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 ROZMOWA TALK

ZACZNIJMY OD TWOJEJ OSTATNIEJ SOLO-
WEJ PŁYTY „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”. 
OSTATNIEJ PÓKI CO, NIE OSTATNIEJ W OGÓ-
LE, MAM NADZIEJĘ?
Ostatniej jak na razie (śmiech). Już na 
szczęście jesteśmy na etapie przygoto-
wań do kolejnej.

TAMTA PŁYTA KOŃCZY SIĘ DŹWIĘKIEM 
ROZBIJANEGO LUSTRA. O CO CHODZIŁO? 
PRZESZŁAŚ NA DRUGĄ STRONĘ, ROZBIŁAŚ 
LUSTRO I NIE MASZ POWROTU? A MOŻE 
WRÓCIŁAŚ NA TĘ PIERWSZĄ STRONĘ?
Chodziło właśnie o to, żeby sobie zadawać 
pytanie o to, czy samemu chce się wracać 
na tę pierwszą stronę, czy zostać po 
drugiej. Przecież ja też przeciągam tam 
słuchacza. Nie ukrywam, że za każdym 
razem kiedy śpiewam piosenkę „Po drugiej 
stronie lustra” to mam poczucie, że mi się 
wcale nie chce wracać, chcę zostać. 

CHODZIŁO TYLKO O RZECZYWISTOŚĆ MU-
ZYCZNĄ, DŹWIĘKOWĄ, CZY TEŻ POZAMU-
ZYCZNĄ, ŻYCIOWĄ?
Myślę, że też pozamuzyczną. Dotykam 
na tym albumie też problemów normal-
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nego życia, np. w „Aniele mój”, gdzie 
pojawia się trudny temat oddania dziecka. 
Okazuje się, że kobiety już się utożsamia-
ją z tym tekstem, i to nie tylko te, które 
mają taki dylemat. Również dorosłe już 
dzieci, które nie czują zbyt wielkiej więzi 
z rodzicem. To niesamowite, nigdy nie 
pomyślałam, że to może trafić do tej dru-
giej strony. Ale są też piosenki z przymru-
żeniem oka, jak choćby „Choć masz duży 
nos”, gdzie robię sobie jaja, bo przecież 
chodzi o to, żeby nie brać wszystkiego 
na poważnie. Szczególnie fizyczności – 
my jesteśmy szczególnie narażeni przez 
media na taką krytykę, tu za gruba, tu za 
chuda. Z kolei „Bóg tu zmarł” to tematy-
ka dla mnie wojenna.

TEMATYKA WOJENNA JEST CI BLISKA 
Z JAKIEGOŚ POWODU.
Przeraża mnie to, co się dzieje ostatnio. 
Wiem, że teraz mówisz o piosenkach 
powstańczych, ale dla mnie „Bóg tu 
zmarł” to piosenka, która dotyczy wszyst-
kich miejsc, gdzie normalny człowiek 
nie ma kompletnie wpływu na to, co się 
dzieje. My nie mamy wpływu na to, co 
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 OCZY 
WILKA

Podobno mam w fizjonomii coś takiego, że 
ludzie się mnie trochę boją i że sprawiam 
wrażenie dość ostrej – Halina Mlynkova.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     
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się wydarzy z Ukrainą, z Rosją – to już 
jest dawno rozstrzygnięte, my jesteśmy 
tylko pionkami. To piosenka o tym, jak 
strach nieprawdopodobnie zawładnął 
ludźmi. Od dziecka widzę w koszmarach 
sennych oczy wilka albo oczy sowy. Dla 
mnie ta wojna to oczy wilka. Przez kraj, 
miejscowość idzie strach, wypełnia ludzi, 
powoduje, że stają się oni bardzo zwierzę-
cy. Wykradają sobie ostatni ogień. 

W WIELU WYWIADACH PADA PYTANIE 
O TWOJĄ NARODOWOŚĆ. LUDZIE NIE 
WIEDZĄ CZY JESTEŚ POLKĄ, CZY CZESZKĄ, 
CO Z TYM ZAOLZIEM. JAK ZAREAGOWALI 
NA TWÓJ UDZIAŁ W DWÓCH PŁYTACH 
Z PIOSENKAMI POWSTAŃCZYMI?
Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym była 
krytykowana za to, że nie jestem obywa-
telką Polski i biorę w czymś takiego udział. 
Po pierwsze mieszkam od dziesięciu lat 
w Warszawie, mój syn jest rodowitym 
warszawiakiem. Po drugie jestem w Polsce 
już 20 lat plus jeszcze cztery w liceum... 
A po trzecie, mam polską narodowość.

NIE MYŚLAŁEM O KRYTYCE. POLACY ZA-
WSZE SIĘ CIESZĄ JAK KTOŚ Z ZEWNĄTRZ 
ZAUWAŻA NASZĄ HISTORIĘ. TY AKURAT 
NIE JESTEŚ Z ZEWNĄTRZ, CHOĆ NIE 
WSZYSCY O TYM WIEDZĄ.
Nie jestem z zewnątrz. Chodziłam do 
polskich szkół na Zaolziu, uczyliśmy 
się tam historii Polski i Czech równo-
legle. Mówiąc szczerze z historii Czech 
w głowie zostały mi szczątki, bo liceum 
i studia kończyłam w Polsce. Byliśmy 
wychowywani w duchu polskim, więc 
trudno mi mówić, że jestem z zagranicy. 
I tak naprawdę w Czechach to samo. Dla 
mnie Polska i Czechy to jeden kraj.

ZLEWAJĄ CI SIĘ?
Trochę tak. I tu jestem w domu, i tam. 
W zależności od tego, gdzie jestem 
dłużej, to później trudniej mi się mówi 
w tym drugim języku na początku. Mu-
szę się rozkręcić, pozbyć zwrotów z tego 
drugiego języka. Natomiast te dwa kraje 
rzeczywiście traktuję jak jeden, zwłasz-
cza że mój dom rodzinny leży na granicy.

W WYWIADACH Z TOBĄ PRZEWIJAJĄ SIĘ 
CZĘSTO TE SAME TEMATY: PARTNER, DZIEC-
KO, KOBIECOŚĆ. WYŁANIA SIĘ Z TEGO TAKI 
CUKIERKOWY OBRAZ, ŻE WSZYSTKO JEST 
SUPER. JA LUBIĘ ZRZĘDZIĆ, TY CHYBA NIE.
Nie lubię. Czasami zdarza mi się, ale 
tylko w momentach bardzo kryzysowych. 
Nawet wtedy wydaje mi się, że i tak 
przesadzam. A potem się okazuje, że jest 
bardzo źle. Kiedy już zrzędzę to biję się 
z niesprawiedliwością. Głośno dzielę się 
tymi myślami z najbliższymi, czyli bar-
dziej wylewam żale niż narzekam. Na-
rzekanie hamuje w rozwoju, w myśleniu. 
Ktoś z Wysp mi powiedział kiedyś, że oni 
nie mają cechy rozpatrywania przeszłości, 
tylko lubią patrzeć w przód, podczas kie-
dy my w Polsce cały czas rozgrzebujemy 
historię. Otworzyło mi to oczy, to bardzo 
trafne. Cały czas wracamy do wojen, 
powstań, ofiar, poległych. Wiadomo, że 
trzeba zachować szacunek, złożyć hołd. 
Tak też robię poprzez muzykę. Ale musi-
my patrzeć do przodu, myśleć o przyszło-
ści. Również w polityce, dlatego bardziej 
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podobają mi się partie, które idą wprzód. 
Przyszłość to planowanie, kreatywne my-
ślenie. Czyli narzekanie nie, ale wyżalić 
się czasami potrzebuję.

I NIE MASZ CZASEM OCHOTY SIĘ WYŁADO-
WAĆ? PORZUCAĆ MIĘSEM?
Ale ja rzucam mięsem nieprawdopodob-
nie! Muszę się bardzo hamować.

ZAPREZENTUJ.
Nie, nie, nie, chcę to właśnie zmienić. 
A jest tak przez to, że prowadzę – jak to 
ładnie nazywają urzędy – swoją działal-
ność i muszę być motorem tego wszyst-
kiego, pomimo tego, że pomagają mi 
wspaniali ludzie. Muszę tym wszystkim 
zarządzać i nie ma tu miejsca na jakieś 
rozżalanie się i bycie słabym. Powoduje 
to, że czasami jestem wulgarna (śmiech).

JESTEŚ TAKĄ SROGĄ SZEFOWĄ?
Podobno mam w fizjonomii coś takiego, 
że ludzie się mnie trochę boją i że spra-
wiam wrażenie dość ostrej. Ale to nie 
zawsze się sprawdza, bo kuleje u mnie 
trochę asertywność.

JAK WSZYSTKIE DOŚWIADCZENIA AR-
TYSTYCZNE WPŁYNĘŁY NA KSZTAŁT TEJ 
NOWEJ PŁYTY, KTÓRA SIĘ UKAŻE... KIEDY?
Oj, jeszcze nie wiemy... Przygotowujemy 
ją teraz, pojawiają się nowe piosenki. 
Myślę, że moje doświadczenia już wpły-
nęły na jej kształt. Tamte lata sprawiły, 
że każdą piosenkę, która się pojawia na 
płycie, prezentuję świadomie. Potwier-
dzeniem tego są dla mnie koncerty. Jeśli 
śpiewam piosenkę, której nie lubię, to 
ludzie to czują, wiedzą, że coś jest nie 
tak. To mi się teraz nie zdarza. Miało 
miejsce w przeszłości. Obecnie na kon-
certach śpiewam piosenki, które napraw-
dę lubię, z którymi się utożsamiam, przy 
których się bawimy.

TO JAKIE BĘDĄ TE NOWE PIOSENKI? 
TRZYMASZ SIĘ SWOJEJ STYLISTYKI 
FOLKOWO-POPOWEJ?
Tak zostanie. Ale chcę pokazywać, że 
etno, folk to nie jest tylko muzyka 
bałkańska czy góralska, tylko ma wiele 
odmian. Możliwości czerpania z tej mu-
zyki są fascynujące, bo ma ona olbrzymi 
zakres. Pomysły na nowe piosenki lekko 
odbiegają od tego, co było przed chwilą, 
ale znów wyciągnęliśmy esencję z po-
przedniej płyty.

POLECISZ JAKIEŚ FAJNE MIEJSCE  
NA ZAOLZIU?
Jeżeli ktoś lubi uprawiać paragliding to 

musi jechać na Jaworowy. Zjeżdżają się 
tam ludzie z całych Czech. Rozpędzają 
się z tej góry i skaczą.

TEŻ SKACZESZ?
W życiu, ja mam lęk wysokości! Ale góra 
jest przepiękna, można tam wjechać ko-
lejką. Po południu, kiedy jest taka mgieł-
ka, góry nakładają się na siebie jedna na 
drugą. Jest pięknie. W ogóle w Czechach 
jest pełno fajnych miejsc. Na Morawy 
trzeba pojechać do tych tzw. sklipków 
winnych. Ja tam nigdy nie pojechałam, 
bo się bałam, że będą mnie wynosić 
(śmiech). Tam pije się wino w podzie-
miach, jest chłodno, a jak się wyjdzie 
na zewnątrz to nagle dostaje się strzał. 
Warto tam pojechać latem podczas wino-
brania, wtedy każdy dom stoi otworem. 
Są te piękne pochody, ludzie w tradycyj-
nych strojach. Morawska gościnność jest 
nieprawdopodobna. Czechy to też zamki. 
Są regiony, gdzie zamki są blisko siebie, 
można jeździć na rowerach od jednego 
do drugiego. Lubię też bardzo Cesky 
Krumlov. To małe miasteczko, żył tam 
kiedyś malarz Egon Schiele. Miasto jest 
przepiękne, całe jest na liście UNESCO. 
Jest tam też wielki zamek i dużo fajnych 
historii z nim związanych. A na Zaolziu 
w sierpniu każdego roku odbywa się też 
Gorolskie Święto, czyli święto tamtej-
szych górali. To jest impreza! Parędziesiąt 
tysięcy ludzi, regionalne jedzenie, każda 
miejscowość konkuruje z resztą, żeby było 
smaczniejsze. I jeszcze genialna miodula, 
czyli spirytus z miodem. Ale ostrzegam – 
jest bardzo niebezpieczna. Mnóstwo ludzi 
odnosiliśmy już do domu (śmiech). 

 IN ENGLISH

WOLF EYES

“They say I have something in my 
physiognomy that frightens people 
off me and makes me look quite 
harsh,” Halina Mlynkova.   

LET US BEGIN WITH YOUR LAST SOLO 
ALBUM, PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA (ON 
THE OTHER SIDE OF THE MIRROR). IT IS THE 
LAST ONE FOR THE TIME BEING BUT I HOPE 
NOT THE LAST ONE IN GENERAL.
It’s the last one for now. (Laughs) Fortu-
nately, we are currently preparing for the 
next one.

THAT ALBUM ENDS WITH THE SOUND OF A MIR-
ROR BREAKING. WHAT WAS IT ABOUT? YOU 

WENT TO THE OTHER SIDE, BROKE THE MIRROR 
AND NOW THERE IS NO RETURN? OR PERHAPS 
YOU CAME BACK TO THE FIRST SIDE?
It was precisely about asking yourself the 
question whether you want to return to 
the first side or stay on the other. After 
all, I also drag my listeners there. I must 
admit that every time I sign “Po drugiej 
stronie lustra”, I feel that I don’t want to 
go back at all, I want to stay there.

WAS IT ONLY ABOUT THE MUSICAL AND SO-
UND REALITY OR ALSO ABOUT SOMETHING 
ELSE LIKE LIFE AS SUCH?
I think it was also about something 
more than just music. I touch on various 
everyday problems on the album, too. For 
example, “Aniele mój” tackles the difficult 
subject of giving away one’s child. It turns 
out that women already identify with this 
song, including not only those who face 
such a dilemma. There are also adult chil-
dren who don’t feel a strong bond with 
their parent. It’s amazing, I never thought 
the song could reach the other side as 
well. But there are also tongue-in-cheek 
songs, like “Choć masz duży nos”, where 

NARZEKANIE 
HAMUJE W ROZ-
WOJU, W MYŚLE-
NIU. KTOŚ Z WYSP 
MI POWIEDZIAŁ 
KIEDYŚ, ŻE ONI 
NIE MAJĄ CECHY 
ROZPATRYWANIA 
PRZESZŁOŚCI,  
TYLKO LUBIĄ PA-
TRZEĆ W PRZÓD, 
PODCZAS KIEDY MY 
W POLSCE CAŁY 
CZAS ROZGRZEBU-
JEMY HISTORIĘ.



I simply joke around because the point is 
that you shouldn’t take everything serio-
usly. Especially physicality – because of 
the media, we are particularly exposed to 
such criticism: too fat here and too skinny 
there. And “Bóg tu zmarł” deals with the 
subject of war.

FOR SOME REASON THE TOPIC OF WAR 
MATTERS TO YOU GREATLY.
I’m horrified at what has been recently 
going on. I know that you are now tal-
king about Warsaw uprising songs, but for 

me “Bóg tu zmarł” is a song concerning 
all those places where normal people have 
no influence over what happens. We have 
no influence on the future of Ukraine 
or Russia – it has been already decided, 
and we are just pawns. It’s a song about 
the way in which people are completely 
paralysed by fear. I’ve been seeing wolf or 
owl eyes in nightmares since I was a child. 
For me war is like wolf eyes. Fear moves 
across countries and cities, overcomes 
people and makes them more animalized. 
They steal the last fire from each other.

MAY INTERVIEWERS ASK YOU ABOUT 
YOUR NATIONALITY. PEOPLE DON’T KNOW 
WHETHER YOU ARE A POLE OR A CZECH 
AND WHAT IS THE WHOLE ZAOLZIE 
ABOUT. HOW DID THEY REACT TO YOUR 
PARTICIPATION IN TWO ALBUMS WITH 
UPRISING SONGS?
I’ve never been criticized for being 
a Polish citizen nor for taking part in 
such an initiative. Firstly, I’ve been living 
in Warsaw for ten years and my son is 
a native Varsovian. Secondly, I’ve been in 
Poland for 20 years now plus four years at 
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secondary school. Thirdly, I’m of Polish 
nationality, too.

I WASN’T THINKING ABOUT CRITICISM. 
POLES ARE ALWAYS GLAD WHEN SOMEONE 
FROM THE OUTSIDE NOTICES THEIR HISTO-
RY. YOU ARE NOT FROM THE OUTSIDE, BUT 
NOT EVERYONE KNOWS THAT.
No, I’m not. I attended Polish schools in 
Zaolzie and learned Polish and Czech hi-
story there at the same time. To be honest, 
I don’t remember much from Czech hi-
story because I finished secondary school 
and university in Poland. We were raised 
in a patriotic way promoting the Polish 
spirit. So it’s hard to tell me that I’m from 
abroad. And it’s actually the same thing 
in the Czech Republic. To me Poland and 
the Czech Republic are one country.

DO THEY MERGE?
A bit, yes. I feel at home both here and 
there. Depending on the country I stay in 
for a longer time, I initially find it diffi-
cult to speak the other language. I have to 
warm up and get rid of expressions from 
the second language. But I really treat 
both countries as one, especially as my 
family house is located on the border.

