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P R A W A 
Z TYŁU

Dla Agnieszki Rylik droga z ringu do telewizyjnego studia nie była długa.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA   FOT.: MONIKA SZAŁEK   MAKIJAŻ I FRYZURA: JUSTYNA SZCZĘSNA

W TWOIM ŻYCIU SĄ DWIE ŚCIEŻKI: SPORTO-
WA I MEDIALNA. SPORT, KTÓRY UPRAWIAŁAŚ 
JEST MAKSYMALNIE PRAWDZIWY. UPRA-
WIAŁEM KIEDYŚ KARATE I WIEM, ŻE W TYM 
NIE MA UDAWANIA. A TELEWIZJA, W KTÓREJ 
TERAZ PRACUJESZ TO ZUPEŁNE PRZECI-
WIEŃSTWO – WSZYSTKO JEST KREACJĄ.
Nie do końca. W mediach zaczęłam 
pracować jak jeszcze boksowałam i treno-
wałam wyczynowo, wtedy zaczęłam ko-
mentować boks, później współprowadzi-
łam magazyn olimpijski „Echa stadionu” 
w TVP. To były bardzo ciężkie początki, 
bo to nie był mój klimat. Teraz, już chyba 



 ROZMOWA TALK

od siedmiu lat, pracuję w „Dzień dobry 
TVN” i powiem ci, że te materiały nie 
do końca są, tak jak myślisz, udawane, 
ja jestem w nich sobą. Fajne jest to, 
że rozmawiam ze sportowcami albo 
robię materiały okołosportowe. Kiedyś 
zrobiłam cykl o wszystkich sportach 
ekstremalnych. Opowiadałam o tym, co 
jest fajne, a co nie do końca, więc tylko 
czasami trzeba było coś podgrać. To jest 
telewizja, jak idziemy na rafting, trzeba 
się wywalić. Niestety, trzeba czasami 
wpaść do wody, która ma zaledwie 2 stop-
nie, bo im coś lepiej wygląda, tym lepiej 

wypada. Sportowcy mają do mnie troszkę 
inny stosunek, bo jestem z ich świata. Nie 
mam kompleksów np. przed piłkarzami, 
nie kłaniam się przed nimi, tylko pytam 
„Hej, po co ci ta torebka?”, na co on 
odpowiada, że nie chce sobie wypchać 
kieszeni w dresie. Powiem do takiego 
Piszczka: „Jesteś moim ulubieńcem, nie 
masz torebki!”, a on na to: „Zostawiłem 
w samochodzie...”. Niektórzy udają, 
niektórzy są sobą, tak już jest, niezależnie 
od tego, kim są. Są ludzie, i ludzie.

DLACZEGO „ECHA STADIONÓW” NIE BYŁY 
W TWOIM KLIMACIE?
To było studio, w którym prowadziło 
się rozmowy. Zostałam rzucona na głę-
boką wodę, bo pracowałam z ludźmi, 
którzy byli nawet po dwadzieścia lat 
w zawodzie: Jóźwikiem, Babiarzem czy 
Pinderą. Tam siedzieliśmy i przegady-
waliśmy się. Wiadomym było, że na 
początku każdy z nich przegada mnie. 
W „DD TVN” często są to materia-
ły, które wymyśliłam sobie ja, to jest 
w tym fajne. Ja to wymyślam, ja prowa-
dzę rozmowę, to jest takie „moje”.

I JAK TO WYGLĄDA?
Wymyślam sobie np. „Jedziemy odwie-
dzić Błaszczykowskiego”, nagramy jego 
rodzinę, zobaczymy jak żyje. Oczywiście 
to wszystko zależy od mojego know-how, 
od tego, czy ten ktoś wpuści nas do domu, 
pokaże swoje dziecko, zapozna z żoną, 
z samochodami jeszcze nie ma aż takiego 
problemu, chociaż czasami... (śmiech) 

MASZ JAKIEGOŚ SWOJEGO ULUBIEŃCA?
Nie, wśród sportowców jest dużo fajnych 
ludzi, nawet wśród piłkarzy są „równi”, 
którzy nie udają.

BŁASZCZYKOWSKI JEST DLA MNIE  
WYJĄTKOWYM CZŁOWIEKIEM.
Kuba jest świetny, tak samo Piszczek, 
jestem jego wielką fanką. On za bardzo 
nie chce i nie lubi udzielać się w telewizji, 
ale raz na jakiś czas korespondujemy, 
trochę sprawdzam, czy dalej ma takie an-
tymedialne nastawienie, niestety, okazuje 
się, że nic się nie zmienia w tej kwestii. 
To jest taka wdzięczna praca, wiadomo, 
media wchodzą czasami w zawody. Ja 
rozumiem, że nie można nakładać na 
sportowca takiego obciążenia przed star-
tem. Moje materiały są spokojne, w takim 
czasie, który pasuje im, a nie mi.

A JAK CI SIĘ UDAJE PRZEŁAMAĆ LODY JAK 
KOGOŚ NIE ZNASZ?
Nie wiem. Kiedyś robiłam cykl „Jak 
wychować mistrza”, gdzie rodzice często 
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byli zestresowani. Na przykład z ro-
dzicami Małysza było tak, że pierwsze 
pytanie, jakie im zadałam, to: „Od kiedy 
znacie się z Adamem?”. Spojrzeli na 
mnie, wszyscy się roześmialiśmy i jakoś 
dalej poszło. Ale różnie to bywa.

A TWOI RODZICE?
Moi rodzice... Kiedyś powiedziałam 
im o tym cyklu, zastanawialiśmy się, 
o kim zrobić materiał. Powiedziałam ze 
śmiechem, że może o mnie, a mama na 
to: „Spadaj”. Oczywiście żartowała, ale 
nie zgodziłaby się nigdy w życiu. Ona się 
absolutnie nie nadaje do telewizji, zawsze, 
jak przyjeżdżał ktoś z kamerą wypowia-
dał się tata, a ją paraliżowało.

BARDZO SZYBKO ZOSTAŁAŚ MISTRZEM.
No tak... Ale ja w zasadzie od trzeciej 
klasy szkoły podstawowej chodziłam 
na wszystkie treningi, jakie mogłam: 
lekkoatletykę, koszykówkę, siatkówkę. 
Uwielbiałam sport, należałam do wszyst-
kich reprezentacji, tak więc miałam pod-
stawę, bardzo dobre wyszkolenie ogólne. 
W ósmej klasie, kiedy miałam 15 lat, zapi-
sałam się na sekcję kickboxingu i okazało 
się, że mam do tego talent, oprócz tego 
trener zajął się mną indywidualnie. Ale 
nie było aż tak łatwo, po pierwszym tre-
ningu powiedziałam, że więcej nie idę, bo 
miałam straszne zakwasy, wszystko mnie 
bolało, robiliśmy same pompki, brzuszki 
i ćwiczenia ogólnorozwojowe w parach, 
więc było ciężko. To był trening samo-
obrony, na który poszłam za namową 
kuzynki. Później okazało się, że można 
to wykorzystać w zawodach kickboxingu, 
wtedy się wychyliłam i powiedziałam, 
że ja bym chciała trenować wyczynowo 
i startować w turniejach.

A SKĄD TAKI POMYSŁ?
W moim życiu zawsze była rywaliza-
cja. Zawsze chciałam być pierwsza, we 
wszystkim. W mojej sekcji ponad połowa 
to były dziewczyny, po dwóch miesiącach 
zostałam sama, bo treningi były ciężkie. 
Szybko zadziałały treningi indywidu-
alne, mój trener stwierdził, ze zostałam 
wychowana na filmach z Brucem Lee. On 
mówił, że ręką, która prowadzi walkę, 
powinna być ta, która jest lepsza. Dlatego 
ja jestem „fałszywym mańkutem”, walczę 
w odwrotnej pozycji. W karate prawa 
ręka jest z przodu, w boksie i kickboxingu 
stawiają odwrotnie, prawa jest z tyłu. Ja 
miałam idealny prawy prosty, kopnięcia 
okrężne, timing, szybkość. Od począt-
ku w semi−light contact wygrywałam 
wszystko. Miałam może jeszcze za mało 
umiejętności, ale te elementy pozwalały 
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 ROZMOWA TALK

mi to nadrabiać. Pojechałam na pierwszy 
turniej, rozbiłam czterem koleżankom 
nosy, pojechałam na mistrzostwa Polski, 
wygrałam. Andrzej Palacz nie chciał 
mnie przyjąć do kadry, bo byli w niej 
sami faceci. Dostałam się na AWF, na 
zgrupowaniu byłam tam ja i trzydziestu 
facetów. Pamiętam, że trener przysłał do 
mnie jakąś zawodniczkę, z którą spokoj-
nie wygrałam. Powiedział, że mogłabym 
pojechać na mistrzostwa Europy, ale 
brakuje pieniędzy, więc muszę to zorgani-
zować sama. Dzięki mojej mamie zapła-
ciłam za bilet do Madrytu i pojechałam. 
Tak się wszystko złożyło, że zdobyłam 
tytuł wicemistrzyni Europy, minimalnie 
przegrałam z ówczesną mistrzynią świata. 
Później zdobyłam już mistrzostwo Euro-
py i świata i jakoś tak poszło.

TO JEST BARDZO KONTAKTOWY SPORT. NIE 
MASZ Z TYM PROBLEMU?
Na początku to był light contact, tam 
liczy się technika, nie siła. Jak uderzasz 
za mocno, odejmują ci punkty. Później 
dopiero poszłam krok dalej, poczułam 
swoją siłę i zaczęłam startować w full 
contact, jako pierwsza kobieta. Zdobyłam 
mistrzostwo Europy, następnie świata, to 
była moja droga do zawodowstwa. Jako 
jedyna kobieta w Polsce uzyskałam tytuł 
zawodowej mistrzyni Europy i świata. 
Później ten kickboxing trochę się rozmył, 
była słaba organizacja, mniej propozycji 
walk itd. Wtedy akurat studiowałam 
w Poznaniu i zastanawiałam się, co 
zrobić, trenować czy nie. Wtedy przyszła 
propozycja boksu zawodowego. Stwier-
dziłam, że jak już robić, to porządnie, 
a tu były świetne warunki, trener, baza. 
No i od 2000 roku moje życie bardzo się 
zmieniło. Sama przeprowadziłam się do 
Warszawy, już to było trudne, bo w Po-
znaniu miałam wszystkich znajomych, 
było blisko do rodzinnego Kołobrzegu. 
Co najważniejsze, zmieniłam dyscyplinę, 
całe dotychczasowe życie myślałam, że 
kickboxing to jest właśnie to, a nagle się 
okazało, że boks jest dla mnie idealny. 
W ogóle nie brakowało mi wykopów i się 
w tym zakochałam. Ciężko pracowałam, 
wygrałam mistrzostwa Europy, mistrzo-
stwa świata, ale nie było lekko. Nie prze-
szkodziły mi w karierze kontuzje, miałam 
sześć operacji ortopedycznych, a po tym 
ciężko wraca się do formy.

NIE MIAŁAŚ PROBLEMU Z TYM, ŻE MOŻESZ 
ZROBIĆ KOMUŚ KRZYWDĘ?
Nie, takie są zasady. Jak mówią bokserzy: 
„szczęka nie szklanka”. To jest tak, że 
zawsze można się poddać, zawsze można 
się wycofać, na tym polega ten sport. 

Wychodzimy na równych zasadach. 
Nikomu się prawie nigdy krzywda nie 
dzieje. Nokdaun – ktoś rezygnuje z walki. 
Bokserzy są przezdrowi, bo żeby dojść do 
takiej walki, musimy przejść ogromną 
ilość badań, których normalni ludzie nie 
przechodzą. Przed każdą walką musi-
my zbadać przepływ krwi w mózgu, 
tomografię, przebadać się na obecność 
przeróżnych wirusów... Wbrew pozorom, 
żeby walczyć trzeba być bardzo zdrową 
osobą. Ja natomiast zawsze miałam „zim-
ny” styl walki, więc nie to, że ja zadałam 
pięć ciosów, a dostałam cztery. Dla mnie 
liczyła się taktyka, często uspokajałam 
walkę i dużą wagę przywiązywałam do 
obrony. Nigdy nie miałam rozwalonego 
łuku brwiowego czy nosa. Z tym nie ma 
żartów, trzeba być przygotowanym.  

