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Jakby ktoś nie był pewien, że Lao Che dobrze odnajdują się 
w nowych sytuacjach, to Spięty, lider grupy, potwierdza.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI  FOT.: RADEK POLAK  
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UNIKACIE MEDIÓW?
Czemu tak sądzisz?

NIE MA WAS ZBYT WIELE W MEDIACH. 
NIE WIDAĆ WAS W „TELEEXPRESSIE”, NA 
OKŁADKACH MAGAZYNÓW...
Mamy swoje miejsce na scenie i to nie 
jest chyba jakoś specjalnie z przodu.

JAK TO NIE?
Z przodu, czyli w kolorowych magazy-
nach. W muzycznej prasie się pojawiamy. 
Jesteśmy spokojnym zespołem, który 
koncentruje się na nagrywaniu płyt. Nie 
robimy do tego jakiejś otoczki. 

CZYLI JEŚLI TO NIE WY UNIKACIE MEDIÓW, 
TO MEDIA UNIKAJĄ WAS?
Może tak być. To nie jest tak, że nie 
wychodzimy naprzeciw i rezygnujemy 
z rozmawiania. Jak widzisz rozmawiamy.

A NIE CHCIAŁBYŚ, ŻEBY LAO CHE BYŁO 
W TYCH MAINSTREAMOWYCH MEDIACH?
Chciałbym, ale co ja mogę? (śmiech)

MOŻESZ ZOSTAĆ JUROREM W JAKIMŚ 
TALENT SHOW.
Tylko pytanie, czy bym chciał.

CHCIAŁBYŚ?
Nie chciałbym chyba. To raczej nie moje 
miejsce. Ja bym chciał nagrywać dobre 
albumy z prawdziwą muzyką, autor-
ską. Zakładam, że jeśli się tworzy taką 
muzykę, prawdziwą, szczerą, to znajdzie 
się słuchacz. Lao Che żywi się głównie 
tym, że znajduje satysfakcję w robieniu 
prawdziwych rzeczy.

TO JA CIĘ SPRÓBUJĘ PODPUŚCIĆ. ZNASZ 
JAKIEGOŚ WYKONAWCĘ, O KTÓRYM SĄ-
DZISZ, ŻE JEST DO NICZEGO I NIE POWINIEN 
NIGDY NAGRYWAĆ I WYSTĘPOWAĆ?
Pewnie mam...

GDYBY BYŁ ON JUROREM W PROGRAMIE, 
DO KTÓREGO RÓWNIEŻ OTRZYMAŁBYŚ 
ZAPROSZENIE, TO NIE POMYŚLAŁBYŚ SOBIE 

„CHOLERA JASNA, WZIĘLI TAMTEGO CO NA 
NICZYM SIĘ NIE ZNA, MOŻE LEPIEJ SIĘ ZGO-
DZĘ, BO MAM O TYM WIĘKSZE POJĘCIE”?
To jest kwestia natury. Jeśli gdzieś 
pasujesz to tam jesteś. Jeśli nie pasujesz, 
to się tam nie pchasz. To nie jest jakieś 
artystyczne doznanie. Po co to komu?

MOGLIBYŚCIE SOBIE KUPIĆ DOM W BIESZ-
CZADACH, ZAMIAST WYNAJMOWAĆ.
Ale nam starczyły dwa tygodnie. 
Dobrze jest mieć trochę umiaru, jak 
się rzucisz na coś, co buzuje jasnym 
płomieniem, to możesz płomień ugasić. 
My jesteśmy aktywnym zespołem – 
gramy próby, koncerty, nagrywamy. 
Łatwo tę energię roztrwonić.

W TYM ROKU ZNÓW WYSTĘPUJECIE POD-
CZAS CIESZANÓW ROCK FESTIWAL.
Graliśmy tam dwa lata temu. To fajny 
festiwal. Mówi się o nim, że to taki 
młody Woodstock. Nie to, że z Wo-
odstockiem dzieje się coś złego, ale 
Cieszanów jest w ładnym miejscu, nad 
zalewem i jest tam wdzięcznie. Pu-
bliczność jest taka wschodnia, trochę 
inna niż na zachodzie. Na Woodstock 
jeżdżą wszyscy, a publiczność w Cie-
szanowie wydaje się bardziej głodna 
muzyki. Duże miasta w okolicy to 
w zasadzie tylko Rzeszów – graliśmy 
tam zresztą od zawsze i zawsze było 
okej. W klubie Pod Palmą to chyba 
z sześć razy już. Od kiedy pamiętam 
dobrze nas tam przyjmowano.

W TYM ROKU MACIE SPECJALNY SET 
W CIESZANOWIE. GRACIE CAŁĄ PŁYTĘ 

„POWSTANIE WARSZAWSKIE”.
A zdarza nam się to bardzo rzadko, bo 
właściwie trzeci raz będziemy występowali 
w takiej odsłonie. Graliśmy tak dwa lata 
temu w Jarocinie, przed rokiem w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Cieszanów 
będzie trzeci. Materiał powstańczy jest 
wymagający, więc odchodziliśmy od niego 
konsekwentnie od kilku lat. Przestawaliśmy 
grać te piosenki bo nie do końca się spraw-
dzają jako takie łatki w secie, na zasadzie, że 
tu umieścimy „Kanały”, a tam „Przebicie 
do Śródmieścia”. Nie robiło to dobrze tym 
kompozycjom i całym ideom tych piosenek. 
Dlatego odeszliśmy od nich i postanowi-
liśmy, że będziemy je grać na specjalnych 
okazjach, raz do roku. W tym roku Ciesza-
nów nas poprosił o taki materiał.

REZYGNOWALIŚCIE Z NUMERÓW Z „PO-
WSTANIA” W KONCERTOWYM SECIE. NIC 
DZIWNEGO, BO TO PŁYTA KONCEPCYJNA.
Dokładnie. Monolit. Mamy taki 
problem−nieproblem, że gramy bardzo 
różnorodną muzykę. Jak się przestawia-
my i gramy wyłącznie „Powstanie” to 
przeżywamy renesans, jakby Lao Che 
powstało wczoraj. To jest jeden blok 
muzyczny, zwarte stanowisko zespołu. 
Zupełnie inny jest też dźwięk, więc 
taki występ można fajnie wypieścić. 
Nie da się tych kompozycji wepchnąć 
między inne, które mają inny charakter, 
tematykę, jest dużo głupotek, ironii 
i zabawy. Materiał z „Powstania” wy-
maga pewnego dostrojenia się. Fajnie, 
jeśli tę historię opowiada się w całości 

– zaczyna piosenką „1939/Przed burzą”, 
kończy „Końcem”, tak jak jest na płycie. 
Wtedy jest pewien rodzaj tripu.

A NIE BYŁO PRZYPADKIEM TAK, ŻE WKU-
RZAŁO WAS, ŻE LUDZIE POSTRZEGALI 
LAO CHE CIĄGLE JAKO „TEN ZESPÓŁ OD 
POWSTANIA” POMIMO KOLEJNYCH PŁYT?
To ma dobre i złe strony. Fajnie odci-
snąć taki ślad w historii naszej muzyki. 
Ale nie próbujemy się z tą płytą ścigać, 
bo nie o to chodzi. Chcemy być kre-
atywnym zespołem, który nie spoczął 
na laurach i dalej komponuje, rozwija 
się i robi fajną muzykę.

COFNIJMY SIĘ JESZCZE BARDZIEJ. 
PIERWSZY KRĄŻEK LAO CHE, „GUSŁA”, 
NIE OSIĄGNĄŁ KOMERCYJNEGO SUKCESU. 
MYŚLISZ, ŻE GDYBYŚCIE WYDALI TĘ PŁYTĘ 
DZISIAJ, JAKO UZNANA JUŻ GRUPA, BYŁO-
BY INACZEJ?
Nie wiem. To był nasz debiut, a jedno-
cześnie płyta wymagająca przez tematykę, 
atmosferę. Ta płyta była trudna.

 ROZMOWA TALK

LAO CHE BĘDZIE 
JEDNĄ Z GWIAZD 
TEGOROCZNEJ 
EDYCJI CIESZANÓW 
ROCK FESTIWAL. 
WIECEJ O FESTIWALU NA STR. 11  
PODCZAS WYSTĘPU GRUPA WYKONA W CAŁOŚCI 
REPERTUAR ZE SWOJEGO SŁYNNEGO ALBUMU 

„POWSTANIE WARSZAWSKIE”. BĘDZIE TO JEDYNY 
KONCERT Z TYM REPERTUAREM W 2014 ROKU, 
Z OKAZJI 70. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO.
 

 IN ENGLISH

LAO CHE BĘDZIE JEDNĄ Z GWI-
AZD TEGOROCZNEJ EDYCJI 
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL.

LAO CHE WILL BE ONE OF THE STARTS OF THIS 
YEAR’S EDITION OF CIESZANÓW ROCK FESTIVAL. 
DURING THEIR PERFORMANCE, A GROUP WILL USE 
THEIR WHOLE REPERTOIRE FROM THEIR FAMOUS 
ALBUM, “POWSTANIE WARSZAWSKIE.” IT WILL BE 
THE ONLY CONCERT WITH THIS REPERTOIRE IN 
2014 ON THE OCCASION OF THE 70TH ANNIVERSA-
RY OF WARSAW UPRISING. 
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WASZE PŁYTY NIE SĄ W OGÓLE JAKOŚ SPE-
CJALNIE ŁATWE W ODBIORZE. NIE GRACIE 
MIAŁKIEGO POPU.
Ale „Gusła” są wyjątkowo trudne. To 
muzyka dla pasjonatów. Trochę tych 
kompozycji gramy na żywo, ale też 
niedużo. Zależy nam na tym, żeby płyty 
się różniły. „Gusła” mamy już za sobą. 
Zrobiliśmy potem „Powstanie”, które te-
matycznie i muzycznie były zupełnie od 
czapy w stosunku do „Guseł”. „Gospel” 
też było inne, i tak dalej. 

MYŚLISZ, ŻE CI MŁODSI SŁUCHACZE ROZU-
MIEJĄ, CO CHCESZ IM PRZEKAZAĆ?
Twórczość z gruntu jest egocentryczna. 
Próbujemy przede wszystkim siebie 
zadowolić tym, co robimy. Wiadomo, 
że mijają lata, ma się bagaż wydanych 
płyt, to docierają też opinie ludzi. Ale to 
chyba nie do końca jest dobre.

DLACZEGO?
Czasami człowiek za dużo myśli o tym, 
jak chciałby być postrzegany, a nie 
o tym, jak chciałby się wyrazić. To 
jest problem kapel, które już trochę 
istnieją. W październiku będziemy 
nagrywać szóstą płytę studyjną, a to 
już kawałek historii. Przy czym my nie 
jesteśmy zespołem super aktywnym 
studyjnie, który płyty trzaska raz na 
rok. U nas ten proces trwa. Zespół 

istnieje 15 lat. W 1999 zebraliśmy się 
do kupy, w 2002 był pierwszy album. 
To długa droga przeobrażeń.

CZYLI TĘ MUZYCZNĄ EWOLUCJĘ MACIE 
ZAPLANOWANĄ?
To jest pragnienie, żeby się tym nie znudzić. 
Jakbyśmy robili płyty, które są do siebie po-
dobne, to w pewnym momencie przyszłoby 
znużenie. Jeśli poszukujesz to wcześniej czy 
później pojawi się jakaś pasja.

TO CO ZNALEŹLIŚCIE TERAZ DZIĘKI SWOIM 
POSZUKIWANIOM?
Znaleźliśmy po prostu kolejny album, 
który będzie inny od poprzednich.

W JAKI SPOSÓB INNY?
Bardziej spontaniczny. Wcześniej mieli-
śmy krążki wymyślone, a potem zagrane. 
Teraz przede wszystkim graliśmy.

WSPÓLNA TRASA Z PINK FREUD WPŁYNĘŁA 
NA WASZE POCZYNANIA KOMPOZYTORSKIE?
Jeszcze przed tą trasą byliśmy na takim, 
nazwijmy to, obozie kondycyjnym. Poje-
chaliśmy w Bieszczady na dwa tygodnie 
i skomponowaliśmy wtedy tyle rzeczy, że 
mamy materiał na płytę. To było coś wy-
jątkowego dla nas, bo zawsze kleciliśmy 
to w sali prób, poprzedzając rozmowami 
o tym, co byśmy chcieli zrobić. Teraz po-
jechaliśmy w góry, wzięliśmy instrumen-

DOBRZE JEST MIEĆ 
TROCHĘ UMIARU, 
JAK SIĘ RZUCISZ 
NA COŚ, CO 
BUZUJE JASNYM 
PŁOMIENIEM, TO 
MOŻESZ PŁOMIEŃ 
UGASIĆ.



ty i nie padło ani jedno słowo. Po prostu 
graliśmy. Z Pink Freudami miała być 
zwykła trasa, oni swój set i my swój set. 
Ale mówimy: „to może jedną kompozy-
cję razem?”. Potem się okazało, że wyszło 
z tego 50 minut muzyki i nasze autorskie 
sety zostały gdzieś zepchnięte, żeby 
podkreślić to, że nam się dobrze zadziało 
wspólnie. Nikt tego nie zakładał.

COŚ Z TYMI 50 MINUTAMI MUZYKI BĘDZIE 
SIĘ DZIAŁO?
Zarówno my, jak i oni, jesteśmy zapra-
cowanymi muzykami. My gramy swoje, 
teraz latem festiwale, Pink Freud jeżdżą 
po świecie. W tym czasie komponujemy 
płytę, którą w październiku będziemy 
nagrywali z Emade, więc jak widzisz nie 
da się funkcjonować jednocześnie na 10 
frontach. Póki co będziemy wspólnie 
grali podczas Męskiego Grania jako pro-
jekt Jazzombie, dodatkowo jesienią kilka 
koncertów. Czy zostanie z tego zrealizo-
wane jakieś nagranie? Tego nie wiem.

CZĘSTO SIĘ WKURZACIE NA SIEBIE POD-
CZAS TWORZENIA?
Nie. Staramy się o siebie dbać i pielęgno-
wać relacje.

PO PIĘTNASTU LATACH ISTNIENIA WCIĄŻ 
SIĘ KUMPLUJECIE, CZY ZOSTAŁY TYLKO 
RELACJE – NAZWIJMY TO – BIZNESOWE.
Zdecydowanie nie. Dobrze się ze sobą 
czujemy. Cieszymy się na wszystkie 
nowe sytuacje. Teraz przygotowujemy 
taki właśnie ciekawy projekt – będzie 
big band, będzie z nami wokalistka 

z Białorusi, będzie akordeonista. Fajnie. 
Cieszymy się, że przychodzimy sobie 
tutaj do naszej sali prób, siedzimy od 
rana, nagrywamy sobie w ramach demo 
kawałek, który wejdzie na nową płytę. 
Zaraz przyjedzie sekcja dęta i będziemy 
kleić coś innego. Cały czas jest frajda. 

 IN ENGLISH

NOT A WORD WAS SAID

If someone is not sure that Lao Che 
pulls itself together well in new 
situations, Spięty, the band’s leader 
will confirm it.    

DO YOU AVOID THE MEDIA?
Why you think so?

THERE IS NOT MUCH OF YOU IN THE MEDIA. 
WE CANNOT WATCH YOU IN THE NEWS OR 
ON THE MAGAZINES’ COVERS…
We have our own place on the stage and 
it isn’t much in the front.

WHAT DO YOU MEAN?
In the front which is in the colorful 
magazines. We appear in the music press. 
We are a calm band which is concentra-
ted on recording the albums. We do not 
create any special background for it. 

SO IF IT IS NOT YOU WHO AVOID THE MEDIA, 
MAYBE, THE MEDIA AVOID YOU?
Maybe you are right. It is not like this that 

we do not meet them halfway and we give 
up talking. We talk as you can see. 

WOULDN’T YOU LIKE LAO CHE APPEARS IN 
THE MAINSTREAM MEDIA?
Yes, I would, but what can I do? (Laugh)

YOU CAN BECOME A JUROR IN SOME TA-
LENT SHOW?
But the question is if I really want to. 

DO YOU?
I don’t think so. It is rather not my 
cup of tea. I would like to record good 
albums with real music, original music. 
I assume that if you make this kind of 
music, real, honest, there will be the 
audience. Lao Che feeds mostly on the 
fact that it finds satisfaction in making 
real things. 

SO I’LL TRY TO EGG YOU ON.  DO YOU KNOW 
ANY PERFORMER WHO YOU THINK IS OUT 
OF SORTS AND SHOULDN’T EVER RECORD 
AND PERFORM?
I surely know such a person…

IF THIS PERSON IS A JUROR IN A TALENT 
SHOW WHICH YOU ALSO WERE INVITED 
TO, WOULDN’T YOU THINK LIKE THIS: “OH 
SHIT, THEY CHOSE THE MAN WHO IS NO 
SPECIALIST IN THIS MATTER, SO MAYBE 
I WILL ACCEPT THEIR OFFER, SINCE I KNOW 
MORE ABOUT MUSIC”?
It is a matter of nature. If you suits 
somewhere, you are there. If you don’t 
suit a place, you don’t go there. It is 
not any kind of an artistic experience. 
What is it for?

YOU COULD BUY A HOUSE IN BIESZCZADY 
MOUNTAINS INSTEAD OF RENTING. 
But two weeks were enough for us. It is 
good to have moderation, if you rush to 
do something which roars with a light 
flame, you can put it out. We are an ac-
tive band, we do rehearse, give concerts 
and record. It’s easy to waste the energy. 

THIS YEAR, YOU GIVE A CONCERT DURING 
THE CIESZANÓW ROCK FESTIVAL AGAIN. 
We were there two years ago. It is 
a nice festival. It is said to be a young 
Woodstock. I don’t mean that there is 
something wrong with Woodstock, but 
Cieszanów is located in a nice place 
on the lagoon and it has its charm. 
The audience is kind of eastern, a bit 
different than the one on the West. All 
kinds of people go to Woodstock and the 
audience in Cieszanów seems to be more 
starved for music. Actually, Rzeszów is 
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the only big city in the neighborhood, 
we have played there since always, and 
it was always ok. There were six times at 
least in the club, Pod Palmą. As long as 
I remember, we were welcomed there. 

THIS YEAR, YOU HAVE A SPECIAL SET IN 
CIESZANÓW. YOU PERFORM THE ENTIRE 
ALBUM, “POWSTANIE WARSZAWSKIE.”
It happens to us very rarely, since it 
would be the third time we will perform 
in this form. We performed this way 
in Jarocin two years ago, in Warsaw 
Uprising Museum a year ago. Cieszanów 
would be third. The material connected 
with the uprising is very demanding, so 
we have been approached it consistently 
for a couple of years. We stopped playing 
those songs, since they do not really 
work as kind of patches in a set like we 
can put here “Kanały” and here “Prze-
bicie do Śródmieścia.” It did no good 
to the compositions and all ideas of the 
songs. So we gave it up and decided to 
perform those songs on special occasions, 
once a year. This year, Cieszanów asked 
us for this material. 

YOU GAVE UP THE TRACKS FROM “POWSTA-
NIE” IN THE CONCERT SET. NO WONDER, 
SINCE IT IS A CONCEPTUAL ALBUM. 
Exactly. It’s a monolith. We have a pro-
blem – no-problem that we play diverse 
music. When we reset ourselves and 
perform only “Powstanie” we experien-
ce a rebirth as if Lao Che was formed 
yesterday. It is one music block, clos-knit 
bands’ view. The sound is also com-
pletely different, so we can bring such 
a performance to perfection. We can’t 
put those compositions between others 
which have a different character, subject, 
there is much of rubbish, irony and fun. 
The music of “Powstanie” requires kind 
of adjustment. It’s nice when we can tell 
this story in whole – when we start with 
a song, “1939/Przed burzą”, and finish 
with “Koniec” just like it is on the record. 
Then we have a kind of a trip. 

AND WASN’T IT SO BY ACCIDENT THAT 
YOU WERE EGGY THAT PEOPLE PER-
CEIVED LAO CHE CONSTANTLY AS “THE 
BAND FROM THE UPRISING” DESPITE 
YOUR NEXT ALBUMS?
It has its good and bad sides. It’s nice 
to leave an impression in the history of 
our music. But we do not compete with 
this album, it’s not about it. We want 
to be a creative band which doesn’t 
rest on its laurels and keeps composing, 
evolves and does a nice music. 

LET’S MOVE BACK A BIT FURTHER. THE 
FIRST ALBUM OF LAO CHE, “GUSŁA” DID 
NOT ACHIEVE ANY COMMERCIAL SUCCESS. 
DO YOU THINK THAT IF YOU HAD RELEASED 
THIS ALBUM TODAY AS A RECOGNIZED GRO-
UP, IT WOULD HAVE BEEN DIFFERENT?
I have no idea. It was our debut, and 
at the same time, a demanding album 
due to its subject and atmosphere. This 
album was difficult. 

YOUR ALBUMS ARE ACTUALLY NOT VERY 
EASY IN RECEPTION. YOU DO NOT PLAY 
SHALLOW POP. 
But “Gusła” are exceptionally hard. It is 
music for the enthusiasts. We perform 
part of those compositions live, but it’s 
not much. We really care about the fact 
that our albums differ from one another. 

“Gusła” is already behind us. Then, we 
did “Powstanie” which thematically 
and musically was totally off the wall in 
comparison to “Gusła.” “Gospel” was 
different as well, and so on. 

DO YOU THINK THAT THOSE YOUNGER LI-
STENERS UNDERSTAND WHAT YOU WANT 
TO SAY TO THEM?
Artistic work is thoroughly egocentric. 
First of all, we try to satisfy ourselves 
with what we do. It’s commonly known 
that time is passing, and we have baggage 
of released albums, so the opinions also 
reach us. But I think it is not totally good. 

WHY?
Sometimes you think too much about 
how you want to be perceived and not 
about how you would like to express it. 
It is a problem of bands which exist for 
some time. In October, we are going to 
record the sixth studio album, so it is 
piece of history. And we are not the type 
of a band which is super studio active, 
which knocks off an album once a year. 
The process lasts for some time in our 
case. The band has been working for 15 
years. We formed it in 1999 and the first 
album was in 2002. It is a long way of 
metamorphosis. 

SO YOU PLANNED THIS MUSIC EVOLUTION?
It is a desire not to get bored with it. If 
we do the albums which are similar to 
one another, we will get bored with this 
situation someday. If you are searching, 
sooner or later, a passion will appear. 

SO WHAT DID YOU FIND THANKS TO YOUR 
SEARCHING?
We found just another album which will 
be different from the previous ones. 

IN WHAT WAY?
It will be more spontaneous. Earlier we 
had our albums cooked and then perfor-
med. This time we played. 

DID A JOINT CONCERT TOUR WITH PINK 
FREUD INFLUENCED YOUR COMPOSITIO-
NAL ACTIONS?
Even before the tour, we took part in, 
let’s call it, a keep-fit camp. We went to 
Bieszczady for two weeks and composed 
so many tracks that we have almost an 
album. It was something unique to us, 
since we always tried to put something 
together in the studio which was preceded 
with talking about we would like to do. 
This time, we went to the mountains, took 
the instruments and not a word was said. 
It was supposed to be a regular tour with 
Pink Freud, their set and our set. But we 
offered: “Maybe, we can do one compo-
sition together, can’t we?” Then, it turned 
out that we composed 50 minutes of music 
and our original sets were put aside in 
order to stress that we really enjoyed wor-
king together. Anyone didn’t assume it. 
  