INTERVIEWS WITH YOU OFTEN TACKLE 
THE SAME SUBJECTS: YOUR PARTNER, 
YOUR CHILD, FEMININITY. A SUGARY IMAGE 
EMERGES FROM ALL THAT SUGGESTING 
THAT EVERYTHING IS GREAT. I LIKE TO GRO-
UCH SOMETIMES, BUT YOU DON’T, DO YOU?
No, I don’t. I sometimes do grouch but 
only in the most dramatic moments. 
Although even then it seems to me that 
I exaggerate. And then it turns out that 
it’s really bad. But when I do start gro-
uching, I fight injustice. I share these 
thoughts with my family and friends so 
in fact I rather express my sorrow than 
grouch. Complaining hampers develop-
ment and thinking. Someone from the 
Isles once told me that they don’t cling 
to the past. They prefer looking ahead 
while we keep digging up history over 
and over again. This accurate statement 
has opened my eyes. We return to wars, 
uprisings, victims and the deceased all 
the time. Of course, we have to hold 
them in respect and pay tribute to 
them, and this is what I do by means of 
music. But we also have to look ahead 
and think about the future. Also in 
politics, which is why I prefer parties 
that move forward. The future is about 
planning and creative thinking. So no 
grouching, although I need to pour out 
my troubles now and then.

AND DON’T YOU WANT TO TAKE IT OUT ON 
SOMEBODY SOMETIMES? CURSE A BIT?
But I do curse a lot! I have to restrain myself.

SHOW ME.
No, no, no, I want to change that. And 
it’s all because of the fact that I conduct 
business activities (as it is nicely called by 
office workers) and have to be the driving 
force behind all that, even though I get 
huge help from great people. I have to 
manage all that, and there’s no room for 
sentiment nor weakness here. It someti-
mes makes me vulgar. (Laughs)

ARE YOU SUCH A STRICT BOSS?
They say I have something in my physio-
gnomy that frightens people off me and 
makes me look quite harsh. But it’s not 
always true because I’m a bit poor  
at assertiveness.

HOW DID YOUR ARTISTIC EXPERIENCES IN-
FLUENCE THE SHAPE OF THE NEW ALBUM, 
WHICH WILL BE RELEASED... WHEN?
Oh, we don’t know yet. We’re preparing 
the album now, new songs already appear. 
I think my experiences did influence its 
shape. Those years made me conscio-
usly present each song appearing on my 
albums, which is visible during concerts. 
People notice when I sing something 
I don’t like. They know that something’s 
wrong. It doesn’t happen to me any more 
but used to in the past. I currently sing 
only those songs I really like during con-
certs. I identify with them and we can all 
enjoy ourselves.

SO WHAT ARE THE NEW SONGS GOING TO 
BE LIKE? DO YOU FOLLOW YOUR FOLK AND 
POP STYLE?
Yes, I do. But I want to show that folk is 
not only Balkan or highlanders’ music 
but includes many varieties. There are 
endless possibilities of drawing on such 
music because of its broad scope. Our 
ideas for new songs differ a bit from what 
we offered a moment ago, but we have 
once again taken the essence from the 
previous album.

CAN YOU RECOMMEND A NICE PLACE IN 
ZAOLZIE?
If someone likes paragliding, Javorovy 
is a must. People from the whole Czech 
Republic come there. They gather speed 
running down this mountain and jump.

DO YOU JUMP, TOO?
Never, I have a fear of heights! But the 
mountain is spectacular and you can 

reach its top by railway. In the afternoon, 
when a thin mist surrounds the place, the 
mountains seem to overlap each other. It’s 
beautiful. Generally speaking, there are 
many nice places in the Czech Republic. 
One should visit wine shops in Moravia. 
I’ve never been there because I was afraid 
they would have to take me out. (Laughs) 
People drink wine in cool basements and 
when they get outside, they are suddenly 
struck. It is worth going there in the su-
mmer, during grape harvest, when doors 
to each house stand open. There are also 
beautiful marches with people dressed in 
traditional costumes. Moravian hospitali-
ty is incredible. The Czech Republic me-
ans also castles. There are regions where 
castles are located close to each other. You 
can take a bike and ride from one castle 
to another. I also like Cesky Krumlov 
very much. The painter Egon Schiele used 
to live in this small town, which has been 
considered a UNESCO World Heritage 
Site as a whole. It also features a huge 
castle and many fascinating histories 
connected with it. And there is the Hi-
ghlander’s Festival organized every year in 
August in Zaolzie. That’s a party! Several 
dozen thousand people, local food, each 
town competing with the rest to prepare 
the best dishes. Plus the brilliant miodula, 
that is spirit with honey. But I’m warning 
you – it’s dangerous. We carried lots of 
people back home many times (Laughs). 
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Opuszczone budynki kuszą tajemnicą i posmakiem przygody. 
Są ludzie, dla których ich zwiedzanie stało się prawdziwą pasją. 
Gdy wejdzie się w ten niezwykły świat można się zdziwić ile 
takich miejsc jest poukrywanych po całej Polsce.

 TEKST: KAJETAN KUSINA FOT: OPUSZCZONE.NET

SUBTELNY UROK 
OPUSZCZONEGO

W
iększość ludzi omija 
opuszczone budynki 
szerokim łukiem. 
Powody są różne 
– strach o swoje bez-
pieczeństwo, niechęć 

do wysiłku czy po prostu zwykły brak 
zainteresowania. W końcu co może 
ciekawego kryć się w nieodwiedzanych 
przez lat wnętrzach? Są jednak tacy, na 
których porzucone budowle działają 
jak magnes. Pasjonaci, którzy potrafią 
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przejechać kilkaset kilometrów tylko po 
to, by zbadać nie działającą fabrykę. Za-
zwyczaj wolą przeszukiwać opuszczone 
zakłady fabryczne niż zwiedzać atrakcje 
wymieniane w przewodnikach. Z roku 
na roku przybywa w Polsce coraz więcej 
amatorów tego rodzaju zwiedzania. Co 
ich właściwie przyciąga?

MAGIA ZAPOMNIANEGO
Człowiek jest istotą wyjątkowo ciekawską 
i nie jest w stanie pominąć żadnej nieroz-

wiązanej tajemnicy. Dlatego co chwilę 
włazi w ciemne zakamarki i miejsca, 
w których z racjonalnego punktu widzenia 
nie ma nic ciekawego. Paradoksalnie 
jednak często to, co wydaje się nieprzydat-
ne, ma w sobie najwięcej magii. – Chodzi 
o to, żeby zobaczyć coś wyjątkowego, 
magicznego i niedostępnego dla innych. 
Racjonalnego wytłumaczenia nie będzie 
łatwo znaleźć, ponieważ dla większości 
ludzi takie budynki są tylko zwykłą ruderą 
i nie do końca rozumieją, po co przemie-

rzać setki kilometrów żeby je zobaczyć na 
własne oczy i sfotografować. To po prostu 
trzeba czuć – wspomina Grzesiek z portalu 
opuszczone.net. – Fantastyczne jest to, 
że można znaleźć się w miejscu, w któ-
rym nie było nikogo od kilkunastu lat, 
a kiedyś tętniło ono życiem. Przemierzając 
puste korytarze i pomieszczenia pełne 
przedmiotów pamiętających poprzednią 
epokę ma się poczucie prawdziwej podróży 
w czasie – dodaje. Jest w tym wszystkim 
coś z dziecięcych zabaw w odkrywcę, 
zwłaszcza jeśli rzeczywiście odnajdzie się 
miejsca, do których nikt nie wchodził od 
paru lat. Trudno nie poczuć fascynacji, 
że w świecie, w którym prawie wszystko 
zostało odnalezione, są miejsca wciąż cze-
kające, aż ktoś je ponownie odwiedzi. 

Pasją zwiedzania opuszczonych miejsc 
zaraża się coraz więcej osób. Jeszcze 
parę lat temu dotykała ona tylko garstki 
zapaleńców, a obecnie coraz łatwiej 
znaleźć w sieci strony i blogi poświęcone 
opuszczonemu. Na szczęście nie jest to 
ruch masowy i raczej nie grozi nam utrata 
poczucia indywidualnej przygody.

RADZIECKIE MIASTECZKO I CMENTARZYSKO 
SAMOCHODÓW
Polska obfituje w opuszczone miejsca 
i trudno jest wybrać te, które wydają się 
najciekawsze. – To zależy jakiego typu 
miejsca lubi się odwiedzać. Jedni są na-
stawieni tylko na np. zapomniane kopal-
nie, pałace, dwory czy ogromne obiekty 
pofabryczne, a inni, jak na przykład ja, 
uwielbiają zwiedzać miejsca każdego 

PRZEMIERZAJĄC 
PUSTE KORYTARZE 
I POMIESZCZENIA 
PEŁNE 
PRZEDMIOTÓW 
PAMIĘTAJĄCYCH 
POPRZEDNIĄ EPOKĘ 
MA SIĘ POCZUCIE 
PRAWDZIWEJ 
PODRÓŻY W CZASIE



14 

rodzaju, bo każde miejsce ma swój urok 
i niepowtarzalny klimat – opisuje sprawę 
Grzesiek. Dodaje jednak, że jest kilka 
miejsc, które są odwiedzane właściwie 
przez wszystkich poszukiwaczy opusz-
czonego. Jednym z nich jest znajdujące 
się w pobliżu Bornego Sulinowa opusz-
czone radzieckie miasteczko, w którym 
do początku lat dziewięćdziesiątych 
zamieszkiwali oficerowie Armii Czer-
wonej. Innym popularnym wyborem są 
opuszczone szpitale, szczególnie te psy-
chiatryczne. Tego typu obiekty można 
znaleźć w wielu miastach w Polsce, cho-
ciażby w Gdańsku. Hitem ostatnich lat 
jest porzucone wysypisko samochodów 
znajdujące się pod Warszawą. Czasami 
warto się spieszyć, czego przykładem są 
opuszczone hale w Gdańskiej Stoczni 
Remontowej. Każdy, kto przekładał 
wyprawę do nich, musi sobie obecnie 
pluć w brodę, bo zostały najzwyczajniej 
na świecie zburzone. 

Jak widać, każdy jest w stanie znaleźć 
coś, co go zainteresuje. Trzeba jednak 
pamiętać, że nie jest to najbezpieczniej-
sze z zajęć. Opuszczone budynki często 
znajdują się w nienajlepszym stanie, 
więc warto wcześniej dokładnie zbadać 
sprawę, bo chyba nikogo nie zachęca 
wizja bycia przysypanym gruzem w starej 

fabryce gdzieś na kompletnym odludziu. 
Drugim istotnym aspektem jest fakt, 
że czasami możemy przez przypadek 
dokonać nieświadomego włamania, 
co też może mieć niezbyt przyjemne 
konsekwencje. Wystarczy jednak trochę 
rozsądku i zwykłej ludzie ostrożności, 
a nowy fascynujący świat może stanąć 
przed Wami otworem.  

 IN ENGLISH

THE SUBTLE CHARM OF THE 
ABANDONED BUILDINGS

The abandoned buildings entice 
with secret and whiff of adventure. 
There are people whose passion 
is to visit some of those. When 
you enter this world, you can get 
surprised how many of such places 
are hidden all over Poland. 
 
Most of people steer clear of abandoned 
buildings. The reasons are different – 
a fear of one’s safety, reluctance to effort 
or simply lack of interest. Anyway, 
what interesting can be hidden in the 
interiors which hadn’t been visited for 

years? Bu there are some people who are 
attracted by those kinds of buildings 
like by magnet? The enthusiast who can 
go for several hundred kilometers only 
to explore the closed factory. Usually 
they prefer going around the abandoned 
factories to visiting tourist attractions 
mentioned in the guides. The number of 
such amateurs of this kind of visiting in 
Poland has been increasing year by year. 
What actually attracts them?

THE MAGIC OF THE FORGOTTEN
A man is an extraordinarily curious 
creature and is not able to pass over any 
of the unsolved secrets. Which is why 
one goes to the dark corners and places 
where, from the rational point of view, 
there is nothing interesting. However, 
paradoxically often what seems to be 
useless has the most magic in it. “It’s all 
about to see something unique, magical 
and not available to everyone. It won’t 
be easy to find rational explanation for 
that, since such buildings are for most 
of people a simple ruin of a building and 
they don’t really get why you go hundred 
kilometers to see it on your own eyes 
and take picture. You need to feel it,” 
said Grzesiek from opuszczone.net. “The 
fantastic thing about it is that you find 
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yourself in a place where there has been 
nobody for a couple of years and which 
once was vibrant with life. When pacing 
empty corridors and rooms full of objects 
still remembering the previous era, you 
have the sense of a real time travel,” he 
added. There is something of the child-
ren’s play at discoverer in it, especially if 
you really find places which have been 
not entered by anyone for a couple of 
years.  It’s hard not to feel the fascination 
that in the world which almost every-
thing has already been discovered in, 
there are places still waiting for someone 
to visit them again. 

You can pass the passion of visiting 
abandoned places to more and more 
people. It was only a couple of years ago 
that only a handful of enthusiast were 
involved in it, and now it’s much easier 
to find websites and blogs dedicated to 
the abandoned. Thankfully, it is not 
a massive move and it’s not like we are in 
danger of losing the sense of the indivi-
dual adventure. 

SOVIET CITY AND CEMETERY OF CARS
Poland is rich in abandoned places and 
it’s hard to choose the one which seem 
to be the most interesting. “It depends 
on what kind of places you like to visit. 
Some are focused only on for example 
forgotten mines, palaces, manors or 
huge post-factory buildings, and the 
others, for example me, love visit places 

of every kind, since each place has its 
own charm and unique vibe,” descri-
bed Grzesiek. It’s good that there are 
a couple of places which are visited by 
almost all enthusiast of the abandoned. 
One of them is a Soviet city located 
near Borne Sulinowo, where the officers 
of the Red Army had lived until the 
beginning of the 1990. Other popular 
destination are abandoned hospitals, 
especially psychiatric wards. You can 
find places like these in many Polish 
cities, like in Gdańsk, for example. 
The hit of the last years is an abando-
ned a car breaker’s yard located near 
Warsaw. Sometimes, you need to rush, 
which the abandoned halls of the 
Gdańsk Shipyard are the best example. 

Everyone who put off the visit there must 
kick themselves now, since the buildings 
have been simply demolished. 

As you can see, everyone is able to find 
something special for themselves. But 
you need to remember that it is not the 
safest activity in the world. The abando-
ned buildings are often in bad condition, 
so it’s better to check it out earlier, since 
probably no one is encouraged by a vision 
of being buried with rubble in the old fac-
tory in the middle of nowhere. The second 
significant aspect is the fact that someti-
mes you can break in unwittingly, which 
can have not very pleasant consequences. 
It’s enough to have a bit of reason and 
simple caution, and new fascinating world 
can be wide open for you.  
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piwo marcowe, które produkowane jest 
na początku wiosny z ostatnich zapasów 
zmagazynowanego słodu. Kolejnym 
ciekawym rodzajem złotego napoju jest 
popularne wśród Anglików ale. To jasne 
piwo na bazie angielskiego chmielu 

Stary Browar Rzeszowski to jeden z najciekawszych gastronomicznych punktów miasta. 
Tradycyjne, warzone na miejscu piwa w połączeniu z doskonałą kuchnią sprawiają, że 
powinien odwiedzić go każdy, kto lubi dogadzać swojemu podniebieniu.

 TEKST : KAJETAN KUSINA    FOT.: STARY BROWAR RZESZOWSKI  
    

S
tary Browar Rzeszowski to 
pierwszy na Podkarpaciu 
mini-browar mający na celu 
zaspokojenie nawet najbar-
dziej wybrednych gustów. 

Został otworzony we wrześniu zeszłego 

roku i od tego czasu prężnie rozwija swo-
ją działalność. Obecnie leżakuje w nim 
pięć rodzajów piw. Najpopularniejszym 
trunkiem jest klasyczny pils, ale browar 
ma do zaoferowania także kilka mniej 
powszechnych gatunków. Na przykład 

STARY BROWAR

RZESZOWSKI
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in dark beer. Each of them is prepared 
with a great care and attention both 
to the taste and look. The thing that 
certainly shouldn’t be mentioned is that 
all the dishes taste best in the presence 
of freshly brewed beer.  

z wyczuwalnymi estrowymi aromatami 
i dość sporą dawką goryczki skierowane 
jest dla wyrafinowanych podniebień. 
Poza tym w Starym Browarze Rzeszow-
skim warzone jest także piwo pszeniczne 
i ciemne. Nad procesem warzenia czuwa 
Jacek Michna z Łańcuta, który wygrał 
niedawno jedną z nagród na odbywa-
jącym się w Żywcu konkursie Birofilia. 
Piwo sprzedawane jest w kuflach o po-
jemności 0,4 l, 1 l, metrach, zestawach 
deska konesera lub w butelkach na wynos. 
Z racji, iż jest to piwo niepasteryzowane, 
termin spożycia piwa wynosi 7 dni. 

Stary Browar Rzeszowski to nie 
tylko piwo, ale też wspaniała restaura-
cja. Zaraz po wejściu do lokalu można 
poczuć jego wyjątkowy klimat. Przy 
samych drzwiach witają gości miedziane 
naczynia warzelne. Tuż za warzelnią, 
w przeszklonym pomieszczeniu znajdują 
się dwa rzędy unitanków oraz tanków 
pośredniczących. Wnętrze restauracji 
podzielone zostało na kilka stref, w której 
każdy znajdzie coś dla siebie. Do wyboru 
są między innymi loże w wysokich 
beczkach, jak i stoliki barowe z wysokimi 
krzesełkami. Pasjonaci kulinariów mogą 
usiąść koło otwartej kuchni i obserwować 
cały proces powstawania ich posiłku. 
Wśród najpopularniejszych dań znaj-
dujących się na liście wymienić warto 
grillowaną makrelę na szabli, nogi kaczki 
na puree z czerwonej kapusty czy żeberka 
duszone w ciemnym piwie. Każde z nich 
przygotowane jest z wielką pieczołowi-
tością i dbałością zarówno jeśli chodzi 
o smak, jak i wygląd. Oczywiście nie 
trzeba wspominać, że wszystkie potrawy 
najlepiej smakują w towarzystwie świeże-
go, warzonego na miejscu piwa. 