 IN ENGLISH

RIGHT HAND IN THE BACK

Agnieszki Rylik's path from the 
ring to the television studio was 
not a long one.   

YOUR LIFE HAS TWO PATHS: SPORT AND ME-
DIA. THE SPORT YOU USED TO DO IS ENTIRELY 
TRUE. I USED TO DO KARATE AND I KNOW 
THAT THERE IS NO ROOM FOR PRETENDING IN 
SUCH SPORTS. ON THE CONTRARY, TELEVI-
SION, WHERE YOU WORK NOW, IS ENTIRELY 
BASED ON CREATION.
It is not entirely like that. I started to work 
in the media when I was still boxing and 
training professionally. Then I started to 
work as a commentator of box, I co−created 
a TV programme “The Echos of the Stadi-
um”. These were very tough beginnings for 
me, because I didn't feel it. Now, for the last 
seven years, I've been working in the pro-
gramme 'Good Morning TVN' and I must 
tell you that the transmitted material is not 
pretended, as you might think, I am com-
pletely myself in this  programme. It is great 
that I can interview sportsmen and prepare 
material connected to sport. Once I did 
a series about all extreme sports. I spoke 
about the great aspects of these sports and 
some disadvantages, so sometimes we had 
to pretend a little bit. This is television; 
when we go rafting, we need to fall into the 
water. Unfortunately, sometimes you need 
to fall into water which has 2 degrees Centi-
grade – the rule is that the better something 
looks, the better it is received. Sportsmen 
have another approach to me because I am 
from their world. I don't have complexes, 
I don't bow  down when I see some football 

players, for example. I just ask: 'What do 
you need this bag for?'. He answers that 
he doesn't want to stuff the pockets of his 
tracksuit. I would ask Piszczek: 'You are 
my favourite, you don't have a bag!' and he 
would answer ' I left it in the car'. Some of 
them pretend, some are themselves, and 
that's the way it goes, no matter their occu-
pation. There are people and people. 

WHY DIDN'T YOU FEEL THE PROGRAMME 
'THE ECHOS OF THE STADIUM'?
It was a studio where I would interview 
people. I was thrown into deep water, 
as I was working with experts who had 
been in that profession for about twenty 
years: Jóźwik, Babiarz, Pindera. We sat 
there and we would be trying to out-talk 
each other. It was clear that they would 
out-talk me in the very beginning. In 
the programme 'Good Morning TVN' 
the presented material is based on my 
ideas, which is great. I have influence on 
the topic of the programme, I interview 
people and this makes it 'my' programme. 

AND WHAT DOES IT LOOK LIKE?
I have this idea to 'go and visit 
Błaszczykowski in his home', record the 
life of his family, see how he lives. Ob-
viously it all depends on my know-how, 
and whether the person will let us inside 
their house, show us his children, show 

DLATEGO JA JE-
STEM „FAŁSZYWYM 
MAŃKUTEM”, WAL-
CZĘ W ODWROTNEJ 
POZYCJI. W KARATE 
PRAWA RĘKA JEST 
Z PRZODU, W BOKSIE 
I KICKBOXINGU STA-
WIAJĄ ODWROTNIE, 
PRAWA JEST Z TYŁU. 
JA MIAŁAM IDEAL-
NY PRAWY PROSTY, 
KOPNIĘCIA OKRĘŻNE, 
TIMING, SZYBKOŚĆ.



us his wife or his car.. the cars don't 
usually seem to be a problem, though 
sometimes it happens. (laughing)   

DO YOU HAVE ANY FAVOURITES? 
No, there are many great people among 
sportsmen, even among football players 
there are many of those who are really 
cool, they do not pretend anything. 

BŁASZCZYKOWSKI IS AN EXCEPTIONAL 
MAN FOR ME. 
Kuba is amazing, and so is Piszczek, I am 
huge fan of his. He doesn't like being 
on television, but we keep in touch, and 
sometimes I try to check whether his 
anti-medial attitude has undergone any 
changes. Unfortunately, it always turns 
out that nothing makes him change 
his mind on this subject. There are the 
aspects of this job, everybody knows that 
media put their cameras right before the 
championships. And I understand that 
it is not all right to put such pressure on 
sportsmen right before the game. My 
material is peaceful, I adjust the dates and 
terms of realizing the recording to the 
sports-people whom I interview. 

HOW DO YOU BREAK ICE WITH SOMEONE 
YOU DON'T KNOW?
I don't know. Once I was doing a series on 
“How to raise a master?' when the parents 
were really stressed out. For example, 
when I was interviewing Małysz's parents, 
my first question was: 'How long have you 
known Adam?'. They looked at me, we all 
started laughing, and the interview went 
smoothly from then on. But it all depends, 
sometimes it is not that easy. 

AND WHAT ABOUT YOUR PARENTS? 
My parents... When I told them about 
this series, we were wondering whom we 
should interview. I suggested, laughing, 
that maybe we could do a programme 
about me, and my mum said : 'Get lost'. 
Of course she was joking when she said 
that, but I know she would never agree 
to do this. She is not the right person to 
be filmed, whenever someone came to us 
with a camera, it was dad that would be 
filmed, my mum was always paralysed 
by the situation. 

YOU BECAME A CHAMPION VERY QUICKLY. 
Well, yes... But since third grade in 
elementary school I would take part in all 
possible trainings: athletics, basketball, 
volleyball. I loved sports,  I was in all 
representations, so I had a solid base and 
I was very well trained. In eight grade, 
when I was 15 years old, I signed up to 

the kick-boxing section and it turned out 
that I had a talent for this sport, and the 
coach started to train me individually. 
But it was not so easy at all, after the first 
training I said I would come back again, 
because all my muscles were aching, I had 
pain everywhere, we only did push-ups, 
sit-ups and whole-body training in pairs, 
so it was pretty difficult. It was a self-de-
fence training and I went to it because 
my cousin suggested I should go. Then 
it turned out that I could use that in 
kick-boxing competitions, so I stood up 
and said that I wanted to train kick-box-
ing professionally and enter competitions. 

WHERE DID YOU GET THIS IDEA FROM?
My life has always been full of competi-
tion. I've always wanted to be the first one 
in everything. In my section, over fifty 
percent were girls, but after two months, 
I was the only girl, because the trainings 
were too hard for the other girls. Indi-
vidual trainings started bringing results 
quickly, as my coach saw that I had been 
brought up on Bruce Lee films. He always 
said that the hand which controls the fight 
should be the one which is stronger. That 
is why I am a 'false southpaw', I fight in 
the inverted position. In karate the right 
hand is in front, in boxing and kick-box-
ing the right hand is in the back. I had the 
ideal right jab, round kicks, timing, speed. 
From the very beginning I would win 
everything in semi-light contact. Maybe 
I didn't have enough skills back then, but 
these strong elements helped me make up 
for those shortcomings. I went to the first 
competition, I smashed the noses of four 
of my friends, I went to the Polish champi-
onship and I won it. Andrzej Palacz didn't 
want to have me in the squad, because 
there were only men in it. I went to Phys-
ical Education Academy (AWF), where 
I was the only girl among thirty men. The 
coach sent a girl contestant with whom 
I won pretty easily. Then he said that 
I could go to the European championship, 
but there was no money for it, so I would 
have to organise it all myself. Thanks to 
my mum, I paid for the ticket to Madrid 
and I went there. It turned out that I won 
the title of vice-champion of Europe, I lost 
with the world champion by minimum 
point. Later I won te European champion-
ship and then the World Championship, 
and that's how it went.

IT IS A SPORT WITH A LOT OF CONTACT. 
DON'T YOU HAVE A PROBLEM WITH THAT?
In the beginning there was light contact, 
where the technique is all that matters, 
not the power. If you hit too hard, they 

take your points away. Only later did 
I go a step further, I started feeling my 
power and started to take part in full 
contact, as the first woman. I won the 
European Championship, and later the 
World Championship, this was the way 
to my professional fighting. I was the 
only woman in Poland who received the 
title of European professional champion 
and  World professional champion. Later, 
kick-boxing didn't take all of my time, 
the organisation was very weak, there 
weren't so many propositions of fights, 
etc. I was studying in Poznan at that time 
and I was wondering whether to continue 
training or not. Then there came the 
proposition of professional boxing. I de-
cided that if I wanted to do something in 
sport, I should do it decently, and they 
were offering a coach and a base. So since 
2000 my life has changed a lot. I moved 
to Warsaw, which was really difficult, 
as I had all of my friends in Poznan 
and it was closer to my family home in 
Kołobrzeg. Most importantly I changed 
the discipline of sport. All my life I had 
thought that kick-boxing was the only 
sport I would be doing, and now it 
turned out that boxing was ideal for me. 
I didn't miss kick-boxing at all and I fell 
in love with boxing. I worked really hard, 
I won the European Championship, 
but it wasn't easy. I had six orthopaedic 
surgeries, and it is really hard to recover 
after such injuries. 

DIDN'T YOU HAVE A PROBLEM THAT YOU 
COULD BE HURTING SOMEONE?
No, these are the rules. The boxers 
say: ' your jaw is not a glass'. You can 
always resign, you can always withdraw, 
this is what the sport is about. We 
go out on the ring with equal rights. 
Usually nobody gets hurt. Knock-
down – someone resigns from the fight. 
Boxers are really healthy. In order to 
do the fight, we have to undergo a lot 
of medical tests, which normal people 
never undergo. Before each fight we 
have to test the blood pressure in our 
brain, have a tomography test, under-
go many virus tests. Paradoxically, in 
order to fight you have to be a very 
healthy person. I've always had a very 
'cold' style of fighting, so it was never 
the case that I would hit five times, and 
get hit four times. For me the tactic 
has always been important, sometimes 
I would calm the fight down and pay 
a lot of attention to defence. I've never 
had my brow or nose smashed. There 
are no jokes in this sport, you have to 
be prepared.  

10 
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Jeśli chcesz smażyć się na plaży z drinkiem z palemką 
w dłoni jedziesz do Słonecznego Brzegu. Jeśli leżenie 
plackiem cię nie satysfakcjonuje, jedziesz poczuć bogatą 
historię Bułgarii do Nesebyru.

 TEKST I FOT.: JAKUB MILSZEWSKI

NESEBYR. 
WEWNĄTRZ HISTORII

B
ułgaria ma to do siebie, że im 
mniejsze miasteczko, tym ład-
niejsze. Nesebyr nie jest duży, 
za to jest bardzo stary i za-
dbany. Miasto jest w zasadzie 
jednym wielkim muzeum, 

dlatego warto tutaj wpaść również po 
sezonie, kiedy na uliczkach zaczynają 
przeważać nad turystami miejscowi.

12 
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Wąskie i strome brukowane uliczki, 
które co chwilę zakręcają w jedną lub 
drugą stronę, schodzą nad samo morze 
lub otwierają się na placyk, z które-
go wychodzi kilka innych – witajcie 
w starej części Nesebyru. Otaczają was 
tradycyjne domy, których dolna kon-
dygnacja jest murowana (w dawnych 
czasach pełniła funkcję spiżarni), zaś 

wyższe piętra drewniane. Choć samo 
miasto leży praktycznie na cyplu wbi-
jającym się w Morze Czarne, wiatr do 
jego centrum nie dociera – kręte uliczki 
skutecznie zniechęcają go do hulania po 
mieście. Dzięki temu straganiarze mogą 
swobodnie rozstawiać swoje kramiki 
i parasole bez strachu, że poprzewraca 
je wiatr od morza.