SO WHAT WILL HAPPEN WITH THOSE 50 
MINUTES OF MUSIC?
Both we and they are busy musicians. 
We play our music, in the summer, we 
perform the festivals, and Pink Freud has 
world tours. Now, we are composing mu-
sic which we would record with Emade 
in October, so as you can see it’s not easy 
to try and ride ten horses at the same 
time. We will perform additional couple 
of concerts in autumn together during 
Męskie Granie as a project Jazzombie. 
Will we record it? I don’t know yet. 

ARE YOU GETTING NERVOUS OFTEN DURING 
YOUR WORK?
No. We try to take care about ourselves 
and our relations. 

ARE YOU STILL FRIENDS AFTER FIFTEEN 
YEARS OF THE BAND’S EXISTENCE OR 
ARE YOUR RELATIONS ONLY, LET’S SAY, 
BUSINESS?
Definitely not. We feel good in our 
company. We look forward to all new si-
tuations. Now, we work on an interesting 
project, there will be big band, there 
will be a signer from Belarus and an 
accordionist. Great. We are happy that 
we come here to our rehearsal studio, sit 
there overnight, record a track as a demo, 
which will appear on our new album. 
Wind instrument group will come in 
a moment and we will do something else. 
Fun is all the time. 
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Jeśli szuka się Polaków poza Polską można polecieć do Chicago. Jeśli 
szuka się Polskości trzeba pojechać do Wilna.

 TEKST I FOT: JAKUB MILSZEWSKI 

TRZY TWARZE

WILNA
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P
olak na Litwie to kontro-
wersja. Jest ich tam wielu, 
wielu z nich jest potomkami 
polskich z dziada pradziada 
rodzin, wielu przyjechało 
w ostatnich latach. W Wilnie, 

stolicy Litwy, szczególnie w jej starej 
części, język polski słychać i widać 
niemal nieustannie. Wydaje się, że nas tu 
lubią i cieszą się, że przyjeżdżamy. Tylko 
sunący bezszelestnie w poprzek rynku 
pijaczyna na dźwięk polskiego języka 
uaktywnia się i przypomina w kilku 
niewybrednych słowach, co niektórzy 
Litwini o nas uważają.

Niemniej jednak nie ma bardziej 
polskiego miasta poza granicami Polski, 
niż Wilno. Wiele miast w kraju jest 
mniej polskich. Do Wilna z Polski piel-
grzymować można w zasadzie w każdym 
celu. Najwięcej turystów przyjeżdża tu 
z pobudek religijnych. Przecież to w Wil-
nie żeby wejść na stare miasto od strony 
południowej trzeba przejść przez Ostrą 
Bramę. W niej znajduje się jedno z naj-

ważniejszych sanktuariów dla polskich 
wiernych – niewielka kaplica z obrazem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Obraz 
uchodzi za cudowny, a jego autor do dziś 
pozostaje nieznany. W 1927 roku obraz 
został koronowany przez kardynała 
Aleksandra Kakowskiego. W uroczysto-
ści brali udział Józef Piłsudski i Ignacy 
Mościcki. Do dzisiaj msze święte odpra-
wiane są tu w dwóch językach – litew-
skim i polskim.

Kolejnym miejscem wartym odwie-
dzenia jest ogromna i pełna przepychu 
katedra w Wilnie. Tutaj w katakum-
bach pochowano króla Polski Alek-
sandra Jagiellończyka oraz królowe 

– Elżbietę Habsburżankę i Barbarę 
Radziwiłłów−nę. Złożono tutaj także 
serce króla Władysława IV Wazy. Ka-
tedra leży na wielkim placu w samym 
sercu Wilna. Po latach komuny, kiedy 
przekształconą ją w magazyn, zdążyła 
już odzyskać dawny blask. Świątynię 
otacza aż 11 kaplic, pośród których 
znaleźć można Kaplicę św. Kazimierza 

KONSTYTUCJA  
REPUBLIKI ZARZECZA

CZŁOWIEK MA PRAWO MIESZKAĆ NAD 
WILENKĄ, A WILENKA PRZEPŁYWAĆ OBOK 
CZŁOWIEKA.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO CIEPŁEJ 
WODY, OGRZEWANIA W ZIMIE I DO DACHU 
Z DACHÓWEK.
CZŁOWIEK MA PRAWO UMRZEĆ, ALE NIE JEST 
TO JEGO OBOWIĄZKIEM.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO BŁĘDÓW.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO WYJĄTKOWOŚCI.
CZŁOWIEK MA PRAWO KOCHAĆ.
CZŁOWIEK MA PRAWO BYĆ NIEKOCHANY, 
 ALE NIEKONIECZNIE.
CZŁOWIEK MA PRAWO BYĆ NIEZNANY 
I NIEWYBITNY.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO LENISTWA 
I NICNIEROBIENIA.
CZŁOWIEK MA PRAWO KOCHAĆ KOTA 
I OPIEKOWAĆ SIĘ NIM.
CZŁOWIEK MA PRAWO OPIEKOWAĆ SIĘ PSEM 
DO KOŃCA ŻYCIA (SWEGO LUB PSA).
PIES MA PRAWO BYĆ PSEM.
KOT NIE MA OBOWIĄZKU KOCHAĆ SWEGO 
PANA, ALE POWINIEN POMÓC MU  
W TRUDNEJ CHWILI.
CZŁOWIEK MA PRAWO CZASAMI NIE WIEDZIEĆ, 
CZY MA OBOWIĄZKI.
CZŁOWIEK MA PRAWO WĄTPIĆ, ALE NIE JEST 
TO JEGO OBOWIĄZKIEM.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO SZCZĘŚCIA.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO NIESZCZĘŚCIA.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO MILCZENIA.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO WIARY.
CZŁOWIEK NIE MA PRAWA DO PRZEMOCY.
CZŁOWIEK MA PRAWO UŚWIADOMIĆ SOBIE 
SWOJĄ MAŁOŚĆ I WIELKOŚĆ.
CZŁOWIEK NIE MA PRAWA PORYWAĆ SIĘ  
NA WIECZNOŚĆ.
CZŁOWIEK MA PRAWO ROZUMIEĆ.
CZŁOWIEK MA PRAWO NICZEGO NIE ROZUMIEĆ.
CZŁOWIEK MA PRAWO BYĆ  
RÓŻNEJ NARODOWOŚCI.
CZŁOWIEK MA PRAWO OBCHODZIĆ SWOJE 
URODZINY ALBO ICH NIE OBCHODZIĆ.
CZŁOWIEK POWINIEN PAMIĘTAĆ,  
JAK SIĘ NAZYWA.
CZŁOWIEK MOŻE SIĘ DZIELIĆ TYM, CO MA.
CZŁOWIEK NIE MOŻE SIĘ DZIELIĆ TYM, CZEGO 
NIE MA.
CZŁOWIEK MA PRAWO MIEĆ BRACI, SIOSTRY 
I RODZICÓW.
CZŁOWIEK MOŻE BYĆ WOLNY.
CZŁOWIEK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJĄ 
WOLNOŚĆ.
CZŁOWIEK MA PRAWO PŁAKAĆ.
CZŁOWIEK MA PRAWO BYĆ NIEZROZUMIANYM.
CZŁOWIEK NIE MA PRAWA ZRZUCAĆ WINY  
NA INNYCH.
CZŁOWIEK MA PRAWO DO INDYWIDUALIZMU.
CZŁOWIEK MA PRAWO NIE MIEĆ  
ŻADNYCH PRAW.
CZŁOWIEK MA PRAWO SIĘ NIE BAĆ.

NIE ZWYCIĘŻAJ
NIE BROŃ SIĘ
NIE PODDAWAJ SIĘ
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(z relikwiami świętego oraz nagrobka-
mi królów i królowych pochowanych 
w katakumbach) czy Kaplica Królew-
ska (w której odbył się ślub Aleksandra 
Jagiellończyka i Heleny Moskiewskiej 
oraz potajemne zaślubiny króla Zyg-
munta Augusta z Barbarą Radziwił-
łówną).

Ostra Brama to najbardziej oczywisty 
z punktów na turystycznej mapie Wilna, 
na pewno jednak nie jedyny. Cała 
starówka Wilna warta jest poświęcenia 
przynajmniej kilku godzin. Choć miej-
scami jest jeszcze mocno zaniedbana to 
zachwyca naturalnością. Nie ma tu fał-
szywie pokolorowanych fasad, którymi 
szczycą się zachodnie starówki, niewiele 
tu banków, sieciowych sklepów z ubra-
niami czy znanych na całym świecie fast 
foodów, co nie oznacza, że nic tu się nie 
dzieje. Wręcz przeciwnie – sporą część 
rynku zajmują ogródki przylegających 
do niego knajpek i restauracji. Najcie-
kawsze jednak można znaleźć w odcho-
dzących od rynku uliczkach. To tutaj, 
między innymi na terenie historycznej 
żydowskiej części miasta (a jednocześnie 
obu żydowskich gett z czasów II wojny 
światowej) rządzą niewielkie cukiernie, 
klimatyczne restauracyjki oraz małe 
lokale, w których można napić się wina

Stara część Wilna, choć niewątpliwie 
atrakcyjna ze względów turystycznych, nie 
jest obecnie centrum życia miasta. To prze-
niosło się do nowej części, na nowoczesne 
place i skwery wzdłuż wijącej się przez 
miasto łukami rzeki Wilii. Tutaj, między 
centrami handlowymi, arteriami komuni-
kacyjnymi, wysokimi biurowcami a rzeką 
toczy się życie młodych mieszkańców mia-
sta. Na placu Pieva po północnej stronie 
Wilii każdy niezliczone ilości młodych lu-
dzi spędzają każdy słoneczny dzień opalając 
się i korzystając z rozmieszonych tu boisk 
do chyba wszystkich możliwych sportów. 

Po drugiej stronie łuku rzeki, nieopodal 
klimatycznego mostka będącego przedłu-
żeniem ulicy Gedimino błyszczy w słońcu 
ogromny gmach litewskiego parlamentu. 

Po drugiej stronie starówki, za rzeką  
Wilenka, zaczyna się zupełnie inna 
strona Wilna. Rzeka wyznacza granicę 
Republiki Zarzecza – samozwańczego 
kraiku wewnątrz kraju, będącego jedno-
cześnie siedzibą wszystkich wileńskich 
niebieskich ptaków oraz litewską wersją 
artystycznej dzielnicy Paryża. Dzień 
Niepodległości obchodzi się tutaj 
w Prima Aprilis, bo jej mieszkańcy nie 
podchodzą zbyt poważnie ani do życia, 
ani do własnej republiki, ani do siebie 
samych. Chociaż Zarzecze ma własnego 
prezydenta, premiera, ambasadorów, 
biskupa, hymn a nawet patrona (brązo-
wego Anioła Zarzecza), to konstytucja 
państwa-dzielnicy została wypisana 
na... murze na ulicy Paupio. Zarzeczań-
ski rząd obraduje w knajpce Zarzecze, 
a terytorium dzielnicy strzeże dwunasto-
osobowa armia. 

Aby wejść na teren Republiki Zarze-
cza nie trzeba mieć paszportu ani wizy, 
wystarczy przejść po jednym z obwieszo-
nych kłódkami mostków zakochanych. 

 IN ENGLISH

THREE FACES OF VILNIUS

If you are looking for Poles outside 
Poland, you can go to Chicago. But if 
you are looking for Polishness, you 
have to go to Vilnius.
 
Poles in Lithuania cause controversy. 
Many of them live there, many come 
from Polish families born and bred, and 
many have come here in the recent years. 
The Polish language can be heard and 

seen in Vilnius, the capital city of Lithu-
ania, almost incessantly. It seems they 
like us here and are glad we come. Only 
a boozer moving silently across the mar-
ket square activates at the sound of Polish 
and reminds us in several vulgar words 
what some Lithuanians think about us.

Still, there is no more Polish city 
outside Poland than Vilnius. As a matter 
of fact, many cities in our country are 
less Polish than the capital of Lithuania. 
We can come to Vilnius from Poland 
for any kind of reason, but it is religion 
that draws most tourists to Vilnius as it 
is precisely here that you have to cross 
the Gate of Dawn to enter the Old Town 
from the south. The Gate houses one 
of the most important sanctuaries for 
Polish pilgrims – a small chapel with 
the painting of Our Lady of the Gate 
of Dawn. The painting is considered to 
be miraculous, and its author remains 
unknown even today. In 1927, the 
picture was crowned by Cardinal Alek-
sander Kakowski, and the ceremony was 
attended by First Marshal Józef Piłsudski 
and President Ignacy Mościcki. Masses 
are still held here in two languages: 
Lithuanian and Polish.

Another place worth a visit is the 
great and sumptuous Cathedral of 
Vilnius. Inside its catacombs are buried 
King of Poland Alexander Jagiellon and 
Polish queens: Elisabeth of Habsburg 
and Barbara Radziwiłł. It is also where 
the heart of King Władysław IV Vasa 
was buried. The cathedral is located in 
a huge square in the very centre of Vil-
nius. After years of communism, when 
it was turned into a warehouse, the 
building has managed to restore its for-
mer shine. The church is surrounded by 
as many as 11 chapels, including Saint 
Casimir Chapel (with the relics of the 
saint prince and tombstones of kings 
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and queens buried in the catacombs) 
or the Royal Chapel (where Alexander 
Jagiellon married Helena of Moscow 
and where King Sigismund II Augustus 
married in secret Barbara Radziwiłł).

The Gate of Dawn is the most obvious 
point on the tourist map of Vilnius, but 
certainly not the only one. The whole 
Old Town is worth a visit lasting at least 
several hours. Although it is badly ne-
glected in places, it still delights with its 
naturalness. We will not find here falsely 
coloured facades that Western old towns 
boast so often nor numerous banks, 
chain stores with clothing or fast food 
restaurants known all over the world, 
which does not mean that nothing hap-
pens here. Quite the opposite – a large 
part of the market square is occupied by 
outdoor cafes and restaurants. But the 
most interesting things can be found 
in the streets radiating from the square. 
Situated among others within the hi-

storical Jewish district (and at the same 
time within both Jewish ghettos dating 
back to World War II), they are ruled by 
small coffee shops, cosy restaurants and 
tiny bars offering wine.

Although certainly attractive for 
tourist reasons, the old part of Vilnius is 
not the current hub of the city life. The 
latter has moved to the newer part of the 
city, to modern squares located along the 
Neris River meandering through the city. 
This is the centre of younger Lithuanians’ 
life, squeezed in between shopping cen-
tres, main roads, high-rise office blocks 
and the river. Pieva Square located on 
the north side of the Neris gathers young 
people spending here every sunny day 
sunbathing and using nearby fields 
to play all kinds of sports. The huge 
Lithuanian parliament building sparkles 
in the sun on the other side of the river, 
close to an atmospheric, small bridge 
extending Gedimino street.

But there is also a completely different 
part of Vilnius beginning on the other 
side of the Old Town, beyond the Vilnia 
River. The river forms the boundary of 
the Republic of Užupis, a self-procla-
imed country within a country, which is 
at the same time home to all freebooters 
from Vilnius and a Lithuanian ver-
sion of the artistic centre of Paris. The 
Independence Day is celebrated here on 
April Fool’s Day because locals do not 
take neither life nor themselves or their 
republic seriously. Although Užupis 
has its own president, prime minister, 
ambassadors, bishop, anthem and 
even patron saint (the bronze Angel of 
Užupis), the constitution of this country 
was written on... a wall on Paupio street. 

The Užupian government meets in a joint 
called Užupis, and the “state” territory is 
guarded by a twelve-person army.

One does not need a passport or visa 
to enter the Republic of Užupis. Cros-
sing one of the bridges decorated with 
hundreds of lovelocks is enough. 

THE UŽUPIS CONSTITUTION

EVERYONE HAS THE RIGHT TO LIVE BY THE 
RIVER VILNELĖ, WHILE THE RIVER VILNELĖ 
HAS THE RIGHT TO FLOW BY EVERYONE.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO HOT WATER, 
HEATING IN WINTER AND A TILED ROOF.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO DIE, BUT IT IS 
NOT A DUTY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO  
MAKE MISTAKES.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO INDIVIDUALITY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO LOVE.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE NOT LOVED, 
BUT NOT NECESSARILY.
EVERYONE HAS THE RIGHT NOT TO BE 
DISTINGUISHED AND FAMOUS.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE IDLE.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO LOVE AND TAKE 
CARE OF A CAT.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO LOOK AFTER 
A DOG TILL ONE OR THE OTHER DIES.
A DOG HAS THE RIGHT TO BE A DOG.
A CAT IS NOT OBLIGED TO LOVE ITS MASTER, 
BUT IT MUST HELP HIM IN DIFFICULT TIMES.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO SOMETIMES BE 
UNAWARE OF HIS DUTIES.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE IN DOUBT, 
BUT THIS IS NOT A DUTY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE HAPPY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE UNHAPPY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE SILENT.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO HAVE FAITH.
NO ONE HAS THE RIGHT TO VIOLENCE.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO REALIZE HIS 
NEGLIGIBILITY AND MAGNIFICENCE.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO ENCROACH 
UPON ETERNITY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO UNDERSTAND.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO UNDERSTAND 
NOTHING.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE OF VARIOUS 
NATIONALITIES.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO CELEBRATE OR 
NOT TO CELEBRATE HIS BIRTHDAY.
EVERYONE SHALL REMEMBER HIS NAME.
EVERYONE MAY SHARE WHAT HE POSSESSES.
NO-ONE CAN SHARE WHAT HE DOES  
NOT POSSESS.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO HAVE 
BROTHERS, SISTERS AND PARENTS.
EVERYONE IS CAPABLE OF INDEPENDENCE.
EVERYONE IS RESPONSIBLE FOR HIS 
FREEDOM.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO CRY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE 
MISUNDERSTOOD.
NO-ONE HAS THE RIGHT TO MAKE  
ANOTHER PERSON GUILTY.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO BE PERSONAL.
EVERYONE HAS THE RIGHT  
TO HAVE NO RIGHTS.
EVERYONE HAS THE RIGHT TO NOT BE AFRAID.

DO NOT DEFEAT.
DO NOT FIGHT BACK.
DO NOT SURRENDER.

 IN ENGLISH



C
ieszanów Rock Festiwal 
ponownie zamieni się w plan 
teledysku. Podczas piątej, 
jubileuszowej edycji, swój klip 
do nowego utworu zarejestruje 
Luxtorpeda. To nie koniec 

jubileuszowych wieści. Publiczność festi-
walu czeka też niespodzianka w postaci 
premierowego koncertu z materiałem 
z jeszcze nie wydanej, planowanej na 
jesień, najnowszej płyty zespołu Maciej 
Maleńczuk & Psychodancing, połączo-
nego z zestawem wybranych utworów, 

pochodzących z dotychczasowej działal-
ności lidera zespołu. 

Wiadomo również, że jubileuszowy 
CRF 2014 poprowadzi Piotr Kędzierski, 
prezenter Rock Radia, współprowadzący 
kultową audycję „Ranne Kakao”.

Organizatorzy zamknęli także 
program sceny alternatywnej CRF 2014. 
Oprócz zespołów konkursowych publicz-
ność usłyszy m.in. tajemniczy projekt 
Speculum. To nowe dziecko znanego ze 
współpracy z Kazikiem Staszewskim Dra 
Yry, brata Figo z Figo Fagot oraz muzy-

ZNAMY OSTATECZNY
PROGRAM CRF 2014!

Nowy teledysk Luxtorpedy, premiera najnowszej płyty Maleńczuk&Psychodancing, 
koncerty Patyczaka, Speculum, Cochise i Łydki Grubasa na scenie alternatywnej 

– organizatorzy Cieszanów Rock Festiwal odkrywają ostatnie karty programu 
nadchodzącej edycji. Największa rockowa impreza w południowo-wschodniej 
Polsce startuje 21 sierpnia.
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 MIASTO CITY

PATRONI MEDIALNI CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2014

BILETY DO KUPIENIA 
ONLINE ORAZ W PUNKTACH  
SPRZEDAŻY NA:
2 WWW.PATEFON.PL (BILETY KOLEKCJONERSKIE) 
 WWW.EBILET.PL
 W SALONACH EMPIK
 WWW.CIESZANOWROCKFESTIWAL.PL 
W ZAKŁADCE BILETY .

YOU CAN BUY THE TICKETS ONLINE OR IN 
THE TICKET AGENCIES: 

WWW.PATEFON.PL (COLLECTORS’ TICKETS), 
WWW.EBILET.PL , IN EMPIK SHOPS AND ON THE 
OFFICIAL WEBSITE OF THE FESTIVAL,  
WWW.CIESZANOWROKFESTIWA.PL 
 IN THE TAB, TICKETS. 
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ków rzeszowskiego zespołu Cremaster. 
Będzie to pierwszy w historii koncert 
tego, założonego dopiero w maju tego 
roku, zespołu. Ponadto na scenie alter-
natywnej zagrają: wesoła i szalona Łydka 
Grubasa, rockowy Cochise z Pawłem 
Małaszyńskim na wokalu oraz Brudne 
Dzieci Sida, czyli Patyczak i jego gitara 
z programem „Trzy akordy darcie mordy”.

Coraz więcej atrakcji, warsztatów, 
nietuzinkowych aktywności przybywa 
również w festiwalowym CITY NGO, 
szczegóły znajdziecie pod tym linkiem: 
www.facebook.com/CityNgo. 

 IN ENGLISH

WE KNOW THE FINAL  
PROGRAM OF CRF 2014!

A new clip of Luxtorpeda, the 
premiere of the latest album 
of Maleńczyk&Psychodancing, 
Patyczak’s, Speculum’s, Cochise’s 
and Łydka Grubasa’s concerts on the 
alternative stage – the organizers of 
The Cieszanów Rock Festival reveals 
the last secrets about the program 
of the this year’s edition. The biggest 
rock event in the south-eastern part 
of Poland starts on August 21st. 

Cieszanów Rock Festival will change 
into the set of the clip again. During 
the fifth, jubilee edition, Luxtorpeda 
will record the clip to their new track. It 
is not the end of jubilee news. There is 
a surprise for the festival’s public, which 
is a premiere concert containing the 
material of the newest album of the band, 
Maciej Maleńczuk & Psychodancing 
planned to be released in autumn, combi-
ned with the set of selected tracks coming 
from the current work of the frontman.

It is known as well that Piotr Kędzięr-
ski, who is the radio host working in the 

cult program, Ranne Kakao will be the 
emcee of the jubilee edition of CRF 2014. 

The organizers completed the program 
of the alternative stage as well. Apart from 
the competition bands, the public will also 
listen to the mysterious project, Speculum. 
It is a new baby of Dr Yry known for 
his cooperation with Kazik Staszewski, 
brother Figo from Figo Fagot band and 
the musicians of Rzeszów band, Crema-
ster. It will be the first concert of this band 
which was formed only in May this year. 
Moreover, there will jolly and crazy Łydka 
Grubasa, rock Cochise with Paweł Ma-
łazyński singing and Brudne Dzieci Sida 
which is Patyczak and his guitar with the 
program, “Trzy akordy darcie mordy”. 