 IN ENGLISH

 
STARY BROWAR RZESZOWSKI

Stary Browar Rzeszowski is one of the 
most interesting eating places of the city. 
Traditional, brewed beer connected with 
a perfect cuisine encourage everyone who 
likes indulging their taste buds to visit it.  

Stary Browar Rzeszowski is the first 
mini-brewery in Podkarpacie region 
aiming at fulfilling even the most 
discriminating tastes. It was opened 
in September last year and since then, 
it has been thriving. Currently, five 
types of beer are maturing there. The 
most popular one is classic pils, but 
the brewery has in its offer several less 

common types. For example, Märzen-
bier which is brewed at the beginning 
of spring out of last reserve of the 
stored malt. Another interesting style 
of the gold drink is ale, very popular in 
the UK. This bright type of beer based 
on the British hops with significant 
amount of esters and with a consider-
able amount of bitterness is dedicated 
for sophisticated tastes. Apart from 
those two, wheat beer and dark beer 
are brewed in Stary Browar Rzeszowski. 
Jacek Michna from Łańcut who recent-
ly won one of the awards during the 
Birolifia contest in Żywiec is respon-
sible for the brewing process. Beer is 
served in 0.4l and 1l mugs, sets called 
connoisseur’s board or in the bottles 
to take away. Due to the fact that this 
beer is not pasteurized, the expiry date 
of beer is seven days. 

Stary Browar Rzeszowski does not 
only mean beer, but also a great restau-
rant. Right after entering the place, you 
can feel a unique atmosphere. Copper 
brewing vessels welcome the guest from 
the doorstep. Right behind the brew 
house, there is a room fit with glass con-
taining two rows of tanks. The interior 
of the restaurant was divided into several 
zones so that everyone could find the 
right place for themselves. The visitors 
can choose the boxes in high kegs or bar 
tables with high bar stools. The lovers of 
food may have sit right next to the open 
kitchen and observe the whole process 
of cooking of their meals. Among the 
most popular dishes from the menu, 
it’s worth listing the grilled mackerel 
on the sabre, duck’s legs on the red 
cabbage puree and the pork ribs stewed 

WNĘTRZE 
RESTAURACJI 
PODZIELONE 
ZOSTAŁO NA KILKA 
STREF, W KTÓREJ 
KAŻDY ZNAJDZIE 
COŚ DLA SIEBIE. 
DO WYBORU SĄ 
MIĘDZY INNYMI 
LOŻE W WYSOKICH 
BECZKACH, JAK 
I STOLIKI BAROWE 
Z WYSOKIMI 
KRZESEŁKAMI.
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KOSMOS  
DLA MAS

Prawdziwa kosmiczna turystyka jest dalej nieosiągalna dla przeciętnego 
zjadacza chleba i nie zmieni się to w najbliższej przyszłości. Są jednak inne 
sposoby, żeby poczuć się astronautą.

 TEKST: ŁUKASZ TAMKUN   FOT.: BUNDESWEHR-FOTOS – FLICKR.COM
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N
iespełnione marzenie pozo-
staje marzeniem. Kosmos jest 
pociągający, tym bardziej, 
kiedy stał się dostępny nie 
tylko dla bardzo elitarnej 
grupy świetnie wyszkolonych 

astronautów. Dziś obowiązuje „tylko” 
cenzus majątkowy, nie są wymagane 
żadne specjalne umiejętności. Obrazki 

„zwykłych” ludzi podróżujących sobie 
w kosmosie rozbudziły masową wyobraź-
nię – kosmos stał się nieomal w zasięgu 
ręki. Tak blisko, a tak daleko.

Miliony ludzi oglądają na Youtube 
filmy z Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej, a wypuszczenie przez NASA czy 
ESA nowych zdjęć kosmosu albo misji 
astronautów zawsze budzi duże zainte-

resowanie i nowe życie w internecie. Dla 
większości fascynatów nieskończonej 
czarnej przestrzeni na tym kończy się 
kontakt z nią. Mogą kupić sobie teleskop, 
patrzeć w gwiazdy i oglądać po raz setny 
„Odyseję Kosmiczną 2001”. Wszystko 
z poziomu gruntu.

Aspiracje sięgają gwiazd, ale problem 
jest przyziemny. Jeśli nie mamy w port-
felu równowartości małej greckiej wyspy, 
możemy zapomnieć o locie w kosmos. 
Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba 
wsiadać na pokład Sojuza, żeby poczuć 
się jak astronauta. Wiele firm wyczuło 
koniunkturę i kierują swoją ofertę nie 
tylko do bajecznie bogatych klientów. 
Coraz większą popularność zyskuje sobie 
więc turystyka „prawie kosmiczna”. 
Oczywiście popularność jest pojęciem 
względnym, bo wciąż niewielu może 
sobie pozwolić na suborbitalny lot Virgin 
Galactic za ćwierć miliona dolarów. Są 
jednak i jeszcze tańsze opcje.

Z punktu widzenia większości poten-
cjalnych turystów, przekroczenie umow-
nej granicy kosmosu, a więc tzw. Linii 
Kármána (sto kilometrów) ma znaczenie 
drugorzędne. Kanoniczne obrazy, jak czar-
ny kosmos, niebieski płaszcz wokół naszej 
planety, wschód słońca ponad atmosferą 
czy krzywiznę Ziemi można zobaczyć już 
na wysokości dwudziestu kilometrów. To 
pułap dalej nieosiągalny dla samolotów rej-
sowych, ale dla myśliwców wojskowych czy 
balonów meteorologicznych jak najbardziej.

ASPIRACJE 
SIĘGAJĄ GWIAZD, 
ALE PROBLEM 
JEST PRZYZIEMNY. 
JEŚLI NIE MAMY 
W PORTFELU 
RÓWNOWARTOŚCI 
MAŁEJ GRECKIEJ 
WYSPY, MOŻEMY 
ZAPOMNIEĆ O LOCIE 
W KOSMOS. 
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Pojawiły się więc dwie „budżetowe” 
opcje kosmicznych wycieczek. Pierwszą 
są właśnie balony. Na tym polu przoduje 
amerykańska firma Paragon, która za po-
średnictwem swojej spółki−córki – World 
View – chce od 2016 roku rozpocząć ko-
mercyjne loty turystyczne. Teraz jest więc 
dobry moment, żeby zacząć odkładać 
pieniądze, bo taka wycieczka będzie kosz-
tować nas 75 000 dolarów. Dalej dużo, bo 
równowartość nowego mercedesa klasy 
E, ale przynajmniej nie luksusowego 
prywatnego odrzutowca. 

Co w tej cenie otrzymujemy? Dwu-
godzinną wycieczkę na wysokość około 
trzydziestu kilometrów w ośmioosobowej 
kapsule podczepionej do balonu z helem. 
Z podobnego urządzenia skorzystał Felix 
Baumgartner w ramach Red Bull Stratos, 
pasażerowie jednak nie będą musieli ska-
kać – zostaną spokojnie sprowadzeni na 
ziemię. Co prawda nie poczują oni praw-
dziwej nieważkości, ale zobaczą wszystko 
to, co kojarzy się z kosmosem.

Najtańszą i pod pewnymi względami 
najciekawszą alternatywą jest to, z czego 
można skorzystać już teraz. Na rynku 
funkcjonuje wiele firm, które zorga-
nizują nam lot na pokładzie myśliwca 
wojskowego. Sprzętu, który nas zabierze 
na odpowiednią wysokość jest całkiem 

sporo, w zależności od regionu. Zdecydo-
wanie największą popularnością cieszy się 
jednak MiG−29 – ikona Zimnej Wojny 
i wciąż jeden z najlepszych myśliwców na 
świecie. Samo siedzenie w fotelu drugiego 
pilota jest dla wielu marzeniem.

Ile jego realizacja będzie nas koszto-
wać? Jest wiele firm oferujących tę usługę, 
a ceny oscylują najczęściej w widełkach 
16-18 000 dolarów. Jest to dużo i niedu-
żo. Dalej więcej niż średnia krajowa, ale 
niewielki ułamek tego, ile zapłacilibyśmy 
za lot na pokładzie statku specjalnie do 
tego celu zbudowanego. Są to więc dobrze 
wydane pieniądze, jeśli zawsze marzyli-
śmy o kosmicznej podróży.

Co nas czeka na pokładzie MiG−a−29? 
Lot trwa trzy kwadranse, w czasie których 
raczej nie będziemy się nudzić. Szybko 
osiągniemy podwójną prędkość dźwięku 
i zaczniemy się wspinać po nasz własny 
kawałek kosmosu. Drogę będą nam 
umilać różne akrobacje, jak beczki, 
korkociągi, czy przewroty. Na wysokości 
około 23 kilometrów spędzimy zaledwie 
parę minut, ale to dość, żeby zobaczyć 
krzywiznę Ziemi, atmosferę pod nami 
i czarny kosmos nad nami.

Te przykłady nie wyczerpują możliwo-
ści prywatnego lotu w kosmos. Jak w każ-
dych innych usługach, możemy wybierać 

od wersji podstawowej (16 000 dolarów) 
do deluxe (20 000 000 dolarów). Lista 
firm, które oferują takie, atrakcje szybko 
rośnie, a środki transportu stają się coraz 
bardziej zróżnicowane i technicznie 
zaawansowane. I coraz tańsze. Marzenie 
o locie w kosmos stało się spełnialne, jego 
realizacja niemal w zasięgu ręki. Choć 
było to możliwe już od jakiegoś czasu, 
dziś obserwujemy ważny punkt zwrotny. 

 IN ENGLISH  

SPACE FOR THE MASSES

True space tourism is still 
unobtainable for the ordinary 
man in the street, and it is not 
going to change in the near 
future. But there are other ways 
of becoming an astronaut.

Unfulfilled dreams remain just dreams. 
Space is appealing, especially when it 
has become available for more than 
just a very elite group of highly-trained 
astronauts. Today, there remain “just” 
the property requirements. No special 
skills are needed. Pictures of “common” 

 NA RYNKU 
FUNKCJONUJE 
WIELE FIRM, KTÓRE 
ZORGANIZUJĄ NAM 
LOT NA POKŁADZIE 
MYŚLIWCA 
WOJSKOWEGO. 
SPRZĘTU, KTÓRY 
NAS ZABIERZE 
NA ODPOWIEDNIĄ 
WYSOKOŚĆ JEST 
CAŁKIEM SPORO, 
W ZALEŻNOŚCI OD 
REGIONU.
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 PODRÓŻE TRAVEL

people travelling through outer space 
have fired the mass imagination. Space 
has fallen within our arms’ reach. So 
close but still so far.

Millions of people watch films from 
the International Space Station on 
YouTube, and new photographs released 
by NASA or ESA showing space or 
astronauts’ missions always arouse our 
interest and start a new life on the Inter-
net. Most of those fascinated with this 
endless ocean of emptiness have to settle 
for this type of contact only. Or they 
can buy themselves a telescope, watch 
the stars and see 2001: A Space Odyssey 
for the umpteenth time. Everything 
from the ground level.

We have lofty aspirations, but the 
problem is quite down-to-earth. If we 
don’t have an equivalent of a small 
Greek island in our pockets, we can 
forget about trips to space. But it 
turns out that we don’t have to board 
a Soyuz to feel like an astronaut. 
Many companies have recognized the 
demand growing on the market and 
placed an offer for not only fabulously 
rich clients. And so the “almost space” 
tourism is gaining in considerable 
popularity. Popularity is of course 
a relative concept because still few can 
afford a sub-orbital f light on Virgin 
Galactic for quarter a million dollars. 
But there are also cheaper options.

Crossing the so−called Karman line, 
which is a commonly-accepted boundary 
of outer space (lying at a hundred kilome-
tres above the sea level), is of secondary 
importance from the point of view of po-
tential tourists. We can see canonic images 

like the black space, the blue coat around 
our planet, sunrise above the atmosphere 
or the curvature of the Earth already from 
the height of twenty kilometres. This 
ceiling is still inaccessible for airliners but 
not for fighter planes or weather balloons.

This way, two “budget” options of 
space trips have appeared on the market. 
Balloons are the first one. Here, Para-
gon, an American company, is leading 
the way. Through its daughter company, 
World View, Paragon wants to launch 
commercial space flights since 2016. So 
now it is a perfect moment to start saving 
money. Such a trip will cost 75,000 dol-
lars. Being an equivalent of the Mercedes 
E−Class, it is still quite a lot. But still less 
than a luxury private jet aircraft.

What do we get for such a sum? A two-
-hour trip to the height of about thirty 
kilometres in an eight-person capsule atta-
ched to a balloon filled with helium. Felix 
Baumgartner was using similar equipment 
during Red Bull Stratos, but passengers 
won’t have to jump – they will be quietly 
brought down to the Earth. Admittedly 
they will not have a chance to feel the true 
weightless condition, but they will see 
everything associated with space.

The cheapest and in many respects the 
most interesting alternative is already 
available on the market. Many companies 
can organize a flight on board a fighter. 
Depending on the region, there is quite 
a lot of equipment that can take us to the 
appropriate height. But certainly the most 
famous one is the MiG-29, an icon of the 
Cold War and still one of the best fighter 
aircrafts in the world. Just sitting in the 
pilot’s seat is a dream for many of us.

How much would it take to realize it? 
Offers of various companies fluctuate 
around 16 – 18,000 dollars. It’s less but 
still quite a lot, much more than the ave-
rage wage but just a fraction of what we 
would have to pay for a flight on board 
a craft built especially for this purpose. 
So it is well-spent money if we have 
always dreamt of a space journey.

What can we expect on board the 
MiG−29? The flight lasts forty-five 
minutes, and these are three quarters of 
interesting experiences. We will quickly 
reach the double speed of sound and 
start climbing up to our own part of 
space. But on our way up we will also 
have a good time thanks to various 
stunts like barrel rolls, spins or wingo-
vers. We will spend only several minu-
tes at the height of around twenty-three 
kilometres, but it’s enough to see the 
curvature of the Earth, the atmosphere 
below or black space in front of us.

The above examples do not exhaust 
the possibilities of private space travels. 
As in the case of all other types of 
services, we can choose between a basic 
option (16,000 dollars) and a de luxe 
one (20,000,000 dollars). The list of 
companies offering such attractions 
grows very quickly, and the means of 
transport that can help us to realize our 
dreams become increasingly diversified 
and technologically advanced. And che-
aper. Dreams of space flights are no lon-
ger impossible. We have more and more 
options of making them come true. 
Although there has been such a possibi-
lity for some time already, today we are 
witnessing a real turning point.  



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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ZŁE MIŁEGO POCZĄTKI

 FELIETON COLUMN

N
awet jeśli dziś wszystko 
w naszej kuchni wydaje się być 
poukładane i rzeczywistość na 
diecie wykluczeniowej nabrała 
już rumieńców podobnie 

jak domownicy zgromadzeni wokół 
smakoterpiowego stołu, to nie zawsze 
przecież było nam tak wesoło:

– Pani Iwono, proszępodaćdziecku co-
dziennie porcję kaszy jaglanej na śniadanie.

– Ależ pani doktor, to NIEMOŻLIWE! 
On TEGO nie zje! (delikwent lat 2,5)

– Proszę przyrządzić w taki sposób, 
żeby zjadł.

– Ale jak? Skąd mam wziąć przepisy? 
W internecie same jabłkowo-jaglane breje 
z cynamonem. Ohyda!

– Proszę je wymyślić.
– …aha.
– I warzywa proszę dziecku podawać 

niepryskane.
– Oho! A skąd je wziąć? Chyba nie 

z eko sklepu, bo tam droższe od pienię-
dzy są…

– Proszę znaleźć rolników, którzy je dla 
was wyhodują.

–…aha.
Proste? Nie. Ale się udało. Smakote-

rapia to dziś kilkaset przepisów, w tym 
przede wszystkim te z dodatkiem lub 
na bazie kaszy jaglanej. Smakoterapia 
to również kooperatywa spożywcza 
i zaprzyjaźnieni rolnicy… Smakoterapia 
to cudowni czytelnicy! Samkoterapia to 
warsztaty – spotkania z fantastycznymi 
ludźmi! To wymiana wiedzy, poglądów, 
informacji. Można? Można! Nie podda-
wajcie się nigdy!

Zacznijcie od ugotowania kaszy jaglanej. 
A dalej… hmm… jakoś już pójdzie. 

PRZEPIS

SKŁADNIKI:
Kasza 250g
Wrzątek
Naczynie do gotowania kaszy (najlepiej emaliowane)

WYKONANIE:
Kaszę upraż na sucho w garnku, często 
potrząsając, aż do momentu kiedy zacznie 
ładnie pachnieć (uwaga – nie przypal), następnie 
przelej ją niewielką ilością wrzątku, przepłucz 
i odlej wodę. Do odsączonej kaszy nalej wrzątku 
(około dwa razy więcej niż kaszy) i postaw na 
minimalnym ogniu pod przykryciem, tak by 
wody parowało jak najmniej. Od tej pory kaszy 
nie należy już mieszać. Może się okazać, że wody 
jest jednak za mało, należy wówczas dolać nieco 
wrzątku i gotować dalej.

Tak ugotowana kasza jest sypka i nada-
je się do innych dań niż kasza ugotowana 
z nieco większą ilością wody, która była-
by zdecydowanie bardziej kleista.  
Na zdrowie!  

 IN ENGLISH

LONG PLEASURE, SHORT LAMENT
 

Even if today everything in our kitchen 
seems in perfect order and life on an 
elimination diet has become quite happy, 
just like the whole family gathered 
around the taste-therapy table, it has not 
always been like that:

“Give your child a portion of millet for 
breakfast every day, please.”

“But that’s IMPOSSIBLE, doctor! He 
(aged 2.5) will never eat THAT!”

“So prepare it in such a way that we will.”
“But how? Where should I take recipes 

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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from? All the Internet offers are only 
various kinds of apple and millet muck 
with cinnamon. Disgusting!”