Jak przystało na miasto turystyczne, 
mieszkańcy starej części miejscowości 
handlują czym się da – znajdziecie tutaj 
podrobione ubrania każdej marki, po-
wszechne na całym świecie pamiątki, jak 
t-shirty i kubki, ale także cenne artefakty 
z czasów II wojny światowej (m.in. auten-
tyczne odznaki) czy wspaniałe wyroby 
rękodzieła. Warto postawić na miejscowe 
przetwory – kompoty i dżemy z zielo-
nych fig sprzedawane przez starszą panią 
siedzącą przy uliczce na taboreciku biją 
na głowę te dostępne w supermarketach. 
Kiedy zgłodniejemy warto skierować 
się na nabrzeże. Skalisty brzeg zajmuje 
prawie wyłącznie ciąg restauracji, w któ-
rych królują miejscowe specjały – ryby 
i owoce morza.

Kiedy słońce już zejdzie z zenitu, 
a brzuchy zostaną napełnione, trzeba 

WĄSKIE I STROME 
BRUKOWANE 
ULICZKI, KTÓRE 
CO CHWILĘ 
ZAKRĘCAJĄ 
W JEDNĄ LUB 
DRUGĄ STRONĘ, 
SCHODZĄ NAD 
SAMO MORZE 
LUB OTWIERAJĄ 
SIĘ NA PLACYK, 
Z KTÓREGO 
WYCHODZI KILKA 
INNYCH – WITAJCIE 
W STAREJ CZĘŚCI 
NESEBYRU.
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ruszyć na zwiedzanie. Na dobrą sprawę 
Nesebyru nie da się nie zwiedzić, bo 
zwykły spacer jego uliczkami już wiąże 
się z poznawaniem historii. Ale najlepsze 
przed nami. Przy wejściu do starej części 
miasta po lewej stronie wita nas świetnie 
zachowana cerkiew Chrystusa Pantokra-
tora. Jej ciekawa bryła i bogate zewnętrzne 
zdobienia stały się swojego rodzaju wizy-
tówką miasta – jest to jedna z najbardziej 
charakterystycznych, ale i zachwycających 

 PODRÓŻE TRAVEL

JEDNA Z NAJBAR-
DZIEJ CHARAK-
TERYSTYCZNYCH, 
ALE I ZACHWYCA-
JĄCYCH BUDOWLI 
NESEBYRU. NA PO-
CHODZĄCEJ Z PRZE-
ŁOMU XIII I XIV 
WIEKU ŚWIĄTYNI 
MOŻNA DOSTRZEC 
FRAGMENTY CE-
RAMIKI, KAMIENIE 
I CEGŁY, ALE TAKŻE 
SWASTYKI, BĘDĄCE 
PRASTARYMI SYM-
BOLAMI SŁOŃCA. 
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budowli Nesebyru. Na pochodzącej z prze-
łomu XIII i XIV wieku świątyni można 
dostrzec fragmenty ceramiki, kamienie 
i cegły, ale także swastyki, będące prasta-
rymi symbolami słońca. Po drugiej stronie 
uliczki czeka na nas Muzeum Archeolo-
giczne. Zgromadzone w nim wykopaliska, 
ale także bogata kolekcja ikon, pozwolą 
zrozumieć, z jakim miastem i jakimi cywi-
lizacjami mamy do czynienia.

Wspomniana cerkiew Chrystusa Pan-
tokratora to jedna z kilkudziesięciu świą-
tyń na terenie tego małego miasteczka. 
Po kilku z nich została tylko kupka gruzu 
– zostały zniszczone m.in. przez morze. 
Niemniej jednak inne bywają otwarte dla 
zwiedzających i zachwycające, jak cerkiew 
pod wezwaniem Marii, matki Jezusa, 
pochodząca z XI wieku. Choć świątynia 
została poświęcona Marii, to patronuje jej 

też św. Stefan – poprzednia cerkiew pod 
jego wezwaniem została zniszczona przez 
niszczycielskie działanie fal. Bazylika pełni 
obecnie również orlę muzeum, a jej wnę-
trze jest w całości zdobione freskami. 

Dalszy spacer w głąb miasteczka udo-
wadnia, że życie toczy się tu nieprzerwa-
nie. Choć cała miejscowość została ponad 
30 lat temu wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, Nesebyr nie został 
przerobiony na skansen. Pomiędzy ruina-
mi i wykopaliskami trwa załatwianie co-
dziennych sprawunków. Stare, ale zadbane 
domostwa ozdobione kwiatami i suszą-
cym się praniem, sąsiadują z elementami 
zabudowy pamiętającej jeszcze Traków. 
Pod nimi parkują skutery i samochody, 
które pamiętamy z lat 80-tych, a których 
oglądanie samo w sobie może być atrakcją.

Cała stara część miasta otoczona jest 
murem miejskim lub tym, co z niego 
w danym miejscu zostało. Stary Nesebyr 
jest położony na cyplu, co ułatwiało jego 
obronę – aby dostać się do osady trzeba 
było albo przypłynąć, albo przedostać się 
przez wąski pas lądu do bramy. Dzisiaj 
do bramy wiedzie droga, a tuż przy niej 
czeka parking – samochód nie przyda się 
podczas zwiedzania. Przy drodze z obu 
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stron na rybaków, ale też turystów czeka-
ją łódki, dzięki którym można obejrzeć 
miasto z wody. Jeszcze dalej przybyszy 
wita stary młyn i posąg św. Mikołaja, 
który tutaj patronuje rybakom.  

 IN ENGLISH  

NESEBYR. INSIDE THE HISTORY. 

If you want to sunbathe with a fresh 
cold drink in your hand – go to the 
Bulgarian Sunshine Coast. 
If lying on the beach does not satisfy 
you – go to Nesebyr to experience 
Bulgaria’s rich history. 

Bulgaria is a country where the most 
tiny places are the most beautiful and 
picturesque ones. Nesebyr belongs to 
these fabulous spots. It is a small but 
very old and well−kept town that is in 
itself a large museum. So you can come 
here also after the tourist season when 
the small streets of Nesebyr no longer 
swarm with noisy tourists but begin to 
live with the life of the locals.

The narrow steep cobbled meandering 
streets run down right to the sea or open 
onto a small square. So here you are in the 
old part of Nesebyr. You are surrounded 
by traditional houses whose ground floor 
is made of bricks (in the olden days this 
lower part of the house served as a pantry), 
and the higher floors are wooden. Altho-
ugh Nesebyr is located on a headland that 
cuts sharply into the Black Sea, the wind 
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If we walk further into the town’s centre 
we will see that life does not stop here. 
Although the whole city area was included 
in the UNESCO the world heritage list 30 
years ago, Nesebyr has not been changed 
into a skansen. Among the ruins and 
excavation sites the matters of everyday 
life takes place. Old but well-kept houses 
decorated with flowers and laundry that 
dries in the sun are located in close vicinity 
to the elements of architecture that bear 
memory of the ancient Tracs. Outside the 
houses, you can see parked scooters and 
cars that remind us of 1980s, watching 
them can also be an attraction in itself.

The whole old town of the city is sur-
rounded with city walls or the remnants 
of it. The old Nesebyr is located on a he-
adland, and that fact helped to protect 
the city – to enter the city you had to 
either swim or access via a narrow passage 
of land that leads to the main gate. Today 
there is a road that leads to the main 
gate. You’d  better leave your car in the 
parking lot next to the main gate because 
it will be useless during sightseeing. On 
both sides of the read which leads to the 
main gate there are boats waiting for 
fishermen and tourists. You can use the 
boat to see the city from the water. If you 
walk further on you will see an old wind-
mill and a monument of St. Nicolas – the 
patron of fishermen.  

from the sea does not reach the centre of 
the town. The winding streets prevent the 
wind from raging around the town and 
allow the stall owners to place their stalls 
and umbrellas without the fear of having 
them taken away by the sea wind.

Since Nesebyr is a tourist location, the 
locals sell all possible goods here. You can 
find fake branded clothing of all possible 
brands, souvenirs such as t-shirts and 
cups as well as valuable artefacts from the 
2nd World War (among others: authentic 
military medals and badges) and beautiful 
handcraft. The local household preserves 
such as jams and compotes made of green 
figs are of great quality and taste. You can 
find them on one of the streets at the stall 
of an old lady sitting on a small wooden 
stool and I tell you that they are much 
better than the ones you can find in the 
supermarkets. When you get hungry, take 
a walk to the coast. The rocky coast is full 
of different restaurants that serve the most 
delicious fish and seafood. 

As the sun comes down from the zenith 
and our stomachs are full then we should 
start exploring the town. To be honest, 
it is almost impossible to go on a sight-
seeing tour of Nesebyr because here just 
s simple walk is already a history lesson. 
But the best is still ahead of us. At the 
entrance to the old part of the town, on 
the left side, you can see a beautiful Christ 

the Pantocrator’s Orthodox church. Its 
richly decorated exterior shell has become 
a symbol of the Nesebyr and we can say 
without any hesitation that this is the most 
prominent and most astounding building 
of this town. The church was built at the 
turn of the 13th and 14th century and 
when carefully viewing its exterior you can 
find fragments of old ceramics, stones and 
bricks but also swastikas – the primeval 
symbols of the sun. On the opposite side 
of the street you can find Archaeological 
Museum that invites visitors to explore its 
collection of objects and icon paintings 
which will help us understand the history 
of Nesebyr and of the civilisations that 
inhabited this area.

Christ the Pantocrator’s Orthodox 
church is one of numerous churches 
that can be found in Nesebyr. Howe-
ver some of them are mostly in ruins 
as they were squashed by the sea. The 
others, such as the fabulous St. Mary’s 
Orthodox church built in 11th century, 
are open to the visitors and continue 
to attract numerous tourists. Although 
the church was devoted to St. Mary the 
Mother of Jesus, St. Stephen is also its 
patron because the younger St. Stephen’s 
Orthodox church that stood here was 
destroyed by the flood. St. Mary’s Or-
thodox church is also a museum with an 
interior decorated with frescos. 
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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 SINEAD O'CONNOR – „I'M NOT BOSSY, 
I'M THE BOSS”
WYD. NETTWERK
Już okładka niedwuznacznie sugeruje ko-
lejny nowy początek dla nieprzewidywal-
nej Sinead O'Connor. Bardzo odchudzona, 
w skórzanym obcisłym kombinezonie 
i czarnej peruce sugeruje wcielanie się 
w wykreowane osobowości, nawet jeśli 
teksty pisze w większości w pierwszej oso-
bie i kontynuuje tematycznie poprzednią 
płytę nawiązując do medialnej współcze-
sności. Muzycznie, po rozlicznych ekspe-
rymentach od jazzu po reggae i głównie 
akustycznym instrumentarium, wraca 
na tej płycie do rocka, a zaśpiewać wciąż 
potrafi w zasadzie wszystko. To wciąż 
dziewczyna od „Nothing Compares To 
U”, tyle że starsza o ćwierć wieku. A ten 
album to trochę jej pamiętnik. 

 IN ENGLISH

SINEAD O’CONNOR – I’M NOT BOSSY,  
I’M THE BOSS 
RELEASED BY NETTWERK
The cover itself unambiguously suggests 
another new beginning for the unpredict-
able Sinead O’Connor. Slim and dressed 
in a leather, tight-fitting jumpsuit and 
black wig, she shows that she impersonates 
various figures, even though she writes the 
lyrics mostly in the first person and themat-
ically continues the last album alluding to 
the modern times as shown in the media. 
As far as her music is concerned, after nu-
merous experiments with jazz or reggae and 
mainly acoustic instruments, on this album 
O’Connor returns to rock and shows she 
can still sing almost everything. She is still 
the girl from “Nothing Compares 2 U” yet 
twenty five years older. And this record is 
like her diary.

 „WISH I WAS HERE” SOUNDTRACK 
WYD. SONY
Ścieżka dźwiękowa będąca częściowo 
nawiązaniem do wcześniejszej o 10 lat, 
z kultowego dziś filmu „Garden Sta-
te”, kiedy The Shins po raz pierwszy 
zachwycili. Nowy utwór napisany przez 
Jamesa Mercera po obejrzeniu pierwszej 
wersji filmu sąsiaduje tu z tak niezwykłym 
zestawem jak wspólne nagrania Cat Power 
i Coldplay (!), premierowy Bon Iver, ale 
i przypomniany świetny Badly Drawn Boy 
i „The Obvious Child” Paula Simona. Jak 
głosi złośliwa branżowa plotka, to właśnie 
ten zestaw muzyczny, trochę zawieszony 
w przeszłości, to zdecydowanie najmoc-
niejsza strona tego filmu.