More and more attractions, 
workshops, unconventional activities are 
appearing in the festival’s CITY NGO 
as well, you can find the details online: 
www.facebook.com/CityNgo.  
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 LED ZEPPELIN I, II, III – DELUXE 
EDITIONS 
WYD. WARNER

Absolutny kanon rocka po latach wciąż 
inspirujący muzyków wszelkich gatunków 

- od gitar każdej maści, po hip-hop i Lady 
Gagę. Odrestaurowany w genialny sposób 
przez kustosza dorobku Led Zeppelin 
Jimmy'ego Page'a z dodatkowymi płytami 
zawierającymi fascynujące,niepubli-
kowane wcześniej alternatywne wersje 
klasycznych nagrań. Najbogatsza z kilku 
wersji edytorskich, oferująca - oprócz 
pięknych gadżetów - muzykę w trzech 
wersjach: winylowej, kompaktowej i audio 
o wysokiej rozdzielczości, to prezent-ma-
rzenie dla trzech pokoleń fanów grupy, 
która zmieniła na zawsze rock'n'rolla. 

 IN ENGLISH

LED ZEPPELIN I, II, III – DELUXE 
EDITIONS 
RELEASED BY WARNER

An absolute canon of rock still inspiring 
musicians representing different kinds of 
music – from various guitars to hip-hop 
and Lady Gaga. Restored in an excellent 
manner by Jimmy Page, the custodian 
of Led Zeppelin’s works, the collection 
contains additional records with fascinat-
ing, so-far unpublished alternative versions 
of classic songs. It is the most extensive of 
all several editorial versions and – apart 
from beautiful gadgets – offers music in 
three variants: a vinyl record, CD and 
high-quality audio. A perfect gift for all 
three generations of fans of the group that 
has changed rock’n’roll forever.

 SHARON VAN ETTEN – ARE WE 
THERE 
WYD. SONIC

Nieznana szerzej w Polsce amerykańska 
songwriterka wydała album życia. Jest 
to jedenaście autorskich kompozycji 
zaśpiewanych z pasją przypominającą 
nieco Cat Power czy Florence Welch, 
wśród których najważniejszy jest ponad 
sześciominutowy hymn „Your Love Is 
Killing Me”. Oszczędniejsze niż dotąd 
aranże wydobywają na plan pierwszy 
wokal wyśpiewujący własne, znakomite 
teksty. Gdzieś w kącie czai się tu również 
duch Nicka Cave'a, z którym ostatnio 
Sharon koncertowała, śpiewając również 
jego repertuar.

 IN ENGLISH

SHARON VAN ETTEN – ARE WE THERE
RELEASED BY SONIC

The American songwriter (still relati-
vely unknown in Poland) has released 
the album of her life. It features eleven 
original compositions sung with passion 
slightly resembling Cat Power or Florence 
Welch, out of which the most important 
one is the hymn “Your Love Is Killing 
Me” lasting more than six minutes. More 
economical than before, the songs bring 
her voice singing her own, excellent lyrics 
to the foreground. We can sometimes feel 
the spirit of Nick Cave here, too, with 
whom Sharon has recently performed 
singing also his repertoire.

 SIA – 1000 FORMS OF FEAR
WYD. SONY

Co łączy Beyoncé, Rihannę, Shakirę 
i parę innych supergwiazd? Wszystkim 
wielkie przeboje dostarcza jedna autorka 

– Sia Furler, która po megasukcesach jako 
autor postanowiła wrócić do śpiewania, 
co kiedyś już robiła z niemałym powo-
dzeniem. Wydaje się, że łatwość pisania 
pozostawiła jej w szufladzie wystarcza-
jącą ilość utworów, które nie trafiły do 
wymienionych wyżej nazwisk, żeby dość 
podobny popowy zestaw nagrać na własna 
rękę. Obsesyjna wręcz niechęć do promo-
cji (zdjęcia z zasłoniętą twarzą i koncerty 
tyłem do publiczności!) każe wierzyć, że 
chodzi tylko o sprawdzenie siły kompozy-
cji. A te oczywiście się bronią.

 IN ENGLISH

SIA – 1000 FORMS OF FEAR
RELEASED BY SONY

What do Beyoncé, Rihanna, Shakira and 
several other superstars have in common? 
They are all given lyrics by one writer, Sia 
Furler, who – after her great success as an 
author – has decided to return to singing. 
As a matter of fact, she had been already 
doing this before and quite successfully, 
too. It seems that her ability to write 
provided her with enough songs not used 
by the names mentioned above to record 
a similar pop album herself. Her almost 
obsessive aversion to promotion (covering 
her face on photographs and standing 
with her back to the audience during 
concerts) makes us believe that this is only 
about checking the power of her composi-
tions. And they are obviously great.
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 STYL STYLE

Schodzisz do piwnicy dziadków albo rodziców i szukasz starego zakurzonego kartonu. 
Tego,  który leży gdzieś w kącie miedzy przetworami a starą maszyną do szycia. 
Widzisz w nim czarne spodki, zapakowane w kartonowe dzieła sztuki. To są właśnie 
wrota do najczystszej i najlepszej formy zapisanego dźwięku.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI I SYLWESTER CISZEK   FOT.: 
 
SYLWESTER CISZEK

     

ROZWÓD Z IPODEM



W DOBIE CYFRYZACJI 
WSZYSTKIE TRZASKI 
SĄ USUWANE PRZEZ 
INŻYNIERÓW DŹWIĘKÓW, 
CO SPRAWIA, ŻE 
MUZYKA BRZMI, 
JAKBY POWSTAŁA 
W LABORATORIUM. 
WINYLE BRZMIĄ 
NATURALNIE.
DOBRA PŁYTA WINYLOWA 
NIE TRZESZCZY, ONA 
GRA SWOIM ŻYCIEM 
PROWADZONYM PRZEZ 
IGŁĘ GRAMOFONU.
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 STYL STYLE

TO z płyty winylowej 
usłyszysz prawdziwe 
brzmienie instrumentu, 
ten pogłos każdej nuty, 
każdego dźwięku wy-

danego przez bas albo perkusję. W dobie 
cyfryzacji wszystkie trzaski są usuwane 
przez inżynierów dźwięków, co sprawia, 
że muzyka brzmi, jakby powstała w la-
boratorium. Winyle brzmią naturalnie. 
Dobra płyta winylowa nie trzeszczy, ona 
gra swoim życiem prowadzonym przez 
igłę gramofonu. Czarny krążek to 12 cali 
szczęścia i magia 33 obrotów na minutę.

Dzisiejsi nastolatkowie nie mają 
pojęcia czym był Walkman, ale winyle 
znają dobrze. Walkman, małe urządzon-
ko opatentowane przez Sony, a będące 
niczym innym, jak kieszonkowym 
odtwarzaczem kaset magnetofonowych, 
na lata zrewolucjonizowało słuchanie 
muzyki. Od kiedy wkroczył na światową 
scenę w 1979 roku nic już nie było takie 
samo. Każdy mógł mieć swoją ulubioną 
muzykę ze sobą w drodze do szkoły 
czy w sklepie. Dzisiejsze kieszonkowe 
odtwarzacze mp3 są jedynie wariacją 

na temat Walkmana dostosowaną do 
wymogów obowiązujących formatów 
dystrybucji nagrań. Niewiele jednak 
czasu miały kasety magnetofonowe 
w historii przemysłu muzycznego. Po 
raz pierwszy sprzedano ich więcej niż 
płyt winylowych w 1977 roku, a już 
w 1982 roku w Japonii zaprezentowano 
pierwszy krążek CD. Wkrótce marketin-
gowcy z całego świata sprawili, że płyty 
kompaktowe zaczęły rządzić na rynku. 
Jak przekonali do tego melomanów? 
Użyli do tego dobrej sławy, jaką cieszyły 
się nie kasety magnetofonowe, a winyle. 
CD miało bowiem być niezniszczalną 
wersją czarnych płyt.

Skąd jednak wzięły się winyle? Współ-
czesny kształt nadał im Amerykanin 
Emil Berliner w 1887 roku. W krótkim 
czasie krążki przeszły małą ewolucję, 
która pozwoliła na szybsze kopiowanie 
i sprawiała, że będą trwalsze. W końcu 
wytwórnie muzyczne, które posiadały 
odpowiednie fundusze, zdecydowały 
się na tłoczenie płyt z ebonitu i szela-
ku. Wkrótce potem te same wytwórnie 
rozpoczęły bitwę na formaty. W 1948 

roku Colombia Records zaprezentowała 
12-calową płytę z winylu obracającą się 
z prędkością 33 1/3 obrotu na minutę. 
Na każdej ze stron krążka można było 
nagrać 23 minuty dźwięku. To od tej 
płyty pochodzi idea longplaya, czyli 
albumu muzycznego – zestawu piosenek 
zarejestrowanego na płycie długograją-
cej. Format ten zastąpił obracającą się 78 
razy w ciągu minuty szelakową, która 
pozwalała łącznie na 8 minut muzyki. 
Konkurencja jednak nie spoczęła na 
laurach i zaledwie rok później RCA, inna 
amerykańska wytwórnia, wypuściła na 
rynek płytę winylową o prędkości 45 
obrotów na minutę. Ten format z kolei 
przekształcił się w to, co znamy dziś pod 
nazwą singla.

Hossa winyli trwała do do wspomnia-
nego 1977 roku, ale wybuchła na nowo 
w latach 80-tych w Stanach Zjedno-
czonych. Powrót do czarnych krążków 
zawdzięczamy nikomu innemu, jak rape-
rom i DJ-om, którzy z operowania tym 
formatem stworzyli nową kulturę i styl 
muzyczny. Rynkowi sprzętu grającego 
jednak zajęło nadspodziewanie dużo 
czasu, zanim zauważył niszę i przestał 
traktować kulturę hip-hop jako chwilo-
wą modę. Nowa fala gramofonów, a co 
za tym idzie płyt winylowych nowych 
wykonawców, zalała sklepy dopiero 
w XXI wieku.

W roku 2013 sprzedaż płyt gramo-
fonowych wzrosła o 32%. W samych 



Stanach Zjednoczonych sprzedano 6 
milionów czarnych krążków. W ciągu 
ostatniej dekady sprzedaż wzrosła 
o 250%, dzięki czemu można już mó-
wić o wielkim powrocie tego nośnika. 
Powoli widać to także w Polsce, gdzie 
zbyt wzrósł o 50 tys. w skali roku. 
Mówimy jednocześnie o czasie, kiedy 
sprzedaż płyt CD leci na łeb, na szyję, 
zaś kolosalnie wzrasta cyfrowa dystry-
bucja nagrań. 

Zakup winyli to także inwestycja, ale 
tak samo jak w przypadku każdej innej 
inwestycji w sztukę, trzeba wiedzieć, 
czego się szuka. Płyta, podobnie jak 
obraz, może być lokatą kapitału, która 
za kilka lat zwróci się ze sporą nadwyż-
ką. Brytyjski specjalistyczny magazyn 

„Record Collector” regularnie publi-
kuje zestawienia albumów najbardziej 
pożądanych na rynku wtórnym. Na ich 
czele stoi od pewnego czasu rzadki sin-
giel „God Save the Queen” Sex Pistols 
wydany przez A&M. Wytwórnia zerwała 
kontrakt z zespołem wkrótce po opubli-
kowaniu nagrań, a cały nakład krążka 
został przeznaczony na zniszczenie. Ktoś 
jednak ocalił krążki, które teraz są warte 
ok. 8 tys. funtów za egzemplarz. Poza 
Sex Pistols w zestawieniach figurują bia-
łe kruki z dyskografii The Beatles, Led 

Zeppelin, Rolling Stones. Najświętszym 
ze świętych Graali jest płyta grupy The 
Quarrymen, protoplasty The Beatles.

Ceny płyt dyktuje rynek. Choć stare 
winyle można kupić w sklepach, sieci czy 
antykwariatach dosłownie za grosze, to 
są też takie, które kosztują fortunę. Żeby 
jednak zakup miał sens trzeba posiadać 
gramofon. Ceny nowego sprzętu zaczy-
nają się mniej więcej od 1500 złotych. 
Do tego dochodzi zakup wzmacniacza 
i zestawu nagłośnieniowego. 

Niemniej jednak wraz ze wzrostem 
popytu wzrasta podaż, to z kolei 
determinuje ceny i dostępność sprzętu. 
W przeciętnej jakości zestawie stereo 
znajdziemy już wbudowany gramofon. 
Komercyjne i niezależne wytwórnie pły-
towe praktycznie każdy wydany przez 
siebie kompakt powielają też w formie 
winylu, często opatrując go jeszcze 
łatką „edycji specjalnej”. W przeciętnym 
sklepie muzycznym z roku na rok coraz 
większą powierzchnię zajmują półki 
z płytami winylowymi, które też dostęp-
ne są w coraz przystępniejszych cenach, 
choć w znakomitej większości wciąż są 
sporo droższe od kompaktów. Niemniej 
jednak podczas kiedy kasety przegrały 
z CD, a CD z formatami cyfrowymi, 
winyle znów mają się dobrze. 
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POWRÓT DO 
CZARNYCH KRĄŻKÓW 
ZAWDZIĘCZAMY 
NIKOMU INNEMU, 
JAK RAPEROM 
I DJ-OM, KTÓRZY 
Z OPEROWANIA TYM 
FORMATEM STWORZYLI 
NOWĄ KULTURĘ I STYL 
MUZYCZNY. NOWA FALA 
GRAMOFONÓW, A CO 
ZA TYM IDZIE PŁYT 
WINYLOWYCH NOWYCH 
WYKONAWCÓW, 
ZALAŁA SKLEPY 
DOPIERO W XXI WIEKU.



 IN ENGLISH

DIVORCE WITH AN IPOD

You go to the cellar of your grandparents 
or your parents and you look for an old 
dusty box. The one which is put in the 
corner between the preserves and the old 
sewing machine. You see in it black discs 
packed in cartoon works of art. You can 
call it the gates to the purest and the best 
form of the recorded sound. 

When listening to the vinyl record, you 
can hear the real sound of the instrument, 
the acoustics of every single note, every 
sound made by the bass guitar or the 
drums. In the times of digitalization, all 
cracks are deleted by the sound engineers, 
which makes the music sound as if it was 
made in the lab. Vinyl records sound 
more naturally. A good vinyl record does 
not crack, it plays the music with its own 
life driven by the phonograph needle. 
A black disc is 12 inches of happiness and 
the magic of 33 turns per hour. 

Contemporary teenagers have no idea 
what a Walkman is, but they knew vinyl 
records well. Walkman, a small device 
patented by Sony being nothing else like 
a pocket audio cassette player, revolu-
tionized the idea of listening of music 
for years. Since the moment it entered 
the world market in 1979, nothing has 
been the same. Everyone could have 
their favorite music with them on their 
way to school or in shop. Current pocket 
mp3 players are only the variation of 
Walkman adjusted to the requirements 
of the present music formats. However, 
audio cassettes didn’t have much time 
in the history of phonographic indus-
try. They were sold in bigger number 
than the vinyl records in 1977 for the 
first time, and already in 1982, the first 
CD was presented in Japan. Soon the 
marketing specialists from all over the 
world made the CDs started to rule the 
world. How did they convince the music 
lovers? In this matter they used the good 
fame of the vinyl records, not the audio 
cassettes. CD was meant to be undesira-
ble version of black discs. 

But what the vinyl records come from? 
An American, Emil Berliner gave the 
current shape to them in 1887. In short 
time, the discs underwent a small evo-
lution which enabled faster copying and 
made them more durable. Finally, the re-
cord companies which had sufficient sum 
of money decided to press the disc out of 

ebonite and shellac. The same label com-
panies started a battle for formats soon 
after. In 1948, Columbia Records pre-
sented 12-inch disc made of vinyl making 
33 1/3 rotations per one minute. On each 
side of the disc, it was possible to record 
23 minutes of sound. This is the record 
the idea of long play comes from, which 
is a music album, a set of tracks recorded 
on the long playing disc. This format 
replaced the shellac disc making 78 
rotations per minute, which allowed to 
record only 8 minutes of music in total. 
However, the competing companies 
didn’t rest on their laurels and only one 
year later, RCA, another American label 
company released a vinyl record making 
45 turns per minute. Yet this format 
evolved to the shape of a record we know 
now as a single. 

A bull market of vinyl record lasted 
till the mentioned year 1977, but it broke 
out in 1980s in the United States. We 
owe the return to the black disc no one 
else like the rappers and DJs who created 
new culture and music style thanks to 
working on this format. It took more 
time than it was expected by the market 
of audio devices before it noticed the 
niche and stopped to treat hip hop cul-
ture as a temporary fashion. A new wave 
of phonographs and as a result also vinyl 
records of new performers flooded the 
shops in the 21st century already. 

The sales of the vinyl records increased 
by 32% in 2013. In the very United States, 
6 millions of black discs were sold. Dur-
ing the last decade, the sales increased 
by 250%, which is why it can be said at 
that point about the great comeback. It 
can be slowly observed in Poland as well, 
since the sales increased by 50 thousand 
pieces during the year. At the same time, 
we are talking about the moment when 
the sales of CDs goes down headlong and 
the digital distribution of the recordings 
is colossally increasing. 

The purchase of the vinyl records 
is also an investment, but still like in 
any other investment in art you need 
to know what you should be looking 
for. A disc just like a painting can be an 
investment which can pay for itself in 
the next several years with a considerable 
excess. A specialist British magazine, 
Record Collector publishes regularly 
the list of the albums which are the 
most desirable in the secondary market.  
A rare single, “God Save the Queen” by 
Sex Pistols, released by A&M has been 
leading in this matter for some time. 
The label company broke a contract 

with the band soon after the recordings 
being published, and the whole edition 
was meant to be destroyed. Somebody 
rescued the discs which now are worth 8 
thousand pounds for a piece. Apart from 
Sex Pistols, there are rare albums from 
the discographies of The Beatles, Led 
Zeppelin and The Rolling Stones. The 
holiest of the holy grails is an album of 
the band, The Quarrymen, the precursor 
of The Beatles. 

The prices of the records are set by 
the market. Although, old vinyls can 
be bought in shops, online or in sec-
ond-hands literally for peanuts, there are 
some which cost a fortune. Yet you need 
to have a phonograph in order to listen 
to your purchase. The prices of a new 
device start from more or less 1500 zlotys. 
Plus you need to buy the amplifier and 
the amplification equipment. 

Nevertheless, the supply increases 
together with the increase in demand 
which determines the prices and the 
equipment availability. You can find 
a built-in phonograph in a stereo of 
an average quality. Commercial and 
independent label companies release 
almost all CD with its equivalent in the 
shape of a vinyl calling it often a special 
edition. In an average music shop, shelves 
with vinyl records are taking more space 
by the year, and the vinyls are available 
in more affordable prices, but they are 
mostly much more expansive than CDs. 
Nonetheless when CDs defeated the cas-
settes and digital formats defeated CDs, 
the vinyl records still do well.  
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KOMERCYJNE 
I NIEZALEŻNE 
WYTWÓRNIE 
PŁYTOWE 
PRAKTYCZNIE KAŻDY 
WYDANY PRZEZ 
SIEBIE KOMPAKT 
POWIELAJĄ TEŻ 
W FORMIE WINYLU, 
CZĘSTO OPATRUJĄC 
GO JESZCZE 
ŁATKĄ „EDYCJI 
SPECJALNEJ”. 
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–W
yjątkowość studiów 
wyznacza ich 
praktyczność – 
rozpoczyna Sumeer 
Chakuu. – Podczas 
zajęć studenci mie-

rzą się z rozwiązywaniem rzeczywistych 
studiów przypadków, realizują grupowe 
i indywidualne projekty oraz korzystają 
z nowoczesnego oprogramowania, które 
daje im możliwość symulowania pracy 
lotniska – dodaje. Ucząc się, zdoby-
wają nie tylko podstawy teoretyczne 
zarządzania na rynku przewozów lotni-
czych, ale także nabywają kompetencje 
krytycznego podejścia do rozwiązywa-
nia problemów, kreatywnego myślenia, 
a nawet uczestniczą w grze decyzyjnej, 
która wciela ich w postać menedżerów 
konkurujących ze sobą linii lotniczych.

– Studia Aviation Management są re-
alizowane w całości w języku angielskim, 
a słuchacze w ich trakcie zdobywają wie-
dzę z zakresu m.in. zarządzania portami 
lotniczymi, prawa lotniczego, obsługi 
naziemnej, nawigacji powietrznej czy też 
komercyjnego zarządzania liniami lotni-

czymi – wymienia Sumeer Chakuu. 
– Zajęcia prowadzone są przez 

międzynarodowych ekspertów-prak-
tyków – opowiada Aleksander Terech 
z Ukrainy, który odbywa aktualnie 
praktykę w Porcie Lotniczym Rzeszów 
Jasionka. – W trakcie studiów mogłem 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
m.in. przez Dyrektora ds. Operacyjnych 
Międzynarodowego Lotniska w Bremie 
Prof. Dettmara Denckera czy też Pana 
Joachima Fischera, pilota Lufthansy 
Cargo z liczbą ponad 4000 godzin prze-
latanych na Jumbo Jecie – dodaje. 

Każdego roku naukę na ścieżce 
Aviaion Management rozpoczyna 50% 
studentów z zagranicy, co najlepiej 
świadczy o międzynarodowym charakte-
rze tych studiów. Swoich przedstawicieli 
ma tutaj większość krajów europejskich, 
ale również egzotyczne Indie, Malezja, 
Nigeria czy Republika Południowej 
Afryki. - Praca nad realizacją projektów 
w grupie międzynarodowych kolegów 
to unikatowa okazja, która według mnie 
jest ogromną wartością dodaną na tych 
studiach – dodaje Aleksander Terech. 

– Sam dyplom ukończenia studiów zre-
alizowanych w języku angielskim daje 
mi możliwość podjęcia pracy na całym 
świecie - dodaje.

Nabór na Aviation Management trwa 
do końca września. Od zeszłego roku 
kandydaci mogą poznawać tajniki zarzą-
dzania liniami lotniczymi i lotniskami 
wybierając studia na 6-semestralnej 
licencjackiej Ekonomii lub 7-semestralnej 
inżynierskiej Logistyce. Miesięczna opła-
ta za studia na obu kierunkach to 540 zł.

Więcej informacji o Aviation Manage-
ment można znaleźć w serwisie interne-
towym kandydaci.wsiz.rzeszow.pl  

 IN ENGLISH

THE ONLY SUCH STUDIES IN 
POLAND– AVIATION MANAGEMENT

Since last four years, University 
of Information Technology and 
Management in Rzeszow is offering 
studies in Aviation Management

 

JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE  

AVIATION  
MANAGEMENT

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od czterech lat prowadzi 
studia na anglojęzycznej elitarnej ścieżce kształcenia Aviation Management. Studia 
te zostały uruchomione pod patronatem niemieckiej Lufthansy, gdzie uczelnia 
corocznie wysyła swoich najlepszych studentów na praktyki i staże wakacyjne. 
Walory studiów podkreślają Sumeer Chakuu, pochodzący z Kaszmiru wykładowca 
WSIiZ oraz Aleksander Terech, tegoroczny absolwent Aviation Management.

 ŹRÓDŁO: WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE



25 

 MIASTO CITY

travel market, but the software support 
allows them to accumulate abilities to 
take critical decisions to solve managerial 
problems creatively.

All of the classes on the Aviation Ma-
nagement specialty are conducted entirely 
in English, and students amass the know-
ledge from different areas, viz. Airport 
Management, Aviation Law, Ground 
Handling, Air Navigation and Airline 
Commercial Management – mentions 
Mr. Sumeer Chakuu. 

The lectures were delivered by interna-
tional experts with practical knowledge 

– says Mr. Aleksander Terech from Ukra-
ine, who currently realizes his internship 
at Rzeszow - Jasionka Airport. During 
the studies, I had a chance to participate 
in the classes given by inter alia Opera-
tional Manager of International Airport 
in Bremen – Prof. Dettmar Dencker or 
Mr. Joachim Fischer - Lufthansa Cargo 
pilot, who had flown over 4000 hours 
on Jumbo Jet.