“You’ll figure something out.”
“Yeah...”
“And make sure the vegetables you give 

to your child have not been sprayed”.
“Oh! And where to get these? I guess 

you don’t mean eco shops, where they are 
more expensive than money itself...”

“Find farmers who will grow them for you.”
“Yeah...”
Simple? No. But we did it. Today, 

taste-therapy means several hundred 
recipes, including most of all those with 
or based on millet. Taste-therapy means 
also a food cooperative and friendships 
with farmers... Taste-therapy means 
wonderful readers! Taste-therapy means 
workshops – meetings with fantastic peo-
ple! It means an exchange of knowledge, 
opinions and information. Possible? Of 
course! Do not surrender. Never.

Start with boiling millet. And then... 
well... things will work out. 

RECIPE

INGREDIENTS
250 g millet
Boiling water
Cookware (most preferably enamelware)

INSTRUCTIONS:
Dry roast millet in a pot until it smells nice. Shake the 
pot often and make sure the millet does not burn. 
Now pour a small amount of boiling water inside, rinse 
the millet and pour the water out. Add boiling water 
to the drained millet (make it around two times more 
than the millet itself), and put it on a minimum heat in 
a covered dish so that the water does not evaporate. 
From now on, do not mix the millet. It may turn out 
that there is not enough water, in which case pour 
more boiling water inside and keep boiling the millet.

Millet prepared in this way is loose 
and can be used in more dishes than the 
one boiled in a bigger amount of water, 
which would be definitely much more 
glutinous. Bon appétit!  

 TEKST: IWONA ZASUWA
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SPRAWDŹ CENY DLA TWOJEJ FIRMY
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 STYL STYLE

CZYM DOKŁADNIE 
SĄ BLAJWINY? 
– BLAJWINACJA 
TO AKTYWNOŚĆ 
NA PLACU ZABAW 
I POTRZEBA POWROTU 
DO DZIECIŃSTWA JAKO 
UNIWERSALNEGO 
SYMBOLU ŁADU, 
TO PRAGNIENIE 
BEZPIECZNEGO 
SCHRONIENIA, 
URASTAJĄCE DO MIANA 
SACRUM ZE WZGLĘDU 
NA ROLĘ, JAKĄ SPEŁNIA 
ON W ŻYCIU KAŻDEGO 
CHYBA CZŁOWIEKA

BLAJWINY 
– POZORNIE RZEŹBY
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 STYL STYLE

P
ierwsze spotkanie 
z Blajwinami fascynuje. 
Dziwne, nietuzinkowe 
metalowe stwory 
przypominają bohaterów 
bardzo dziwnych bajek 
dla dzieci. Czerwony 

Kapturek, Traktorzysta Piotrek czy 
Siedzący Anarchista Sprężynowy budzą 
zaciekawienie, ale też lekki niepokój. 
Tak mogłyby wyglądać postacie 
z „Bajek Robotów” Stanisława Lema 
gdyby ktoś postanowił je przenieść do 
naszego świata. Czym dokładnie są 
Blajwiny? Na to pytanie najlepiej może 
odpowiedzieć Vaarg, jeden z ich twórców. 

– Blajwinacja to aktywność na placu 
zabaw i potrzeba powrotu do dzieciństwa 
jako uniwersalnego symbolu ładu, to 
pragnienie bezpiecznego schronienia, 
urastające do miana sacrum ze względu 
na rolę, jaką spełnia on w życiu każdego 
chyba człowieka – opowiada. Dodaje 
także, że nie ma konkretnych zasad 
dotyczących tworzenia konkretnego 
Blajwina, bo inspiracja może nadejść 
zewsząd. Czasami bierze się z szybkiego 

Słyszeliście kiedyś o Blajwinach? Te niezwykłe 
twory rozbudzą Waszą wyobraźnie i zaprowadzą 
do fantastycznego świata, gdzie fantazja kreuje 
rzeczywistość.

 TEKST: KAJETAN KUSINA   FOT.: 
 
BLAJWIN

    

BLAJWINY 
– POZORNIE RZEŹBY



dlatego, że tylko one potrafią spojrzeć na 
te wymyślne stwory niewinnym jeszcze 
i ciekawym świata okiem.  

 IN ENGLISH

BLAJWINS – SEEMINGLY THE 
SCULPTURES

Have you heard about Blajwins? Those 
unusual creatures will stimulate your imag-
ination and let you enter the fantastic world 
where the fantasy creates the reality.

The first meeting with Blajwins is fasci-
nating. Weird, unconventional metal 
creatures resemble the main characters 
of very strange cartoon for children. Red 

Riding Hood, Piotrek the Tractor Driver 
and Coil Sprung Sitting Anarchist arouse 
interest, but a bit of anxiety as well. This 
is how the characters from “Fable for 
Robots” by Stanisław Lem, if one wanted 
to transport them to our world. What 
are Blajwins actually? This question will 
be best answered by Vaarg, one of the 
authors. “Blajwination is an activity on 
the playground and a need to get back to 
one’s childhood as a universal symbol of 
order, it is a desire for a safe shelter assu-
ming the proportions of sacrum due to 
its role which is played in the life of pro-
bably everyone,” he said. He also added 
that there were no set rules regarding the 
creation of a certain Blajwin, since the 
inspiration could come from everywhere. 
Sometimes the inspiration comes from 

spojrzenia na jakiś przedmiot, które 
przeradza się w ideę, a czasami jest to 
po prostu swobodna myśl. Ważne, że 
z rzeczy wydawałoby się niepotrzebnych 
i skazanych na wysypisko powstają 
prawdziwe dzieła sztuki. Celowo nie 
używam tutaj słowa złom, bo sami 
artyści uznają je za bardzo krzywdzące. 

– Blajwin stoi w opozycji do świata 
zaprojektowanej awaryjności i celowej 
nieprzydatności, tak zwanej „planned 
obsolescence”, gdzie celowym jest 
tworzenie produktów w taki sposób, aby 
po krótkim czasie użytkowania nadawały 
się tylko do wymiany na nowszy 
model... – tłumaczy zaangażowany 
twórca. Ambicje artystów tworzących 
Blajwiny są spore. Twierdzą oni, że 
chcą zblajwinować cały świat. Każdy 
przedmiot, który wymyśli sobie 
człowiek, może zostać poddany temu 
procesowi. Nie wiadomo czy im się to 
uda, ale na pewno ich prace przyciągają 
do siebie ludzi. Doskonale było to 
widać na tegorocznym Cropp Tatoo 
Konwent, gdzie można było podziwiać 
niektóre z metalowych prac. Nie było 
chyba momentu aby stały samotnie. 
Co ciekawe, cieszyły się wyjątkowym 
zainteresowaniem wśród dzieci. Może 
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– BLAJWIN STOI 
W OPOZYCJI DO ŚWIATA 
ZAPROJEKTOWANEJ 
AWARYJNOŚCI 
I CELOWEJ 
NIEPRZYDATNOŚCI, TAK 
ZWANEJ „PLANNED 
OBSOLESCENCE”, 
GDZIE CELOWYM JEST 
TWORZENIE PRODUKTÓW 
W TAKI SPOSÓB, ABY 
PO KRÓTKIM CZASIE 
UŻYTKOWANIA 
NADAWAŁY SIĘ TYLKO DO 
WYMIANY NA NOWSZY 
MODEL...



a quick look at a certain object which 
then evolves to an idea, and sometimes 
it is a free thought. The important thing 
about it is that the real works of art are 
made out of unnecessary and condem-
ned to dump things. I don’t use here the 
name, scrap metal intentionally, because 
the very artists consider it to be very un-
fair. “Blajwin stands is in opposition to the 
world of designed failures and intentional 
uselessness, so called planned obsolescence, 
which means that it is intentional to create 
a product in such a way that after a short 
period of use, it is fit to exchange it for 
a new model…” explains the author. The 

ambitions of the artists creating Blajwins 
are huge. In their opinion, they want to 
blajwin the world. Each object which was 
invented by a human can undergo this 
process. There is no telling that they will 
be successful in their vision, but their 
works attract people for sure. It was to be 
noticed during this year’s Cropp Tatoo 

Convent where some of the metal works 
were displayed. There was no single 
moment when they were standing alone. 
What is interesting, they were very 
famous among children. Maybe because 
only children can look at those fancy 
creatures with an innocent and curious 
about the world eye. 
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N
astępnym samochodem był 
VW 1302. Przez tego „Garbu-
sa” wchodziłem w dorosłość 
z przekonaniem, że prędkość 
maksymalna osobowego auta 
to 90 km/h.

Miałem do szkoły z górki. Znaczy 
była na osiedlu taka górka, na której 
ojciec co wieczór stawiał „Garbusa”, 
dzięki temu łatwiej nam było pchać go 
co rano. W mrokach i mrozach stanu 
wojennego nowe akumulatory były 
trudne do zdobycia. Wiem, wiem. Inni 
mieli gorzej. Np. lżejsze samochody 
parkowane na równym.

Ojciec wciąż kocha tego „Garbusa”. 
Pytał mnie ostatnio, co się z nim stało. 

I od razu opowiedział (który to już raz?!) 
jak naprawił kiedyś gaźnik.

Dawno temu opowiedziałam tę 
historię mojemu pierwszemu mechani-
kowi. Stwierdził, że dla niego mówienie 
o gaźniku w „Garbusie” to jednak 
przesada. Że to trochę jakby nazywać 
ponton okrętem.

Nie powtórzyłem tego ojcu. On za-
wsze, kiedy widzi „Garbusa” w komisie, 
zatrzymuje się, żeby go obejrzeć. Mówi, 
że sobie w końcu takiego kupi. Najchęt-
niej kabriolet.

No i nie będzie to raczej beetle.
Volkswagen powstał, bo ktoś miał ideę. 

Nie będę pisał kto, bo dziś użycie tego 
nazwiska zamyka ponoć każdą dyskusję. 

Idea – upraszaszczając – sprowadzała się 
na dostarczeniu porządnych (generalnie, 
wtedy jak się coś robiło, to porządnie) sa-
mochodów zwykłym ludziom. Z czasem 
Der Konzern skoncentrował się na ro-
bieniu samochodów porządnych. I jakoś 
sobie z tym radzi.

Der Konzern produkuje dziś też 
volkswagena beetle. (Gdyby to jeszcze nie 
było wiadomo – tekst jest o volkswagenie 
beetle, który jakiś czas temu zastąpił 
model, który się nazywał new beetle. 
Logiczne, tylko inaczej.)

To zdecydowanie ładny samochód. 
Niestety, o ile z zewnątrz w nieco może 
kreskówkowy sposób przypomina starego 

„Garbusa”, to w środku (i nie chodzi tu 
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KEINE KRAFT 
OHNE FREUDE

Pierwszym samochodem, jaki mieliśmy w rodzinie, był „Ogórek”. I to nie taki 
zwykły, tylko podróba „westfalii”. Ktoś wziął podwyższaną T2 i przerobił na 
samochód kempingowy. Całkiem udanie. Do szkoły więc jeździłem leżąc, bo 
nie było tylnych foteli. Tylko łóżko.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA  FOT.: MAT.PRASOWE   
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wyłącznie o to, jak tam wygląda) nie ma 
z nim nic wspólnego. No, może poza nic 
nie mieszczącym schowkiem na rękawiczki.

Jest takie niemieckie słowo – Geist. 
Tłumaczy się je „duch”.

Umberto Eco napisał, że Niemcy 
„uważają się za głębokie umysły, ponieważ 
ich język jest ogólnikowy, nie ma jasności 
francuskiego, nie wyraża nigdy dokład-
nie tego, co powinien. Niemiec nie wie 
zatem nigdy, co chciał powiedzieć, i tę 
niepewność bierze za głębię myśli”. Prze-
sadza. Ale jeżeli się miało porządnych 
nauczycieli, takich o przedwojennych 
korzeniach, to oni słowa „Geist” nie tłu-
maczyli. Bo to coś więcej niż duch, dusza. 
Jest tam jeszcze coś jeszcze.

Jakiś filozof by wam to wyjaśnił 
i pewnie dodał, że słowa „Geist” nie 
można używać tak, jak ja to zaraz zrobię. 
Ale co mi tam.

Inżynierowie VW chcieli przenieść 
„Garbusa” w dzisiejsze czasy. Prawie im 
wyszło. Prawie, bo zapomnieli o tym, że 
w „Garbusie” najważniejszy był Geist. 
Zrobili normalny samochód w fikuśnej 
karoserii. Starali się. Deska rozdzielcza 
nie jest identyczna jak we wszystkich 
skodach, passatach, golfach, seatach 
i amaroku. Nawet bluetooth urucha-
mia się łatwiej niż w normalnych VW. 
Niestety bezpłciowość tego auta jest 
tak duża, że nikt nie może uwierzyć, że 
bluetooth działa tak prosto. Każdy chce 
to robić, jak w normalnym volkswagenie 

– w sposób niepotrzebnie, irracjonalnie 
skomplikowany.

Beetle jest wydmuszką. To porządny 
samochód, ale nic poza tym.

Co w tym złego? To zależy. Dla ludzi, 
którzy mają jakiś do „Garbusa” stosunek, 
takich jak mój ojciec czy ja, beetle jest 
nieporozumieniem.

Ale są też inni. Ludzie, dla których vol-
kswagen to golf czy passat. Tacy, jak mój 
sąsiad Tomek. Wsiadł do 200−konnego 
beetle. Przejechał się kawałek i natych-
miast się zakochał. 

Ale podejrzewam, że gdy wsiądzie do 
golfa R, uczucie zniknie jak zeszłoroczny 
śnieg. Bo jest to ten rodzaj zakochania, 
w którym obiekt miłości nie ma specjal-
nego znaczenia.

Cóż, gdyby ktoś z Volkswagena mnie 
zapytał, dlaczego beetle nie jest samo-
chodem marzeń, zasugerowałbym, żeby 
następnym razem do jego projektowania 
zaprosili ludzi z Porsche, bo oni tam 
wciąż wiedzą, że co znaczy hasło „Kraft 
durch Freude”. Dosłownie, w rozumieniu 
z drugiej połowy XX wieku. Że firma 
czerpie siłę z radości klientów. 

 IN ENGLISH

KEINE KRAFT OHNE FREUDE

The first car which belonged to my family 
was the Bully. And it wasn’t a regular 
one, but a fake of Westfalia. Someone 
took the raised T2 and converted it into 
a camper. It was done quite well. So 
I used to go to school lying, since there 
were no back seats. Only a bed.

The next car was VW 1302. Due to this 
Beetle, I entered the adulthood with the 
conviction that the maximum speed of 
a car is 90 km per hour. 

My school was downhill. I mean 
that there was a hill in our neighbor-
hood where my dad parked the Beetle 
every night, so we it was easier for 
us to push it every morning. In the 
gloom and frost of the martial law, 
it was difficult to get a new battery. 
I know. The others had more difficul-
ties. For example, lighter cars parked 
on the f lat surface. 

My dad still loves this Bug. Recently 
I asked him about what had happened to 
the car. And he told me the story (how 
many times it was?!) how he repaired the 
carburetor once right away.

Long ago, I told this story to my 
first mechanic. He said that for him 
talking about carburetor in a Beetle is 
an exaggeration. It is a bit like calling 
a rubber dinghy a ship. I didn’t repeat 
that to my father. When he sees a Bug 
at the used car dealer’s, he always stops 
to see it closer. He says that he would 
eventually buy one. The convertible 
would be best.  

And it would not be rather a New Beetle. 
The Volkswagen was built, since 

someone had an idea. I would not write 
who it was, since supposedly using this 
name today finishes all conversation. 
Idea, simplifying, was about provid-
ing a decent (generally, whatever was 
done then was decent) cars to ordinary 
people. With the course of time, Der 
Konzern focused on producing decent 
cars. And it still does it somehow. Der 
Konzern produces the Volkswagen Bee-
tle also today. (If it isn’t clear enough – 
the text is about the Volkswagen Beetle 
which replaced some time ago a model 
which was called the New Beetle. It’s 
logical, but the other way round.)

It is definitely a nice car. Unfortu-
nately, while its outer design resembles 
the old Beetle in a bit cartoon way, 
they have nothing in common when it 

comes to the interior (and it’s not only 
about the look). Well, maybe apart 
from the glovebox which would not 
hold anything. There is a German word, 
Geist. It is translated as the spirit. 

Umberto Eco wrote about the Germans 
that: “They think themselves profound 
because their language is vague – it does 
not have the clarity of French, and never 
says exactly what it should, so no German 
ever knows what he meant to say, and 
mistakes this uncertainty for depth.” It 
is an exaggeration. But if you had decent 
teachers, those who had the prewar roots, 
they didn’t translated the word, Geist. 
Since it’s something more than a spirit or 
mind. There is something more in it. 

A philosopher could explain it to you 
and add that you cannot use the word, 
Geist in the way I will do in a minute. 
But what does it matter?

The VW engineers wanted to take 
the Bug to our times. They almost 
managed to do it. Almost, since they 
forgot that the most important part 
of the Bug was Geist. They did an 
ordinary car in a fancy body. They did 
their best. The dashboard is not the 
same as in all Skodas, Passats, Golfs, 
Seats and Amaroks. Even the Bluetooth 
starts better than in the normal VWs. 
Unfortunately, the blandness of this car 
is so big that no one can believe that 
Bluetooth works so easily. Everyone 
wants to do it the way they do in a reg-
ular Volkswagen – in an unnecessarily 
and irrationally complicated way. The 
Beetle is a blown egg. It is a decent car 
and nothing more. 

What’s wrong with it? It depends. For 
those who have a certain attitude towards 
the Bug, like mine or my father’s, the 
Beetle is a misunderstanding. 

But there are also the others. People 
who consider a Volkswagen as a Golf or 
a Passat. Just like my neighbor, Tomek. 
He got into the 200−hp Beetle. He took 
a short ride and he fall in love instantly.