 IN ENGLISH

WISH I WAS HERE (SOUNDTRACK)
RELEASED BY SONY
A soundtrack partially referring to the one 
from the now popular film Garden State 
from 10 years ago, when we heard the 
excellent Shins for the first time. The new 
song written by James Mercer after seeing 
the first version of the movie is accompa-
nied here by an unusual set including for 
example pieces recorded together by Cat 
Power and Coldplay (!), the premiere Bon 
Iver, as well as the excellent Badly Drawn 
Boy and Paul Simon’s “The Obvious 
Child”. According to a malicious gossip 
going around in the industry, it is precisely 
this musical set, as if suspended in the 
past, that is the strongest point of the film.

 FKA TWIGS – LP1 
WYD. YOUNG TURKS
Już wymuszona okolicznościami 
artystyczna ksywa i tytuł albumowego 
debiutu mówią wiele o kreatywności 
Tahliah Barnett. Przez lata występując 
w wideoklipach, opanowała do perfek-
cji  zarówno ich sztukę, jak i pozostałe 
wizualne elementy promocji. Przyciąga 
do współpracy najlepszych producentów, 
będąc przedziwną hybrydą Bjork, Kate 
Bush, Portishead, Weeknd i kogóż tam 
jeszcze. Mimo rozlicznych inspiracji 
i posługiwania się wszystkim, czym 
można zmienić brzmienie głosu, całość 
kusi oryginalnością, spójnością i pewną 
delikatnością przekazu. Towarzyszący ar-
tystce tak zwany „hype” w tym wypadku 
jest wysoce uzasadniony. Polecam.

 IN ENGLISH

FKA TWIGS – LP1
RELEASED BY YOUNG TURKS
Her stage name forced by circumstances 
and the title of her album debut say a lot 
about the creativity of Tahliah Barnett. 
After years of appearing in video clips, 
she mastered both their art and other 
visual elements of promotion to per-
fection. Drawing the best producers to 
her, she is like a bizarre hybrid of Björk, 
Kate Bush, Portishead, The Weeknd 
and whoever else. Despite various inspi-
rations and the use of everything that 
can change the sound of one’s voice, the 
whole album tempts its listeners with 
its originality, coherence and a certain 
delicateness of its message. The hype 
surrounding the artist is perfectly justi-
fied in this case. I highly recommend it.
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O
dkąd pięć lat temu w Cieszano-
wie odbyła się pierwsza edycja 
Cieszanów Rock Festiwalu 
impreza zdążyła bardzo urosnąć 
i wyrobić sobie dobrą markę 

zarówno pośród miłośników muzyki, jak 
i pośród samych wykonawców. W tym 
roku nie zabrakło ani jednych, ani 
drugich. W ciągu 4 dni imprezy na dużej 
scenie zaprezentowało się kilkudziesięciu 
wykonawców z Polski i zagranicy, na 
małej zaś kolejnych kilkunastu. 

Cieszanów. Gminne miasteczko na Podkarpaciu. Mieszka tu 
niecałe 2 tys. osób. Kolejne 20 tysięcy przyjeżdża każdego 
roku podczas Cieszanów Rock Festiwal. W tym roku na imprezę 
zawitaliśmy też my.

 TEKST I FOT.: JAKUB MILSZEWSKI  
    

T.LOVE ALTERNATIVE

CIESZANÓW
ROCK  
FESTIWAL  
2014
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 IN ENGLISH

 
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2014

Cieszanów. A small town in the south of Po-
land, inhabited by less than two thousand 
people. Another twenty thousand come 
here every year for Cieszanów Rock Festi-
val. This year, we took part in the event, too.  

Since the first edition of Cieszanów 
Rock Festival organized in the town five 
years ago, the event has developed and 
acquired a good reputation among both 
music lovers and performers themselves. 
Neither the first nor the latter failed to 
show up in Cieszanów this year as well. 
Within four days as many as several do-
zen performers from Poland and abroad 
appeared on the main stage and another 
dozen on the side stage. 
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HAPPYSADPADDY AND THE RATS
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PEŁNA RELACJA 
Z CIESZANÓW  
ROCK FESTIWALU 
NA STRONIE
HTTP://ANYWHERE.PL

FOR A FULL ACCOUNT  
OF CIESZANÓW ROCK 
FESTIVAL SEE
HTTP://ANYWHERE.PL



GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

Park Naukowo–Technologiczny Rzeszów – Dworzysko 
to kluczowe dla rozwoju Podkarpacia  przedsięwzięcie 
inwestycyjne, będące elementem regionalnego syste-
mu innowacji, a  przez to narzędziem transformacji 

w stronę nowoczesnej gospodarki opartej na jego wiedzy. 
Park Naukowo–Technologiczny Rzeszów – Dworzysko to 

miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości. Strategicznym celem PNT 
jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego 
i przemysłowego potencjału regionu i stymulowanie rozwo-
ju szczególnie w  obszarach zaawansowanych technologii. 
Jest to miejsce do realizacji własnych pomysłów zarówno 
dla doświadczonych przedsiębiorców, jak i naukowców oraz 
absolwentów szkół wyższych. 

Powiat Rzeszowski, jako jedyny w Polsce, posiadając własny 
tak duży obszar inwestycyjny (84,1 ha),  zdecydował się na 
jego pełne uzbrojenie i  budowę Parku Naukowo–Technolo-
gicznego Rzeszów – Dworzysko. Zakończyliśmy I etap uzbroje-
nia Parku o powierzchni 59,2 ha. W chwili obecnej ze względu 
na atrakcyjność terenu, kilka firm już dokonało rezerwacji, by 
z początkiem 2015 roku rozpocząć realizację swoich inwesty-
cji. Do końca września 2015 roku zostanie ukończony II etap 

budowy PNT (24,9 ha). Sprzedaż kolejnych gotowych terenów 
Parku rozpoczniemy w III kwartale 2015 roku.

Park Rzeszów – Dworzysko to obecnie największy i  na-
jatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny 
w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego 
Podkarpacia, tworzący serce gospodarcze dla miasta i całe-
go regionu. Teren nie jest objęty żadną formą ochrony przy-
rody. Jest to miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych 
i  wielkim potencjale ludzkim. Misją Parku jest stworzenie 
i trwały rozwój liczącego się ośrodka gospodarczego, bazując 
na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym przed-
siębiorcy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu.

Po zakończeniu realizacji tego projektu funkcjonować tu bę-
dzie minimum 21 innowacyjnych firm.  Szacujemy, że po-
wstaną tutaj ponad 3 tysiące nowych miejsc pracy. Inwe-
storami Parku Naukowo–Technologicznego mogą być osoby 
rozpoczynające działalność gospodarczą, małe i średnie 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność o  charakterze 
innowacyjnym, a także firmy prowadzące działalność nauko-
wo-badawczą.

Atutem Parku Rzeszów – Dworzysko jest jego doskona-
łe położenie. Kilka kilometrów stąd funkcjonuje  prężnie 

POWIAT RZESZOWSKI

Józef Jodłowski  
Starosta Rzeszowski  

PARK RZESZÓW  
– DWORZYSKO

www.dworzysko.powiat.rzeszow.pl

Teren Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów Dworzysko



www.dworzysko.powiat.rzeszow.pl MATERIAŁ REKLAMOWY

inwestorzy będą mogli liczyć na znaczne ulgi podatkowe. 
Przyczyni się to do wzmocnienia oferty inwestycyjnej po-
wiatu rzeszowskiego, co wpłynie również na ofertę inwesty-
cyjną samego Rzeszowa i podniesie atrakcyjność miasta. 

Już dziś można dokonywać rezerwacji terenów w Parku Na-
ukowo–Technologicznym Rzeszów–Dworzysko, a  ich sprze-
daż rozpocznie się niebawem, bo już w I kwartale 2015 roku.

rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów – Jasion-
ka, niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa 
S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niem-
cy – Polska – Ukraina. Warto zaznaczyć, iż dla całego tere-
nu Parku obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przeznaczający obszar pod działalność 
przemysłowo–usługową. Powiat jest jedynym właścicielem 
całego gruntu, co z pewnością ułatwi sprzedaż działek.

Na obszarze PNT powstanie farma ogniw fotowoltaicznych, 
która będzie produkować energię elektryczną dla potrzeb 
Parku, co przełoży się na  niższe koszty funkcjonowania 
firm. Każda działka przeznaczona pod inwestycję posiada 

pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, w tym zapo-
trzebowanie w energię elektryczną według indywidualnych 
potrzeb inwestora.

Obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa Gospodarki na 
włączenie Parku Rzeszów – Dworzysko do Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „Euro–Park” Mielec, dzięki czemu przyszli 

Inwestorów zainteresowanych terenami 
naszego Parku zapraszamy do kontaktu 
z Biurem Parku Naukowo–Technologicznego, 
którego siedziba znajduje się w  Starostwie 
Powiatowym w  Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 
15, 35-959 Rzeszów (budynek Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro pok. 421, 
422 i 423). 

Koordynator Projektu: Waldemar Pijar

Kontakt dla inwestorów: 
tel. 17 867 14 23, kom. 795 431 423,  
fax. 17 867 19 80

E-mail:  
waldemar.pijar@powiat.rzeszow.pl

Projekt pn: Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę  
Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów – Dworzysko 

– realizowany jest w ramach działania I.3 Wspieranie innowacji PO RPW na lata 2007-2013.
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krajowy i zagraniczny, stacja paliwo-
wa, autoryzowany serwis MAN, stacja 
diagnostyczna, całodobowa pomoc 
drogowa. Podkarpacki Park Logistyczny 
z kolei to ponad 50 tysięcy metrów kwa-
dratowych powierzchni magazynowych 
z profesjonalną obsługą logistyczną. Pod 
szyldem OMEGI Pilzno działa także 
Agencja Celno−Portowa w Gdyni, która 
ma w swojej ofercie usługę spedycji 
morskiej oraz obsługę celno−portową 
dla transportu kontenerów morskich.

Konsorcjum to działa już od 22 lat. Od 
tego czasu poważnie rozwinęła się flota 
pojazdów, która liczy sobie już ponad 
pięćset ciężarówek. Jednak ambicje firmy 
sięgają dużo dalej, a oferta cały czas się 
poszerza. OMEGA Pilzno, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom klientów i rynku, 
zdecydowała się na utworzenie Podkar-
packiego Parku Logistycznego. W jego 
skład wchodzi magazyn w Mokrzcu 

- obecnie dostępna powierzchnia wynosi 
17 000 m2, natomiast docelowo obiekt 
będzie liczył 70 000 m2 oraz Centrum 
Logistyczne w Podgrodziu - nowoczesny 
kompleks magazynów wysokiego składo-
wania klasy A. 32 000 m2 powierzchni 
dostosowanych zostało do potrzeb 
najemców różnych branż. Oba magazyny 
ulokowane zostały w łatwo dostępnych 
miejscach przy głównych szlakach drogo-
wych: odpowiednio przy trasie E4, 57 km 
od Rzeszowa i 114 km od Krakowa oraz 
przy autostradzie A4, 3 km od Dębicy.
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Logistyka dziś to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce, 
jednocześnie stając się kluczową dla rodzimej gospodarki. Jesteśmy 
w tym zakresie europejską potęgą, w czym niemały udział ma 
przedsiębiorstwo oferujące być może najbardziej kompleksowe usługi 
w tym sektorze – OMEGA Pilzno.

 TEKST : ŁUKASZ TAMKUN    FOT.: MAT. PRASOWE  
    

B
ranża logistyczna to dziś dużo 
więcej, niż tylko transport. To 
złożone usługi, obejmujące 
pakowanie, przepakowywa-
nie, metkowanie, segregację, 

magazynowanie, dystrybucję, ale i do-
radztwo czy zarządzanie zapasami. I to 
właśnie całościowe, kompleksowe po-
dejście do tematu czyni OMEGĘ Pilzno 
jednym z największych i najbardziej 
cenionych przedsiębiorstw transporto-
wo−logistycznych w Polsce.