International nature of studies is 
underlined by the fact that during each 

year's intake almost 50% of students 
are foreigners. Students represent 
most of the European Union countries 
and more exotic countries like India, 
Malaysia, Nigeria, and Republic of 
South Africa. Work on various projects 
in a group of international colleagues 
is a unique opportunity, which in my 
opinion gives substantial added value 
to this study program. In turn, the 
diploma from course in English provi-
des in itself a good opportunity to work 
all over the world - adds Mr. Aleksan-
der Terech. 

Recruitment for the Aviation Ma-
nagement course lasts until the end of 
September. Starting from last year, can-
didates can discover the secrets of airline 
and airport management by choosing to 
study either on 6-semesters’ Bachelors in 
Economics or 7-semesters’ Engineering 
in Logistics. Monthly tuition fee for both 
courses is 540 PLN.

For detailed information on Aviation 
Management course, please visit website 
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl 

specialty in English language. The 
course runs under the patronage 
of Deutsche Lufthansa, where 
University sends the best students 
for summer internships and 
trainings each year.  UITM’s lecturer 
Mr. Sumeer Chakuu from Kashmir 
and Mr. Aleksander Terech, this 
year’s graduate, underlines 
advantages of this elite specialty.
The uniqueness of the course is deter-
mined by its practical aspects - states 
Mr. Sumeer Chakuu. During the classes, 
students have an effective environ-
ment, which involves solving real life 
case studies, realization of group and 
individual projects and usage of hi-tech 
software, which provides students with 
nn opportunity to simulate airport and 
airline related activities. In the process 
of learning, students get acquainted not 
only with the theoretical foundation of 
management processes involved in air 
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TRANSYLWANIA 
TAJEMNICE SKRYTE 
W CIENIU GÓR

Transylwania to kraina pełna tajemnic, która wciąż wydaje się nie do końca 
poznana. Ten kojarzony głównie z księciem Drakulą teren ma do zaoferowania 
bardzo wiele każdemu, kto lubi odkrywać świat na własną rękę.

 TEKST: KAJETAN KUSINA

S
iedmiogród, bo tak brzmi 
inna nazwa Transylwanii, 
to kraina w Karpatach, 
położona między siedmioma 
miastami, założonymi przez 
niemieckich osadników 
zwanych Sasami. W ogól-

nej świadomości region ten najmocniej 
kojarzony jest z legendami o księciu Dra-
kuli i cyganami. Jeden z najciekawszych 
regionów Europy zachwyca doskonale 
zachowanymi miastami, dziką naturą 

oraz wszechogarniającą tajemniczą aurą. 
To miejsce, którym powinien zainte-
resować się każdy, kto ceni sobie coraz 
rzadziej spotykaną na Starym Kontynen-
cie autentyczność.

SIGHISOARA
Nazywana „perłą Transylwanii” Sighi-
soara uznawana jest za jeden z najlepiej 
zachowanych średniowiecznych grodów 
w tej części świata. Przechadzając się 
zabytkowymi uliczkami tego niewiel-
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TRANSYLWANIA 
TAJEMNICE SKRYTE 
W CIENIU GÓR

kiego miasteczka można poczuć się 
podróżnikiem w czasie. Kamienna 
zabudowa sprawia wrażenie ustawianej 
kilka tygodni, a nie kilkaset lat temu. 
Iluzja dawnych lat udziela się wyjątkowo 
mocno zwłaszcza w czasie lipcowego 
festiwalu średniowiecza, w czasie którego 
na ulice Sighisoary wychodzą tłumy 
ludzi przebranych w kostiumy z epoki. 
Miasto szczególnie efektownie wygląda ze 
szczytu mającej sześćdziesiąt cztery metry 
wieży zegarowej. Warto także dodać, że 
to w tym miejscu urodził się legendarny 
Vlad Palownik. W jego rodzinnym domu 
znajdujesię obecnie restauracja.

BRAN
Niewielka wioska Bran znana jest głów-
nie z powodu górującej nad nią twierdzy, 
którą Bram Stocker wybrał sobie jako 
miejsce zamieszkania najbardziej zna-
nego wampira świata, księcia Drakuli, 

choć będący jego pierwowzorem Vlad 
Palownik zawitał tam tylko raz. Imponu-
jący zamek pełen jest wąskich korytarzy 
i małych komnat, które nadają mu ta-
jemniczej aury, a z jego murów rozciąga 
się cudowny widok okoliczną przyrodę. 
Mieszkańcy wioski szybko zrozumieli jak 
duży potencjał komercyjny ma twierdza 
i wykorzystują to na każdy możliwy 
sposób. Zamek oblężony jest przez gigan-
tyczną ilość stoisk, w których sprzedawa-
ne są chyba wszystkie możliwe pamiątki 
związane z legendarnym krwiopijcą. 
Zaostrzone kły szczerzą się z koszulek, 
kubków, czapeczek, długopisów, pocz-
tówek i innych bibelotów. Prawdziwy raj 
dla amatorów tego typu folkloru. Ci szu-
kający prawdziwej historycznej siedziby 
rumuńskiego księcia powinni skierować 
się do zrujnowanego zamku znajdującego
się w miejscowości Poenari.

BRASZÓW
W dawnych czasach Braszów był nazywa-
ny przez mieszkańców zachodniej Europy 
„miastem na wschodzie” i ostatnim bastio-
nem europejskiej cywilizacji. 

Miasto było symbolem ludzkiej deter-
minacji i woli przetrwania. Zbudowany 
pośród nieprzyjaznych gór warowny gród 
musiał bronić się przed dziką naturą 
i jeszcze dzikszymi atakami znajdujących 
się wszędzie wrogów. Część tej magicznej 
atmosfery ostała się do dzisiaj, co najlepiej 
odczuwa się podczas pobytu na głównym 
placu starego miasta. Doskonale zacho-
wana zabudowa otoczona przez potężne 
górskie masywy sprawia, że właśnie w tym 
miejscu można poczuć wszystko, co czyni 
Transylwanię tak magiczną krainą. Warto 
to wszystko zobaczyć z jednego z po-
bliskich szczytów, z których najbardziej 
kuszący wydaje się ten ze stylizowanym 
na znany  z Hollywood wielkim napisem 
z nazwą miejscowości.

NIE TYLKO MIASTA
Wszystkie miasta składające się Sied-
miogród są miejscami wyjątkowymi, 
ale by w pełni docenić całą jego magię 
trzeba wybrać się w trochę dziksze 
tereny. Każdy kilometr podróży po 
tamtejszych górach to tysiąc pokus, aby 
na chwilę zboczyć z wyznaczonej trasy 
i poznać jedną z niezliczonych tajemnic 
Transylwanii. Takim sekretem mogą być 
naturalne skarby, takie jak górskie po-
lany przecinane przez wartkie strumyki 
z krystalicznie czystą wodą, ale równie 
ciekawe są pozostałości zostawione przez 
człowieka. Jednym z najciekawszych 
przykładów są gdzie indziej bardzo 

rzadko spotykane warowne kościoły 
i chłopskie zamki, które uświadamiają, 
że ta kraina nigdy nie oferowała swojego 
piękna i niezwykłości za darmo. Dzisiaj 
też poznanie wszystkich jej cudów 
wymaga trochę więcej wysiłku niż ten, 
do którego przyzwyczajony jest pospolity 
turysta. Jednak jest to wysiłek, który 
jest wart swojej ceny i dostarcza tak 
rzadkiego w dzisiejszych czasach uczucia 
odkrywania mało wyeksploatowanego 
turystycznie zakątka Europy. 

 IN ENGLISH   

TRANSYLVANIA. MYSTERIES HIDDEN 
IN THE SHADE OF MOUNTAINS

Transylvania is a land full of 
mysteries which seems not fully 
explored yet. The region associated 
mainly with Dracula has much 
to offer to everyone who enjoys 
discovering the world on their own.

Ardeal, as the region is called in Ro-
manian, is located in the Carpathians 
between seven cities founded by German 
settlers known as Saxons. Generally 
mostly associated with legends about 
Count Dracula and gypsies, this land 
is certainly one of the most interesting 

TO MIEJSCE, 
KTÓRYM POWINIEN 
ZAINTERESOWAĆ 
SIĘ KAŻDY, KTO 
CENI SOBIE 
CORAZ RZADZIEJ 
SPOTYKANĄ 
NA STARYM 
KONTYNENCIE 
AUTENTYCZNOŚĆ.



28 

 PODRÓŻE TRAVEL

BRASZOW  FOT.: ANTONY STANLEY

European regions, which delights tourists 
with perfectly preserved cities, wild 
nature and its omnipresent, mysterious 
aura. The place is a must for everyone ap-
preciating authenticity nowadays so rarely 
found on the Old Continent.

SIGHIȘOARA
Called “the pearl of Transylvania”, 
Sighișoara is considered one of the most 
perfectly preserved medieval strong-
holds in this part of the world. Walking 
along the historic streets of this small 
town, one can feel like a time traveller. 
Its stone buildings seem to have been 
built several weeks, not several hundred 
years ago. The illusion of the old times 
is even stronger during the Medieval 
Festival in July, when crowds of people 
dressed in costumes from the Middle 
Ages flood the streets of Sighișoara. 
The city looks particularly stunning 
from its 64-metre bell tower. It is also 

worth mentioning that this is where the 
legendary Vlad the Impaler was born. 
A restaurant is currently located in his 
family house.

BRAN
Bran is famous chiefly for the fortress 
towering above this small village, 
which was chosen by Bram Stocker to 
be the home to the best-known vampire 
in the world, Count Dracula, altho-
ugh Vlad the Impaler, the model for 
Dracula, came to the place only once. 
The impressive castle is full of narrow 
corridors and small chambers, all of 
which gives it a magical aura. And from 
its walls one can see a magnificent view 
over the surrounding nature. The villa-
gers quickly understood the great com-
mercial potential held in the fortress 
and now use it any possible way. The 
castle is besieged by an overwhelming 
number of stands selling any type of 

souvenirs connected with the legendary 
vampire. Sharp fangs grin at tourists 
from T-shirts, mugs, caps, pens, post-
cards and other gadgets. A true haven 
for amateurs of such a type of folklore. 
Those searching for the real historical 
residence of the Romanian count sho-
uld head to the ruined castle located in 
the town of Poenari.

BRAȘOV
In the old times, the inhabitants of We-
stern Europe used to call Brașov “the 
city in the East” and the last bastion 
of the European civilization. The place 
was the symbol of human determina-
tion and will to survive. Built among 
unfriendly mountains, the fortified 
town had to defend itself from wild na-
ture and even wilder enemies attacking 
from everywhere around. A part of this 
magical atmosphere has remained here 
to this day and can be felt especially 

KAŻDY KILOMETR 
PODRÓŻY PO 
TAMTEJSZYCH 
GÓRACH TO TYSIĄC 
POKUS, ABY NA 
CHWILĘ ZBOCZYĆ 
Z WYZNACZONEJ 
TRASY I POZNAĆ 
JEDNĄ 
Z NIEZLICZONYCH 
TAJEMNIC 
TRANSYLWANII. 
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in the main square of the Old Town. 
Thanks to the perfectly preserved buil-
dings surrounded by mighty mountain 
ranges, the place shows us everything 
that makes Transylvania such a magical 
region. It is worth looking at all that 
from one of the peaks located nearby. 
The most tempting one is probably the 
peak with a Hollywood-like sign telling 
the name of the town.

MORE THAN TOWNS
All Transylvanian towns are certainly 
unique, but in order to fully appre-
ciate the magic of the region, one 
should visit also its wilder areas. Each 
kilometre walked through the local 
mountains is a thousand temptations 
to turn aside from the marked route for 
just a moment and discover one of the 
numerous mysteries of Transylvania. 
Its secrets include natural treasures like 
glades cut by fast-flowing streams with 

crystal-clear water, as well as equally 
interesting remnants left by humans. 
One of the most interesting examples 
of the latter are fortified churches and 
peasant castles so rarely found elsewhe-
re, which make us realize this land has 
never offered its beauty and uniqu-

eness for free. Even today seeing all its 
miracles demands slightly more effort 
than an ordinary tourist is used to. But 
the effort is worth its price as it gives us 
an incredible feeling that we discover 
something less exploited touristically 
than most places in Europe. 

BRAN   FOT.: MYRABELLA



Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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KOLEJNE INWESTYCJE MIEJSKIE
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

JESSICA to skrót od Joint European 
Support 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 
nie w formie dotacji czy grantów, ale nisko 
oprocentowanych pożyczek, udzielanych 
(w przypadku woj. pomorskiego) za pośred-
nictwem Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. 
JESSICA jest mechanizmem wieloletnim, 
a raz wydatkowane środki wracają do 
pożyczkodawcy, dzięki czemu można je 
zainwestować ponownie. 

Dwa przedsięwzięcia, na które zawarto 
umowy inwestycyjne mają duże znaczenie 
dla społeczności lokalnej Pruszcza 
Gdańskiego i dotyczą budowy kompleksu 
sportowego przy Zespole Szkół nr 2 oraz 
zagospodarowania terenu przy ulicy Sikor-
skiego poprzez budowę infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej. Miasto posiada duże 
doświadczenie w korzystaniu z atrakcyjnie 
oprocentowanych pożyczek JESSICA, gdyż 
ze środków Inicjatywy buduje już basen 
wraz z infrastrukturą techniczno-sportową 
na terenie Zespołu Szkół nr 4.

– Dobrym przykładem tego, jak ko-
rzystna jest dla nas JESSICA jest budowa 
basenu. Przy kilkunastu milionach poży-
czki, oszczędzamy około dwóch milionów 
na tym, że nie jest to produkt w pełni 
komercyjny. Jest to niewątpliwie najtańszy 
na rynku system finansowania tego typu 
inwestycji. JESSICA to ciekawy produkt 
i warty tego, żeby się nad nim pochylić – 

zaznacza pan Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego - pomógł nam też 
Bank Ochrony Środowiska, który jest 
bardzo solidnym partnerem. W przypad-
ku wszystkich trzech inwestycji, bank był 
doradcą i oceniającym pod kątem tego, 
czy w ogóle się nadają do JESSIKI. Nie 
musieliśmy więc wykonywać zbędnej 
pracy nad przygotowywaniem wniosku. 
Tutaj składając wniosek wiedzieliśmy, że 
tego typu inwestycję możemy zrealizować 
z funduszu JESSICA.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO MIECZYSŁAW STRUK 
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

– Pruszcz Gdański jest pierwszym 
samorządem poza Trójmiastem, który 
sięgnął po środki zwrotne – podkreślił 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk. Przykład Pruszcza 

Podpisane 30 czerwca 2014 roku trzy nowe umowy inwestycyjne w ramach Inicjatywy JESSICA, 
realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007–2013, zapewnią współfinansowanie dla przedsięwzięć, które przyczynią się do wzrostu 
atrakcyjności kolejnych miast w województwie pomorskim.

 TEKST: ŁUKASZ TAMKUN

SPOTKANIE U BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 
FOT. ALEKSANDER DOMAŃSKI

PODPISANIE UMOWY Z GOŚĆMI Z RUMI 
FOT. ŁUKASZ TAMKUN

W PRZECIWIEŃSTWIE DO 
WIELU INNYCH PROGRAMÓW, 
WSPARCIE ODBYWA SIĘ 
NIE W FORMIE DOTACJI 
CZY GRANTÓW, ALE NISKO 
OPROCENTOWANYCH POŻYCZEK, 
UDZIELANYCH (W PRZYPADKU 
WOJ. POMORSKIEGO) ZA 
POŚREDNICTWEM BANKU 
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
ORAZ BANKU OCHRONY 
ŚRODOWISKA S.A.  
JESSICA JEST MECHANIZMEM 
WIELOLETNIM, A RAZ 
WYDATKOWANE ŚRODKI 
WRACAJĄ DO POŻYCZKODAWCY, 
DZIĘKI CZEMU MOŻNA JE 
ZAINWESTOWAĆ PONOWNIE.



KOLEJNE INWESTYCJE MIEJSKIE
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

and well worth looking at,” says Janusz 
Wróbel, the mayor of Pruszcz Gdański. 

“With advice and help with JESSICA 
eligibility assessment from Bank Ochrony 
Środowiska on all three investments, our 
efforts to prepare the funding application 
were not in vain. When we were submit-
ting the application, we knew that the in-
vestment was eligible for JESSICA funding.”

“Pruszcz Gdański is the first local au-
thority outside the Tri-City to receive non-
grant support,” says Mieczysław Struk, 
the Marshal of Pomorskie. “The example 
of Pruszcz Gdański shows that you do 
not have to be a big city to use innovative 
solutions and to be in the forefront of 
making an efficient use of the EU support. 
Please note that the swimming pool pro-
ject is JESSICA’s first operation to support 
integration efforts because the new sports 
and rehabilitation programmes will be 
available to everyone, including those who 
suffer from movement disorders. Because 
JESSICA provides non-grant support for 
infrastructure investments that meet both 
public and commercial aims, the project 
features also commercial elements to en-
sure that the loan can be repaid. Investor 
has managed to ensure an appropriate 
balance between the economic and the so-
cial elements of the project, which requires 
a considerable effort.”

The third investment covered by one of 
the signed agreements will be delivered by 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej 
Szkoły Społecznej (Association of Friends 
of the Ecological Social School) in Rumia. 
JESSICA funds will be used to convert and 
extend a gymnasium used by children 
from both the Primary Ecological Social 
School and the Middle Ecological Social 
School. A part of the old building will 
be demolished and replaced with a new 
gymnasium and three classrooms, which 
will include all the basic amenities.
While the original JESSICA allocation for 
preferential loans offered through Bank 
Ochrony Środowiska S.A. has already 
been used up, that does not mean that 
the Initiative has come to an end. Invest-
ments delivered under JESSICA funding 
will continue to change the face of 
Pomorskie’s cities and ensure a continued 
stream of funding for new projects as 
loans are repaid. 
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pokazuje, iż nie trzeba być dużym mias-
tem, by stosować innowacyjne rozwiąza-
nia i być w awangardzie potrafiących 
efektywnie korzystać z unijnego wsparcia. 
Zwróćmy uwagę, iż budowa basenu to 
pierwsze przedsięwzięcie finansowane ze 
środków Inicjatywy JESSICA o wyraźnych 
cechach integracyjnych, dzięki któremu 
z zajęć sportowych i rehabilitacyjnych 
będą mogli korzystać wszyscy, w tym oso-
by z zaburzeniami ruchowymi. Ponieważ 
Inicjatywa JESSICA jest źródłem zwrot-
nego finansowania inwestycji infrastruk-
turalnych spełniających jednocześnie cele 
publiczne i komercyjne, przedsięwzięcie 
posiada również pewne elementy komer-
cyjne pozwalające na spłatę zaciągniętego 
zobowiązania. Zachowanie odpowiednich 
proporcji w projekcie pomiędzy sferą eko-
nomiczną a społeczną wymaga wielkiego 
wysiłku i inwestorowi się to udało. 

Trzecia inwestycja w ramach pod-
pisanych umów realizowana będzie przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej 
Szkoły Społecznej w Rumi. Środki z Inic-
jatywy JESSICA posłużą do przebudowy 
i rozbudowy sali gimnastycznej, z której 
skorzystają zarówno dzieci z Podstawowej 
Ekologicznej Szkoły Społecznej jak 
i Ekologicznego Gimnazjum Społecznego. 
Wyburzona zostanie część starego budyn-
ku a w jej miejsce powstanie nowy obiekt 

– sala gimnastyczna i trzy sale lekcyjne, 
wszystkie z nowoczesnym zapleczem 
sanitarno-socjalnym.

W obszarze wsparcia obsługiwanym 
przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 
wyczerpane już zostały środki pierwotnie 
przeznaczone na preferencyjne pożycz-
ki w ramach Inicjatywy JESSICA. Nie 
oznacza to jednak końca jej funkcjonowa-
nia. Inwestycje zrealizowane ze środków 
JESSICA będą w trwały sposób odmieniać 
oblicza pomorskich miast, natomiast ich 
zwrotny charakter gwarantuje, że wraz ze 
spłatą pożyczek pojawią się nowe środki 
na realizację kolejnych przedsięwzięć. 

 IN ENGLISH

NEW URBAN INVESTMENTS  
IN THE POMORSKIE REGION

Three new investment agreements 
signed on 30 June 2014 in the 
framework of the JESSICA 
Initiative, an instrument delivered 
under the Pomorskie Regional 
Operational Programme 2007–
2013, will secure co-financing 
for projects that will improve 
attractiveness of the cities in the 
Pomorskie Region.

Developed by the European Commis-
sion and the European Investment Bank, 
JESSICA (Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas) puts 
the emphasis on sustainability. Unlike 
many other programmes, rather than offer 
subsidies or grants, JESSICA provides low 
interest loans offered through (in the case 
of Pomorskie) the Bank Gospodarstwa 
Krajowego and Bank Ochrony Środow-
iska S.A. Because JESSICA is a long-term 
mechanism, once the funds have been 
spent and repaid, they can be used again 
for new investments.

Two of the projects supported through 
the investment agreements, will have great 
importance for the local community of 
Pruszcz Gdański. They include the con-
struction of a sports centre, part of School 
Complex No. 2, and the development of 
a site near Sikorskiego street involving the 
construction of a sports and recreational 
infrastructure. The city has considerable 
experience with using low-interest JES-
SICA loans because it is already building 
a swimming pool along with technical 
and sports infrastructure in School Com-
plex No. 4 using JESSICA funding.

“The swimming pool project is a good 
example of how beneficial JESSICA is for 
us. With a loan worth more than ten mil-
lion, we save around two million because 
the product is not entirely commercial. 
This is clearly the cheapest system for fi-
nancing such investments the market can 
offer. JESSICA is an interesting product 

 INWESTOR INVESTOR



B
ardzo chciałem posłuchać 
debaty sejmowej po tym, 
kiedy premier Donald 
Tusk złożył wniosek 
o wotum zaufania. Nie-
stety, żadna ogólnopolska 
rozgłośnia radiowa jej nie 
transmitowała. Na osiem, 

w których zasięgu byłem, pięć puszczało 
polski POP. Więc zamiast być świadkiem 

– jak czytam – najważniejszego wydarze-
nia politycznego w ostatnich kilkunastu 
latach Polski, mogłem śpiewać przeboje 
zespołu Lady Pank.

Jeden z liderów tego zespołu kupił 
ponoć sobie na początku lat 90. merce-

desa klasy S. Strasznie na niego narzekał, 
wszystko mu nie pasowało, dopóki któryś 
z pasażerów nie wyłączył ogrzewania 
siedzenia kierowcy, które w połączeniu 
z upalnym akurat latem i permanentnym 
kacem nie tyle odbierało przyjemność 
jazdy, co zamieniało ją w udrękę.

Ja – Bogu dzięki – wiem jak sterować 
ogrzewaniem foteli i choć najnowszy 
mercedes klasy S jest dużo bardziej skom-
plikowany, niż modele sprzed ćwierćwie-
cza, potrafiłem go jakoś ogarnąć.

Wsiadałem do auta zainfekowany 
stereotypem – o, esklasa, wymarzony 
samochód prywatnej inicjatywy. Bardzo 
szybko się z tego stereotypu wyleczyłem 

– prywatnej inicjatywy raczej nie stać 
na kierowcę, a w przypadku tego auta 
właścicielowi nie bardzo wypada siedzieć 
za kierownicą, bo ktoś może go wziąć 
za szofera. W tym mercedesie miejsce 
właściciela jest z tyłu.