But I presume that when he gets to 
the Golf R, the feeling will evaporate. 
Since this is the type of love in which 
the object of love doesn’t really matter. 

Well, if was asked by someone from 
Volkswagen why the Beetle is not a care 
of my dreams, I would suggest them to 
invite some people from Porsche to de-
sign next time, because they still know 
what the motto, “Kraft durch Freude” 
means. Literally, in the understanding 
from the second half of the 20th cen-
tury. That is the company gets power 
from the customers’ joy.  
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tylko wewnątrz firmy. OMEGA Pilzno 
współpracuje z wieloma zewnętrznymi 
jednostkami szkoleniowymi. 

Nie ma więc mowy o gnuśnieniu 
i okopaniu się na zajmowanym stanowi-
sku. Firma premiuje chęć samorozwoju 
i oferuje idealne warunki dla ambitnego 
pracownika. Mamy więc pewność, że 
w czasie rozwoju naszej kariery zawodo-
wej w OMEGA Pilzno, wyjdziemy bogatsi 
nie tylko w doświadczenie, ale również 
teoretyczną i praktyczną wiedzę, a to są 
wartości nie do przecenienia. 

A co się stanie, jeśli nie trafimy 
dokładnie 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.

SILNA PŁEĆ
Szczególną rolę w tym układzie mają 
kobiety. Wydawać by się mogło, że tego 
typu firma będzie męska aż do szpiku ko-
ści. A jednak w OMEGA Pilzno kobiety 
idą ramię w ramię ze swoimi kolegami, 
nie ustępując im w niczym, często wręcz 
zawstydzając ich swoją skutecznością 
i ambicją. Sprzyja temu zresztą struktu-
ra i polityka firmy, która oferuje wiele 
specjalnych programów dla kobiet. Panie 
spotkamy tutaj we wszystkich jednost-
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OMEGA Pilzno to dziś jeden z najbardziej pożądanych pracodawców na 
rynku transportu, spedycji i logistyki. Warto wiedzieć, co nas czeka, jak uda 
się nam już pozytywnie przejść rekrutację. A możliwości rozwoju i awansu 
są niemal nieograniczone. Niezależnie od płci.

 TEKST : ŁUKASZ TAMKUN    FOT.: MAT. PRASOWE  
    

S
zkolenie adaptacyjne to tylko 
początek długiego procesu 
samodoskonalenia się w ramach 
firmy. Ważne, żeby pracownik 
rozumiał swoje obowiązki i pew-

nie czuł się na swoim stanowisku. To po-
winno być jednak motywacją do pójścia 
dalej. Na „adapciaku” szkolenia się więc 
nie kończą Jeśli zechcemy zmienić posadę, 
wtedy również firma dba, żebyśmy czuli 
się na nim jak najlepiej. 

W związku z tym musimy przejść szko-
lenie stanowiskowe, na którym nauczymy 
się, na czym będą teraz polegały nasze 
zadania, jak zmienia się specyfika pracy 
na nowym miejscu pracy, a także pozna-
my nieco nasz nowy zespół. Naturalnie 
podobne szkolenia przechodzi się również 

przy okazji awansu, nie tylko np. zmianie 
działu. Daje to pewność, że pracownik 
będzie przygotowany do nowej funkcji 
i będzie czuł się w niej pewnie. 

JESZCZE KROK DALEJ
Specyfika rynku sprawia, że wiele sta-
nowisk wymaga również dodatkowych 
licencji. Naturalnie firma daje możliwość 
wyrobienia sobie wszelkich niezbędnych 
dokumentów, jakie będą nam potrzeb-
ne do skutecznego działania. Jeśli przy 
tym potrzebujemy jakichś wyjątkowych, 
wąskich umiejętności, OMEGA Pilzno 
oferuje również, w zależności od zakresu 
obowiązków, indywidualne plany szkoleń. 
Wówczas pracownik może dokształcać się 
w kierunkach, jakie są mu potrzebne nie 

ALFA I OMEGA



This is why you have to take additional 
on-the-job training courses, where you can 
learn what your new tasks consist in and 
in what way the new position differs from 
the old one. You can also get to know 
your new team. You are obviously offered 
similar training not only when you change 
the department, but also when you are 
promoted. Such a policy ensures that the 
employee is prepared for the new function 
and feels confident in the new role.

ANOTHER STEP FORWARD
The market demands that many posts 
have additional licences. The company 
certainly gives its employees an oppor-
tunity to receive all the documents they 
need to work effectively. And if anyone 
needs some unique, narrow skills, OME-
GA Pilzno offers also individual training 
programmes depending on the scope of 
one’s duties. As a result, its employees 
can acquire new skills in various fields 
of interest they need also outside the 
company. OMEGA Pilzno cooperates 
with many external training bodies.

Growing listless and digging in one’s 
position is therefore out of question. 
The company rewards those who want 
to develop their skills and offers ideal 
working conditions for ambitious em-
ployees. So you can be sure that during 
your professional career at OMEGA 
Pilzno you will become richer in not 
only experience but also theoretical 
and practical knowledge – values that 
cannot be overestimated.

What happens when you get a slight-
ly different position from the one you 
would like to obtain? This is where in-
house recruitment 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.

STRONGER SEX
Women have a special role in this struc-
ture. It may seem that such a company 
is completely dominated by men. In 
fact, women at OMEGA Pilzno work 
shoulder to shoulder with their male 
colleagues. And they manage to do so 
equally successful, often putting men 
to shame with their effectiveness and 
ambition. This is also what the structure 
and policy of the company supports. 

OMEGA Pilzno offers many programmes 
developed specifically for women. Ladies 
can be found here in all units of the 
company, The company is a complex 
structure based on transport, forward-
ing and support departments. So we can 
expect the fair sex in trade, marketing, 
HR, quality and settlement divisions, 
and even in transport.

But it does not mean that the only 
thing ladies do is sit behind desks and 
send their male colleagues to the field. 
Forcing through new standards in the 
industry, OMEGA Pilzno employs wom-
en as truck drivers and technical support 
workers in the Logistics Park, that is 
in warehouses. This way the company 
shows that the belief that it is a typical 
masculine profession is only a stere-
otype and that ladies can be equally 
good employees in the industry. Such 
a policy also improves the atmosphere 
at work because on the one hand ladies 
introduce gentleness to their workplace, 
and on the other hand it creates healthy 
competition and makes employees want 
to improve their results.

Consequently, nobody is surprised 
at the fact that a forwarding company 
employs quite many ladies in top, mana-
gerial positions. Successful at every level 
and in every department, they ambi-
tiously press ahead and work their way 
up the career ladder without any leni-
ency. As a result, the company becomes 
even more friendly toward women. 

kach organizacyjnych, a jest ich sporo. 
Firma to złożona struktura – z działów 
transportu, spedycji jednostek wspierają-
cych. Możemy więc spodziewać się płci 
pięknej w handlu, marketingu, HR, jako-
ści, rozliczeniach, a nawet w transporcie.

Nie oznacza to jednak, że panie siedzą 
za biurkami, wysyłając swoich kolegów 
w teren. OMEGA Pilzno, forsując nowe 
standardy w branży, zatrudnia kobiety 
jako kierowców TIRów oraz obsługę 
techniczną Parku Logistycznego czyli 
magazynów. W ten sposób pokazuje, iż 
przekonanie, że to typowo męski zawód 
to zwykły stereotyp, a panie mogą 
swobodnie dorównywać swoim kolegom 
w tych dziedzinach. Poprawia to też at-
mosferę pracy, bo z jednej strony panie ła-
godzą obyczaje, a z drugiej – wprowadza 
to zdrową konkurencję i jeszcze większą 
chęć poprawy wyników.

Rezultatem jest oczywiście to, że nie 
dziwi już nikogo fakt, że w firmie spe-
dycyjnej na najwyższych, kierowniczych 
stanowiskach możemy spotkać całkiem 
sporo pań. Sprawdzając się na każdym 
szczeblu i w każdym dziale, ambitnie prą 
do przodu i pną się po drabinie awansu – 
bez żadnej taryfy ulgowej. W efekcie firma 
jest jeszcze bardziej przyjazna dla kobiet. 

 IN ENGLISH

 
ALPHA AND OMEGA

OMEGA Pilzno is today one of the most 
desirable employers on the transport, 
forwarding and logistics market. It is 
worth knowing what lies ahead for you in 
the company after you have successfully 
gone through the recruitment process. 
And the development and promotion 
opportunities are almost unlimited. 
Regardless of sex. 

The adaptation training is only the begin-
ning of a long self-improvement process 
in the company. It is important that each 
employee should understand their duties 
and feel confident in their position. But it 
should only make them motivated to go 
farther. So the adaptation is not the end 
of training activities. And if you want to 
change your position, the company sees 
to it that you feel as well as possible in 
the new environment.
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OMEGA PILZNO ITIS GODAWSKI & GODAWSKI SP. Z O.O.
UL. KRASZEWSKIEGO 44
39-220 PILZNO
TEL. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
FAX (+48 14) 672 19 94
E-MAIL: INFO@OMEGA-PILZNO.COM.PL



IN PRINT

FOTOGRAF / PHOTO: DOMINIK WIĘCEK
MODELKA / MODEL: ANNA T. [MANGO MODELS], 
KASIA N. [WAVE MODELS]
STYLISTA/ STYLIST: MAGDALENA SZCZEPANKIEWICZ
MAKIJAŻ / MAKE UP: MAGDA FUSS
PROJEKTANCI/DESIGNERS: KLAUDIA CICHOŃ, JOLIE SU, 
NUMER, KLAUDIA KASIŃSKA, KAROLINA PAKASZEWSKA, 
LOBOS INTERNATIONAL BY MONIKA I PATRYK LOBOS
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 MODA FASHION

BLUZKA/BLOUSE: LOBOS INTERNATIONAL BY MONIKA I PATRYK LOBOS
SPODNIE/TROUSERS: KAROLINA PAKASZEWSKA

NASZYJNIK/NECKLACE: LOCAL STORE
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 MODA FASHION

PŁASZCZYK/COAT: LOCAL STORE
SPODNIE/TROUSERS: KLAUDIA CICHOŃ

NASZYJNIK/NECKLACE: LOCAL STORE
SUKIENKA/DRESS: NUMER
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NASZYJNIK/NECKLACE: LOCAL STORE
SUKIENKA/DRESS: NUMER

 MODA FASHION



PŁASZCZ/COAT: JOLIE SU 
PASKI/BELTS: H&M

BUTY/SHOES: STRADIVARIUS
KOSZULA/SHIRT: SECOND HAND
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 MODA FASHION



Dental Clinic

Implanty jednego dnia  
Nobel GuideTM

www.estetika.com.pl

dożywotnia gwarancja na implanty

BUTY/SHOES: STRADIVARIUS
KOSZULA/SHIRT: SECOND HAND

REKLAMA

GRANIT    MARMUR    PIASKOWIEC    TRAWETRYN

PARAPETY    BLATY    KAMIEŃ ELEWACYJNY

RZESZÓW, UL. MORGOWA 83A     TEL. 17 8577666

www.akropol.pl



42 

–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



43 

 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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I
mponująca jest lista atrakcji, które 
czekać będą w redzkim aquaparku na 
przybyłych gości. Dostępne w nim 
będą m.in. basen sportowy o wymia-
rach 25x16 m oraz kompleks basenów 
rekreacyjnych ze zjeżdżalniami 

rurowymi i pontonowymi, brodzikiem 
dla dzieci, unikatową leniwą rzeką czy 
kulą wywołującą sztuczną falę. Niewąt-
pliwie największą atrakcją aquaparku, 
która z pewnością ma szanse przyciągnąć 
tłumy turystów z Polski i świata, będzie 
zjeżdżalnia przebiegająca przez środek 
basenu z rekinami. 

Aquapark będzie mógł się też pochwalić 
pierwszym w Polsce basenem przygotowa-
nym specjalnie dla niemowląt oraz kobiet 
w ciąży. W obiekcie nie zabraknie też ak-
wariów, w których zobaczyć będzie można 
okazy koralowców i zwierząt morskich. 
Oprócz atrakcji związanych z wodą, obiekt 

będzie także oferował salon SPA, saunę, 
centrum fitness, kort do squasha oraz 
mini-klub dla dzieci. Chętni na mniej wy-
magające rozrywki będą mogli skorzystać 
z pubu posiadającego tory do gry w kręgle.

12 lipca br. odbyła się uroczystość 
wmurowania aktu erekcyjnego pod 
budowę AquaSfery – kompleksu miesz-
kalno-usługowego w Redzie, w skład 
której wchodzi m.in. aquapark. Wiesław 
Byczkowski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego, który wziął udział 
w wydarzeniu, zwrócił szczególną uwagę 
na fakt, że planowany aquapark nie ma 
charakteru jedynie komercyjnego. Spełnia 
także ważne dla mieszkańców cele społec-
zne, m.in. we współpracy ze szkołami 
podstawowymi i ponadpodstawowymi  
na terenie aquaparku realizowane będą: 
nauka pływania dla dzieci i młodzieży, za-
jęcia sportowe oraz zawody międzyszkolne, 

a także interaktywne zajęcia z zakresu 
ekologii (np. organizacja zielonych szkół 
w ogrodzie zimowym), odnawialnych 
źródeł energii i recyklingu. Dodatkowo 
specjalne zajęcia prowadzone będą dla 
osób niepełnosprawnych i starszych. 

Dzięki realizacji wymienionych celów 
społecznych inwestycja budowy Aquapar-
ku otrzymała wsparcie z unijnej inicjatywy 
JESSICA, która jest źródłem finansowania 
zwrotnego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Oper-
acyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007–2013. Inicjatywa ma na celu 
finansowanie inwestycji infrastruktural-
nych na obszarze miast województwa 
pomorskiego, które oprócz części typowo 
komercyjnej, spełniają również ważne dla 
mieszkańców cele społeczne. Wsparcie 
udzielane jest tu w formie preferencyjnych, 
nisko oprocentowanych pożyczek. W tym 

W połowie 2015 roku w Redzie otwarty zostanie aquapark z atrakcjami rzadko spotykanymi  
w innych częściach świata. Warto już dziś zaplanować podróż do tego wyjątkowego miejsca.

 TEKST: KAJETAN KUSINA  ŹRÓDŁO: SEMEKO

 INWESTOR INVESTOR

PONTONEM PRZEZ TUNEL Z REKINAMI 



in ecology (for example field classes in 
a winter garden), renewable sources of 
energy and recycling. Additionally, special 
classes will be given for the elderly and 
disabled people.

Thanks to the fact that it pursues 
social aims, the investment in the 
construction of the water park received 
support from the EU initiative called 
JESSICA, which is a source of repayable 
financing from the EU funds as part of 
the Regional Operational Programme 
for the Pomorskie Voivodeship for 
the years 2007–2013. The Initiative is 
supposed to fund infrastructure invest-
ments within the cities of Pomorskie 
Voivodeship that – except typically 
commercial functions – accomplish 
also social aims important for the local 
community. The support is granted 
in the form of preferential loans with 
low interest rates. In this case, the loan 
covers almost a third of the total invest-
ment cost – 20 out of ca PLN 73 mil-
lion. Thanks to the repayable character 
of the support, resources invested as 
part of the JESSICA Initiative can later 
return to the available pool and – based 
on the decision made by the Pomorskie 
Voivodeship Management Board – be 
invested once again.  
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przypadku pożyczka pokrywa prawie 
jedną trzecią kosztów inwestycji – 20 z ok. 
73 milionów złotych. Dzięki zwrotnemu 
systemowi wsparcia środki wydatkowane 
w ramach Inicjatywy JESSICA będą mogły 
powrócić do dostępnej puli i być – decyzją 
Zarządu Województwa Pomorskiego – 
ponownie zainwestowane.

 IN ENGLISH

WITH A PONTOON THROUGH  
A SHARK-FILLED AQUARIUM

A water park with attractions rarely 
found in other parts of the world 
will be opened in Reda in the middle 
of 2015. It is worth planning a visit to 
this unique place already today.

The list of attractions that will be offered 
by the water park in Reda is impressive. It 
will feature among others a competition 
pool measuring 25x16 m and a set of 
recreational pools with pipe and pontoon 
slides, a paddling pool, a unique slow river 
and a special ball creating artificial waves. 
But the greatest attraction of the water 

park, which will certainly draw crowds of 
tourists from Poland and the whole world, 
will be a slide running through the middle 
of a shark-filled pool.

The water park will boast the first pool 
in Poland specially designed for babies 
and pregnant women. It will also feature 
aquaria containing corals and marine 
animals. Apart from water attractions, 
the park will also offer a SPA parlour, 
sauna, fitness centre, squash court 
and a mini-club for children. Those 
interested in less-demanding forms of 
entertainment will be able to go to a pub 
with a bowling alley.

The water park will be a part of an 
apartment and service complex in Reda 
called AquaSfera (AquaSphere), which 
foundation plaque was set on 12 July 
2014. Vice-Marshal of the Pomorskie 
Voivodeship Wiesław Byczkowski, who 
took part in the event, emphasised the 
fact that the planned water park has more 
than just a commercial value. It will also 
help to accomplish social aims important 
for the local people, among others in 
cooperation with primary and secondary 
schools. They will be able to use the park 
to organize swimming lessons for children 
and teenagers, PE classes and interschool 
competitions, as well as interactive classes 

 INWESTOR INVESTOR



Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM 
RZESZÓW-JASIONKA









Już od ponad roku organizujemy wycieczki dla dzieci w  wieku 
przedszkolnym, szkolnym, młodzieży szkół średnich, studentów, 
kół naukowych, stowarzyszeń,  pasjonatów lotnictwa i nie tylko. 
Program wycieczek dostosowujemy do oczekiwań klientów.