Jest to w gruncie rzeczy konsorcjum 
skupiające wyspecjalizowane spółki, 
z których każda zajmuje się jednym 
z aspektów logistyki w ramach większej 
całości, dzięki czemu może spełnić wy-
magania nawet najbardziej wymagają-
cych klientów, niezależnie od złożoności 
zlecenia. Jest to więc przedsiębiorstwo 
transportu międzynarodowego, warsztat 
oponiarski, myjnia dla samochodów 
ciężarowych czy autoryzowany serwis 
Volvo. Ponadto, PP PKS to transport 

KOMPLEKSOWY 
OPERATOR LOGISTYCZNY



ing, labelling, segregation, storage and 
distribution, as well as consultancy and 
supply management. And it is precisely 
such a comprehensive and exhaustive ap-
proach to the subject that makes OMEGA 
Pilzno one of the biggest and the most 
highly−regarded Polish transport and 
logistics companies.

It is actually a consortium gathering 
several specialized companies, each of 
which takes care of one aspect of logistics 
as part of a larger whole. As a result, OME-
GA Pilzno can meet the requirements 
of even the most demanding customers, 
regardless of the complexity of their order. 
It offers international transport services, 
a tyre-fitting workshop, truck wash or an 
authorised Volvo Service Centre. There 
is also PP PKS, which includes national 
and international transportation services, 
a filling station, an authorised MAN 
Service Centre, a diagnostic centre and 
24-hour emergency road service. Moreover, 
OMEGA Pilzno runs the Podkarpackie 
Logistics Park, which constitutes more 
than 50 thousand square metres of storage 
space and professional logistics services. 
One more company operates under the 
aegis of OMEGA Pilzno. Gdynia Customs 
and Port Agency offers sea freight for-
warding and customs and port services in 
the transport of shipping containers.

The consortium has been operating 
on the market already for 22 years. 
Since then, it has considerably devel-
oped its fleet, which today includes 
more than five hundred trucks. But its 
ambitions are much more far-reaching 
and its offer – more and more extensive. 
OMEGA Pilzno has made an effort to 
meet its clients’ and market needs and 
decided to build the Podkarpackie 
Logistics Park. It includes a warehouse 
in Mokrzec (with its current surface 
area of 17,000 m2 and the target surface 
area of 70,000 m2) and the Logistics 
Centre in Podgrodzie, an up-to-date 
complex of high storage, class A ware-
houses. An area of 32,000 m2 has been 
adapted to the needs of tenants from 
various industries. Both warehouses are 
located in easily accessible places, right 
next to the main routes: by the Europe-
an route E4, 57 km away from Rzeszow 
and 114 km away from Cracow, and 
by the motorway A4, 3 km away from 
Dębica respectively.

These investments give OMEGA Pilzno 
a clear advantage over its competitors. To-
day, such activities are a necessity on the 
quickly developing market. Progress forces 
companies operating in this business to 
constantly react to growing customers’ 
needs. Thanks to such dependence, clients 
do not have to employ more and more 
subcontractors to run particular services – 
logistics companies provide them with full 
service. As a result, we can use OMEGA 
Pilzno services to send our goods to 
a given addressee anywhere in the whole 
Europe, also via sea freight forwarding, 
and order their storage, packaging and 
handling. And most of all, we can be 
confident of their future.

Due to the rapid development of 
the Polish economy from the past two 
decades, as well as the Polish accession 
to the European Union and the Schen-
gen Area, local logistics companies 
operate actually on the whole continent. 
OMEGA Pilzno is present in all Euro-
pean countries, including Turkey. This 
sustained development of the market 
in our country results also from the 
geographical situation of Poland and the 
growing importance of East−Central 
Europe on the world economic scene. 
As indicated by analysts, this trend is 
going to continue within the next years, 
and the market is still going to develop 
thanks to the convenient economic 
situation (for example new road infra-
structure) and rising demands of clients. 
It is proved for example by the fact that 
Polish companies win tenders for trans-
portation between EU member states. 

Te inwestycje dają OMEDZE Pilzno 
znaczną przewagę konkurencyjną. Na 
tym szybko rozwijającym się rynku jest 
to dziś konieczność. Postęp wymusza 
na firmach działających w tej branży 
konieczność nieustannego reagowania na 
rosnące potrzeby klientów. Dzięki temu 
klienci nie muszą zatrudniać kolejnych 
podwykonawców do realizacji konkret-
nych usług – firmy logistyczne obsługują 
je w sposób kompleksowy. Dzięki temu 
korzystając z usług OMEGI Pilzno może-
my nadać towar do konkretnego adresata 
w całej Europie również za pośrednic-
twem spedycji morskiej, zlecić jego prze-
chowywanie, paczkowanie i przeładunek 
i być spokojnym o jego losy.

Oczywiście biorąc pod uwagę 
intensywny rozwój polskiej gospodarki 
w ciągu ostatnich dwóch dekad, a przede 
wszystkim wstąpienie Polski do Unii 
Europejskiej i strefy Schengen, rodzime 
firmy logistyczne prowadzą działalność 
w zasadzie na całym kontynencie – 
OMEGA Pilzno obsługuje wszystkie kraje 
Europy, w tym również Turcję. Nieustan-
ny rozwój branży w kraju wynika rów-
nież z położenia geograficznego Polski 
i rosnącego znaczenia państw Europy 
Środkowo−Wschodniej na gospodarczej 
scenie świata. Jak wskazują analitycy, 
trend w ciągu najbliższych lat będzie 
trwał, a korzystna koniunktura gospodar-
cza (m.in. nowe drogi) i rosnące potrzeby 
klientów sprawią, że rynek będzie się 
rozwijał. Dowodem na to jest choćby wy-
grywanie przez rodzime firmy przetargów 
na transporty między państwami UE. 

 IN ENGLISH

 
COMPREHENSIVE LOGISTICS 
SERVICES

Logistics is today one of the fastest 
developing industries in Poland and at 
the same time one that becomes crucial 
for our national economy. We are a Eu-
ropean power in this matter, which is 
also thanks to OMEGA Pilzno, a company 
offering probably the most comprehen-
sive services on the market. 

Logistics is currently much more than 
just transportation. It involves complex 
services including packaging, repackag-
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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
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G
dański obiekt, poza byciem naj-
ładniejszym stadionem w kraju, 
jest także drugim najchętniej 
odwiedzanym. To już dużo, ale 
władze spółki Arena Gdańsk 
Operator wyraźnie dają do 

zrozumienia, że liczą na więcej. A konkret-
nie na ponad półmilionową frekwencję 
do końca tego roku. Wysokie aspiracje, 
biorąc pod uwagę 425 tys. odwiedzających 
w roku Euro 2012, ale wcale nie niemożli-
we. W szybkim pozyskaniu klientów mają 
pomagać, co oczywiste, koncerty oraz, co 
być może mniej oczywiste, park rozrywki.

ATRAKCYJNOŚĆ W GÓRĘ
To jedno z największych tego typu przed-
sięwzięć na północy kraju. A biorąc pod 
uwagę to, co oferuje, zapunktuje również 
w kwestii atrakcyjności. Już teraz patrzy 
się na Arenę Fun Park jak na inicjatywę, 
która pomoże stadionowi podnieść jego 
opłacalność. Przy założeniu, że centrum 
rozrywki może przynosić nawet milion 
złotych w skali roku, to rzeczywiście spora 
pomoc. Zwłaszcza, że atrakcje parku zosta-
ły opracowane także z myślą o uczestnikach 
konferencji czy spotkań biznesowych, 
których na stadionie nie brakuje. Trzeba 
również pamiętać, że centrum rekreacyjno-

-sportowe PGE Arena powstało na bardzo 
korzystnych warunkach – 6,71 mln zł 
z ponad 9 mln zł pochodziło z preferencyj-
nej pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA, 
realizowanej ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013.

GRY I LASERY
Przy odpowiednim rozłożeniu sił pod da-
chem stadionu można spędzić cały dzień. 
A siły rozkładać trzeba, bo nowa atrakcja 
stadionu potrafi wyczerpać fizycznie,  ser-
wując także gościom kilka rozrywek nie-
spotykanych do tej pory w Trójmieście. 
Mowa tu o tzw. escaperooms, specjalnych 
pomieszczeniach służących do gier akcji 
prowadzonych na żywo. Prosty pomysł 
polega na wydostaniu się z pokoju w cią-
gu godziny przy współpracy z innymi 
graczami. Wykonanie jest już znacznie 
trudniejsze, o czym mógł się przeko-
nać sam autor tego tekstu. Niebanalna 
rozrywka i skoki emocji przyciągnęły już 
do escaperooms wielu mieszkańców eu-
ropejskich miast. W gdańskiej placówce 
udostępnione zostały cztery pokoje, gdzie 
będzie można m.in. wyjaśnić zagadkę 
śmierci detektywa czy zaginięcia dziecka.

Dla wielbicieli adrenaliny w Arena 
Fun Park czeka również największa 
w Trójmieście arena do zoltara, czyli 
elektronicznego paintballa. Bawić się tu 
może nawet do kilkunastu zawodników 
naraz. Nowinkę stanowią urządzenia 
umożliwiające doładowanie amunicji lub 
punktów życia, co wyraźnie zwiększa 
dynamikę gry.

Nie powinni narzekać również ci, dla 
których jeszcze za wcześnie na bieganie 
z pistoletem. Dla nich powstał park 
trampolin o powierzchni ponad 300 
metrów kwadratowych i basen gąbkowy. 
15 pól daje pełną możliwość wyładowa-
nia nadmiaru energii, a przy tym stanowi 
świetny sposób na integrację.

Oprócz powyższych atrakcji Fun Park 
wzbogacił się również o kolejny tor gokar-
towy nadzorowany przez firmę PitStop. 
Na ogromnym torze o powierzchni ponad 
5 000 metrów kwadratowych, będzie 
można jeździć nowoczesnymi gokartami 
elektrycznymi, zarówno pod dachem, jak 
i  na świeżym powietrzu. Pojazdy mają 
wbudowane ładowarki, przez co można 
zapomnieć o kłopotliwych przestojach. 
Nowością  jest również gokart tandemowy, 
umożliwiający zabawę niepełnosprawnym 
i dzieciom pod nadzorem instruktora. 
Pełną frajdę bez nadmiaru hałasu i spalin 
zdążył docenić podczas otwarcia m.in. 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 

Puste stadiony pomiędzy meczami należą już do przeszłości. 
Przynajmniej jeśli chodzi o PGE Arenę. Do emocji piłkarskich od niedawna 
dołączyła gwarancja dobrej zabawy za sprawą Arena Fun Park.

 TEKST: MATEUSZ KOŁOS  ŹRÓDŁO: CYBERIAM STUDIOS
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FUTBOL 
Z ATRAKCJAMI

„PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚROD-
KÓW REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO DLA WOJE-
WÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 
2007-2013 STANOWI KOLEJNY 
ETAP W PROCESIE REWITALIZACJI 
LETNICY. TO NASTĘPNY ELEMENT 
REALIZACJI WIELKIEGO PRZED-
SIĘWZIĘCIA ROZPOCZĘTEGO 
W MOMENCIE USTALENIA LOKALI-
ZACJI STADIONU. OD TEGO CZASU 
ZREALIZOWANO KILKA WZAJEMNIE 
UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ INWESTY-
CJI, W TYM FINANSOWANYCH ZE 
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, A DZIŚ 
LETNICA JEST NAMACALNYM DO-
WODEM  NA TO, JAK DUŻY WPŁYW 
NA ROZWÓJ MIASTA ORAZ REGIONU 
MAJĄ FUNDUSZE UNIJNE.”



four rooms where one can i.a. investigate 
an unexplained death of a detective or 
solve the mystery of a lost child.