Ale kierowca nie ma co narzekać. 
Może jeździć takim samochodem i jesz-
cze mu za to płacą. Jest czego zazdrościć.

Nie będę opisywał wyposażenia czy 
osiągów samochodu, choć może podzielę 
się jedną, właściwie bezużyteczną infor-
macją: ten – jakby nie patrzeć – wielki 
samochód potrafi spalić mniej niż sześć 
litrów na sto kilometrów. Dokładnie 
5,6 litra przy 900 km trasy ze średnią 
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Bez gwiazdy NIE MA JAZDY
Moje pokolenie jest przeklęte. To za naszego życia powstała 
najgorsza muzyka świata. Uważam, że nie ma bardziej klejącego 
się do mózgu, psującego gust – excusez le mot – gówna, niż 
polski pop z przełomu lat 80. i 90.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA  FOT.: MAT.PRASOWE   
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prędkością 78 km/godz. Bogatemu to 
i byk się ocieli.

Premier, jak wiadomo, wygrał sejmowe 
głosowanie, ja wróciłem do Warszawy. 
Na jednokierunkowej ulicy dojechałem 
do blokującego ją samochodu Straży 
Miejskiej. Stanąłem, system auto-stop 
wyłączył silnik. Stoję. Zauważył mnie 
miejski strażnik. Stoi i myśli. Podszedł. 
Otworzyłem okno. –Bardzo pana 
przepraszam, ale będziemy blokować tę 
drogę jeszcze przez dwadzieścia minut. 
Zaraz przyjedzie drugi radiowóz, stanie 
na początku, koledzy będą informować 
kierowców, że nie ma przejazdu.

Takie rzeczy tylko w mercedesie klasy S. 

 IN ENGLISH

WON'T YOU DRIVE 
A MERCEDES BENZ?

My generation is damned. The worst mu-
sic in the whole world was created exactly 
in our time. I think that there’s no bigger 

– excusez le mot – shit sticking to one’s 
mind and spoiling one’s taste than Polish 
pop from the turn of the 80s and 90s.

I really wanted to listen to the parliament 
debate taking place after Prime Minister 
Donald Tusk had called for the vote of 
confidence. Unfortunately, no Polish 
broadcasting station transmitted it. I was 
within range of eight stations, out of 
which five played Polish pop. So instead 
of witnessing the most important (as they 
call it) political event in Poland of the last 

several years, I could merrily sing the hits 
of Lady Pank.

They say one of the leaders of this 
band bought himself a Mercedes S−Class 
in the early 90s. He was complaining 
bitterly about it, nothing suited him at all 
until one of the passengers turned off the 
driver’s seat heater, which – combined 
with the hot summer and permanent 
hangover – made the drive less pleasant 
or even a great torment.

Thank God, I know how to handle 
seat heaters and although the newest 
Mercedes S−Class is much more com-
plicated that the models from before the 
quarter of a century, I could grasp it.

I got into the car infected with the 
following stereotype in mind – S−class, 
the dream car of private enterprise. But 
I soon got over this thinking – private 
enterprise cannot really afford a driver, 
and in the case of this car it’s not right 
for the owner to sit behind the wheel 
because he can be mistook for a chauf-
feur. In this Mercedes, the owner’s place 
is in the back.

But the driver has no reason to com-
plain. He can drive such a car and still get 
paid for that. There’s much to envy him.

I’m not going to describe the car’s 
features or performance, though perhaps 
I should share one piece of useless 
information with you – this huge in fact 
car can use less than six litres per 100 
kilometres. It is precisely 5.6 litre if one 
drives 900 km with the average speed of 
78 kph. The rich always strike it lucky.

As we know, the PM won the vote for 
confidence, and I came back to War-

saw. I was driving a one-way street and 
approached a City Guard’s car blocking 
the street. I stopped, the start-stop system 
turned off the engine. I stood waiting. 
The City Guard noticed me. He was 
standing and thinking for a while. Then 
he approached me. I opened the window 
and heard: “I am really sorry, sir, but we 
are going to block the street for the next 
twenty minutes. Another car will come 
in a minute and stand at the entrance. 
City Guards will keep informing drivers 
that they cannot cross the street.”

Something like that is possible only in 
the Mercedes S−Class. 

WSIADAŁEM DO AUTA 
ZAINFEKOWANY STE-
REOTYPEM –  
O, ESKLASA, WYMA-
RZONY SAMOCHÓD 
PRYWATNEJ INICJATY-
WY. BARDZO SZYBKO 
SIĘ Z TEGO STEREO-
TYPU WYLECZYŁEM – 
PRYWATNEJ INICJATY-
WY RACZEJ NIE STAĆ 
NA KIEROWCĘ



PURPLE 
HAZE
 ZDJĘCIA / PHOTO: KOTY 2 [WWW.KOTY2.COM]
MODELKA / MODEL: EMILIA SOROKA [VOX]
STYLISTA/ STYLIST: DOBROCHNA RAWICKA [DIFRIPERI]
MAKIJAŻ / MAKE UP: EEVI MAKE UP STUDIO
FRYZURY / HAIR: BARTŁOMIEJ GRZEŚ
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RÓŻA/ROSE: CHARLOTTE ROUGE
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SKIRT: EDYTA KACZYŃSKA
BLOUSE: CHARLOTTE ROUGE
BRACELET: IN2YOU

 MODA FASHION



SUKIENKA/DRESS: DIVYA NGUYEN 
KOŁNIERZ/COLLAR: YAKAYAGA
BRANSOLETKI/BRACELETS: IN2YOU
KAPELUSZ/HAT: WŁASNOŚĆ STYLISTKI/STYLIST OWN
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 MODA FASHION

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing
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REKLAMA

GRANIT    MARMUR    PIASKOWIEC    TRAWETRYN

PARAPETY    BLATY    KAMIEŃ ELEWACYJNY

RZESZÓW, UL. MORGOWA 83A     TEL. 17 8577666

www.akropol.pl
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DZIŚ BĘDZIE SŁODKO!

 FELIETON COLUMN

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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Wyzwanie będzie, ale za to proste, efek-
tywne i efektowne, a z wyniku wszyscy 
powinni być zadowoleni: od małych 
paszcz łaknących słodkości jak kania 
dżdżu, po rodzicielskie portfele. No wła-
śnie! Po pierwsze: konia z rzędem temu, 
kto w lokalnym sklepie znajdzie „zdrowy” 
batonik! Po drugie: kiedy już go znaj-
dziemy, jak to możliwe, że mały batonik 

„bezbezbez” z eko suszu jest droższy, 
a zjeść wszak jednego nie sposób? „Ma-
musiu! Chcę ten batonik i ten, i jeszcze 
ten! Mogę pięć?”. Możesz dziecię drogie. 
Zrobimy dziś doskonałe, smaczne 
i naprawdę zdrowe słodycze – batoniki 
(bez cukru, nabiału, glutenu i dodatków 
chemicznych) nie rujnując domowego 
budżetu ani własnego zdrowia. 

 IN ENGLISH

SWEET ON SUGAR!
 

Challenges, fears, tears, troubles, prob-
lems, and life and culinary disasters 
should keep away from us today.

There will be a challenge, however, but 
a simple and effective one, whose results 
will please everyone: from small hungry 
mouths yearning for sweets to parents’ 
purses. Precisely! Firstly: a king’s ransom 
to whoever finds a “healthy” bar in 
a local shop. Secondly: when you finally 
find it, how is that possible that these 
natural, low-calorie “treats” from dried 
eco-something are more expensive and 
in fact inedible? “Mum! I want this bar! 
And this one! And this, too! Can I take 
five?” Of course you can, dear child. To-
day we are going to make perfect, tasty 
and really healthy sweets – bars (without 
sugar, diary, gluten and chemical addi-
tives) that won’t ruin your health nor 
make you go bankrupt.  

BATONIK 
CZEKOLADOWY / RECIPE

SKŁADNIKI NA 10 SOLIDNYCH BATONIKÓW:
daktyle – 300g
orzechy laskowe – 100g
mielone ziarno kakaowca (prawdziwe kakao) lub 
karob albo też miks obu – w sumie ok 3 łyżek (lub 
do smaku)
amarantus ekspandowany (popping z amaran-
tusa) – 1/2 do 3/4 szklanki – lub do odpowiedniej 
konsystencji
olej kokosowy – 1 łyżka (nie jest niezbędny).

WYKONANIE:
Daktyle zmiel na masę, orzechy zmiel na mąkę albo 
nawet na masło jeśli dysponujesz urządzeniem 
wysokoobrotowym lub jeśli tak jak my lubisz strukturę 

„na ząb” zmiel grubo, połącz obie masy z dodatkiem 
kakao (karobu), dodaj tłuszcz kokosowy i popping 
z amarantusa. Ugnieć w jednorodną masę i uformuj 
kształt jaki ci się podoba.Gotowe słodkości przechowuj 
w lodówce. Podawaj schłodzone. 

INGREDIENTS FOR 10 SOLID BARS:
300 g dates
100 g hazelnuts
about 3 tablespoons (or as much as you want) 
ground cocoa (real cocoa) or carob (or mix of both)
from 1/2 to 3/4 cup (or the amount you need for 
proper consistency) expanded amaranth (popped 
amaranth)
1 tablespoon coconut oil (not essential) 

 
INSTRUCTIONS:
Grind the dates until they are smooth and the hazelnuts 
until they have the consistency of flour or even butter 
(if you have a high-speed device). And if you want to 
feel the nuts crunch in your mouth, you can leave them 
coarsely ground. Mix the two ingredients with cocoa (or 
carob), add the coconut oil and popped amaranth. Knead 
until well-mixed and form any shape you like.
Store the ready sweets in a fridge. Serve chilled.

BATONIK 
POMARAŃCZOWY / RECIPE

SKŁADNIKI:
daktyle suszone (trzy garści)
 jagody goji suszone (garść)
skórki pomarańczowe (najlepiej domowe) suszone 
lub świeże – kilka paseczków
amarantus ekspandowany i/lub proso ek-
spandowane (w sumie – 1/2-3/4 szklanki lub do 
odpowiedniej konsystencji)

WYKONANIE:
Daktyle, jagody i skórki zmiel w dowolnym 
urządzeniu wysokoobrotowym albo zmiażdż 
w wyciskarce ślimakowej lub też zmiel w maszynce 
do mięsa (możesz próbować też w niskoobrotowych 
urządzeniach z dodatkiem wody ale masa nie może 
być zbyt wilgotna – zwiększ wówczas ilość suchych 
składników). Uformuj batoniki, szyszki lub pralinki, 
schłodź w lodówce i podawaj. 

INGREDIENTS FOR ORANGE BAR:
3 handfuls dried dates
handful of goji berries
several strips of dried (preferably home-made) 
or fresh orange peels
from 1/2 to 3/4 cup (or the amount you need for 
proper consistency) expanded amaranth and/
or millet

INSTRUCTIONS:
Grind the dates, berries and peels in any high-speed 
device, a juicer or a meat mincer (you can also try 
adding some water and using low-speed devices, 
but the mass cannot be too wet – add more dry 
ingredients then). Form bars, cones or pralines, chill in 
a fridge and serve.

Wyzwania, wyznania, lęki, leki, problemy, katastrofy kulinarne 
i życiowe dziś niech trzymają się od nas z daleka.

 TEKST: IWONA ZASUWA
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i działy, wliczając w to właśnie kierow-
ców TIRów – okazuje się, że kobieca 
ręka przyda się wszędzie i nawet na tym 
stanowisku często zawstydzają jakością 
wykonywanej przez nich pracy swoich 
kolegów. OMEGA Pilzno otwiera się więc 
na płeć piękną, do pań skierowane są też 
specjalne programy. W konsekwencji, 
można spotkać je również na najwyż-
szych, kierowniczych stanowiskach.

NIE TYLKO PRACA
Nie tylko awanse i rotacje wewnętrzne 
gwarantują nam, że nie wylądujemy 
przy biurku, przy którym spędzimy 
resztę życia. Praca dla OMEGA Pilzno 
to szkolenia, warsztaty i ciągłe podno-
szenie kwalifikacji. Zaczynamy już od 
samego początku. 

– Każdy nowy pracownik bierze udział 
w szkoleniu adaptacyjnym. Dzięki temu 
zaczynają pracę znając zespół i „czując” 
swoje stanowisko i obowiązki. To bardzo 
ułatwia dalszą pracę i wdrażanie się – za-
znacza Marzena Pelc. – W zależności od 
tego, czym się w firmie zajmujemy, jest 
także cały cykl szkoleń stanowiskowych, 
dzięki czemu łatwiej jest awansować 
i zdobywać nowe kompetencje. Oczywi-
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Grupa Kapitałowa OMEGA Pilzno to dziś jeden z największych pracodawców w tym sektorze 
operatorów logistycznych. Zarządzanie kadrami, które mogłyby zaludnić małe miasto nie jest 
łatwe. W związku z tym, a także szybkim rozwojem, firma prowadzi niemal ciągłą rekrutację.

 TEKST : ŁUKASZ TAMKUN    FOT.: MAT. PRASOWE  
    

JAK ZOSTAĆ PRACOWNIKIEM OMEGA PILZNO?
Każda z ponad tysiąca osób pracujących 
w OMEGA Pilzno została starannie 
wybrana w procesie rekrutacji.  Nie ma 
jednak klucza, wedle którego pracownicy 
trafili do firmy. Rekrutacja prowadzona 
jest kompleksowo, a każde stanowisko to 
inne wymagania. Nacisk kładziony jest 
na cechy indywidualne pracownika, a nie 
na spełnienie odgórnych wymagań.

– Wykształcenie kierunkowe na pewno 
pomaga, choć w żadnym razie nie jest 
gwarancją zatrudnienia – mówi Marzena 
Pelc, Pełnomocnik Zarządu ds. HR 
w OMEGA Pilzno. - Kluczowe są takie 
cechy, jak elastyczność, kompetencje i do-
świadczenie, ale i postawa czy też zdol-
ność do szybkiego uczenia się. Staramy 
się poznać człowieka, zanim zdecydujemy 
się go zatrudnić – dodaje Marzena Pelc.

Jeśli chcemy aplikować do firmy, ale 
nie mamy wystarczająco bogatego CV, 
zawsze warto jest dać się poznać i czegoś 
przy okazji nauczyć. Wielu z obecnych 
pracowników, zaczynało właśnie od 
stażu. Jeśli uda się nam w ten sposób 
wykazać, całkiem możliwe, że znaj-
dziemy w firmie swoje miejsce i droga 
kariery stanie przed nami otworem.

Co się stanie, jeśli nie trafimy do-
kładnie na to stanowisko, na którym 
docelowo chcielibyśmy pracować? Do 
tego służą rekrutacje wewnętrzne, w ra-
mach których można ubiegać się o awans 
i zmianę działu w granicach całej grupy 
kapitałowej. Jako wisienkę na torcie, 
dla pracowników stworzono klarowny 
system premiowania. 

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA?
Grupa Kapitałowa OMEGA Pilzno to 
złożona struktura. Firma dzieli się na 
działy transportu, działy spedycji oraz 
kilka działów wspierających. Każdy 
z nich to inna specyfika pracy, a więc 
i inne wymagania względem pracowni-
ka. Przeliczyłby się ten, kto spodziewa 
się, że praca w OMEGA Pilzno to tylko 
kierowca TIRa. Jeśli więc niepewnie 
czujemy się za kółkiem albo przerażają 
nas wielkie maszyny – droga kariery 
w OMEGA Pilzno wcale nie jest przed 
nami zamknięta. Mamy bowiem do 
dyspozycji na przykład dział handlowy, 
HR, jakości, rozliczeń czy spedycji. 

I choć branża wydaje się raczej męska, 
kobiet w firmie znajdziemy zaskakująco 
dużo. Okupują one wszystkie szczeble 

PRACA DLA  
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they begin their work already knowing 
the team and ‘understanding’ their job 
and duties. This greatly facilitates further 
work and adaptation to the new environ-
ment,” says Marzena Pelc. “Depending 
on a given job, there is also a whole series 
of on-the-job training courses, which 
help employees advance and develop 
new skills. Each employee can obviously 
apply for every licence he or she needs in 
a given position,” says Ms Pelc.

So if you want to work in logistics and 
forwarding, the path to OMEGA Pilzno 
is open. The fact that the company is 
recruiting almost all the time and that 
the process of employing new people is 
very flexible gives a chance for everyone, 
both experienced specialists and young, 
ambitious people already entering the 
market, regardless of their sex. And when 
we add to this a simple bonus system, 
excellent promotion prospects and the 
possibility of developing one’s skills all 
the time, it seems that applying for a job 
at OMEGA Pilzno can be the best choice 
in planning your career. 

ście każdy z pracowników ma możliwość 
zrobienia wszelkich możliwych licencji, 
które będą mu na danym stanowisku 
potrzebne – tłumaczy pani Marzena.

Jeśli więc chcemy pracować w logisty-
ce i spedycji, droga do OMEGA Pilzno 
jest otwarta. Niemal ciągła rekrutacja 
wraz z dużą elastycznością przy zatrud-
nianiu nowych osób dają poczucie, że 
zawsze jest szansa. Praca jest tak dla do-
świadczonych specjalistów, jak i dopiero 
wchodzących na rynek pracy ambitnych, 
młodych ludzi, niezależnie od płci. Jeśli 
jeszcze dodamy do tego jasny i klarowny 
system premiowania, szerokie możliwo-
ści awansu i możliwość ciągłego podno-
szenia kwalifikacji – całkiem możliwe, 
że złożenie aplikacji do OMEGA Pilzno 
będzie najlepszym wyborem w planowa-
niu naszej kariery. 

 IN ENGLISH

 
WORKING FOR A GIANT

The OMEGA Pilzno Consortium is today 
one of the biggest employers among 
logistic operators. Managing as many 
people as a small city could hold is not 
easy. As a result and because of its rapid 
development, the company is recruiting 
almost all the time. 

HOW TO GET A JOB AT OMEGA PILZNO?
Each of more than a thousand people 
working at OMEGA Pilzno has been 
carefully selected during the recruit-
ment process. But there is no key accor-
ding to which the employees are chosen. 
The recruitment procedure is a com-
prehensive one, and there are different 
requirements for each position. The 
company places particular emphasis on 
its employees’ individual features, not 
on meeting top−down demands.

“Specialized education certainly helps 
but does not guarantee employment,” 
says Marzena Pelc, Plenipotentiary of the 
Board for HR at OMEGA Pilzno. “Key 
features include flexibility, competence 
and experience, as well as one’s attitude 
and ability to learn fast. We try to get to 
know the candidates before we decide to 
hire them,” says Marzena Pelc.

If you want to apply to join the compa-
ny but lack an impressive CV, it is always 
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worth coming to learn something and let 
the company get to know you. Many of 
the current employees began as trainees. 
If you manage to prove yourself this way, 
it is very likely that you will find a place 
for yourself in the company and that 
your path to career will slide open.

And what if you get a slightly different 
position from the one you would like to 
obtain? This is where in-house recruit-
ment comes in handy. You can apply for 
promotion and change of department 
within the whole consortium. Moreover, 
as a true icing on the cake, the company 
offers a simple bonus system.

WHAT ARE THE OPPORTUNITIES FOR WORK?
The OMEGA Pilzno Consortium is 
a complex structure. The company is 
divided into transport, forwarding and 
several support departments. The cha-
racter of work itself and requirements 
towards employees differ depending on 
the department. Those who think that 
working at OMEGA Pilzno consists only 
in driving a truck are definitely wrong. 
So even if you do not feel certain behind 
the wheel or fear large machines, you 
can still pursue your career at OMEGA 
Pilzno. Because the company includes 
also sales, HR, quality, settlement and 
forwarding departments.

And although this line of business 
seems dominated by men, the company 
employs many women, too. They can 
be found at all levels and in all depart-
ments, even among truck drivers – it 
turns out that women can be of help 
everywhere and even in such positions 
often put men to shame with the quality 
of their work. OMEGA Pilzno opens up 
to the fair sex and, what is more, offers 
programmes developed specially for 
women. Consequently, they hold also 
top, managerial positions.

MORE THAN WORK
It is not only promotions and internal 
rotation that guarantee you will not 
end up behind a desk for the rest of 
your life. Working at OMEGA Pilzno 
means training courses, workshops and 
continued development of the employ-
ee’s skills and qualifications. We start 
from the very beginning.

“Each new employee takes part in an 
adaptation training, thanks to which 







– To początek nowej ery na lotnisku w  Rzeszowie i  ogromnie 
się cieszę, że udało nam się porozumieć z nowym polskim prze-
woźnikiem, aby swoimi połączeniami regularnymi objąć właśnie 
Rzeszów – podkreślił Stanisław Nowak, prezes rzeszowskiego lot-
niska. Dodał, że ogromne znaczenie w tym przedsięwzięciu ma 
także fakt, iż samolot przewoźnika będzie na stałe bazował w Por-
cie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. – To wielki przeskok dla nasze-
go lotniska, bowiem baza samolotu oznacza także wielki krok do 
przodu w  kontekście wykorzystania naszej infrastruktury tech-
nicznej, na czele z nowo wybudowanymi hangarami do obsługi 
technicznej – oznajmił prezes Nowak

Dla nas jest to również szczególny dzień i doniosła chwila, bowiem 
wchodzimy na rynek regularnych połączeń lotniczych jako linia 
nowa, ale też posiadająca duże doświadczenie w projektach czarte-
rowych, a  także jako jeden z  największych w  Polsce tour-opera-
torów – podkreślił Michał Mikołajczak, wiceprezes 4YOU Airlines.
Zdaniem wiceprezesa Mikołajczaka to właśnie doświadczenie 
i długa obecność na rynku turystycznym firmy Alfa Star, która od 

początku działalności 4YOU Airlines jest zaangażowana w ten pro-
jekt, pozwoliły realnie myśleć o urzeczywistnieniu tego ambitne-
go przedsięwzięcia. – Jesteśmy przekonani, że oferowany przez nas 
produkt będzie cieszył się zainteresowaniem i zaufaniem pasażerów, 
bowiem proponujemy bardzo prosty system rezerwacji i przejrzystą 
politykę cenową, zarówno pod względem ceny przelotu, jak też 
opłaty za bagaż i oferty sprzedaży pokładowej – zaznaczył przedst-
awiciel nowej linii lotniczej. 

Pierwsze loty z Rzeszowa do ośmiu nowych portów docelowych od-
będą się 3 listopada. Świetną informacją dla pasażerów będzie to, że 
z okazji ogłoszenia nowych połączeń przewoźnik oferuje pasażerom 7 
tys. biletów na wszystkie trasy dostępne w siatce połączeń w promo-
cyjnej cenie 47 złotych w jedną stronę (ze wszystkimi opłatami). Pro-
mocja będzie trwała przez cały sierpień br., a rezerwacji będzie można 
dokonywać online  pod adresem www.4YOUAIRLINES.com lub też 
w najbliższym biurze podróży. – Liczba miejsc w inauguracyjnej pro-
mocji jest ograniczona, zatem zachęcam wszystkich do jak najszybsze-
go zapoznania się z naszą ofertą – podkreślał Michał Mikołajczak.

17 lipca br. przedstawiciele nowej linii lotniczej 4YOU Airlines 
z Warszawy ogłosili uruchomienie połączeń z Rzeszowa do 
ośmiu nowych destynacji. Loty będą realizowane samolotem 
typu Airbus 320 - będzie to pierwszy samolot bazujący na 
stałe na lotnisku w Jasionce.