Program Standardowy, dedykowany najmłodszym, przy-
gotowuje do pierwszej podróży samolotem. Na początku dzieci 
poznają procedury i zasady, których należy przestrzegać, by móc 
wejść na pokład samolotu. Krok po kroku odwiedzają wszystkie 
ważne miejsca w Terminalu: od punktu linii lotniczych, poprzez 
kontrolę biletowo-bagażową, aż po kontrolę bezpieczeństwa. Na 
Tarasie Widokowym w  miarę możliwości grupa obserwuje start 
lub lądowanie samolotu. Kolejnym etapem wizyty jest przejście do 
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, które poprzedzone jest 
kontrolą bezpieczeństwa. Właśnie tam strażacy opowiadają o swo-
jej pracy, która polega nie tylko na wyczekiwaniu na sytuacje za-
grażające bezpieczeństwu lotniska i pasażerów.

Na specjalne życzenie odwiedzających organizujemy wycieczki 
o wybranej specjalistycznej tematyce, które odbywają się według 
indywidualnie ustalonego programu. Wśród odwiedzających 
bardzo popularne są spotkania z pracownikami działów: Operacy-
jnego, Handlingowego, Straży Ochrony Lotniska czy Straży Gran-
icznej i Służby Celnej. 

Warunkiem podstawowym, jaki musi spełnić każda z grup, to mini-
malna liczba uczestników – 10 osób oraz opiekun. Wycieczki mają char-

akter odpłatny. Standardowy program to koszt 10 zł brutto za osobę, 
specjalistyczne, w zależności od programu, minimum 15zł brutto od 
uczestnika. Opiekunowie grup zwolnieni są ze wszelkich opłat.

Po szczegóły dotyczące warunków organizowania i realizacji 
wycieczek odsyłamy na stronę internetową naszego Portu Lot-
niczego: www.rzeszowairport.pl. W zakładce „Wycieczki po lot-
nisku” odnajdą Państwo program, regulamin oraz załączniki do 
regulaminu. Zachęcamy również do kontaktu drogą mailową 
lub telefoniczną.

Jest to atrakcja zdecydowanie godna polecenia, bo – jak 
podsumowała 10-letnia Oliwia - „Wycieczki na lotnisko to 
naprawdę fajna rzecz!”
 

IN ENGLISH  

Visiting Rzeszow-Jasionka Airport

How to prepare for a journey? What is security control? What can 
one take aboard an airplane? All these and many other doubts will 
be resolved by guides at the Rzeszow-Jasionka Airport.

We have been organizing tours for pre-school, primary school 
and secondary school children, students, scientific circles, asso-
ciations, aviation lovers and many more for more than a year al-
ready. Their programme is adapted to our clients’ expectations.

The Standard Programme, dedicated to the youngest visitors, 
prepares them for their first air travel. Children first learn rules 
and procedures one has to follow to board an aircraft. They vis-
it every important place in the Terminal step by step: from air-
line points through check-in desks to security check points. If 
possible, the group watches an airplane take off or land at the 
airport from the Observation Deck. Next, they undergo a  se-
curity check and visit the Airport Rescue and Fire Fighting ser-
vice. The firefighters tell them about their job, which consists 
in more than just waiting for situations threatening airport and 
passenger safety.

At the request of our visitors, we can organize tours on a cho-
sen subject following an individually established programme. 
Our guests often choose meetings with the staff working in the 
Operations or Handling Department, with Border Guards and 
with the Airport Security Service or Customs Service personnel.

The basic condition to be met by each group is a minimum 
number of participants – 10 people plus their carer. The tours 
are chargeable. The Standard Programme costs PLN 10 per per-
son and specialist ones, depending on the programme, cost min-
imum PLN 15 per person. Carers are exempted from payment.

Detailed conditions applying to the organization and re-
alization of tours are available in Polish on the website of our 
Airport: www.rzeszowairport.pl. The section “Wycieczki po 
lotnisku” features the programme, terms and conditions and 
annexes thereto. We also encourage everyone to contact us by 
phone or e-mail.

The attraction is definitely worth recommendation because – as 
summed up by 10-year-old Oliwia – “Tours at the airport are cool!”.
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tekst: Alicja Kacprzak

Jak należy przygotować się do podróży? 
Co to jest kontrola bezpieczeństwa? Co 
można zabrać na pokład samolotu? Na 
te i wiele innych pytań odpowiedzą Pań-
stwu przewodnicy w Porcie Lotniczym 

„Rzeszów-Jasionka”.

Z wizytą w Porcie Lotniczym 
„Rzeszów-Jasionka”









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.... 21:50 23:40 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..... 19:30 21:10 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 DH4

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

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... 14:20 18:30 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.... 17:45 21:25 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

O
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Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.09.2014 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.....    19:05 21:45 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY

Ka rm e l ,   in te n s y wn y   r óż   c z y   ba ro k owy   p r z e py c h...
Pr e m i e r a   n a jm od n i e j s z y c h   m ak i j aży   w   s e z o n i e   j e s i e n n ym!
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TRENDY

MODA – TREND NR 1:

Totalny róż!
W chłodnych porach  
roku również odważnie  
i ekstrawagancko 
zestawiamy ze sobą 
„wybuchowe" barwy. 
Ulubieńcem projektantów 
jest w tym sezonie  
kolor różowy.

CIENIE DO POWIEK  
Yves Saint Laurent, Palette 
Yeux Collector 14,  
3 g – 250 zł, nr 812317

TUSZ DO RZĘS 
Yves Saint Laurent, 
Volume Effet Faux 

Cils Baby Doll Rock 
Intense 005,  

5 ml – 145 zł,  
nr 812322

LAKIER  
DO PAZNOKCI 
Yves Saint Laurent, 
La Laque Couture 53, 
10 ml –105 zł,  
nr 812328

 
URODA – TREND NR 1:  
Ten makijaż doda ci zmysłowo-
ści. Ciepłe brązy i pociągnięte 
czarnym tuszem rzęsy podkre-
ślą oczy. Cała uwaga skupi się 
jednak na ustach. Soczysty róż  
– w postaci matowej szminki 
bądź lśniącego błyszczyku  
– zawsze spełni swoją rolę. 
Uczyni cię niezapomnianą  
na każdym spotkaniu!

2 W 1  
Róż i szminka:  
Yves Saint Laurent, 
Baby Doll  
Kiss & Blush 1,  
10 ml – 145 zł,  
nr 801442 

SZMINKA 
Yves Saint Laurent,  
Rouge Pur Couture  
The Mats 208,  
3,8 g – 145 zł,  
nr 812346

YVES SAINT LAURENT  

„Cuirs Fétiches“

 24/7 – Kupuj także online  
na www.douglas.pl Szczegółowe 
informacje i regulamin serwisu 
dostępne na www.douglas.pl  

* Produkt dostępny  
w wybranych  
perfumeriach

Przekonaj się, że piękno nie zna granic wyobraźni. 

Urodą i modą 
w tym sezonie rządzą trzy najgorętsze trendy,  

dzięki którym wyróżnisz się w jesiennej szarości.

Ż Y C I E  M A K I J A Ż
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Makijaż zmieniający się 
w zależności od kąta 
spojrzenia? Tak, to 
propozycja sygnowana 
przez markę YSL. 
Brązowe cienie do 
powiek w duecie ze 
złocistą żółcią mienią  
się w niespotykany 
sposób i pozwalają 
jeszcze wyraźniej 
rozbłysnąć oczom 
modelki  
Cary Delevingne Yves Saint Laurent Beauté 



Clarins

Ż Y C I E  M A K I J A Ż
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MODA – TREND NR 2: 
Pastele! 
Subtelne barwy nie 
zamierzają odejść w niebyt. 
Niezmiennie uwodzą 
zarówno projektantów, jak  
i kobiety. Znakomicie 
komponują się ze złotymi 
dodatkami, wspaniale 
prezentują na wybiegu 
i na ulicach.

KOREKTOR  
Clarins, Eclat Minute 
Pinceau Perfecteur,  
2 ml – 119 zł, nr 534199

RÓŻ 
Clarins,  

Blush Prodige 07,  
7,5 g – 149 zł

SZMINKA 
Clarins, Rouge Eclat 01, 

3 g – 95 zł, nr 720278

 24/7 – Kupuj także online na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin serwisu 
dostępne na www.douglas.pl 
* Produkt dostępny w wybranych  
perfumeriach

CIEŃ DO POWIEK 
Clarins, Ombre Matte 03,  
7 g – 89 zł

PALETA  
Clarins, Kit  
Sourcils Palette Pro Rosé, 
5,1 g – 180 zł

 
URODA – TREND NR 2: 
Róż wenecki w pudrze i delikatne 
odcienie brązu do oczu, usta w subtelnej 
czerwieni albo jedwabisty różowy 
błyszczyk – zgodnie z filozofią 
francuskiego projektanta matowe, 
naturalne kolory wciąż są wynoszone na 
piedestał. Perełką w tym makijażu jest 
złota paleta do oczu i brwi, dostępna  
w perfumeriach od połowy sierpnia. 

CLARINS 
„Ladylike“

Ch
lo

é



ARTDECO 

„Majestic Beauty“

Ż Y C I E  M A K I J A Ż
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URODA – TREND NR 3: 
Celem znów jest wodzenie na 
pokuszenie. W zdobionej orna-
mentami palecie kryją się lśniące 
uwodzicielsko kolory – fioletowy 
i niebieski, idealne do tworzenia 
efektu przydymionych oczu. 
Spojrzenie zyska dodatkowo głę-
bię dzięki nowemu tuszowi do 
rzęs. Usta pokrywa szlachetna 
czerwień. Wygląd godny diwy. 

1. PALETA Beauty Box Quattro, pusta, 
47,50 zł, nr 821834, wypełniona (od 
lewej do prawej): Cień do powiek 277, 
nr 821827, Cień do powiek 508, nr 
821826, Cień do powiek 544, nr 
821830, Cień do powiek 201,  
nr 821825, każdy 25,50 zł. 

2. TUSZ DO RZĘS Maksymalna  
objętość, 57,90 zł, nr 821820. 

3. BŁYSZCZYK DO UST Lip Brilliance 
04, 5 ml – 49,50 zł 

4. POMADKA Art Couture Lipstick 
204, 4 g – 66,90 zł.  
Wszystko z Artdeco.  
Edycja limitowana.

 24/7 – Kupuj także online na  
www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin 
serwisu dostępne 

 na www.douglas.pl 
* Produkt dostępny  
w wybranych perfumeriach

MODA – TREND NR 3:

Zmysłowość! 
Projektanci niezmiennie 

pozostają zachwyceni 
dekoracyjnymi

strojami: sukniami 
z delikatnych tkanin  

o barokowych  
wzorach. Kobiecość 
i sensualność znów  
są na piedestale!
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ARTDECO



Interaktywny, 
mobilny, 

ekskluzywny

Nowy magazyn  
dostępny już  
8 września!

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI  
Z ZAKUPÓW ONLINE!

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

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

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

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

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

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!





ODKRYJ SWOJĄ PRAWDZIWĄ NATURĘ

REZERWACJE@ARLAMOW.PL · TEL. +48 13 443 10 20 · WWW.ARLAMOW.PL

unikalna lokalizacja na szczycie wzgórza 
· 254 luksusowe pokoje i apartamenty  ·  SPA & WELLNESS  

·  kompleks basenów  ·  stadnina koni z krytą  
ujeżdżalnią  ·  9−dołkowe pole golfowe  ·  strzelnice sportowe 

·  korty tenisowe  ·  squash  ·  ścianka wspinaczkowa  
·   hotelowe przedszkole i place zabaw  ·  kręgielnia   

·   SALE KONFERENCYJNE   ·   i wiele innych atrakcji 
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Inwestycje  
i Finanse

▶▶Domy maklerskie oraz firmy oferujące handel walutami zwijają działalność.

▶▶Rynek podkopują im… stabilność notowań złotego i marazm na giełdzie.

Życie maklera wbrew temu, co sądzą nie-
którzy, nie jest usłane różami. Takie przy-
najmniej można odnieść wrażenie, gdy się 
z nimi porozmawia. Nie wszystko bowiem 
zależy od nich: bez względu na to, jak się 
starają, bez dobrej koniunktury giełdowej 
i zmienności na rynku nie są w stanie przy-
ciągnąć inwestorów. A mówiąc językiem 
biznesu: nie są w stanie zarobić dla swoje-
go pracodawcy więcej pieniędzy. Nie ma tu 
większego znaczenia, na jakim obszarze 
koncentruje się ich działalność. Niezależ-
nie bowiem od tego, czy mamy do czynie-
nia z typowym domem maklerskim czy też 
firmą zajmującą się przede wszystkim ryn-
kiem forex, na którym obraca się waluta-
mi, pewnych barier nie da się przeskoczyć. 
A tych w ostatnim czasie przybyło.

Wystarczy spojrzeć na warszawski ry-
nek giełdowy, by zauważyć, że coś jest nie 
tak. WIG20 od dobrych kilku miesięcy nie 
spada, ale też za bardzo nie rośnie. W nie-
łaskę popadły spółki z indeksów WIG50 
oraz WIG250. W takich warunkach niko-
go raczej nie dziwi, że inwestorzy wolą stać 
z boku, niż siłować się z rynkiem. Zresztą, 
jak mówią sami maklerzy, łapanie lokal-
nych dołków i górek przypomina obecnie 
raczej walkę z wiatrakami niż przemyśla-

ne inwestowanie. W lipcu średnie dzienne 
obroty na rynku akcji ukształtowały się na 
poziomie niecałych 655 mln zł. Ostatni raz 
tak słaby wynik nasza giełda zanotowała 
w sierpniu 2012 roku.

Patrząc na te liczby, maklerzy z pew-
nością nie mogą spać spokojnie. Prowizje 
pobierane od klientów jeszcze do niedawna 
stanowiły podstawowe źródło przychodów 
domów maklerskich. Źródło to wyraźnie 
jednak wyschło. Martwy rynek debiutów 
dodatkowo potęguje kłopoty branży. 

Forex, czyli rynek walutowy, miał  
być odskocznią od giełdy. Spora część 
tradycyjnych domów maklerskich uru-
chomiła już jakiś czas temu własne plat-
formy służące do handlu walutami. Miały 
być one alternatywą dla graczy, którzy 
chcą się wyrwać z marazmu panującego 
na warszawskim parkiecie. Miały, bo jak 
się okazało, również rynek forex ostatnio  
nie rozpieszcza firm oferujących inwe-
stycje w waluty. Wszystko przez niską 
zmienność, czyli stabilne notowania zło-
tego. O tym, jak bardzo zyskał on moc  
w ostatnich latach, świadczyć mogą 
choćby cytaty z biuletynów analitycz-
nych opublikowanych w ubiegłym ty-
godniu, gdy narastały spekulacje wokół 

możliwej interwencji zbrojnej Rosji na 
Ukrainie. Taka informacja jeszcze kilka 
lat temu spowodowałaby wyprzedaż na-
szej waluty i wzrost kursów o kilkanaście 
groszy w ciągu dnia, tymczasem...: „Zło-
ty utrzymuje się wokół 4,20 zł za euro, 
ale skala wahań jest dość wysoka” – na-
pisał w komentarzu z 13 sierpnia Igna-
cy Morawski, główny ekonomista BIZ 
Banku. Nie dodał, że w przypadku kursu 
euro owa „wysoka skala wahań” wynosiła 
dzień wcześniej… +/–1 grosz, czyli łącz-
nie „zatrważające” 0,47 proc.

Stabilna waluta to błogosławieństwo 
dla firm handlujących z zagranicą. Cieszą 
się też z tego makroekonomiści. Maklerów 
to martwi. Bez zwyżek i spadków brakuje 
chętnych na to, by zainwestować swoje pie-
niądze. Z kolei bez nich nie ma jak zarobić. – 
Pierwsza połowa roku dla pośredników była 
trudna, a w szczególności II kwartał. Rynek 
giełdowy popadł w marazm, udział klientów 
indywidualnych osiągnął swoje historycz-
ne minimum, występowała również niska 
zmienność na rynku forex, co odbija się ne-
gatywnie na dochodowości biur w tym seg-
mencie. Liczymy na ożywienie rynku w II 
półroczu – mówi prezes Domu Maklerskie-
go BOŚ Radosław Olszewski.



18% 

Bez zwyżek i spadków 
brakuje chętnych do 
inwestowania. A bez nich 
nie ma jak zarobić. 

Ten splot wydarzeń spowodował, że  
w branży pojawiły się kłopoty. Jako 
pierwsza ofiara wymieniany jest właśnie 
DM BOŚ. Jak mówią „Businessweeko-
wi” anonimowo osoby z wewnątrz firmy, 
w ostatnich miesiącach w ramach cięcia 
kosztów instytucja zwolniła kilkanaście 
osób. – Odcięli nam też dostęp do ter-
minali z informacjami rynkowymi – żalą 
się pracujący w BOŚ brokerzy. Szefostwo 
spółki zaprzecza jednak tym doniesie-
niom. – DM BOŚ w ciągu ostatnich kil-
kunastu miesięcy sukcesywnie zwiększał 
zatrudnienie. Spowodowane to było ak-

tywnością w nowych 
obszarach oraz przeję-
ciem klientów z kilku 
likwidujących swoją 
działalność biur ma-
klerskich. W związku 
z przejęciem klien-
tów KBC Securities 
przyjęliśmy do pracy 11 
osób – mówi Radosław 
Olszewski. Ale zaraz 
dodaje:  

– Bieżąca sytuacja na 
rynku,  
automatyzacja obsługi 
powodują zmniejsze-
nie zapotrzebowania 
w obszarze obsługi, 
co przełożyło się na 
optymalizację składu 
osobowego. Dodatko-

wo istotnie zwiększyliśmy zatrudnienie 
w dziale analiz i obsługi klientów insty-
tucjonalnych. Sumarycznie w tym roku 
utrzymaliśmy poziom zatrudnienia – wy-
jaśnia.