For adrenaline lovers Arena Fun 
Park offers the biggest zoltar (electronic 
paintball) arena in Tricity, where nearly 
a dozen or so people can play at the same 
time. It offers many novelties, such as 
devices for charging ammunition or life 
points, which significantly increase the 
dynamics of the game.

Those who are too young for handling 
the gun cannot complain either. It is for 
them that a trampoline park of more than 
300 m2 and a sponge pool were created. 
15 fields provide excellent conditions for 
integration and releasing excess energy. 

Apart from the above attractions, fun 
park now features also another huge go-kart 
track supervised by the company PitStop. 
One can drive innovative electric go-karts 
both indoors and outdoors on a huge track 
with of more than 5,000 m2. The vehicles 
are equipped with built-in chargers to avoid 
outages during the racing. Another novelty 
is a tandem go-kart enabling disabled and 
children to use the facility under an instruc-
tor’s supervision. The president of Gdańsk, 
Mr. Paweł Adamowicz, was among those 
who already had a chance to enjoy the ride 
without excessive noise and flue gases during 
the opening of the fun park.  
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FOOTBALL WITH ATTRACTIONS

Empty stadiums between the 
games are a thing of the past, at 
least as far as the PGE ARENA is 
concerned. Apart from football 
emotions, it offers also a good 
entertainment thanks to the 
recently opened Arena Fun Park.

Apart from being the most beautiful 
stadium in Poland, the PGE ARENA also 
ranks as the second most frequently visited 
stadium in the country. It is already a lot, 
but the management of Arena Gdańsk 
Operator clearly states that they count 
on even more. To be more specific, they 
expect the overall visitors’ turnout to reach 
more than half a million by the end of the 
year. Considering 425 thousand visitors 

during Euro 2012, these aspirations may 
seem too ambitious but are not impossible 
to achieve. Both concerts and – what is 
less obvious – fun park are expected to 
attract the new customers. 

ATTRACTIVENESS FIRST
This is one of the biggest undertakings of 
this kind in northern Poland and taking 
into account its offer, it will definitely 
also score in terms of attractiveness. 
Arena Fun Park is already believed to 
contribute to the increase of the stadium’s 
profitability. Assuming the fun park 
brings 1 m PLN per year, this contribu-
tion would indeed be valuable.  Espe-
cially, since its attractions were designed 
also for the participants of conferences 
and business meetings which take place 
on the stadium. One should also bear 
in mind that the sports and recreation 
centre of PGE ARENA was built under 
preferential terms –6.71m PLN out of 9 m 
PLN came from a preferential loan grant-
ed as part of the JESSICA Initiative imple-
mented within the Pomorskie Regional 
Operational Programme 2007–2013.

GAMES AND LASERS
One can easily spend a whole day at the 
stadium subject to an efficient allocation 
of energy. And it is highly advisable 
to do so, since the latest attraction of 
the stadium can exhaust its visitors 
physically, offering them new forms of 
entertainment not yet seen in Tricity 
such as so-called escape rooms which 
serve for live action games. The idea is to 
simply escape from the room with other 
co-players within an hour. But, as the 
author of this very article may admit, it 
is easier said than done. Unique enter-
tainment and intense emotions accom-
panying the game have already attracted 
to the escape rooms citizens of other Eu-
ropean cities. The one in Gdańsk offers 

 INWESTOR INVESTOR

JESSICA TO AKRONIM OD 
JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR 
SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY 
AREAS – WSPÓLNE EUROPEJSKIE 
WSPARCIE NA RZECZ TRWAŁYCH 
INWESTYCJI W OBSZARACH MIEJ-
SKICH. KLUCZOWYM ELEMENTEM 
TEGO INSTRUMENTU FINANSOWEGO 
PRZYGOTOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ 
EUROPEJSKĄ WE WSPÓŁPRACY 
Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTY-
CYJNYM JEST WŁAŚNIE OWA TRWA-
ŁOŚĆ. WSPARCIE ODBYWA SIĘ NIE 
W FORMIE DOTACJI CZY GRANTÓW, 
ALE CELOWYCH, NISKO OPROCENTO-
WANYCH POŻYCZEK, UDZIELANYCH 
(W PRZYPADKU WOJ. POMORSKIEGO) 
ZA POŚREDNICTWEM BANKU GOSPO-
DARSTWA KRAJOWEGO ORAZ BANKU 
OCHRONY ŚRODOWISKA. DZIĘKI TEMU 
ŚRODKI WYDATKOWANE W RAMACH 
INICJATYWY JESSICA WRACAJĄ 
DO POŻYCZKODAWCY I MOGĄ BYĆ 
PONOWNIE ZAINWESTOWANE.

JESSICA STANDS FOR 
JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR 
SUSTAINABLE INVESTMENT IN 
CITY AREAS. THE KEY ELEMENT 
OF THIS FINANCIAL INSTRUMENT 
DEVELOPED BY THE EUROPEAN 
COMMISSION IN COOPERATION WITH 
THE EUROPEAN INVESTMENT BANK 
IS PRECISELY ITS SUSTAINABILITY. 
SUPPORT IS OFFERED NOT IN THE 
FORM OF SUBSIDIES OR GRANTS BUT 
IN THE FORM OF LOANS WITH LOW 
INTEREST RATES GRANTED (IN THE 
CASE OF POMORSKIE) THROUGH 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
AND BANK OCHRONY ŚRODOWISKA. 
AS A RESULT, RESOURCES INVESTED 
AS PART OF THE JESSICA INITIATIVE 
RETURN TO THE LENDER AND CAN BE 
INVESTED ONCE AGAIN.
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JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE WSZEDŁEŚ DO 
PROGRAMU „PROJECT RUNWAY”, W KTÓRYM 
OGLĄDAŁO CIĘ KILKA MILIONÓW LUDZI?
Zawsze odzywa się ktoś z produkcji 
albo samemu wysyła się zgłoszenie. 
U mnie była to ta pierwsza opcja, 
zadzwonili do mnie i spytali się, czy 
chcę wziąć udział w tym programie. 
Mogłem na tym tylko zyskać, więc się 
zgodziłem. Nie miałem nic do strace-
nia. Później ekipa przyjechała do mnie 
do domu w Łodzi, odbyło się pierwsze 
nagranie. Opowiadałem o swoich pro-
jektach, musiałem też wykonać jeden 
projekt przed kamerą, tak na szybko. 
To było zabawne, trzeba było z dostęp-
nych materiałów wykonać projekt spód-
nicy na półlitrowej butelce, oczywiście 
na czas, miałem na to pięć minut.

BYŁEŚ NA TO PRZYGOTOWANY?
Nie, to było z zaskoczenia. Po dwóch 
– trzech tygodniach otrzymałem wia-
domość, że dostałem się do kolejnego 
etapu, już w Warszawie.

TO ZNACZY, ŻE BYŁEŚ JUŻ DOŚĆ  
ZNANYM PROJEKTANTEM, JAKOŚ CIĘ 
MUSIELI ZNALEŹĆ.
Brałem udział w konkursie „Złota nitka”, 
w którym było siedmiu projektantów. 
W sumie od tego zaczęło się coś dziać. 
No i dzięki temu było mnie łatwiej 
znaleźć. Przyjechałem na casting, nie 
stresowałem się, bo nie miałem ciśnienia, 
żeby się dostać. Dobrze się bawiłem. 
Pamiętam, jak wyszedłem z nagrania, na 
którym siedziałem najdłużej. Bardziej 
stresowałem się przed wejściem, niż na 

samej rozmowie. Jak wyszedłem miałem 
dobry humor, zadzwoniłem do siostry 
i powiedziałem: „Agata, boję się, że mnie 
wezmą!” (śmiech). No i mnie wzięli. 
Nic nie udaję, nie staram się być super 
przebojowym Maćkiem, może to między 
innymi dlatego. Wiadomo, to jest tele-
wizja i różne typy społeczne muszą się 
pojawić. Doszedłem do finału i zaczęło 
się dziać, jak sięgam pamięcią do tego, 
co było rok temu to aż nie chce mi się 
wierzyć, że w tak krótkim czasie tyle się 
może zmienić.

JA NIGDY NIE PROJEKTOWAŁEM 
I CHCIAŁBYM WIEDZIEĆ, JAK TO SIĘ W ŻYCIU 
ODKRYWA, SKĄD SIĘ TO BIERZE.
W klasie maturalnej wszyscy już wie-
dzieli, na jakie studia będą szli, mieli 
sprecyzowane plany na przyszłość. Ja, 
przystępując do matury, nie miałem na 
siebie konkretnego pomysłu. Myślałem 
wcześniej o projektowaniu, ale z nikim 
się tym nie dzieliłem, bo wiadomo, chło-
pak interesujący się modą i chcący się 
tym zajmować może być różnie postrze-
gany. Złożyłem papiery na wzornictwo, 
dostałem się. Trzeba było coś narysować, 
a ja rysowałem ostatnio w podstawówce, 
później to zaniechałem. Na egzami-
nie była martwa natura, jakoś sobie 
poradziłem. Ale pochodziłem na zajęcia 

Nie trzeba być pupilkiem nauczyciela żeby coś osiągnąć  
– Maciek Sieradzky, twórca marki dzky. 

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA   FOT.: MONIKA SZAŁEK

UTARŁEM NOSA



dwa-trzy tygodnie, przerosła mnie ma-
tematyka, nigdy nie byłem dobry z tego 
przedmiotu. Wtedy, jak widziałem 
budynki politechniki, wywoływało to 
u mnie same negatywne emocje i rzuci-
łem studia. Resztę roku przepracowałem 
w restauracji. Później co październik 
zaczynałem inne studia, ale wszystkie 
jakoś kręciły się wokół projektowania. 
W międzyczasie wysyłałem zgłosze-
nia na różne konkursy, to, co robiłem 
wrzucałem na swój fanpage, cieszył mnie 
każdy like. Wiadomo, teraz też mnie to 
cieszy, ale wtedy, jak widziałem nowe 
polubienie, sprawdzałem profil tej osoby. 
Największe szczęście było wtedy, kiedy 
widziałem, że nie mamy wspólnych zna-
jomych, że jest to osoba zupełnie z ze-
wnątrz. Jeszcze w lutym dziękowałem na 
Facebooku za 600 lików, teraz mam ich 
143 tys. i nie wiem, kiedy to się stało! 
Ostatnio doznałem szoku, bo miałem 
17 tys. polubień pod jednym zdjęciem. 
Telewizja jest niesamowitą potęgą.

TAK, ALE NAJPIERW TRZEBA TĘ PRACĘ 
WYKONAĆ. CO ROBIŁEŚ, ŻEBY TO OSIĄGNĄĆ?
Zamykałem się w pokoju, czasami na 
kilka dni i eksperymentowałem z mate-
riałami, klejami. Głównie przetwarzałem 
to, co miałem w domu albo kupiłem 
w sklepach z używanymi ciuchami, 
gdzie w niedzielę było najtaniej. Robiłem 
z tego coś nowego. Szyć nauczyłem się 
metodą prób i błędów. Pierwszą maszynę 
wziąłem od mamy i ją zepsułem. Drugą, 
od babci, tak samo. W końcu kupiłem 
swoją i wtedy powstało najwięcej rzeczy.

JESTEŚ PROJEKTANTEM, MUSISZ MIEĆ MAR-
KĘ, TWORZYĆ TRENDY. JESTEŚ TERAZ NA 
DOBREJ DRODZE, LUDZIE CIĘ KUPUJĄ. JAK NA 
CHŁOPAKA, KTÓRY AŻ DO MATURY NIE MIAŁ 
MARZEŃ TO JEST FANTASTYCZNA HISTORIA.
Jestem dowodem na to, że jedno spo-
tkanie może odmienić całe nasze życie. 
Pójdę na imprezę, kogoś poznam, ktoś 
mi coś zaproponuje i tak się dzieją pewne 
rzeczy. Nazywam to szczęściem.  