4YOU Airlines ogłasza bazę i nowe 
regularne trasy z Rzeszowa
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Na zakończenie konferencji przedstawiciele rzeszowskiego lotnis-
ka oraz 4YOU Airlines, wraz z zastępcą prezydenta Markiem Us-
trobińskim oraz wicemarszałkiem województwa podkarpackiego 
Lucjanem Kuźniarem podpisali pamiątkowy dokument nawiązu-
jący do uroczystej konferencji.
 

IN ENGLISH  

 4YOU Airlines announces new base and new regular 
flights from Rzeszow

On 17 July, representatives of 4YOU Airlines, a new airline from 
Warsaw, announced the launch of eight new connections from 
Rzeszow. The f lights are going to be operated by an Airbus 320, 
which will be the first aircraft permanently based at the airport 
in Jasionka.

-“It is the beginning of a new era for the airport in Rzeszow. I am 
really pleased that we have managed to reach an agreement with 
the new Polish carrier to include exactly Rzeszow in its regular 
flight network,” says Stanisław Nowak, President of the airport in 
Rzeszow. He adds that what is crucial in this undertaking is the 
fact that the carrier’s airplane will be permanently based at the 
Rzeszow-Jasionka Airport. “It is a huge leap for our port because 
an aircraft base means also a great step forward in using our tech-
nical infrastructure, especially the newly built maintenance hang-
ars,” adds President Stanisław Nowak.

“The event is very special and important for us, too, as we enter the 
market of regular flights as a new airline but one with wide experi-

ence in charter projects and one of the largest tour operators in Po-
land,” says Michał Mikołajczak, Vice-President of 4YOU Airlines.

According to Mikołajczak, it is precisely experience and long pres-
ence on the market of the tourist company Alfa Star, which has 
been involved in the project since the beginning of 4YOU Airlines, 
that let them think realistically about implementing this ambitious 
undertaking. “We are convinced that the product we offer will en-
joy popularity and confidence among passengers as we propose 
a very simple booking system and a clear pricing policy in terms of 
costs of the flights themselves, baggage fees and our onboard sales 
offer,” says the representative of the new airline.

The first flights from Rzeszow to eight new destinations will leave 
on 3 November. Another great piece of information for passengers 
is that – to celebrate the launch of the new connections – the carri-
er offers 7,000 single tickets for all flights available in its network at 
a special price of only PLN 47 (all fees included). The special offer 
will be available throughout the whole August 2014, and the tick-
ets can be booked online on www.4YOUAIRLINES.com or in the 
nearest travel agency. “The number of seats in our inaugural offer 
is limited, which is why I encourage everyone to consider the offer 
as soon as possible,” says Michał Mikołajczak.

The conference ended with a  special commemorative document 
being signed by representatives of Rzeszow Airport and 4YOU Air-
lines, as well as Deputy Mayor Marek Ustrobiński and Vice-Mar-
shal of the Podkarpackie Voivodeship Lucjan Kuźniar.

Przeloty z Rzeszowa:

Mediolan-Bergamo – 2x w tygodniu
Bruksela-Charleroi – 2x w tygodniu
Dortmund – 2x w tygodniu
Edynburg – 2x w tygodniu
Barcelona-Girona – 2x w tygodniu
Paryż-Charles de Gaulle – 3x w tygodniu
Rzym-Fiumicino – 2x w tygodniu
Tel Awiw – 1x w tygodniu

IN ENGLISH

Flights from Rzeszow:

Milan-Bergamo – 2x per week
Brussels-Charleroi – 2x per week
Dortmund – 2x per week
Edinburgh – 2x per week
Barcelona-Girona – 2x per week
Paris-Charles de Gaulle – 3x per week
Rome-Fiumicino – 2x per week
Tel Aviv – 1x per week





Grecka wysepka Kos to miejsce niezwykle sło-
neczne i kameralne, opasane błękitnymi wodami 
Morza Egejskiego. Z uwagi na przepiękne wi-
doki, długie piaszczyste plaże oraz bardzo re-
kreacyjny charakter wyspy, co roku odwiedza-
ją ją rzesze turystów, w tym rodziny z dziećmi, 

pasjonaci joggingu czy kolarstwa. Zważywszy na małą powierzch-
nię (przejechanie z północy na południe zajmuje niecałą godzin-
kę!) głównymi środkami transportu są tutaj skutery i rowery, które 
pozwalają na odkrywanie zacisznych zakątków wyspy. Wy-
pożyczalnie tego sprzętu zlokalizowane są przy większości ho-
teli. Warto wiedzieć, iż zwiedzenie popularniejszych miejsc zajmie 

tekst: Kamila Smolik
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nam 1 dzień. W centrum miasta Kos warto przystanąć pod pla-
tanem zwanym Drzewem Hipokratesa, pod którym ojciec medycyny 
przekazywał wiedzę swoim uczniom. Asklepion to kolejne mia-
sto, którego nie można przegapić. Znajdziemy tu najbardziej rozle-
głe stanowisko archeologiczne, ukazujące pozostałości po świąty-
ni Eskulapa oraz szkole medycznej. Imprezowicze powinni zwiedzić 
miejscowość Kardamena, gdzie można spędzić niezapomniany czas 
w licznych dyskotekach i barach. W ramach rozrywki, za ok. 18 €, 
można również zaszaleć na terenie największego parku wodnego 
na wyspie - Aquapark Lido. Dla amatorów dłuższego zwiedzania po-
lecamy wycieczki fakultatywne do Bodrum (Turcja). Bilety można 
nabyć przy porcie w mieście Kos.

Wakacje w pełni, a Ty nie wiesz jak spędzić długo wyczeki-
wany urlop? Masz dosyć miejskiego zgiełku, ciągłych korków 
i potrzebujesz błogiego odpoczynku? Malownicze wysepki 
KOS oraz DJERBA to właśnie to, czego potrzebujesz!

Kos



Drugą, równie pasjonującą wysepką jest położona nad Morzem Śród-
ziemnym Djerba. Według legendy to właśnie tu Odyseusz oraz jego 
współtowarzysze, po powrocie z Troi, zaklęci zapachem lotosu, mie-
li pozostać na zawsze. Tunezyjska wyspa, nazywana „Krainą Ludzi 
Szczęśliwych”, połączona od czasów rzymskich groblą z kontynentem 
afrykańskim, jest idealnym miejscem dla turystów oczekujących prze-
pięknych, szerokich plaż oraz możliwości uprawiania sportów wod-
nych. Położona w strefie podzwrotnikowej (co jest gwarantem zawsze 
słonecznej pogody i wysokich temperatur) Djerba jest określana mia-
nem śródziemnomorskiego odpowiednika Thaiti. Mieszkańcy wyspy, 
pomimo różnorodności kulturowej, są bardzo otwarci i przyjaźni. Tak 
jak w przypadku wysepki Kos na zwiedzanie można poświęcić niecały 
dzień. Warto zwiedzić fort z XIII−XIV wieku w Houmt Souk ( Haumat 
as- Suk), które odgrywa rolę głównego miasta wyspy. Ciekawą archi-
tekturą wysepki mogą zainteresować się pasjonaci kultury arabskiej 
i żydowskiej, którzy znajdą tu ponad 39 synagog oraz 213 meczetów 
charydżyckich i ibadyckich. Co więcej, na południu można odwiedzić 
fenickie ruiny Meninx – osady założonej w VIII w. p.n.e.

Djerba to przede wszystkim strefa relaksu, którą zapewniają liczne 
hotele all inclusive. Co więcej, to miejsce pełne tradycyjnych wio-
sek, domów z charakterystycznymi niebieskimi drzwiami oraz tar-
gów, na których można kupić tradycyjne wyroby garncarskie czy 
ręcznie tkane dywany, które  będą doskonałą pamiątką z niezapo-
mnianych afrykańskich wakacji.

IN ENGLISH

It is a high summer and you don’t know how to spend 
your long-awaited holiday? You have had enough of the 
hustle and bustle of the city life, constant traffic jams 
and you need blissful relax? The picturesque islands, 
Kos and Djerba are exactly what you need. 

A  small Greek island, Kos is an unusually sunny and cozy pla-
ce encircled with blue waters of the Aegean Sea. Due to the be-
autiful views, long sandy beaches and a very recreational charac-
ter of the island, the numbers of tourists including families with 
children, jogging or cycling fans are visiting it every year. Taking 
into consideration its small size (going from the north to the so-
uth takes just under one hour!), the main means of transport are 
here scooters and bikes, which help you to discover the sheltered 

spots on the island. The rental shops of this equipment are loca-
ted nearby most of the hotels. It’s worth knowing the fact that vi-
siting the most popular places will took only one day. In the city 
center of Kos, it’s worth stopping under the plane tree called the 
Tree of Hippocrates under which, according to the legend, the 
father of medicine taught his pupils the art of medicine. Askle-
pieion is another place in Kos, which shouldn’t be omitted. You 
can find there the vastest archeological site showing the ruins of 
the temple of the god Asclepius and medical school. Those who 
like parties should visit the village of Kos, Kardamena where you 
can spend unforgettable moments in numerous discos and bars. 
As a part of entertainment, you can have fun in the biggest water 
park on the island, Aqua park Lido for about €18. For the ama-
teurs of the longer sightseeing, optional trips to Bodrum, Tur-
key are offered. The tickets can be purchased in the port of Kos. 

The second, equally fascinating Island is Djerba, located on the 
Mediterranean Sea. According to the legend, this is where Odysse-
us and his companions after their return from Troy were enchan-
ted with the scent of lotus to stay there forever. The Tunisian island 
called the “Land of the Lotus-Eater” connected since the times of 
the Romans with a causeway with the African continent is the per-
fect place for the tourists expecting the beautiful, wide beaches and 
possibilities to do water sports. Located in the subtropical zone 
(which guarantees always a sunny weather and high temperatures), 
Djerba is being called the subtropical equivalent of Tahiti. The in-
habitants of the island, despite cultural diversity, are very open and 
friendly. Just like Kos, the island can be explored within one day. 
It is worth visiting the fortress from being built between the 13th 
and 14th century in Houmt Souk (Haumat as-Suk) which plays the 
role of the main city of the island. The enthusiasts of Arabian and 
Jewish cultures can get interested in the unique architecture of the 
island, since there are over 39 synagogues and 213 mosques of the 
Kharijites and the Ibadis. What is more, you can visit the Phoeni-
cian ruins of Meninx on the south, which was the settlement foun-
ded in the 8th century BC. 

Above all, Djerba is the sphere of relax which is provided thanks to 
numerous all inclusive hotels. Moreover, the place is full of traditio-
nal villages, houses with distinctive blue doors and markets whe-
re you can buy traditional pottery or handmade carpets which co-
uld be a perfect souvenir from the unforgettable African holidays.
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Już od początku września br. w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Ja-
sionka” pojawi się nowy operator oferujący usługi transporto-
we. Posłużą do tego nowe (rocznik 2014), komfortowe i ozna-
kowane emblematami Portu Lotniczego samochody osobowe 
Hyundai oraz 9-osobowe busy. Firma Idea Cars zaproponuje pa-
sażerom korzystającym z lotów do i z Rzeszowa zupełnie nową, 
ulepszoną jakość usług komunikacyjnych – przejazd na trasie po-
między Rzeszowem a lotniskiem w jednej, stałej stawce wy-
noszącej 59 złotych (brutto). Co warte podkreślenia, stawka 
w podanej wysokości będzie obowiązywać przy przejeździe na 
dowolny adres w granicach Rzeszowa. W godzinach nocnych 
(22:00 – 5:00) opłata będzie powiększona o 20 złotych brutto.

Oczywiście z transportu nowego operatora będzie można korzystać 
w obu kierunkach i nie tylko na trasie pomiędzy stolicą Podkar-
pacia a lotniskiem. W przypadku innego miejsca docelowego na-
liczana będzie opłata w wysokości 9,90 zł plus stawka 3,90 za 
przejechany kilometr. Kierowcy Idea Cars będą identyfikowa-
ni jednolitym uniformem służbowym, ponadto będą wyposaże-
ni w czytniki kart płatniczych oraz posiadać komunikatywną 
znajomość języka angielskiego, co z pewnością ułatwi kontakt 
z pasażerami obcojęzycznymi.

Uruchomienie nowych możliwości transportowych to kolejny krok 
władz rzeszowskiego lotniska do polepszenia jakości usług dostęp-
nych w Porcie Lotniczym. Dzięki wprowadzeniu jednej, sta-
łej opłaty pasażerowie nie będą już musieli zastanawiać się nad tym, 
ile „wybije” taksometr. Zapewnienie przez usługodawcę fabrycz-
nie nowych aut ma z kolei być dodatkową korzyścią poprawia-
jącą komfort podróżowania. Przewoźnik uruchomi również 
specjalnie oznakowany punkt informacyjny w stref ie ogólno-
dostępnej w terminalu pasażerskim, gdzie m.in. będzie moż-
na wypożyczyć samochód, a także oznakuje miejsca postojowe 
dla swoich samochodów. Dostępna będzie również specjalna 
linia telefoniczna służąca do zamawiania usługi transportowej 
pod wskazany przez klienta adres.

IN ENGLISH

The new quality of the transport services  
at Rzeszów Airport

With the beginning of September this year, a new operator of-
fering transport services will start working at Rzeszów-Jasion-
ka Airport. New (year 2014), comfortable and marked with the 
Airport’s emblems vehicles, Hyundais and 9-seat minibuses will 
serve for this purpose. The company, Idea Cars offer its passen-
gers using he f lights to and from Rzeszów a completely new, im-
proved quality of the transportation services – the ride on the 
route between Rzeszów and the airport will have one and con-
stant fare which is 59 zlotys gross. What is worth stressing, the 
fare which was given above will be the same no matter what ad-
dress will you choose within Rzeszów. In night hours (from 22.00 
to 5.00), the fare will be 20 zlotys gross higher.
 
Certainly, the new operator will go both ways and not only on 
the route between the capital city of Podkarpacie, Rzeszów and 
the airport. In case of a different destination, the f lat rate of 9.90 
zlotys plus a rate of 3.90 zlotys for every another kilometer. The 
drivers of Idea Cars will be dressed in uniforms as well as they 
will be equipped with the payment terminals. Moreover, they 
will speak English communicatively which will make the con-
tact with foreign passengers easier. 

Opening new transport opportunities is another step of the Rze-
szów Airport’s authorities to improve the quality of the servi-
ces available at the Airport. Thanks to one set rate, the passen-
gers do not have to bother about the fare for the ride any more. 
While the brand new cars offered by the company are the ad-
ditional advantage improving the comfort of travelling. The 
operator will open an information points in the public area of 
the passenger terminal with special signs where you could for 
example rent a car, and will mark the parking spaces for its ve-
hicles. There will be a special hotline enabling ordering the taxi 
for the appointed address.

Nowa jakość usług transportowych na 
lotnisku w Rzeszowie

Idea Cars



Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... 10:40 12:55 FR863 738

......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

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

1...... 17:45 19:35 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 LH1385 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 FR2137 738

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

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (15.08 - brak lotu) 05:50 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (17.08 - brak lotu) 08:50 09:45 LO3806 E195/E175

1 2 3 4 5 6 7 15:00 15:50 LO3802 DH4

1 2 3 4 5 6 7  (15.08 - brak lotu) 17:55 18:45 LO3808 DH4
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

1......     14:25 18:10 FR8224 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... 06:05 10:15 FR862 738

......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

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

1...... 13:40 17:20 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 FR2236 738
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Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.07.2014 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą 
aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 05.03.2014 
Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 6:10 9:50 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.....    18:25 21:05 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6. (03.08 - brak lotu) 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 (15.08 - brak lotu) 16:35 17:30 LO3807 DH4

1 2 3 4 5 . 7
(14 -15.08 - brak lotu)

22:40 23:35 LO3803 DH4





D
A

N
E 

T
EL

EA
D

R
ES

O
W

E 
LO

T
N

IS
K

A 
/ A

IR
PO

RT
 T

EL
EA

D
D

R
ES

S 
D

AT
A



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY

Summ e r   
la s t   m in u te



WIĘCEJ 
o „miejskich” kosmetykach 
przeczytasz w magazynie 

Douglas 
w wersji na tablet  

i iPhone.
douglas magazyn pl

YOUR PARTNER IN BEAUT Y
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Szybkie tempo, zgiełk, indu-
strialne otoczenie – jednym 
słowem: miasto. Przestrzeń, 

która ma wysokie wymagania. 
Także wobec kosmetyków.  

Co powinno znaleźć się 
w kosmetyczce kobiety z me-
tropolii? Spójrz, co dla ciebie 

przygotowaliśmy. 
2

1  Clarins
Instant Light Lip Perfector to 
błyszczyk do ust o subtelnym, 
pastelowym kolorze.  Rozpiesz-
cza usta koktajlem składników 
pielęgnujących (Reflet rose),  
12 ml, nr 287930

69 zł
2  Sensai

Bibułki matujące służą do 
usuwania nadmiaru sebum 
lub wilgoci z twarzy bez naru-
szania makijażu i bez koniecz-
ności dokładania kolejnej 
warstwy pudru w ciągu dnia, 
nr 424881

59 zł
3  Collistar

Superprecyzyjna, odporna na 
wodę mascara do rzęs gwa-
rantuje pogrubienie, podkrę-
cenie i wydłużenie rzęs,
8 ml, nr 789632

99 zł
69 zł
4  Sensai

Nawilżająca mgiełka do od-
świeżania twarzy, która dzięki 
unikalnej technologii pobu-
dza skórę do produkcji kwasu 
hialuronowego. Doskonale się 
wchłania i powstrzymuje sta-
rzenie się skóry,  
100 ml, nr 499066 

279 zł
5  Sensai 

Bronzing Duo to jedwabisty 
puder z dwoma odcieniami 
brązu i migoczącymi złotymi 
drobinami,  
4,3 g, nr 648260

175 zł
6  Douglas nails hands feet

Pilnik do paznokci o delikat-
nej strukturze. Zaprojektowa-
ny z myślą o kruchych paznok-
ciach, subtelnie je kształtuje, 
nr 392082

19,90 zł

Konsultacja: Marcelina Michalak

MIEJSKI  MUST HAVE
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YOUR PARTNER IN BEAUT Y

WIĘCEJ 
o kosmetykach na lato  

przeczytasz 
w magazynie Douglas 

w wersji na tablet  
i iPhone.

douglas magazyn plSwoboda, wiatr i słońce. To trio, które gwarantuje udany 
wypoczynek. Tyle że tobie. Bo twoja skóra podczas wakacji wymaga 
wyjątkowej ochrony. Co powinnaś wziąć ze sobą, aby pamiątką były 
miłe wspomnienia, a nie przesuszona skóra?

WAKACYJNY MUST HAVE
Konsultacja: Marcelina Michalak

1  Douglas Sun
Krem nawilżający chroniący 
skórę przed działaniem pro-
mieni słonecznych. Zawiera 
film słoneczny  
SPF 30, 50 ml, nr 789679

39,90 zł
2  Artdeco

Wodoodporny eye-liner 
w energetycznym, intensyw-
nym kolorze,  
nr 813523

64,90 zł
3  Artdeco

Wodoodporny tusz do rzęs 
zawierający odżywcze eks-
trakty roślinne. Wydłuża i za-
gęszcza rzęsy,  
nr 813534

64,90 zł
4  Artdeco

Odporna na działanie wody 
kredka  
do ust o wyjątkowej trwałości 
koloru, nr 813512

59,90 zł
5  Douglas XL.xs 

Woda micelarna z ekstraktem 
z róży i oczaru (bez parabe-
nów) pielęgnuje skórę i uła-
twia usuwanie makijażu, 50 
ml, nr 618404

12,90 zł
6  Douglas XL.xs   

Żel pod prysznic (bez para-
benów) wzbogacony eks-
traktem mięty wodnej oraz 
aloesu. Działa rewitalizująco 
i nawilżająco,  
75 ml, nr 618423

7,90 zł
7  Artemis

CC Cream wyrównuje koloryt 
skóry oraz nawilża i regeneru-
je. Krem minimalizuje też 
pierwsze zmarszczki,  
50 ml, nr 738234

119 zł
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MISTRZOWSKI LOOK

Wydatne, karminowe usta i mocno podkreślone rzęsy.  
To esencja kobiecości, którą w swoich makijażach wychwala 
genialny wizażysta Tom Pecheux, współpracownik samego 
Josepha Altuzarry. Oto adaptacja według blogerki Anny 
Skury (what-anna-wears.blogspot.com).

1  NYX 
Eyeshadow Base, baza  
pod cienie do powiek  
(01 White), 6 g, nr 531917 

31,90 zł 
2  NYX 

Nude Matte Shadow, matowy cień 
do powiek (01 Birthday  
Suit lub 18 Kiss the Day),  
1,9 g, nr 729507 

27,90 zł
3  NYX 

HD Studio Photogenic Foundation, 
doskonale kryjący podkład rozświe-
tlający, 36 g, nr 604093 

83,90 zł 
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Tom Pecheux zazwyczaj koncentruje się na łączeniu 
przeciwstawnych kolorów. Dlatego tutaj delikatnie 
podkreślonej czernią linii rzęs towarzyszy pokryta 

matowym (niemal białym) cieniem powieka. 
Trwałość makijażu oka gwarantuje baza pod cienie.   

WHAT-ANNA-WEARS.BLOGSPOT.COM

Najmodniejsze w tym sezonie usta – czerwone  
i matowe! Tom Pecheux radzi, aby przy stosowaniu 

karminowej barwy precyzyjnie zaznaczyć kontur ust. 
Przydatny w tym celu będzie wielofunkcyjny korektor 

(Wonder Pencil). 

4  NYX 
Eyebrow Cake Powder, zestaw  
do perfekcyjnego makijażu brwi  
(03 Taupe/Ash, nr 405076 lub 06 
Blonde, nr 574744) 

29,90 zł
5  NYX 

Wonder Pencil, wielofunkcyjny 
korektor w kredce (01 Light),  
nr 780440 

24,90 zł 
6  NYX  

Matte Lipstick, matowa pomadka 
do ust o działaniu nawilżającym 
i odżywczym (05 Indie Flick),  4,5 
g, nr 663111

29,90 zł

5 x

Zestaw NYX z paletą do maki-
jażu Butt Naked Eyes oraz  

kredką Wonder Pencil 

Zainspiruj  s ię  maki jażem i  stro jem 

zaprezentowanym przez Annę Skurę .

Opubl ikuj  swoje zdjęcie  na of ic ja lnym 

fanpage 'u  per fumeri i  Douglas Polska . 

Najc iekawsze i  na jp iękniejsze 

nagrodzimy! 

DAJ SIĘ ODKRYĆ!

Nagrody są więcej niż interesujące. Mamy  

do zaoferowania 3 sztuki unikalnych okularów 

przeciwsłonecznych marki Giorgio Armani  

w ekskluzywnych oprawkach. Możesz też stać się 

właścicielką jednego z 5 zapachów Giorgio Armani Si. 

Do wygrania jest także jeden z 5 zestawów  

kosmetyków sygnowanych przez markę  

Laura Mercier lub jeden z 5 zestawów do makijażu 

wraz z wielofunkcyjną kredką marki NYX. 

Na zgłoszenia czekamy do 15.08.2014. 