Ale na DM BOŚ się nie kończy.  
Na cenzurowanym znalazły się nie tylko 
tradycyjne domy maklerskie, ale również 
firmy foreksowe. „Businessweek” potwier-
dził w dwóch niezależnych źródłach, że 
szefostwo TMS Brokers dało sobie rok na 

utrzymanie dotychczasowej działalności. 
Co potem – nie wiadomo. W grę wchodzi 
zmiana profilu firmy lub kompletne prze-
branżowienie. Oficjalnie spółka temu nie 
zaprzecza: – TMS prowadzi działalność od 
ponad 17 lat. W tym czasie występowały 
okresy niskiej zmienności na rynku walu-
towym. Niemniej TMS Brokers znacznie 
zdywersyfikował ofertę produktową pod 
kątem technologii, ale przede wszystkim 
w zakresie klas aktywów dostępnych dla 
klientów – mówi Marek Wołos, członek 
zarządu TMS Brokers. – Rozszerzamy 
również ofertę edukacyjną. Nowa tematyka 
webinariów i szkoleń stacjonarnych dosko-
nalących techniki inwestycyjne wpisuje się 
w obecną sytuację rynkową – dodaje. Ową 
restrukturyzację można uznać za przygoto-
wanie na nadchodzące gorsze czasy.

Platforma City Index, która również 
oferuje klientom możliwość inwestycji  
w waluty oraz kontrakty na różnice kur-
sowe, też podobno rozważa częściowy 
odwrót z naszego kraju. City Index sta-
nowczo temu zaprzecza: – Nasze plany 

to dalszy rozwój bazujący na dotychcza-
sowym sukcesie działalności CFD i fo-
rex w Polsce. Polski biznes City Index 
odnotowuje bardzo dobre wyniki od po-
czątku działalności w 2008 roku, a nasza 
zyskowność rośnie. W oddziale w War-
szawie zatrudniliśmy więcej pracowni-
ków i z Polski koordynujemy aktywność 
na innych rynkach Europy, np. w Niem-
czech i na Węgrzech – mówi Łukasz 
Wardyn, dyrektor zarządzający City In-
dex. Ale i tam myśli się o zdywersyfiko-
waniu działalności: – Mamy lojalną bazę 
klientów, którym od lat zapewniamy 
edukację inwestycyjną, w tym w kierun-
ku zwiększania świadomości 
ryzyka inwestycyjnego. Tę 
aktywność będziemy inten-
syfikować. 

Część graczy zdecydowa-
ła się zaś poszukać oszczęd-
ności. Wystarczy wspomnieć, 
że swoje aspiracje zagranicz-
ne pod koniec ubiegłego roku 
ograniczył Noble Securi-
ties. – W IV kwartale ubie-
głego roku postanowiliśmy 
zrezygnować z oferowania 
obsługi na rynku forex inwe-
storom w Czechach i Rumu-
nii. Głównymi powodami były mniejsza 
od zakładanej skala tych rynków oraz re-
latywnie wysokie koszty stałe utrzymy-
wania placówek zagranicznych. Dążąc do 
pełnego wykorzystania potencjału rynku 
w Polsce, zdecydowaliśmy się na koncen-
trację uwagi i nakładów na naszym rynku 
lokalnym – mówi Filip Kaczmarzyk dy-
rektor zarządzający w Noble Securities. 

Takie ruchy mogą się nasilić, jeśli sytu-
acja się nie poprawi. Wtedy naprawdę oka-
że się, kto tylko robił dobrą minę do złej 
gry, a kto rzeczywiście był przygotowany 
na najgorszy scenariusz rynkowy.

— Przemysław Tychmanowicz

Jednym słowem: Kursy walut się nie 
wahają. Maklerzy nie mogą zarobić. 
A to oznacza, że ktoś będzie musiał 
powiedzieć „dobranoc”.

Udział 
drobnych 

inwestorów 
w obrocie 
giełdowym

„Pierwsza połowa 
roku dla 
pośredników była 
trudna. Rynek 
giełdowy popadł  
w marazm, udział 
klientów 
indywidualnych 
osiągnął swoje 
historyczne 
minimum, 
występowała 
również niska 
zmienność na 
rynku forex, co 
odbija się 
negatywnie na 
dochodowości biur 
w tym segmencie”.

– prezes DM BOŚ 
Radosław 
Olszewski

Z nieoficjalnych 
informacji 

„Businessweeka” 
wynika, że DM BOŚ 
zwolnił już 
kilkanaście osób,  
a TMS Brokers dał 
sobie rok na 
utrzymanie 
działalności. Noble 
Securities – już 
oficjalnie – wycofał 
się z Rumunii  
i Czech.

13% 
Zysk 

netto TMS 
Brokers

2013

I poł. 
2014

2013

I poł.
2011

2012

Mniej inwestorów – mniej zysków

10,1 mln zł 5,6 mln zł

Brokerom coraz 
trudniej wycisnąć 
zysk z inwestorów 

obracających 
walutami.
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marzenia 

i druga 
transza 
pomocy

Polityka  
i Biznes

skich linii, dała przyzwolenie, by państwo 
wsparło je dwiema transzami – pierw-
szą wysokości 400 mln zł, którą LOT już 
otrzymał, i drugą (381 mln zł), o którą 
jeszcze nie poprosił.

– To będzie strategiczny czas. Mu- 
simy podjąć decyzję co do wyboru floty, 
którą zamówimy w 2015 roku. Pomysł  
na najbliższy rok jest najprostszy, bo  
został zapisany w planie restrukturyzacji. 
Musimy go po prostu realizować  
– podkreśla Sebastian Mikosz.

– Dane, jakie zaprezentowały linie  
za 2013 rok, wskazują, że wyniki się  
poprawiają i że LOT wyjdzie na prostą.  
Wreszcie, po wielu latach – mówi główna 
ekonomistka Konfereracji Pracodawców  
Lewiatan Małgorzata Starczewska-
-Krzysztoszek. – Mówię z pełną świado-
mością, że ten rynek jest wyjątkowo trudny, 
bo wrażliwy i na gospodarkę, i na polity-
kę, a sytuacja znowu nie sprzyja stabilności 
– dodaje. Zdaniem Starczewskiej-Krzysz-

toszek Polska co prawda ma jeden z naj-
wyższych w Unii Europejskiej wzrost go-
spodarczy, ale i konsumenci, i firmy są dziś 
pełni niepokoju. Zwłaszcza gdy patrzą na 
rozwój sytuacji na Wschodzie. – Powinni-
śmy więc obserwować wstrzemięźliwość 
w wydawaniu pieniędzy na podróże. Na ra-
zie jednak takich oznak nie widać. Bo kie-
dy słuchamy tego, co mówią szefowie biur 
turystycznych, to widać, że ten rok będzie 
dla nich bardzo pomyślny – uważa. To do-
bra wiadomość dla branży lotniczej, a więc 
również dobry sygnał dla LOT–u. 

Główna ekonomistka Lewiatana pod-
kreśla: proces restrukturyzacji, który się za-
czął i jest kontynuowany, został zaakcepto-
wany przez Komisję Europejską. – Pokazuje, 
że linia ma szanse się rozwijać. Tyle że LOT 
działa w bardzo ryzykownej branży, dodat-
kowo zaś kapitałochłonnej. Bo albo trzeba 
mieć własne samoloty, albo pieniądze, za 
które się je wynajmie. Trzeba więc mieć na-
prawdę bardzo podzielną uwagę, by w takim 
otoczeniu poprawiać wyniki finansowe – 
uważa Starczewska-Krzysztoszek. 

Po stronie menedżerskiej Sebastian 
Mikosz postawił na przejęcia – „wyjmu-
je” z innych linii lotniczych specjalistów 
i ściąga ich do siebie. David Garcia, nie-
gdyś pracujący dla Air France, jest teraz 
odpowiedzialny za produkty LOT oraz 

Komisja Europejska  
dała przyzwolenie na 
wsparcie LOT–u kwotą 
200 mln euro.

– Więcej będę wiedział na początku wrze-
śnia, gdy będą gotowe bardziej prawdo-
podobne prognozy – tak w wywiadzie dla 
„Businessweeka” mówi Sebastian Mikosz, 
prezes LOT, pytany o wysokość drugiej 
transzy pomocy, o jaką poprosi państwo. 
To, że po nią sięgnie, jest niemal pewne. 
Pytanie raczej kiedy, a także ile ona będzie 
wynosić. Co prawda na razie wyniki linii 
są obiecujące. LOT odzyskał płynność fi-
nansową i na bieżąco realizuje płatności. 
Rok 2013 zamknął niewielką stratą ope-
racyjną, która wyniosła 4 mln zł. To o 138 
mln zł lepiej, niż zakładano. W zeszłym 
roku firmie udało się też po raz pierwszy 
od wielu lat wygenerować dodatni wynik 
finansowy – zysk netto w wysokości 26 
mln zł. Pierwotnie zakładano, że będzie to  
196 mln zł na minusie. W tym roku ma być 
70 mln zł na plusie – to wynik operacyjny, 
czyli z latania. Ale krytyczny moment do-
piero przed przewoźnikiem. Może przyjść 
późną jesienią, gdy cała branża wejdzie 
w zimowy letarg. To wtedy LOT może 
wyciągnąć rękę po pomoc. 

Prezes Mikosz na razie nie chce na ten 
temat więcej mówić. Zwraca jedynie uwa-
gę, że „druga transza pomocy jest po to, by 
na trwałe zrestrukturyzować spółkę”. Ko-
misja Europejska, która na początku sierp-
nia zatwierdziła plan restrukturyzacji pol-

400
mln zł

Tyle wynosiła 
pierwsza transza 

pomocy 
publicznej. LOT ją 

otrzymał 
w grudniu 2012 

roku.

LOT

LOT mój widzę ogromny – zdaje się mówić prezes Sebastian Mikosz. 

W ciągu najbliższych tygodni ma być wiadomo, ile to będzie kosztować.  



biuro podróży LOT 
Travel. Dariusz Pie-
trzak, który do końca roku 2012 roku pra-
cował w australijskim Qantasie jako me-
nedżer odpowiadający za strategię grupy 
i doradca restrukturyzacyjny, teraz planuje 
siatkę LOT. Dodatkowo w spółce pojawi-
li się byli pracownicy m.in. linii Easyjet, 
którzy teraz opracowują plany taryfowe 
dla polskiego przewoźnika.

– Linie pozytywnie zaskoczyły wyni-
kami finansowymi za ubiegły rok. W tej 
sytuacji wiarygodnie brzmią zapowiedzi 
prezesa, że chciałby podwoić flotę  
z obecnych 39 do 80 maszyn w 2019 roku 
— mówi austriacki analityk rynku lotni-
czego Kurt Hofmann. W środowisku lot-
niczym z uznaniem mówi się o przymiar-
kach polskich linii do nowej strategii, która 
uwiarygodni plany rozwojowe. – Jeszcze 
niedawno z niedowierzaniem mówiono 
o postawieniu na dreamlinery jako trzonie 
floty. Tymczasem przyniosły 95 mln dodat-
kowych przychodów. A z docelowo ośmio-
ma dreamlinerami do 2017 roku LOT może 
śmiało obsługiwać nawet 10 tras długody-
stansowych – uważa Hofmann.

Zdaniem ekspertów pozytywna decy-
zja KE to z jednej strony dobry sygnał, bo 
doceniony został wysiłek włożony w proces 
restrukturyzacji, z drugiej  jednak ostrze-
żenie. Bo właśnie teraz przyszedł czas na 
przygotowanie najważniejszych zmian. 
Chodzi o ustalenie, jaki kształt firma przyj-
mie od początku listopada 2015 roku. To 
wtedy właśnie skończą się obostrzenia wo-
bec LOT–u związane z planem restruktu-
ryzacji (konieczność redukcji niektórych 
kierunków i brak możliwości otwierania 
nowych). Również w tym zakresie Seba-
stian Mikosz nie chce się na razie jedno-
znacznie wypowiadać. Wiadomo, że trwają 
analizy opcji strategicznych, a swoje do po-
wiedzenia w całym procesie będzie miało 
Ministerstwo Skarbu.

Prezes linii mówi o przyszłości LOT-
–u jedynie tyle:  – Powinien być nowocze-
sną, bardzo sprawną, średniej wielkości 
linią lotniczą tradycyjnego modelu, który 
przede wszystkim stawia na jakość,  

ale też uwzględnia kilka elementów  
lowcostowych takich jak opłaty za posiłki, 
ale tylko w klasie ekonomicznej, czy taryfa 
Economy Simple – czyli taniej o 30 proc. za 
bilet dla latających z bagażem podręcznym 
– zdradza w rozmowie z „Business- 
weekiem”. Dodaje, że skoro Irlandczy-
cy, Austriacy, Finowie mogą mieć własną, 
dobrze działającą linię lotniczą, to Pola-
cy mogą mieć swój LOT. – Przewoźnika, 
który jest elastyczny, dostosowany do ryn-
ku, potrafi szybko odpowiadać na potrze-
by pasażerów, sam na siebie zarabia i który 
jest liderem w regionie – podsumowuje.

Najważniejsza będzie dobrze zorgani-
zowana siatka połączeń. Jak wyjaśnia Mi-
kosz, trzeba będzie wybrać, czy latać na 
większej liczbie kierunków, ale rzadziej, 
czy też obsługiwać mniej kierunków, ale za 
to z dużą częstotliwością. Na razie jedno-
znacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. 
Wiadomo natomiast, że ważnym kierun-
kiem będzie prawdopodobnie Azja, choć 
Mikosz nie chce tu składać jasnej deklara-
cji. Zapewne będzie chciał też położyć na-
cisk na połączenia północ–południe. Wy-
mieniane są tu kierunki, takie jak Grecja, 
Rumunia, Bułgaria czy kraje bałkańskie. – 
Ale także Kazachstan, Uzbekistan, Tadży-
kistan – wylicza Mikosz.

Jedno wiadomo na pewno – LOT szyb-
ko musi się zdecydować. Również dlatego, 
że w ślad za tym idą strategiczne decy-
zje flotowe. I tu właśnie mogą się pojawić 
ograniczenia. A to dlatego, że na ryn-

ku zamówień samolotów, 
jakie chciałby kupić LOT, 
jest dość tłoczno. Patrząc 
na portfele zarówno Boein-
ga, jak i Airbusa, widać, że 
najbliższe dostawy nowych samolotów są 
możliwe dopiero pod koniec dekady – na 
przełomie 2017 i 2018 roku. Dla polskich  
linii to może być już zbyt późno. Na razie 
nie wiadomo, w jaki sposób LOT planuje 
sobie poradzić z tym problemem.

Starczewska-Krzysztoszek dorzuca tu 
jeszcze jeden pomysł na utrwalenie stabi-
lizującej się sytuacji naszego narodowe-
go przewoźnika. Pobrzmiewa on zresz-
tą również u prezesa Mikosza, gdy mówi, 
że potrzebna jest spójna polityka państwa 
na rynku lotniczym. Jego zdaniem dziś jej 
prowadzenie jest utrudnione. Szczegól-
nie jeśli wziąć pod uwagę, że własne porty 
lotnicze stały się wyrazem ambicji wie-
lu regionów. Tymczasem polskie warun-
ki są takie, że to Warszawa powinna być 
najważniejsza. – Dlaczego polska admi-
nistracja, czy to lokalna, czy to centralna, 
nie ma obowiązku korzystania w pierwszej 
kolejności z oferty LOT–u? Nie jestem tego 
w stanie zrozumieć – mówi Starczewska-
-Krzysztoszek. Jej zdaniem służby, które 
zajmują się organizacją podróży naszej ad-
ministracji publicznej, tam, gdzie to tylko 
możliwe, powinny mieć obowiązek korzy-
stania z połączeń polskiego przewoźnika. 
– W większości krajów bez żadnych naci-
sków tak właśnie się dzieje – podsumowuje.

Ministerstwo Skarbu na razie  
nie myśli o wprowadzaniu takich  
obostrzeń. Urzędnicy, którzy odpowiada-
ją tam za LOT, koncentrują się raczej na 
wyliczeniach, ile może być potrzebne na 
drugą transzę, by w ogóle można było roz-
mawiać o przyszłości. Odkąd wiadomo, że 
decyzja KE będzie pozytywna, konsultacje 
na linii spółka–resort trwają praktycznie 
nieustannie. Sam minister w każdej chwili 
jest gotów pieniądze wyłożyć, bo jego zda-
niem restrukturyzacja przynosi efekty. Ale 
dodaje też, że nie da ani złotówki więcej, 
niż to będzie konieczne. Można się więc 
spodziewać, że ostateczna wysokość dru-
giej transzy będzie jeszcze przedmiotem 
długich uzgodnień.

——  Danuta Walewska, Karol Manys
Jednym słowem: Decyzje, jakie 
w najbliższych tygodniach będą 
zapadać w sprawie LOT–u, mogą 
rozstrzygnąć o przyszłości linii.

Również zdaniem 
prezesa LOT 

Sebastiana Mikosza 
najbliższe tygodnie 
będą decydujące.

Minister skarbu 
Włodzimierz 

Karpiński jest 
przygotowany na 
wypłatę drugiej 

transzy.

Plan restrukturyzacji 
LOT zyskał pozytywną 

opinię twardego 
przeciwnika, komisarza 

ds. konkurencji 
Joaquina Almunii. 

 

Tyloma  
maszynami  
polskie linie 

lotnicze 
dysponują  
obecnie.
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Wyjście na plażę z małym dzieckiem 
bywa stresujące – w tłumie łatwo je 
zgubić, w morzu może się utopić… Ale 
w tym roku część plażowiczów w Rio de 
Janeiro miała spokojniejszy wypoczynek 

– wszystko za sprawą specjalnych opasek, 
które pozwoliły im monitorować pociechy. 
Wystarczyło założyć dziecku taką opaskę 
na rękę i ustawić w aplikacji mobilnej 
dopuszczalną odległość, na którą może się 
ono oddalić. Po jej przekroczeniu aplikacja 
natychmiast alarmowała rodzica. 