TO BYŁO TO WYDARZENIE, KIEDY 
ZADZWONILI DO CIEBIE Z TELEWIZJI?
Na pewno. Markę dzky. wymyśliłem 
trzy lata temu i wszystko robiłem pod 
nią. Szukałem dalej tego, czym chcę się 
zająć, robiłem lampy, dodatki, w mię-
dzyczasie ciuchy. Teraz skupiam się 
głównie na ubraniach. Nie zarabiałem, 
ale pracowałem dla siebie. Żeby pojechać 
na konkurs czy załatwić coś w Warsza-
wie musiałem pożyczyć pieniądze. Ale 
nie straciłem wiary. Tak jak mówiłem, te 

dwa polubienia dziennie czy tygodniowo 
cieszyły bardziej niż kiedykolwiek.

A JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE MASZ POP-UP 
STORE W CENTRUM MIASTA?
Kwestia szczęścia i pomocy HTC, które 
jak wiadomo stawia na design i od kilku 
lat angażuje się w wydarzenia modowe. 
Fajne jest to, że poza znanymi marka-
mi, wspierają także młode talenty. To 
oni mnie znaleźli i wszystko zaczęło 
się kręcić. Nie ma z ich strony jakiegoś 
ciśnienia, nie muszę się pod nimi uginać 
i mam pełną swobodę w działaniu. 
Jestem sobą. Działamy na zasadach part-
nerskich, a budując pomysł na współpracę 
powstała idea połączenia dwóch nazw : 
HTC i mojej marki dzky. Tak narodził 
się #HTCky. dzięki któremu łatwiej jest 
mnie odnaleźć na Instagramie czy Face-
booku, można być na bieżąco z tym, co 
się u mnie dzieje. 

TERAZ JUŻ MASZ MARZENIA.
O marzeniach nie można głośno mówić, 
jeśli się jeszcze nie spełniły. Mam plany. 
Szukam lokalu na butik i pracownię, 
w obecnym jestem do końca września. 
Chciałbym zostać w Warszawie, już prze-
organizowałem swoje życie i tutaj chcę 
realizować swoje dalsze marzenia.

A JAK CIĘ PRZYJĘŁO ŚRODOWISKO? 
PAPROCKI, BRZOZOWSKI, ZIEŃ...
Witryny mam całe, nikt niczego farbą 
nie oblał. Odwiedza mnie dużo przypad-
kowych osób z Polski i zagranicy. Mó-
wią, że mam fajne rzeczy, to jest bardzo 
motywujące i zachęcające do działania. 
Ludzie wchodzą z ulicy, pytają się, kto to 
projektował, jak odpowiadam, że ja, to 
obiecują trzymać kciuki. Warszawa daje 
dużo więcej możliwości i chcę tu zostać.

SZYKUJESZ POKAZ?
Jest plan na okolice stycznia-lutego, żeby 
wystartować z nową kolekcją. Tworzę 
bardziej formy nieużytkowe, ale chciał-
bym, żeby kolekcja, którą zaprezentuję, 
łączyła je z użytkowymi.

CO TWOI KOLEDZY Z LICEUM MYŚLĄ O TYM, 
CO TERAZ ROBISZ?
Wtedy za dużo znajomych nie miałem, 
rozmawiałem może z dwoma-trzema 
osobami. Więcej mnie w szkole nie było, 
niż byłem. Wtedy zmiana otoczenia 
chyba nie wyszła mi na dobre. Gdyby nie 
mama i częste wizyty u matematyczki 
pewnie do tej pory siedziałbym w szkole 
i próbował poprawić matematykę. Nie 
wspominam tego czasu dobrze, ale też 

mam satysfakcję, że paru osobom utar-
łem nosa i pokazałem, że nie trzeba mieć 
samych piątek i szóstek, być pupilkiem 
nauczyciela, żeby coś osiągnąć. Zawsze 
mogą być z ciebie ludzie.  

 IN ENGLISH  

I CUT THEM DOWN TO SIZE

You don’t have to be a teacher’s pet to 
achieve something – Marek Sieradzky, 
the creator of dzky.

HOW DID IT HAPPEN THAT YOU JOINED 
PROJECT RUNWAY, THANKS TO WHICH 
SEVERAL MILLION PEOPLE COULD SEE YOU?
It’s always the case that either someone 
from the producers calls you or you send 
an application on your own. It was the 
first option in my case. They called me 
and asked if I would like to take part in 
the programme. I could only benefit from 
it so I agreed. I had nothing to lose. Later 
the crew came to my place in Lodz and we 
had the first recording. I told them about 
my designs and had to quickly create one 
in front of the camera. It was funny be-
cause I had to produce a design for a dress 
on a half a litre bottle from the available 
materials. And I obviously had to do it fast 
because I had only five minutes.

WERE YOU PREPARED FOR THAT?
No, I wasn’t. It was a complete surprise. Af-
ter two or three weeks, I got a message that 
I was admitted to the next stage in Warsaw.

IT MEANS THAT YOU WERE QUITE A WELL-
KNOWN DESIGNER ALREADY – THEY HAD TO 
FIND YOU SOMEHOW.
I took part in Złota nitka, a competition 
entered by seven designers then. Actually, 
it was the beginning of everything. And 
this is why it was easier to find me, too. 
I came to the casting quite relaxed. I didn’t 
feel the pressure to win. I enjoyed myself 
a lot. I remember leaving the longest 
recording session. I was more nervous 
before I had come in than during the in-
terview itself. When I left the studio, I was 
in a good mood, I called my sister and 
said: “Agata, I’m afraid they’ll take me!”. 
(Laughs) And they did. I don’t pretend, 
I don’t try to be a huge go-getter. And 
perhaps these were the reasons. It’s TV, 
you know, they need various social types. 
I made it to the final, and this is when 
it started. When I reach back to what 
I had last year, I can’t believe so much can 
change within such a short time.

 ROZMOWA TALK
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I HAVE NEVER DESIGNED ANYTHING AND 
WOULD LIKE TO KNOW HOW CAN ONE 
DISCOVER THIS IN HIS LIFE. WHERE DOES  
IT COME FROM?
Everyone in the final year of secondary 
school already knew what studies they 
wanted to begin and had specific plans 
for the future. When I was taking the 
school−leaving exams, I had actually no 
real idea for myself. I’d been thinking 
about designing earlier but never shared 
this thought with anyone. Because, you 
know, a boy who is interested in fashion 
and wants to become a designer can 
be perceived in various ways. I submit-
ted my application for design and was 
admitted. I had to draw something and 
the last time I had drawn anything then 
was at primary school. Later I gave up 
drawing. There was still life on the exam. 
I somehow succeeded. But I was taking 
classes for two or three weeks. Maths was 
beyond my capabilities, I’ve never been 
good at it. All I felt at the sight of the 
buildings of the university of technology 
were negative emotions so I dropped out 
of it. I spent the rest of the year working 
in a restaurant. I kept beginning different 
studies every year; all of them somehow 
revolved around design. In the meantime, 
I sent applications to various competi-
tions and put everything I did on my fan 
page. I was pleased with every like. I’m 
certainly pleased with them now, too, but 
then every time I got a like, I checked the 
person’s profile. I had the greatest satis-
faction at seeing that we had no mutual 
friends, that it was someone completely 
from the outside. I was thanking for 
600 links on my Facebook profile still in 
February. And know I have as many as 
143,000 likes. I’ve got no idea when that 
happened! I’ve recently got a shock to see 
17,000 likes under one photo. Television 
is an enormous power.

IT IS, BUT ONE HAS TO DO SOME WORK FIRST. 
WHAT DID YOU DO TO ACHIEVE ALL THAT?
I shut myself in my room, sometimes 
even for several days, and experimented 
with materials and glues. I mainly pro-
cessed what I had at home or what I had 
bought in second-hand shops, which 
sold clothes cheaper on Sundays. I was 
making new things from that. I learned 
how to sew through trial and error. I took 
my first sewing machine from my mum 
and broke it. I took the second one from 
my grandma and broke it, too. Finally 
I bought my own one. And this is when 
I made the biggest number of clothes.

YOU ARE A DESIGNER – YOU NEED A BRAND 
AND HAVE TO SET TRENDS. YOU ARE ON 
THE RIGHT TRACK NOW, PEOPLE BUY YOUR 
CLOTHES. FOR A BOY WHO HAD NO DREAMS 
BEFORE THE SCHOOL-LEAVING EXAMS, THIS 
IS DEFINITELY A FANTASTIC STORY.
I’m a living proof that one meeting can 
change our whole lives. I’ll go to a party, 
meet someone, somebody will offer me 
something – this is how certain things 
happen. I call it luck.

WAS THE MOMENT WHEN THEY CALLED  
YOU FROM TV SUCH AN EVENT?
Definitely. I invented dzky. three years ago, 
and everything I did was for this brand. 
I kept looking for something I could do; 
I was making lamps, accessories and clothes 
in the meantime. Now I focus mainly on 
clothes. I didn’t earn but worked for myself. 
I had to borrow money to go to a compe-
tition or do my errands in Warsaw. But 
I haven’t lost my faith. As I’ve already said, 
these two likes a day or a week gave me 
more satisfaction than ever.

AND HOW DID IT HAPPEN THAT YOU OPENED 
A POP-UP STORE IN THE CITY CENTRE?
It was a matter of luck and help given by 

HTC, which – as everyone knows – counts 
on design and has been involved in fashion 
events for several years. It’s nice that apart 
from well-known brands they support 
young talents. It was them that found me. 
And everything gathered momentum. I feel 
no pressure from them. I don’t have to yield 
to them, I have complete freedom in my 
activities. I can be myself. We treat each 
other as equals. When we were thinking 
about our cooperation, we came up with 
the idea to combine two names: HTC and 
my brand dzky. This is how #HTCky was 
born, which makes it easier to find me on 
Instagram or Facebook and be up to date 
with all that goes on in my brand.

NOW YOU DO HAVE DREAMS.
You can’t speak loud about your dreams 
until they come true. I have plans. I’m 
looking for a place for a new boutique and 
studio; I stay in the current one until the 
end of September. I’d like to stay in War-
saw; I’ve already reorganized my life and 
want to realize my further dreams here.

AND HOW DOES THE ENVIRONMENT TREAT 
YOU? PAPROCKI, BRZOZOWSKI, ZIEŃ...
My windows are neither broken nor 
covered with paint. Many casual people 
from Poland and abroad visit me. They 
say I have nice clothes, which is very 
motivating and encouraging. People from 
the street come, ask who designed certain 
things and when I say that I did it, they 
promise to keep their fingers crossed. 
Warsaw gives me a lot more opportuni-
ties, and I want to stay here.

ARE YOU PLANNING A SHOW?
There is a plan to start with a new col-
lection somewhere around January and 
February. I create rather non-practical 
forms, but I would like to combine them 
with some practical ones in the collection 
I’m going to present.

WHAT DO YOUR FRIENDS FROM HIGH SCHOOL 
THINK ABOUT YOUR ACTIVITIES NOW?
I didn’t have many friends then; I talked 
to two or three people. I was more often 
absent than present at school. Chang-
ing the environment then wasn’t to my 
advantage. If it hadn’t been for my mum 
and frequent visits at my maths teacher, 
I would be still sitting at school trying 
to improve on my maths. I don’t have 
very good memories from those times. 
But I feel satisfaction at having cut some 
people down to size and showing them 
that you don’t have to get straight As or 
be a teacher’s pet to achieve something. 
You can always do well in life.  

ZDJĘCIE WYKONANO TELEFONEM HTC ONE M8
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M
achał tym brelokiem i ma-
chał a nikt na niego zwracał 
uwagi. W końcu niepocie-
szony gdzieś zniknął. 

Najwyraźniej nie był 
świadomy prawdy, że nikt 

nie uwierzyłby, że to jego samochód. 
Oczywiste było, że wziął Z4 ojcu? Matce? 
Narzeczonej ojca? Nie istnieje bowiem coś 
takiego, jak dwudziestoparolatek z Z4.

 Dlaczego? Dlatego, że do tego samo-
chodu trzeba dorosnąć. I tu nie chodzi 
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TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

Pewnego letniego wieczoru stałem sącząc piwo przed warszawskim Beirutem. 
Podjechało BMW Z4, wysiadł z niego dwudziestoparoletni młodzieniec. Przez chwilę 
walczył z kluczykiem, wszedł do środka, wyszedł, zaczął się przechadzać między 
stolikami bawiąc blisko dziesięciocentymetrowym brelokiem kształtu logo Z4. 

