 FR3202 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 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. 11:20 14:15 K2464 DH4

.2..... 12:00 14:55 K2464 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    18:25 21:05 K2474 DH4

.2.....    19:05 21:45 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

123456. 07:30        08:25 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 13:40 14:35 LO3801 E195/E175

1 2 3 4 5 6 7 16:35 17:30 LO3807 DH4

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4

......7 (TYLKO 06.07) 15:40 16:35 LO3801 E175
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 18:35 20:30 FR8225 738

....5..     18:25 20:20 FR8225 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

..3.... 21:30 23:45 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......      17:45 19:35 FR7623 738

....5.. 11:05 12:55 FR7623 738

..3.... 22:00 23:50 FR7623 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 06:05 07:55 LH1387 CR7

.2345.. 06:10 08:00 LH1387 CR7

12345.7 13:35 15:20 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 13:50 15:30 FR3473 738

.....6. 20:40 22:25 FR3473 738

..3.... 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

1.3456. 11:15 12:55 FR2137 738

......7 11:45 13:25 FR2137 738

.2..... 12:30 14:10 FR2237 738
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Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 10:15 12:15 FR3203 738

..3.... 14:20 16:20 FR3203 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 20:05 22:10 FR3122 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    07:45 10:50 K2463 DH4

.2.....    08:30 11:35 K2463 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    15:05 17:45 K2473 DH4

.2.....    15:40 18:20 K2473 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. 05:50 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 08:50 09:45 LO3806 DH4

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

1 2 3 4 5 6 7 17:55 18:45 LO3808 DH4

......7 (TYLKO 06.07) 17:05 18:00 LO3802 E175
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