O dziwo, gadżetu pozwalającego 
lokalizować „obiekt” z dokładnością godną 
podziwu nie firmował żaden z koncernów 
technologicznych ani nawet start–up, 
który zebrał na niego pieniądze na Kick-
starterze. Plażowicze otrzymali tę opaskę 
od firmy… Nivea. I to za darmo. Wystar-
czyło kupić lokalny dodatek brazylijskiego 
tygodnika „Veja”, a opaskę najzwyczajniej 
odrywało się od prasowej reklamy Nivei. 
Małe urządzenie, które znajdowało się 
w bransoletce, to tzw. beacon. 

Ma ono baterię, chip i komunikuje 
się z otoczeniem za pomocą technologii 
zwanej Bluetooth Smart. – To urządzenie 

Technologie 
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Wycena warszawskiej 
spółki Ifinity ma być,  
jak na polski start–up,  
rekordowa.

Polska, czyli  
Beacon Valley 

Mikrolokalizacja uważana jest za szansę  
m.in. w tzw. smart shoppingu. Chodzi 

o marketingową komunikację z klientem 
w sklepach czy centrach handlowych. 

Lokalizowanie rzeczy 
lub ludzi we wnętrzach 

i z bardzo dużą 
dokładnością – tego 

GPS nie dokona.

jest jak latarnia. Emituje sygnał i dzięki 
temu pozwala urządzeniu mobilnemu 
ustalić jego położenie – tłumaczy Marcin 
Wawrzyński, specjalista ds. sprzedaży 
w Cisco Systems. 

Tak jak kiedyś umieszczenie GPS – 
a w smartfonach sprawiło, że przed 
twórcami rozmaitych aplikacji mobilnych 
otworzyły się nowe możliwości związane 
z geolokalizacją, tak teraz jest czas na 
kolejny krok – technologie potrafiące 
lokalizować obiekty z większą dokładno-
ścią oraz w zamkniętych obiektach. Jedna 
z nich to wspomniane beacony, które 
popularyzuje Apple. Druga – to mikrolo-
kalizacja za pomocą sieci Wi–Fi, ofero-
wana przez Cisco. Wszystko wskazuje 
na to, że to właśnie te dwie technologie 
będą stosowane masowo do lokalizowania 
obiektów, których GPS nie jest w stanie 

dokładnie namierzyć. Wtedy zdaniem 
ekspertów wiele zmienią, a niektóre bran-
że może wręcz zrewolucjonizują. 

– W handlu wiedzę o dokładnej lokaliza-
cji konsumenta można wykorzystać w ra-
mach tzw. smart shoppingu, podsuwając 
okazje do tańszych zakupów – mówi Piotr 
Ciupiński, dyrektor kreatywny w agencji re-
klamowej Adbirds. Kamil Góral, dyrektor 
Centrum Rozwoju Biznesu w Comarchu, 
wskazuje, że mikrolokalizacja pozwoli 
zbierać cenne dane, których wcześniej nie 
dało się uzyskać lub było to trudne. – Licz-
ba zastosowań dla technologii mikrolo-
kalizacyjnych jest ogromna. Myślę, że 
w pierwszej kolejności pojawią się one tam, 
gdzie można w ten sposób łatwo dostarczyć 
ludziom użytecznych informacji – uważa 
z kolei Natalia Hatalska, blogerka zajmują-
ca się alternatywnymi formami komunika-
cji marketingowej. Czyli przykładowo – gdy 
jesteśmy w galerii handlowej i chcemy trafić 
do konkretnego sklepu albo gdy na lotnisku 
szukamy określonej bramki. 

W Polsce szczególne zainteresowanie 
przedsiębiorców high–tech budzą przede 
wszystkim beacony. Po ubiegłorocznej 

Tam, gdzie wysiada GPS, wkraczają dwie technologie – oparta na Wi–Fi oraz tzw. beacony.

W tej drugiej Polacy mają coraz więcej mocnych graczy i coraz silniejsze karty.  



Polska, czyli  
Beacon Valley 

Dzięki mikrolokalizacji muzea mogą stworzyć aplikacje oprowadzające zwiedzającego po eksponatach 
i obiekcie. Taki system działa już w muzeach Neonów w Warszawie i Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Adam  
Jesionkiewicz

IFINITY 
Warszawska firma, który wyewoluowała 

z agencji marketingu mobilnego.  
Jej założyciele zainteresowali się technologią 

Bluetooth Smart, ponieważ szukali 
rozwiązania, które umożliwiałoby 

aplikacjom mobilnym określanie lokalizacji. 
Firma produkuje własne beacony, ale stawia 

przede wszystkim na realizację dużych 
projektów wdrożeniowych w przestrzeni 
publicznej dla firm i miast. W najbliższych 
dniach Ifinity ogłosi pozyskanie inwestora. 

HG INTELLIGENCE 
Krakowska spółka należąca do firmy 

programistycznej Humanoit Group oraz 
Funduszu Zalążkowego KPT, który 

zainwestował w nią rok temu. Firma 
produkuje własne beacony i samodzielnie 
dokonuje wdrożeń. Jedno z nich ma już za 

sobą – jej urządzenia działają 
w krakowskim Muzeum Sztuki 

Współczesnej, a już we wrześniu mają 
także pojawić się w sieci sklepów 

obuwniczych Gino Rossi i wspierać 
aplikację dla jej klientów.

Jarosław 
Królewski

konferencji Apple’a, 
na której koncern 
ten przedstawił to 
rozwiązanie jako 
jedno ze strategicz-
nych, wiele firm 
na świecie rzuciło 
się do ich produkcji. Polacy weszli jednak 
do tej gry wcześnie i wygląda na to, że już 
mocno okopali się na tym nowym rynku. 

Pierwszym graczem kojarzonym z tą 
branżą był krakowski Estimote, który zo-
stał nawet ogłoszony najlepszym startup–
em w kategorii sprzętowej na prestiżowej 
amerykańskiej konferencji TechCrunch. 
Uzyskał też wsparcie finansowe m.in. od 
funduszu VC, założonego przez Erica 
Schmidta, byłego prezesa Google’a. To 
dało firmie duży rozgłos w mediach. 
Produkty Estimote działają już m.in. na 
kilku największych lotniskach w Europie. 

– W tej chwili mamy 
kilkadziesiąt wdrożeń 
i aplikacji wykorzystu-
jących nasze beacony 

– mówi Wojciech Bo-
rowicz, przedstawiciel 
tej firmy. 

Ale na Estimote się nie kończy. – 
Wszystko wskazuje na to, że możemy już 
mówić o Beacon Valley w Polsce – śmieje 
się Adam Jesionkiewicz, prezes spółki Ifi-
nity, innego polskiego producenta beaco-
nów walczącego o globalny rynek. Jak się 
dowiedzieliśmy, już w najbliższych dniach 
Ifinity ma podpisać umowę inwestycyjną. 
Podobno jej wycena będzie – jak na polski 
start−up – rekordowa.

Kolejną silną firmą jest Kontakt.io. 
– Z mojej wiedzy wynika, że jesteśmy 

już największym producentem beaconów 
w Polsce – mówi jej szef Szymon Niem-

czura. Pod koniec lipca spółka 
poinformowała, że zdobyła dużego 
inwestora. Kwotą 2 mln dol. wsparł 
ją duński fundusz VC Sunstone Ca-
pital (który wcześniej zainwestował 
m.in. w aplikację Prezi). – Mamy 
ok. 5 tys. klientów – mówi Niem-
czura – wszystkich za granicą. 

Bo jeśli chodzi o zainteresowa-
nie wykorzystaniem tej technologii, 
nasz kraj jest na razie na drugim 
biegunie. Zdaniem Niemczury oso-

by, które mogłyby zdecydować o wdroże-
niach w Polsce, wolą poczekać, aż beacony 
przyjmą się na Zachodzie. Oficjalnie takich 
projektów naliczyliśmy w całym kraju… 
zaledwie trzy. 

Jednym z nich jest warszawskie Mu-
zeum Neonów, w którym zainstalowano 
sześć urządzeń od Estimote. – Dzięki 
beaconom mogliśmy napisać aplikację, 
która pełni funkcję multimedialnego 
przewodnika – mówi Paweł Wrzosek, 
współwłaściciel firmy Synappse tworzącej 
aplikacje mobilne. W muzeum można 
w każdej chwili zobaczyć swoją pozycję 
na planie sytuacyjnym, a po podejściu do 
danego neonu automatycznie wyświetlają 
się na smartfonie informacje na jego temat. 
Podobne rozwiązanie 

działa w krakowskim Muzeum Sztuki 
Współczesnej, gdzie wdrożyła je firma 
HG Intelligence – kolejna polska spółka 
tej branży, która ma nadzieję zawojować 
rynek, i to nie tylko krajowy. 

Trzecim miejscem jest zaś Stołeczne 
Centrum Osób Niepełnosprawnych 
w Warszawie. Tam aplikacja i beacony od 
Ifinity pomagają poruszać się po budynku 
niewidomym. Lektor podpowiada im, 
którędy powinni udać się do wybranego 
punktu, i czyta treści z tablicy informa-
cyjnej. Aplikacja umożliwia też zdalne 
pobranie numerka do okienka i informuje, 
gdy zbliża się kolej użytkownika. Niewi-
domy staje się więc samodzielny, nawet 
jeśli jest w urzędzie po raz pierwszy. Apli-
kację Ifinity pobrało dotychczas 250 osób. 
Krakowska firma twierdzi, że rozmawia 
z przedstawicielami dużych miast o innych 
wdrożeniach, szczególnie dotyczących 
wspomagania parkowania. – Wystarczy 
wcisnąć „chcę zaparkować” i system sam 
znajdzie nam najbliższe wolne miejsce 
parkingowe – tłumaczy Jesionkiewicz. 

Pewne jest natomiast to, że od września 
beacony znajdą się w salonach obuw-
niczych Gino Rossi. – Po podejściu do 
wybranego modelu buta będzie można 
nie tylko zobaczyć na smartfonie, z czego 
jest wykonany, ale również sprawdzić 



dostępną rozmia-
rówkę – mówi 

Jarosław Królewski, 
dyrektor zarządzają-
cy HG Intelligence, 
które wykonuje ten projekt. 

Alternatywna technologia – ta od 
Cisco, bazująca na Wi–Fi – działa (na razie 
w wersji testowej) w centrum handlowym 
Riviera w Gdyni. Oparta na niej aplikacja 
będzie służyć jako wewnętrzna nawigacja. 
Poprowadzi najbliższą drogą do wybrane-
go sklepu lub toalety. Może też pokierować 
nas z powrotem do samochodu, który 
zaparkowaliśmy na parkingu należącym 
do galerii. Ma umożliwiać nawet znajdo-
wanie w centrum handlowym znajomych 
z Facebooka, jeśli tacy się tam pojawią. 

Zdaniem Marcina Wawrzyńskiego 
korzyści z tego czerpią nie tylko goście 
galerii. – Także właściciel obiektu. System 
umożliwia bowiem obserwowanie zacho-
wań klientów – mówi przedstawiciel Cisco. 
Można więc w ten sposób określić np. „od-
wiedzalność” danego miejsca, co umożliwia 
m.in. lepszą wycenę przestrzeni handlowej. 

Do oficjalnego wdrożenia podobnych 
rozwiązań szykuje się też galeria han-
dlowa Stary Browar w Poznaniu. – Jako 
pierwsi w polskim sektorze detalicznym 
rozpoczęliśmy testowanie technologii 
umożliwiających precyzyjną geolokaliza-
cję – mówi Magdalena Kowalak, prezes 
Starego Browaru. W galerii testowana jest 
zarówno technologia oparta na sieci Wi–
Fi, jak i ta bazująca na beaconach. Firma 
nie zdecydowała jeszcze, którą z nich 
wprowadzi. – Tak nowoczesne technologie 
wymagają jeszcze dopracowania. Udostęp- ZD
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„Wożę beacony  
na spotkania 
z klientami, bo 
ludzie spoza 
branży 
technologicznej 
jeszcze o nich  
nie słyszeli”. 

– Łukasz Sobański, 
prezes City Inspire, 
firmy, która tworzy 
aplikacje mobilne 
dla turystyki

ESTIMOTE 
Krakowski producent beaconów, pierwsza  

polska firma tej branży zauważona na świecie.  
Nie dokonuje samodzielnie wdrożeń,  

lecz zaopatruje deweloperów w sprzęt oraz 
narzędzia. W grudniu ub.r. Estimote pozyskało  

3,1 mln dol. kapitału, który posłużył m.in. do 
otwarcia oddziału w Dolinie Krzemowej. Beacony 

Estimote działają w warszawskim Muzeum Neonów 
oraz w wielu obiektach za granicą, w tym na 

londyńskich lotniskach (Heathrow, Luton, Gatwick), 
gdzie zainstalowano je z inicjatywy linii Virgin 

Atlantic oraz EasyJet. Są też na lotnisku Charles’a de 
Gaulle’a w Paryżu, Muzeum Rubensa w Antwerpii 

czy Muzeum Nauki w Seattle.

KONTAKT.IO 
Firma o podobnym profilu do Estimote. 

Również wywodzi się z Krakowa. Szczyci się 
tym, że wszystkie swoje beacony produkuje 
w Polsce. Jak dotąd 100 proc. jej urządzeń 
idzie za granicę, gdzie – jak podaje firma  

– trafiły już do ok. 5 tys. klientów. Kontakt.io 
założono w 2013 roku z myślą o stworzeniu 
systemu nawigacji w pomieszczeniach dla 

osób niewidomych. W lipcu tego roku  
20 proc. akcji krakowskiej spółki objął 

Sunstone Capital, duński fundusz venture 
capital, wykładając 2 mln dol. Daje to 

wycenę firmy rzędu 10 mln dol. 

Adam Krzych Łukasz Kostka

Szymon 
Niemczura

niliśmy im przestrze-
nie Starego Browaru, 
aby mogły się jeszcze 
dynamiczniej rozwi-
jać – dodaje Kowalak. 

Niewykluczone nawet, że wdrożone będą 
obie technologie.

– To nie jest tak, że one ze sobą wojują. 
Ich możliwości się nieco różnią – przeko-
nuje Wawrzyński. Jego zdaniem oba roz-
wiązania mają zarówno słabe, jak i mocne 
strony. Przewagą beaconów jest większa 
precyzja, ponieważ lokalizują 
z dokładnością do ok. 0,5 m 
(zależy od jakości sprzętu), 
podczas gdy sieć Wi–Fi jest 
w stanie zrobić to z dokład-
nością do kilku metrów. Słabą 
stroną jest natomiast zasilanie, 
a konkretniej – baterie 
w beaconach. Wydłużenie 
ich żywotności jest głównym 
wyzwaniem dla firm wytwa-
rzających ten sprzęt. 

Modele biznesowe pol-
skich graczy na tym rynku 
są różne. Ifinity i HG Intelligence 
pokrywają cały łańcuch 

– od produkcji beacona po stwo-
rzenie aplikacji i wdrożenie syste-
mu. Adam Jesionkiewicz uzasadnia tę 
strategię tym, że producentów beaconów 
szybko na świecie przybywa i wkrótce 
będą oni konkurować niemal wyłącznie 
ceną. – Patrzymy długookresowo, wolimy 
od razu skupiać się na potrzebach klien-
tów. Zdobywane doświadczenie umoż-
liwia nam wdrażanie naprawdę dużych 
projektów – tłumaczy.

Estimote i Kontakt.io tylko produkują 
sprzęt i tworzą narzędzia dla deweloperów, 
którzy są kolejnym elementem łańcucha. 
Nie dokonują one samodzielnie wdrożeń 
i koncentrują się raczej na sprzedaży 
beaconów na skalę globalną. 

Wspólne jest jedno – Polacy mocno 
wierzą w beacony. Zdaniem Jesionkiewi-
cza jest pewne, że promowana przez

Apple technologia zawładnie światem 
mikrolokalizacji. – Można wymieniać 
wiele jej ważnych przewag, jak chociażby 
cena, ale i tak kluczowe jest tu zdanie 
producentów urządzeń i systemów. A oni 
już zdecydowali – uważa szef Ifinity. 

Obecnie beacony wykrywają nie tylko 
urządzenia mobilne z systemem iOS, ale 
również te posiadające Androida w wersji 
4.3 i nowszych. – Pod koniec 2011 roku 
był tylko jeden model smartfona kompaty-
bilny z Bluetooth Smart, czyli iPhone 4S. 
Dzisiaj liczba urządzeń na świecie obsłu-
gujących ten standard to 570 mln – mówi 
Wojciech Borowicz z Estimote.

Nadzieje z mikrolokalizacją wią-
żą jednak nie tylko producenci 
beaconów. – Wożę je na spotkania 
z klientami, bo ludzie spoza branży 
nie słyszeli o tej technologii – mówi 
Łukasz Sobański, prezes City 
Inspire, firmy, która tworzy m.in. 
rozwiązania mobilne dla turystyki. 
Sobański śledzi zachodnie portale 
branży turystycznej i, jak mówi, „nie 
ma tygodnia, żeby nie pisali tam 
o jakimś wdrożeniu beaconów”. Jego 
zdaniem uruchomienie już teraz 
przez jego firmę projektu w Polsce 
mogłoby być falstartem. Ma jednak 

nadzieję, że już w przyszłym roku 
dostanie pierwsze zlecenie na jakąś 
aplikację, która będzie rozpoznawała 

położenie użytkownika. – Ktoś musi to 
wszystko zacząć – mówi.

— Jan Jęczmyk

Jednym słowem: Masowa 
popularność mikrolokalizacji to 
kwestia czasu. Polskie firmy dobrze 
się wczuły w ten światowy trend. 

 