Regulamin konkursu znajduje się na:

www.cppolska.com.pl/regulamin_konkurs_douglas

Woda perfumowana 
50 ml  
Giorgio Armani  
Si

Stylowe i kobiece  
okulary przeciwsłoneczne  

Giorgio Armani  
inspirowane kreacjami  

Projektanta 

Zestaw kosmetyków  
Laura Mercier 

baza pod podkład, 
puder sypki utrwalający maki-

jaż Invisible 

3 x

5 x

5 x

Przy tak efektownym makijażu cera musi wyglądać 
idealnie. Dlatego ważna jest wysokiej jakości baza pod 

podkład oraz lekko rozświetlający podkład mineralny  
(bez parabenów i talku). Kości policzkowe powinny być 

lekko muśnięte różem.   
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YX WIĘCEJ 
o blogerce  

Annie Skurze i jej makijażu 
przeczytasz w magazynie 

Douglas w wersji na tablet  
i iPhone.

douglas magazyn pl



PREZENT Y

ARTEMIS  
Przy zakupie dowolnego produktu marki 
Artemis SUN otrzymasz torbę na plażę 
lub miniaturę kremu  
do twarzy SPF 15 o pojemności 5 ml 
w prezencie.

Oferta obowiązuje 
w wybranych perfumeriach.

L AB SERIES  
Przy zakupie dowolnego produktu marki Lab Series 
otrzymasz balsam Daily Moisture Defense Lotion 
SPF 15 o pojemności 30 ml w prezencie*.

COLLISTAR  
Przy zakupie kosmetyków do makijażu 

marki Collistar za min. 129 zł  
otrzymasz złotą elegancką kosmetyczkę 

oraz pędzel do brązera w prezencie*.

* Podczas składania zamówienia w sklepie online kod należy wpisać w koszyku. W innym przypadku oferty nie będą widoczne.
Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów.

DR IRENA ERIS   
Przy zakupie dowolnego kosmetyku SPA RESORT marki  
Dr Irena Eris otrzymasz zestaw 2 miniproduktów: krem do 
rąk HAWAII o pojemności 30 ml i serum do ciała JAPAN  
o pojemności 30 ml w prezencie. 

Oferta obowiązuje od 22.07.2014  
do 04.08.2014.

Kod: 
GOLD311

Kod:  
LOTION30

TYLKO
ONLINE

TYLKO
ONLINE
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MONT BL ANC  
Przy zakupie dowolnego zapachu marki Mont 
Blanc otrzymasz żel pod prysznic Legend Men 
o pojemności 50 ml w prezencie. 

Oferta obowiązuje od 15.07.2014.

ZIPPO  
Przy zakupie dowolnych produktów 
marki Zippo w sklepie online za min. 
129 zł otrzymasz żel  
do włosów o pojemności 125 ml 
w prezencie*.

* Podczas składania zamówienia w sklepie online kod należy wpisać w koszyku. W innym przypadku oferty nie będą widoczne.
Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów.

NY X 
Przy zakupie dwóch dowolnych 
produktów marki NYX otrzymasz 
kredkę do powiek 901 Black  
w prezencie*.
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YOUR PARTNER IN BEAUT Y

Kod: 
BLACK901

Kod: 
GEL125

L ANVIN  
Przy zakupie dowolnego zapachu 
marki Lanvin otrzymasz balsam do 
ciała Jeanne Couture o pojemności  
50 ml w prezencie.

Oferta obowiązuje 
 od 15.07.2014.

TYLKO
ONLINE

TYLKO
ONLINE



Biuro Transferu Technologii (BTT) 
www.citt.prz.edu.pl/btt
tel.:+48 17 743 21 18, +48 17 743 21 16
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Inwestycje  
i Finanse
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Czas patriotów 
według KNF

Paulina Pietkiewicz nie została szefową PTE Nordea – nie zgodziła się na to KNF.

W tle: spór Eureko–PZU i walka o interesy zagranicznego pracodawcy.

cej spełnianie wymogów członka zarządu 
towarzystwa emerytalnego”. Innymi sło-
wy – wymienienie na piśmie powodów, dla 
których Pietkiewicz nie została zaaprobo-
wana jako szef PTE. Gdyby KNF wydała 
taką opinię, uniknęłaby pozwu ze strony 
Pietkiewicz o to, że jej kandydatura została 
bezpodstawnie odrzucona.

Swoją karierę Pietkiewicz zaczynała 
w połowie lat 90. Absolwentka Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu  
Warszawskiego trafiła do Kancelarii  
Wardyński i Wspólnicy. Szybko wcią-
gnięto ją do programu wymiany pracow-
ników między kancelariami z całej Eu-
ropy. W ten sposób w 1999 roku znalazła 
się w Amsterdamie wśród 
prawników obsługujących 
grupę Achmea, najwięk-
szego udziałowca Eureko. 
Wówczas o tej firmie było 
już w Polsce głośno. 

W listopadzie 1999 
roku Emil Wąsacz, mi-
nister skarbu w rządzie 
Jerzego Buzka, podpisuje 
umowę prywatyzacyjną PZU, największe-
go polskiego ubezpieczyciela. Skarb Pań-
stwa za 3 mld zł oddaje  
30 proc. akcji spółki konsorcjum Eureko 
BV i BIG Banku Gdańskiego. Holenderski 
ubezpieczyciel wykłada na akcje PZU  
2 mld zł, dostając pakiet 20 proc. BIG daje 
1 mld zł za kolejne 10 proc.

Wg założeń prywatyzacyjnych głów-
ną korzyścią, jaką PZU miał odnieść, było 
pozyskanie silnego partnera, który wnie-
sie do grupy europejskie doświadczenie 
i wspomoże największego polskiego ubez-
pieczyciela w tworzeniu nowych produk-
tów oraz w lepszym zarządzaniu akty-
wami. Jednak Eureko wówczas było dość 
luźnym konglomeratem spółek o mało 
przejrzystej strukturze, trudnym do  wy-
cenienia majątku i niewielkim doświad-
czeniu w branży ubezpieczeniowej.

Dziewięć miesięcy po zawarciu umowy 
pod naporem ogromnej krytyki minister 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
Nordea, które zarządza OFE z aktywami 
wynoszącymi prawie 7 mld zł, od listopa-
da nie ma prezesa. 16 czerwca na 
to stanowisko powołany został 
Artur Maliszewski, który wciąż 
oczekuje na zgodę Komisji Nad-
zoru Finansowego, by mógł ob-
jąć stanowisko.

Wcześniej przez niemal pół 
roku na identyczną zgodę cze-
kała powołana na to stanowisko 
jesienią ubiegłego roku Paulina 
Pietkiewicz. Nie doczekała się  

– odeszła z firmy, a wniosek 
o wydanie zgody Komisji  
Nadzoru Finansowego został 
przez PTE Nordea wycofany.

Jak dowiedział się  
„Businessweek”, Pietkiewicz ni-
gdy zgody na pełnienie obowiąz-
ków od Nadzoru by nie dostała. Powód: 
kontrowersyjna przeszłość i reprezento-
wanie interesów zagranicznej firmy w spo-
rze ze Skarbem Państwa. I to w sporze nie 
byle jakim, bo w wieloletniej batalii o pry-
watyzację PZU, którą kolejni ministrowie 
toczyli z holenderskim Eureko.

Z naszych informacji wynika, że KNF 
odmówiła ustnie wydania zezwolenia na 
powołanie Pietkiewicz na szefa PTE Nor-
dea, jako powód podając jej zatrudnienie 
w Eureko. KNF nie chciała 
tego komentować. Zapy-
taliśmy więc Komisję, czy 
fakt reprezentowania za-

granicznej firmy w sporze ze Skarbem Pań-
stwa stanowi okoliczność dyskwalifikującą 
możliwość pełnienia kierowniczych stano-

wisk w polskim systemie finanso-
wym. – To nie takie proste, zale-
ży, co się dokładnie robiło – mówi 
Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF. 

– Szczegółowo badamy dotych-
czasową działalność zawodową. 
W tego rodzaju postępowaniach 
Komisja standardowo bada m.in. 
przebieg kariery w kontekście 
ustawowej rękojmi należytego 
wykonywania powierzonych obo-
wiązków – dodaje. PTE Nordea 
odmówiła komentarza.

Od osób zbliżonych do  
sprawy usłyszeliśmy nato-
miast, że w ramach postępowa-
nia przedstawiciele KNF bardzo 

szczegółowo wypytywali Paulinę 
Pietkiewicz o jej rolę w procesie arbitrażo-
wym w sporze PZU–Eureko i byli świetnie 
przygotowani do spotkań. Pytań o rynek 
otwartych funduszy emerytalnych nie było.

Niedoszła prezes PTE Nordea szykuje 
się na wojnę z KNF. Uważa, że dostała wil-
czy bilet od Komisji, co może zamknąć jej 
drzwi do kariery zawodowej. Wynajęła już 
adwokata – sprawę w jej imieniu prowadzi 
Roman Giertych, były wicepremier w rzą-
dzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosła-

wa Kaczyńskiego. Kancelaria Giertycha 
wysłała do KNF przedsądowe wezwa-
nie, w którym wnioskuje do Komisji 
o „dobrowolne wydanie opinii ustalają-

„To nie jest tak, że 
[w KNF – red.] są 
jacyś złośliwi 
ludzie mający 
narodową optykę. 
Obrona interesu 
gospodarczego jest 
czymś normalnym 
w każdym 
zachodnim 
państwie. (...) 
To raczej kwestia 
tego, że 
[Pietkiewicz] 
kiedyś dokonała 
pewnych 
wyborów”.

„Nadzór zachowuje 
się skandalicznie. 
To zbyt daleko 
idąca ingerencja 
w politykę 
kadrową (...)
niezależnych 
podmiotów 
gospodarczych”.

KNF odmówiła ustnie wydania 
zezwolenia na powołanie Pietkiewicz 
na szefa PTE Nordea, jako powód 
podając jej zatrudnienie w Eureko.
Paulinę Pietkiewicz na funkcję prezesa rada nadzorcza PTE Nordea 
powołała w listopadzie. Na zgodę czekała niemal pół roku. Bez skutku.

Wilczy 
bilet?



anonimowo osoba z rynku kapitałowego. – 
Ona ma ogromne doświadczenie w sku-
tecznej konfrontacji z organami państwo-
wymi – dodaje. 

Teorii spiskowej nie dostrzega jed-
nak nasz inny rozmówca. – Sprawa jest 

wbrew pozorom dosyć prosta. 
Ona miała zbyt dużo za usza-
mi, żeby KNF mogła ją zaakcep-
tować. Cała sprawa Eureko to 
szereg błędów ze strony państwa, 
które Pietkiewicz skrupulatnie 
wykorzystywała – mówi, suge-
rując, że takie antypolskie dzia-
łanie jest nieetyczne.

Czy KNF powinna oceniać 
wyłącznie kompetencje zawodo-
we czy kierować się także oceną 

patriotyzmu gospodarczego kandy-
data? – Uważam, że nadzór zachowuje 
się skandalicznie. To zbyt daleko idąca 
ingerencja w politykę kadrową, bądź co 

bądź, niezależnych podmiotów gospodar-
czych – oburza się pytana przez nas osoba 
z rynku emerytalnego.

Ale zdania w tej sprawie są podzielo-
ne. Inna pragnąca zachować anonimowość 
osoba z rynku finansowego uważa, że ta-
kie działania KNF są standardowe i każdy 
regulator w Europie zachowałby się w ten 
sam sposób. – Oczywiście można narze-
kać na KNF, ale właśnie  
od tego nadzór jest, żeby pilnować pew-
nych standardów – mówi. – To nie jest tak, 
że tam są jacyś złośliwi ludzie mający na-
rodową optykę. Obrona interesu gospo-
darczego jest czymś zupełnie normalnym 
w każdym zachodnim państwie. Zabloko-
wanie Pietkiewicz nie ma więc nic wspól-
nego z jakąś osobistą urazą. To raczej kwe-
stia tego, że kiedyś dokonała ona pewnych 
wyborów – dodaje.

Paulina Pietkiewicz nie chce się  
pogodzić z takim rozwojem wypadków. – 
Po raz pierwszy od początku kariery jestem 
bez pracy – przyznaje z uśmiechem. A z peł-
ną powagą dodaje: – Mam trójkę dzieci, 
choćby ze względu na nie się nie poddam.

——  Mateusz Pawlak
Jednym słowem: Zdaniem KNF Paulina 
Pietkiewicz zbyt mocno walczyła o wpływy 
Eureko w sporze ze Skarbem Państwa o PZU.

Emil Wąsacz zostaje przez premiera Buz-
ka odwołany. Ministerialną tekę przej-
muje Andrzej Chronowski, który już trzy 
miesiące po objęciu posady decyduje się 
sądownie unieważnić umowę z Eureko. 

Tak zaczyna się trwający 10 lat konflikt 
holenderskiej firmy z polskim państwem. 
W 2002 roku Eureko wnosi sprawę do Mię-
dzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, 
który ostatecznie przyznał rację Holendrom.

Przez te lata Paulina Pietkiewicz pięła 
się po szczeblach kariery w Eureko. Ho-
lendrzy przenieśli ją z Amsterdamu do 
Warszawy – potrzebowali kogoś takiego 
jak ona. Była skuteczna, znała język polski 
i realia panujące w kraju nad Wisłą, a po-
nadto, co najważniejsze, była bardzo lo-
jalna wobec pracodawcy. Znalazła się we 
właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Od 2001 roku pracowała w centra-
li PZU z ramienia Eureko, gdzie dostała 
funkcję koordynatora do spraw prawnych. 
Szybko objęła też stanowiska  
w radach nadzorczych spółek z grupy PZU 

– m.in. w PTE i Towarzystwie Funduszy 
Inwestycyjnych PZU. Gdy konflikt Eure-
ko ze Skarbem Państwa wszedł w fazę  
arbitrażu, reprezentowała  
interesy swojego pracodawcy. 

– Była bardzo kompetent-
na i świetnie przygotowana od 
strony merytorycznej – mówi 
o tamtych czasach pragnąca 
zachować anonimowość osoba 
związana z rynkiem kapitało-
wym. – Wiedzy i profesjona-
lizmu nie można było jej odmówić. Była 
bardzo pewna siebie – dodaje.

Przez wszystkie lata, pracując dla Eu-
reko, była solą w oku polskich urzędni-
ków, którzy zarzucali jej działalność na 
szkodę własnego kraju. Mówiło się, że jest 
szarą eminencją w grupie ubezpieczenio-
wej, niektórzy używali wobec niej bardzo 
niewybrednych epitetów. Agresywnie to-
czyła boje o wpływy Holendrów w zarzą-
dzie i radzie nadzorczej PZU. Na walnych 
zgromadzeniach ścierała się z reprezen-
tantami Skarbu Państwa.

Trwające dekadę awantury i przepychan-
ki zakończyło w 2009 podpisanie ugody 
z Eureko, które zostało przedstawione jako 
wielki sukces ówczesnego ministra Aleksan-
dra Grada. Po wyroku w arbitra-
żu Polsce groziła zapłata  
35,6 mld zł odszkodowania. Ho-
lendrzy zgodzili się na mniej – na 
mocy dokumentu PZU wypłaci-
ło Eureko 4,2 mld zł dywidendy. 
Dodatkowo w zamian za rezy-
gnację ze swoich roszczeń Eu-
reko otrzymało 3,55 mld zł z puli 
dywidendy PZU należnej Skar-
bowi Państwa. Po debiucie gieł-
dowym zaś PZU Eureko dosta-
ło 1,22 mld zł ze sprzedaży części 
państwowego pakietu akcji. Wywal-
czenie tych kwot to w dużej mierze za-
sługa Pietkiewicz.

Ona sama jest rozżalona. Uważa, 
że ktoś nie chciał jej wpuścić do branży 
PTE, bo stanowiła potencjalne zagrożenie 
dla organów państwowych. – Mogła być 
ważnym orężem całej branży PTE w walce 
przeciwko Skarbowi Państwa w kontek-
ście wprowadzonych zmian w OFE, które 
zaczęły obowiązywać od lutego – mówi 

KNF przez pięć 
miesięcy 

negocjowała  
z Nordeą obsadę 

zarządu PTE. Wolała, 
by prezesem został 

ktoś mniej 
kontrowersyjny.

Jak to było z Eureko...
Spór o prywatyzację PZU holenderskiej firmy  
ze Skarbem Państwa ciągnął się 10 lat.

➊ listopad 1999 – minister skarbu Emil Wąsacz 
sprzedaje 30 proc. akcji PZU konsorcjum Eureko  
i BIG Banku Gdańskiego za 3,02 mld zł.

➋ listopad 2000 – minister skarbu Andrzej 
Chronowski składa pozew o unieważnienie transakcji.

➌ kwiecień 2001 – minister skarbu Aldona Kamela– 
–Sowińska wycofuje pozew Chronowskiego, podpisuje 
aneks obiecujący sprzedaż 21 proc. akcji Eureko.

➍ 2002 – minister skarbu Wiesław Kaczmarek nie 
zamierza realizować aneksu. Eureko składa wniosek 
do międzynarodowego arbitrażu.

➎ 2005 – Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy  
w Londynie wydaje korzystny dla Eureko werdykt.

➏ październik 2009 – minister skarbu Aleksander 
Grad podpisuje ugodę z Eureko. Holendrzy rezygnują 
z roszczeń, dostają łącznie 7,75 mld zł, w tym  
3,55 mld z puli przynależnej Skarbowi Państwa.

➐ maj 2010 – Eureko sprzedaje na GPW 20 proc.  
akcji PZU, zachowuje pakiet 13 proc.

3,5
Tyle mld zł dywidendy PZU z państwowej puli 
otrzymało Eureko w ramach ugody ze Skarbem 
Państwa. To w dużej mierze zasługa Pietkiewicz.

„Po raz pierwszy 
od początku 
kariery jestem 
bez pracy. 
Mam trójkę 
dzieci, choćby 
ze względu 
na nie  
się
nie poddam”.

– Paulina 
Pietkiewicz

Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.
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Polityka  
i Biznes

Trudne słowo: 
synergia

MSP zabiera się za koordynację inwestycji.

Na liście jest 135 projektów. Ich wartość – 100 mld zł.

„Musimy się teraz 
koncentrować 
na szukaniu spo-
sobów, by spółki, 
które są  
w naszym ręku, 
rozwijały się  
i zyskiwały na 
wartości, a przez 
to wspierały 
wzrost gospo-
darczy kraju oraz 
budżet”.
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ki Kluczowe”. – Wartość najważ-
niejszych projektów realizowanych 
przez kluczowe spółki przekracza 
100 mld zł. To inwestycje o ogrom-
nym znaczeniu dla całej gospodarki, 
które wpływają na jej reindustria-
lizację oraz, co oczywiste, tworzą 
nowe miejsca pracy. Ważne, byśmy 

jak najefektywniej gospodarowali tym zaso-
bem – mówi o nim Włodzimierz Karpiński. 

Jego rzeczniczka Agnieszka Jabłońska– 
–Twaróg wyjaśnia, że resort chce nie tylko 
inicjować i wspierać współpracę gospodarczą 
pomiędzy największymi firmami. – Cho-
dzi o to, by nastąpiła optymalizacja działań 
spółek w nadzorze Skarbu Państwa, na czym 
korzystać będą wszyscy – mówi. Innymi sło-
wy: resort chce doprowadzić do tego, że jeśli 
spółka A ma w planach jakąś ważną inwesty-
cję i sama ma problem z jej realizacją, łatwiej 
ją będzie uruchomić, jeśli zrobi to wspól-
nie ze spółką B, która również może na nim 
skorzystać, a na dodatek wnieść do projektu 

Pierwsze spotkanie już się odbyło. Wzię-
li w nim udział prezesi wszystkich najwięk-
szych spółek, które należą do państwa. Jedne-
go dnia w jednym miejscu – w Ministerstwie 
Skarbu – zebrało się aż 16 menedżerów, któ-
rzy kierują największymi polskimi giganta-
mi. Na liście, do której udało nam się dotrzeć, 
są m.in. szefowie KGHM, Grupy Azoty, 
koncernów paliwowych: Orlenu i Lotosu, 
PGNiG, firm energetycznych: Enei, Tauronu, 
Energi oraz PGE. A także finansowych: PKO 
BP, PZU, BGK oraz PIR. Powód spotkania 
– prezentacja powstającego właśnie progra-
mu, o którym urzędnicy Ministerstwa Skarbu 
mówią krótko: strategiczny. Udało nam się 
dotrzeć do tego dokumentu, który publicznie 
nie był jeszcze prezentowany. 

Na 10 stronach ministerstwo wyjaśnia, 
w jaki sposób chce inicjować, wspierać  
i zacieśniać współpracę gospodarczą między 
największymi polskimi spółkami oraz „pro-
mować ich potencjał i wkład w rozwój gospo-
darki”. A wszystko po to, by rosła ich wartość. 
Mówiąc wprost – by wycisnąć z nich tak tyle, 
ile się da. Między wierszami można wyczytać 
– również w postaci dywidendy.

Prezesi nie chcą na razie komentować prac 
nad programem. – Tam, gdzie to tylko moż-
liwe, współpracujemy z innymi podmiota-

mi przy realizacji swoich projektów – mó-
wił Herbert Wirth, prezes KGHM, podczas 
jednego z paneli Europejskiego Kongresu 
Finansowego w Sopocie. W nieoficjalnych 
rozmowach można usłyszeć obawy, iż dążenie 
do stworzenia listy projektów strategicznych 
może zwiastować, że państwo będzie chciało 
narzucać swoim spółkom ich realizację, co nie 
zawsze musi być opłacalne ekonomicznie.

W dokumencie Ministerstwa Skarbu jako 
najważniejsza wskazywana jest jednak maksy-
malizacja tzw. efektu synergii, jaki może dawać 
wspólne działanie największych koncernów. 
W zamyśle autorów – Departamentu Spółek 
Kluczowych resortu – ma to przynieść zwięk-
szenie wartości spółek, a także sprawniejszą 
realizację projektów, które również państwo 
uznaje za szczególnie ważne.

– Siła tkwiąca w prywaty-
zacji się wyczerpuje – słyszymy 
od jednego z wysokich rangą 
urzędników Ministerstwa Skar-
bu. Echa tego można zresztą od-
naleźć w kierunkach prywaty-
zacji majątku Skarbu Państwa 
na ten rok. „Po ponad 20 latach 
transformacji Skarb Państwa jest 
właścicielem aktywów, które, 
poza kilkudziesięcioma przy-
padkami, w coraz mniejszym 
stopniu stanowią atrakcyjne ak-
tywa dla potencjalnych inwesto-
rów branżowych” – pisze mini-
ster Włodzimierz Karpiński.

– Jednym słowem, musimy się teraz 
koncentrować na szukaniu sposo-
bów na to, by spółki, które są w na-
szym ręku, rozwijały się i zyskiwa-
ły na wartości w inny sposób, a przez 

to wspierały wzrost gospodarczy 
całego kraju oraz budżet – do-
daje urzędnik.

Dokument, który jest 
wstępem do opracowania 
strategii, został zatytuło-
wany „Program koordyna-
cji projektów strategicznych 
realizowanych przez Spół-

„Chcemy, by spółki szukały 
synergii, wykorzystywały 
efekt skali, innowacje 
i w ten sposób budowały 
swoją wartość. 
Będziemy wspierać 
i inicjować ich 
współpracę”.

Włodzimierz Karpiński, 
minister skarbu

O co w tym 
wszystkim 

chodzi?



100
Tyle mld zł warte  

są te plany.

135
Tyle projektów o strategicz-

nym znaczeniu mają dziś 
spółki Skarbu Państwa.

swoje doświadczenia. Pozwoli to na zwięk-
szenie wartości spółek kluczowych.

– Nie chodzi o to, by komukolwiek na-
rzucać inwestycje, które nie mają biznesowe-
go sensu, ale jak najlepiej wykorzystać syner-
gie i działać jak najefektywniej – zastrzegają 
urzędnicy Ministerstwa Skarbu.

Dodają, że kluczowy jest także wzrost 
innowacyjności. – W nowej perspektywie 
unijnej mamy przecież do wykorzystania 18 
mld euro na innowacje, prace badawczo–roz-
wojowe i wzrost konkurencyjności przedsię-
biorstw. Byłoby dobrze, by biznes i naukowcy 
zaczęli ściślej współpracować. W przeciwnym 
razie nie zdobędą pieniędzy – zastrzegają.

Po przeglądzie strategii spółek Mini-
sterstwo Skarbu wyłuskało już 135 projek-
tów, które uznają one za ważne. Ich łączna 
wartość została oszacowana na ponad 100 
mld zł. Tyle właśnie największe państwowe 
firmy chcą wyłożyć w najbliższych latach na 
realizację strategicznych planów ze środków 
własnych oraz funduszy pozyskanych na ze-

wnątrz. 106 projektów już jest 
realizowanych, 28 jest na etapie 
analiz. Wyodrębnionych zostało przy 
tym pięć sektorów – elektroenergetycz-
ny, paliwowo–gazowy, wydobywczy, che-
miczny oraz finansowy. 

Dla spółek elektroenergetycznych naj-
ważniejszym celem jest odbudowa  
i zwiększenie mocy wytwórczych, speł-
nienie wymogów środowiskowych oraz 
poprawa bezpieczeństwa dostaw ener-
gii. Paliwowo–gazowe za najistotniejsze 
uznają projekty związane z utrzymaniem 

i zwiększeniem bazy zasobowej, zwiększe-
nie magazynowej oraz poszukiwanie nowych 
złóż. O powiększaniu bazy zasobowej, dy-
wersyfikacji dostaw oraz zapewnieniu ren-
towności produkcji mówi też sektor wydo-
bywczy. Podobne cele ma branża chemiczna, 
która dodatkowo mówi o dopasowaniu swej 
oferty do potrzeb rynku. Z kolei spółki fi-
nansowe za cel stawiają sobie wsparcie sekto-
rów o podwyższonym ryzyku, rozwój tech-
nologiczny i aktywizacje przedsiębiorców, 
ale mówią także o ekspansji zagranicznej, co 
umożliwi dotarcie do nowej grupy klientów.  

„Większość projektów strategicznych ma 
na celu zapewnienie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa energetycznego, poprzez 
zwiększenie bazy zasobowej, dywersyfika-
cje dostaw i działalności, budowę i moder-
nizację mocy wytwórczych oraz poprawę 
efektywności  produkcji” – można przeczy-
tać  w dokumencie.

Padają w nim jednak nie tylko ogólni-
kowe hasła. Mowa także o konkretnych 

przedsięwzięciach. Jest ich 
w sumie dziewięć. To m.in. 

budowa pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej, dostosowanie 

sieci elektroenergetycznej do potrzeb 
KGHM, budowa kilku bloków energetycz-
nych (w Stalowej Woli, Puławach), projekty 
związane z poszukiwaniem i wydobyciem 
gazu łupkowego, ale także eksploatacją złóż 
konwencjonalnych, realizacja ogromnej 
inwestycji rafineryjnej w Gdańsku, którą 
Lotos przy współudziale spółki PIR (od-
powiada za realizację programu „Inwesty-
cje polskie”) ma przeprowadzić z Azotami, 
ale także utworzenie nowego ramienia naj-
większej polskiej firmy ubezpieczeniowej 
– PZU Zdrowie, która ma działać na rynku 
ubezpieczeń medycznych.

– Już na pierwszym spotkaniu zarządy 
spółek wskazały wiele obszarów, w których 
spółki mogą ze sobą współpracować – zwra-
ca uwagę Jabłońska–Twaróg. Dodaje, że po-
przez uruchomienie programu resort chce 
stworzyć forum współpracy dla kluczowych 
firm. Tym bardziej że to Ministerstwo Skar-
bu ma być koordynatorem programu. Ono 
też ma później monitorować stan realizacji 
poszczególnych inwestycji. W tym celu po-
wołany ma zostać nawet specjalny komitet, 
który, począwszy od początku lipca, ma się 
spotykać regularnie co dwa tygodnie. W jego 
skład wejdą przedstawiciele ministerstwa, 
ale także prezesi spółek. Finalizacja prac pla-
nowana jest na przełom listopada i grudnia. 
Od nowego roku program ma wejść w życie.

——  Karol Manys 
Jednym słowem: Szans na realizację 
strategicznych planów Ministerstwo Skarbu 
upatruje w ścisłej współpracy swoich spółek.

W pierwszym etapie Ministerstwo Skarbu 
przeanalizowało już strategie rozwoju swoich 
spółek i wyłuskało z nich najważniejsze projekty 
inwestycyjne.

W kolejnym etapie, który ma potrwać do połowy 
września, plany mają zostać przeanalizowane pod 
kątem ewentualnej intensyfikacji współpracy z innymi 
spółkami przy ich realizacji.

Przy współudziale samych spółek 
w ministerstwie ma zostać opracowana 

mapa projektów, które będą 
realizowane w ramach programu. Ma 
on zostać zamknięty do końca roku.

Jak ma powstawać program?
Jego opracowanie już się rozpoczęło. Zakończyć się 
ma na przełomie listopada i grudnia.

 

Tyle projektów  
o znaczeniu 

strategicznym spółki 
kluczowe realizują 

dziś wspólnie  
z innymi. 
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Uprawa jabłoni to współcześnie nie taka 
prosta sprawa. Jak większość roślin w dzi-
siejszym rolnictwie drzewka wymagają in-
tensywnego opryskiwania i nawożenia, co 
może się odbywać wyłącznie w odpowied-
nich warunkach atmosferycznych. W prak-
tyce oznacza to codzienne pobudki pra-
cowników farmy o godz. 3–4 rano tylko po 
to, by sprawdzić pogodę i na jej podstawie 
zadecydować, czy rośliny mogą zostać pod-
dane zabiegowi. – Z prośbą o pomoc zwró-
ciła się do nas parę lat temu holenderska fir-
ma sadownicza. Jej przedstawiciel zapytał, 
czy moglibyśmy zbudować robota, który 
sam, bez ingerencji człowieka, zajmował-
by się opryskami – opowiada Łukasz Ko-
narski z wrocławskiej spółki Agrirobo. Jej 
odpowiedzią na to pytanie stał się agribot. 
Przypomina wielkiego zielonego żuka, tyle 

że zamiast na chity-
nowych kończynach 
porusza się na gąsie-
nicach, a z korpusu 
wystają mu metalo-
we chwytaki. Napę-
dza go silnik Diesla, 
a mózg zastępuje mu 
komputer. – Po zaprogramowaniu agribot 
w pełni autonomicznie może wykonywać 
prace polowe przy użyciu takich samych 
narzędzi, jakie montuje się do standardo-
wego ciągnika – mówi Konarski. Urządze-
nie można wykorzystywać więc nie tylko 
do oprysków i nawożenia sadów, ale także 
do koszenia trawy (np. na polach golfo-
wych) lub – po zainstalowaniu odpowied-
nich dmuchaw gazowych – do ochrony 
kwiatów przed przymrozkami. 

Agribot powstał w wyniku współpra-
cy studentów i pracowników Politechniki 
Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu. Pieniądze wyło-
żyły Unia Europejska oraz Wrocławskie 
Centrum Badań  +. Łącznie na zbudo-
wanie działającego prototypu 10–osobo-
wy zespół poświęcił zaledwie 18 miesięcy, 
przy budżecie 200 tys. euro. W tej branży 
są to grosze. 

– Nikt na Zachodzie nie chciał począt-
kowo uwierzyć, że w takim czasie i przy 
tak ograniczonych funduszach zbudowa-
liśmy działającego robota. Dla porówna-
nia: skonstruowanie podobnej platformy 
w Brazylii, do pracy na uprawach kawy, 
zajęło sześć lat. A w Niemczech niedawno 
wystartował projekt zbudowania podobnej 
platformy, tyle że z budżetem 2,5 mln euro 

– mówi Konarski. Za granicą projekt Pola-
ków natychmiast doceniono. – Na targach 
Agritechnica 2013 w Hanowerze nasz ro-
bot cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Pojawili się pierwsi przedsiębiorcy, m.in. 
z Islandii czy Nowej Zelandii, chętni do 
jego zakupu – mówi Konarski. Zapewne 
skusiła ich nie tylko unikalność rozwiąza-
nia, ale również cena. Agribot ma koszto-
wać zaledwie 100 tys. euro za sztukę.

To była pierwsza historia. Teraz druga. 
– Do dziś sprzedaliśmy ponad 150 robotów 

na całym świecie, w większości 
klientom zagranicznym – opo-
wiada prof. Piotr Szynkarczyk, 
dyr. ds. inteligentnych systemów 
bezpieczeństwa w warszawskim 
Przemysłowym Instytucie Au-
tomatyki i Pomiarów. W ofercie 
PIAP są rozwiązania dla prze-
mysłu oraz dla sektora specjal-
nego, związanego ze służbami 
wojskowymi, policyjnymi i ra-
towniczymi. Takie roboty, jak 
m.in. Expert czy Inspector, już 

od lat są stosowane np. w policji. 
Idąc za ciosem, warszawski ośrodek stwo-
rzył kolejne konstrukcje – wielokrotnie 
nagradzanego robota Ibis do zastosowań 
pirotechnicznych czy Gryfa (również z ro-
dziny mobilnych robotów pirotechnicz-
nych) odznaczonego godłem Teraz Pol-
ska i nagrodą Polski Produkt Przyszłości, 
przeznaczonego do rozpoznania terenu 
i miejsc trudno dostępnych. 

Wg prof. Szynkarczyka Gryf zaczyna 
już odnosić sukces eksportowy („Ostat-

„To ostatnie chwile, kiedy możemy jeszcze zrobić coś, co będzie się liczyło w świecie”.

Oto trzy historie wybitnych polskich twórców robotów. Wszystkie z podobnym morałem.

Konstruktorzy 
tworzą efektowne 

i imponujące 
inżyniersko 

projekty, których 
potem, niestety, 

nie udaje się 
skomercjalizować.

Polacy, 

czas na 

roboty



Robotyka będzie się bardzo opłacać

nio sprzedaliśmy 20 sztuk indonezyj-
skiej policji”). PIAP podkreśla także swój 
udział w projektach Proteus (mobilny sys-
tem wspomagający działania antyterrory-
styczne i antykryzysowe) i Talos (robot do 
patrolowania granic UE). W tym drugim 
projekcie warszawski instytut był nie tyl-
ko współrealizatorem, ale także koordyna-
torem. – Zarządzaliśmy budżetem rzędu 
20 mln euro – zwraca uwagę Szynkarczyk. 
Faza badawcza Proteusa ma być ukończo-
na na jesieni, PIAP planuje komercjaliza-
cję jego poszczególnych elementów. Talos 
(badania zakończyły się dwa lata temu) nie 
wszedł w fazę komercjalizacji, ale wyni-
ki badań instytut wykorzystuje w innych 
swoich projektach.

Trzecia historia opowiada o warszaw-
skiej firmie Robotics Inventions, której 
udało się skonstruować m.in. robota ple-
cakowego do zadań specjalnych, robota– 

–odkurzacz czy unikalny w skali światowej 
moduł do sterowania tzw. rojem robotów 
Ri Fleet. Stworzenie tego ostatniego zo-
stało sfinansowane ze środków unijnych, 
podobnie jak częściowo otwarcie przed-
stawicielstwa firmy w Dolinie Krzemowej. 

– Dotacje z UE pozwoliły nam na prowa-
dzenie badań rozwojowych i ekspansję 
poza Polskę. Jesteśmy we wczesnej fazie 
rozwoju, dopiero zaczynamy osiągać zyski 
ze sprzedaży  

– mówi Marek Sadowski, założyciel firmy, 
absolwent Międzynarodowego Uniwersy-
tetu Kosmicznego w Strasburgu,  
a w przeszłości m.in. pracownik NASA. 

Wzrost sprzedaży to w dużej mierze za-
sługa współpracy z Purifad, amerykańską 
firmą specjalizującą się w sprzątaniu biurow-
ców, która używa rozwiązań Robotics Inven-
tions do czyszczenia powierzchni między-
stropowych. – Amerykanom spodobało się, 
że w porównaniu z metodami manualnymi 

nasz robot jest 40 razy szybszy i łatwiej 
dociera do miejsc trudno dostępnych – 

twierdzi Sadowski.W Dolinie Krzemowej 
robotami RI zainteresowali się kolejni poten-
cjalni klienci. – Prowadzimy m.in. rozmo-
wy w sprawie ich użycia do przeprowadzania 
inspekcji elektrowni atomowych – mówi Sa-
dowski. – Szykujemy również start kampanii 
sprzedaży robota domowego wyposażonego  
w otwarte oprogramowanie na platformie 
crowdfundingowej Kickstarter – dodaje. Sys-
tem Ri Fleet jest w trakcie komercjalizacji 
w USA, w Singapurze, na Bliskim Wschodzie 
(we współpracy z firmą Jakusz z Kościerzyny). 

Wspaniale? To teraz kubeł zimnej wody. 
– W pewnym momencie odniosłem 

wrażenie, że nie jestem w stanie nic więcej 
osiągnąć w Polsce – mówi Sadowski. Jego 
firma zdecydowała się więc na częścio-
wy exodus do USA. – Produkcja pozostała 
w Polsce, ale koncentrujemy się na budo-
waniu pozycji w Stanach i marki amery-
kańskiej, pod której szyldem będziemy 
prowadzić sprzedaż na świecie – podkreśla 
Sadowski. Spółka musiała poświęcić część 
swego dorobku. – Sprzedaliśmy know–how 
i licencję na robota domowego dużemu 
producentowi AGD z Europy. Częściowo 
zamknęliśmy sobie w ten sposób rynek – 
mówi założyciel Robotics Inventions. Jak 
wyjaśnia, dzięki temu firma pozyskała fi-
nansowanie, a możliwości rozpoczęcia pro-
dukcji masowej i tak nie miała.

Poważnym dla niej problemem był 
m.in. brak klientów w Polsce. – Zapro-
ponowałem kiedyś straży pożarnej bu-
dowę robota, który obniży ryzyko pono-
szone przez strażaków w trakcie akcji. 
Usłyszałem, że to bez sensu, bo oferu-
ję maszynę za 100 tys. złotych, podczas 
gdy polisa na życie dla strażaka kosztuje 
jedną piątą tej sumy – opowiada Sadow-
ski. Innym razem jego f irma złożyła 

Warszawski PIAP 
od lat specjalizuje 

się w  robotach  
dla policji, wojska  

i służb.

Inspector,  
jedna z flagowych 

konstrukcji 
instytutu. Służy 

antyterrorystom 
m.in. do badania 
niebezpiecznych 

ładunków. 

Gryf,  
najnowszy  

robot instytutu, 
zdobywca nagród 

Teraz Polska  
i Polski Produkt 

Przyszłości.  
Może działać  
w miejscach  

trudno dostępnych.

Ibis,  
robot do działań 
pirotechnicznych 

i rozpoznania.

3,8  mld euro
Taka ma być w ciągu sześciu lat 

wartość grantów na rozwój cywilnej 
robotyki   

w unijnym programie badań 
euRobotics AISBL.

22  mld euro
Takie roczne przychody generuje 

dzisiaj na świecie rynek robotyczny. 

1
firma z Polski.

50–62  mld euro
A tyle wyniesie wartość sprzedaży tych 

urządzeń do 2020 roku.

180 
Tylu członków liczy stowarzyszenie 

euRobotics AISBL. W tym gronie jest tylko 

WYBUCHOWE  

MASZYNY

ŹRÓDŁA: SPARC , EUROBOTICS AISBL

32  proc.
Tyle światowego rynku robotów  

należy do firm z Europy. 

Pi–R–2,  
czyli wydajny 

robot–odkurzacz.  
Nie wciąga 

klocków Lego i 
może służyć jako 
mobilna kamera  

do zdalnego 
pilnowania niani.
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ofertę w Ministerstwie Obrony na do-
starczenie saperskich robotów plecako-
wych. – Niestety, przetarg na sprze-
daż robota dla armii trwa mniej więcej 
pięć lat, ten okres ewentualnie może się 
skrócić do trzech – twierdzi Sadowski. 

A żaden start–up nie jest 
w stanie przetrwać tak 
długo bez zlecenia. 

– Co prawda bierze-
my udział w przetargach, 
w których pokonujemy za-
graniczne konstrukcje, ale 
i tak zderzamy się z trud-

nościami finansowymi – to już prof. 
Piotr Szynkarczyk z PIAP. – Nie 
wystarcza nam pieniędzy na am-
bitne przedsięwzięcia, jakim był 

chociażby Talos. 
Agrirobo ma jeszcze gorzej. Na rozpo-

częcie produkcji robota rolniczego Polakom 
po prostu brakuje pieniędzy. – Potrzebujemy 
2–2,5 mln zł – zdradza Konarski. – W Pol-
sce bardzo trudno jest pozyskać inwestora. 
Duże krajowe firmy produkujące maszyny 
rolnicze w ogóle nie są tym projektem zain-
teresowane – twierdzi Konarski. 

Firmie Agrirobo zagląda więc w oczy 
widmo bankructwa. Sytuacja jest zła do 
tego stopnia, że wrocławianie rozważa-
ją sprzedanie projektu na Zachód, bo tam, 
jak twierdzą, potencjalnych nabywców nie 
brakuje. I, niestety dla polskiej gospodar-
ki, jest duże prawdopodobieństwo, że tak 
się właśnie stanie. – Bo jeżeli szybko nie 
znajdziemy źródła finansowania, stracimy 
płynność – przyznaje Konarski.

Te trzy przypadki to w zasadzie  
historia polskiej robotyki w pigułce.  
Na etapie badawczo–rozwojowym pol- 
scy konstruktorzy tworzą efektowne  
i imponujące inżyniersko projekty, któ-
rych potem, niestety, nie udaje się sko-

mercjalizować. Fla-
gowym przykładem 
jest rodzina robotów 
chirurgicznych Robin 
Heart z Zabrza, które 
mimo że parametra-
mi przewyższają za-
graniczne konstrukcje 

i tylko czekają, by roz-
począć ich produkcję, od lat de 
facto się marnują. 

Wszystko to w sytuacji, gdy 
robotyka na świecie staje się 

jedną z najdynamiczniej rozwija-
jących się gałęzi gospodarki. Aż 32 proc. 
światowego rynku robotów należy do firm 
z Europy. Gdy wejdziemy głębiej w licz-
by, odkryjemy, że blisko jedna trzecia 
wszystkich robotów przemysłowych po-
chodzi ze Starego Kontynentu. W przy-
padku mniejszych, specjalistycznych kon-
strukcji o przeznaczeniu cywilnym jest to 

francuskiego biznesu, uruchomił fundusz 
wsparcia rozwoju francuskiej robotyki  
w wysokości 100 mln euro. W Wielkiej 
Brytanii na początku lipca ma zostać 
ogłoszony narodowy program robotyzacji  
kraju. Niemiecki przemysł robotyczny, 
który jest jednym z najsilniejszych graczy 
na świecie, niemal stale może liczyć na 
wsparcie swoich interesów przez rząd  

– w tym na zamówienia państwowe. 
Tymczasem w Polsce dla rozwoju krajo-

wej robotyki nie ma pieniędzy, jasnego pla-
nu ani politycznego wsparcia. – Robotyka 
w Polsce ma za małe poparcie decydentów. 
Potrzebujemy integracji środowiska pol-
skich robotyków, by móc podjąć poważne 
wyzwania, musimy wziąć się do pracy tak-
że w dziedzinie robotyki konsumenckiej. 
Powinniśmy realizować projekty kończące 
się wdrożeniami – przekonuje prof. Szyn-
karczyk. – To ostatnie chwile, kiedy polska 
robotyka może jeszcze zrobić coś, co będzie 
się liczyło w świecie. W przeciwnym razie 
zostaniemy skazani na korzystanie z osią-
gnięć zagranicznych – dodaje. 

Jest jeszcze szansa, by pozyskać  
i mądrze rozdysponować środki z UE  
na rozwój robotyki w Polsce. SPARC, czyli 
partnerstwo dla robotyki w Europie za-
wiązane przez Komisję Europejską i Sto-
warzyszenie euRobotics AISBL (zrzeszają-
ce firmy i placówki badawcze), uruchomiło 
niedawno największy  
na świecie program cywilnych badań  
w tej dziedzinie. W sumie w jego ramach  
w ciągu sześciu lat planuje się rozdyspono-
wanie grantów w wysokości 3,8 mld euro. 
Cel – zwiększenie udziału Unii  
w globalnym rynku robotycznym  
do 42 proc. 

Pierwsza runda finansowania rozpocz-
nie się w październiku tego roku  
i zakończy w kwietniu 2015. Niestety,  
w stosunku do Francji, Niemiec czy Wiel-
kiej Brytanii już jesteśmy 
mocno spóźnieni. Wśród 
180 członków euRobo-
tics AISBL jest zaled-
wie jedna firma z Pol-
ski – Agribot. A mówimy 
o organizacji, która może 
pomóc w znajdowaniu 
partnerów do projektów, 
a także ma realny wpływ 
na politykę UE w swojej 
dziedzinie. I jest to kolejny przy-
kład na to, jak nieumiejętnie 
walczymy o przyszłość robotyki 
w Polsce.

—— Jarosław Marczuk
Jednym słowem: Polskie 
roboty padają ofiarą tzw. luki 
wdrożeniowej. Szkoda, bo to bardzo 
perspektywiczna branża.

Warszawska firma 
Robotics Invention 
(RI) zdecydowała 
się na częściowy 
exodus do USA.

„W kraju bardzo 
trudno jest 
pozyskać 
inwestora”.

–  Łukasz Konarski, 
Agrirobo

„Robotyka w 
Polsce ma za małe 
poparcie 
decydentów”.

– prof. Piotr 
Szynkarczyk, PIAP
 

„W pewnym 
momencie 
odniosłem 
wrażenie, że  
w Polsce nie 
jestem w stanie  
już nic więcej 
osiągnąć”.

– Marek Sadowski, 
Robotics Invention

A–Bot Light,  
„wszechstronny robot 
skaut” dla przemysłu  

i służb bezpieczeństwa. 
Służy m.in. do inspekcji, 

rekonesansu i 
patrolowania.

A–Bot Ultra  
spełnia podobne 
zadania jak jego 
większy kolega,  
ale można go 

składać  
i przenosić  
w plecaku. 

aż 63 proc. Te dane robią jeszcze większe 
wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę, że 
rynek robotyczny generuje dzisiaj 22 mld 
euro przychodów rocznie. A ocenia się, 
że do 2020 roku wartość samej sprzeda-
ży maszyn będzie wynosić 50–62 mld euro 
(to wszystko dane branżowej organiza-
cji SPARC). O ogromnych zmianach, ja-
kie w produkcji przemysłowej, usługach 
i opiece medycznej wywoła do 2025 roku 
rozwój zaawansowanej robotyki, pisali 
ostatnio także analitycy firmy konsultin-
gowej McKinsey. 

Jest zatem o co grać. Rząd w Paryżu 
w marcu ubiegłego roku, przy wsparciu 

Wrocławska firma 
Agrirobo boi się,  
że straci wkrótce 

płynność 
finansową.

Rolniczy robot Agribot. 
Za granicą są już chętni  

do jego zakupu, ale 
najpierw trzeba 

uruchomić produkcję 
– na co brakuje 

pieniędzy. 

Technologie
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