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA  FOT.: MAT.PRASOWE   
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wyłącznie o pieniądze. Chodzi o świa-
domą radość z jazdy samochodem.

Z4 właściwie to ma same wady. Nie 
da się nią jechać szybko, da się tylko 
rozpędzać. Wiem, że to dziwnie brzmi. 
Większość samochodów nie dotknię-
tych chorobą downsizingu ma taką 
pozycję pedału gazu, że rozpędzone 
utrzymują prędkość. Z4 albo przy-
spiesza, albo zwalnia. Chyba, że się 
toczymy sześćdziesiątką. To pewnie 
wynika z tego, że skrzynia biegów jest 
z M3, czyli samochodu, który z zasady 
ma zmieniać prędkość.

 Bagażnik może nie jest mały, ale 
świadomość, że trzeba zostawić miejsce 
na dach, działa deprymująco. Zresz-
tą zanim człowiek się nauczy dobrze 
pakować, musi – chcąc otworzyć dach 

– wysiadać po dziesięć razy i poprawiać 
takie coś w bagażniku (jeżeli to coś nie 
jest na swoim miejscu – dach nie chce 
się otworzyć). A wysiadanie z Z4 nie jest 
najprzyjemniejszą rzeczą na świecie. Poza 
tym Z4 słabo znosi dziury. Ale jeżeli as-
falt jest dobry, są zakręty i jeszcze do tego 
piękne okoliczności przyrody – Z4 warta 
jest każdej wydanej na nią złotówki. No 
i naprawdę pięknie wygląda. 

Im człowiek starszy, tym przyjemności 
ma bardziej wyrafinowane. Na przykład 
alkohol. Nie wyobrażam sobie nastolatka, 
który by był w stanie docenić dobrego 
single malta. Podobnie jest z samocho-
dami. Nie wszystkie są dla wszystkich, 
więc ci, dla których nie są, nie wyglądają 
w nich dobrze. 

 IN ENGLISH

FOR ADULTS ONLY

I was standing in front of Beirut in War-
saw sipping beer one summer evening, 
when a BMW Z4 drew up and a young 
man in his twenties got out. He was fight-
ing with the key for a moment, came in, 
came out and started strolling around the 
tables and playing the ten-centimetre 
pendant in the shape of the Z4 logo.

He was waving the pendant on and on, 
but no one noticed him. Finally, discon-
solate, he disappeared somewhere. He 
was clearly unaware of the truth that no-
body would believe it was his car. It was 
obvious that he took the Z4 from his dad. 
Or mother. Or perhaps his fiancée’s dad. 
Because there is no such thing as a guy in 
his twenties with a Z4.Why? Because you 
have to grow up to be ready for this car. 
And I’m not thinking only about money. 
I’m thinking about the conscious joy at 
driving this car.

Actually, the Z4 has drawbacks only. 
You can’t drive fast – you can only speed 
up. I know it sounds strange. Most cars 
suffering from the downsizing disease 
have the accelerator pedal located in such 
a place that they maintain the same speed 
when accelerated. The Z4 either speeds 
up or slows down. Unless you are doing 
sixty all the time. It probably results from 
the fact that the gearbox is from the M3, 
which is a car that generally has to change 
speed. Perhaps the trunk is not that small, 
but the awareness that you have to leave 
some space for the roof has definitely 
a dispiriting effect. Actually, before you 

learn how to pack things well, you have to 
get out a dozen times and adjust a certain 
thing in the trunk whenever you’d like 
to open the roof (if that thing isn’t in its 
place, the roof won’t open). And getting 
out the Z4 isn’t the most pleasant thing in 
the world. Besides, the car can’t really bear 
holes. But when the asphalt is good, when 
there are bends and picturesque sceneries, 
the Z4 is worth every penny. And it really 
does look beautiful. The older you are, the 
more refined pleasures you experience. For 
example alcohol. I can’t imagine a teen-
ager appreciating a good single malt. The 
same goes for cars. Not all of them are for 
everyone so those for whom they are not 
don’t look well in them.  

WIEM, ŻE TO DZIWNIE 
BRZMI. WIĘKSZOŚĆ 
SAMOCHODÓW 
NIE DOTKNIĘTYCH 
CHOROBĄ 
DOWNSIZINGU MA 
TAKĄ POZYCJĘ 
PEDAŁU GAZU, 
ŻE ROZPĘDZONE 
UTRZYMUJĄ 
PRĘDKOŚĆ.  Z4 ALBO 
PRZYSPIESZA, ALBO 
ZWALNIA.
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Że 
chodzi o herezję 
w kuchni, to 
wiadomo. Tu Matkę 
Smakoterapię spotkać 
ostatnio najłatwiej. Że 

o herezję – do tego też już się zapewne 
Szanowny Czytelniku przyzwyczaiłeś. 
Zatem nuda: po prostu ser bez sera, 
bo o tym dziś będzie. Dla wszystkich 
stęsknionych wytrawnego twarogu, 
którym trawienie kazeiny lub laktozy 
nie jest dane… Albo dla tych, którym 
wszelkie mleczne produkty są obce 
z jakiegoś innego powodu. Nie da się 
ukryć, że dla mnie, byłego nabiałożercy, 
tęsknota za smakowitym twarogiem 
z rzodkiewką, szczypiorem, koprem, 
ogórkiem, dosmaczonym solą i pieprzem, 
była niewyobrażalną torturą. No i jak tu 
żyć bez tzatzików?

Zatem zaczynamy!  

WEGAŃSKIE 
TZATZIKI NA SZYBKO

Oczywiście do przyrządzenia przyda się 
urządzenie wysokoobrotowe. Jeśli nie 
dysponujesz takim możesz namoczyć 
migdały dzień wcześniej i zmiksować 
w dowolnym mikserze albo użyć gotowej 
mąki migdałowej i zmiksować ją w wodą 
zamiast całych migdałów.

SKŁADNIKI:
Migdały (200g)
Woda: 120 – 200g lub według potrzeb (chodzi oczy-
wiście o gęstość)
Sól do smaku
Cytryna (sok z 1 sztuki lub do smaku)
Oregano lub zatar (kilka szczypt)
Czosnek (1 ząbek lub do smaku)
Świeży starty na tarce i odciśnięty z wody ogórek

WYKONANIE:
Zmiksuj migdały lub nerkowce na pastę 
z dodatkiem wody i cytryny, dodaj sól, czosnek 
i przyprawy. Zetrzyj ogórka na tarce i zostaw 
do odcieknięcia. Wyciśnij jeszcze z niego wodę 
(możesz jej użyć do zrobienia lemoniady 
ogórkowej z cytryną). Wymieszaj powstały 

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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wegański twarożek z ogórkiem i schłódź 
w lodówce.Podawaj z grillowanymi potrawami 
lub tak jak lubisz. 

 IN ENGLISH

COTTAGE CHEESE HERESY
 

I mean heresy in the kitchen, of course. 
This is where you can meet Taste-Ther-
apy Mother most often. And you, Dear 
Reader, have probably already got used 
to my heresies. So now it’s time for some-
thing boring: cheese without cheese. For 
all those who yearn for delicious cottage 
cheese but aren’t endowed with casein or 
lactose tolerance... Or for those to whom 
all milk products are alien for any other 
reason. There’s no denying that for me, 
a formed diary-eater, longing for tasty 
cottage cheese with radish, chive, dill and 
cucumber flavoured with salt and pepper 
was sheer torture. Besides, what’s life 
without tzatziki?

So let’s begin!  

VEGAN QUICK TZATZIKI

A high-speed device will obviously come 
in handy here. But if you don’t have one, 
you can soak almonds a day before and 
use any blender or take some ready-
made almond f lour and mix it with 
water instead of using whole almonds.

INGREDIENTS
200 g almonds
120 – 200g water (or as much as needed; it ’s 
obviously about density)
Salt (to taste)
Juice from one lemon (or as much as needed)
Several pinches oregano or za'atar
One clove garlic (or as much as needed)
Fresh, grated and strained cucumber

INSTRUCTIONS:
Blend almonds or cashew nuts to a paste with 
water and lemon; add salt, garlic and spices. Grate 
the cucumber and leave it to strain. Squeeze water 
out of it (you can use the water to make cucumber 
lemonade). Mix the almost ready vegan cottage 
cheese with cucumber and cool it down in the fridge.
Serve with grilled food or whatever you want.

 TEKST: IWONA ZASUWA
  

TWAROGOWA 
 HEREZJA
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życiem miast, która jest na tyle zróż-
nicowana, że można z niej dowolnie 
wybierać i łączyć style. 

 IN ENGLISH

PAKO LORENTE – A BRAND  
WITH GREAT PASSION

In response to the growing interest in 
fine style, care about men’s appearance 
and great significance attached to their 
presentable look, Pako Lorente produ-
cing menswear fulfils the needs of the 
most conscious men.

Out of concern for the style of each 
and every man, the company has prepa-
red a special educational “Style Guide” 
and made it available on its new website. 
Lessons in style in the form of articles, 
video materials and infographics are a vi-
sually attractive and valuable content the 
brand is going to share with you as well.

What distinguishes Pako Lorente from 
other companies is high quality, affordable 
prices and openness to fashion and trends. 
The brand offers three lines of clothes: 
CLASSIC, CASUAL and AVANT−GARDE.

“Versatile”, the latest autumn−winter 
2014/2015 collection by Pako Loren-
te, proposes a slimmed and elongated 

figure with meticulous details and 
trimmings, which combine classics 
with modern chic.

Today we would like to unveil a part 
of our collection inspired by cities 
vibrant with life. It is diverse enough 
for everyone to select and successfully 
combine different styles. 

W
 odpowiedzi na rosnące 
zainteresowanie do-
brym stylem, dbaniem 
o wygląd mężczyzn 
oraz przywiązywaniem 
dużej wagi do tego jak 

się prezentują, Pako Lorente jako marka 
produkująca odzież męską zaspokaja po-
trzeby najbardziej świadomych mężczyzn.

W trosce o dobry styl każdego Po-
laka, marka przygotowała edukacyjny 
charakter treści w postaci „Przewod-
nika Stylu” znajdującego się na nowej 
stronie internetowej. Lekcje stylu 
w formie artykułów, materiałów video 
oraz infografik są atrakcyjnym wizu-
alnie i wartościowym merytorycznie 
kontentem, którym będzie się dzieliła 
również z Państwem.

Pako Lorente  wyróżnia wysoka jakość, 
przystępna cena oraz otwartość na modę 
i trendy. Marka oferuję trzy linie produk-
tów: CLASSIC, CASUAL i AWANGARDA.

Najnowsza kolekcja Pako Lorente  
„Versatile” na sezon jesień-zima 2014/2015 
proponuje sylwetkę wyslimowaną, 
wydłużoną z wypracowanymi krawieckimi 
detalami i wykończeniami, które w nowej 
stylizacyjnej odsłonie łączą klasykę połączo-
ną z nowoczesnym szykiem.

Dziś marka prezentuje Państwu kilka 
odsłon kolekcji inspirowanej tętniącymi 

MARKA PEŁNA PASJI
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K
obiety mówią, że każdy z panów 
wygląda w nim lepiej niż 
w jakimkolwiek innym ubraniu. 
Dlaczego? Bo zawsze wygląda 
elegancko i wzbudza szacunek. 
Warto więc poświęcić chwilę, 

aby wybrać egzemplarz idealny.
Pierwszy garnitur mężczyzny zazwy-

czaj kupowany jest z okazji studniówki 
i matury. Następny przeważnie na ślub. 
Wydaje się, że jego kupno to taka prosta 

W GARNITURZE



 STYL STYLE

 IN ENGLISH

MAN IN SUIT

Women say that a man looks better in 
a suit than in any other type of clothing. 
Why? Because he always looks elegant 
and commands respect. It is worth spend-
ing a moment to choose the perfect suit.

The first one a man gets is usually 
bought for a pre-graduation ball and 
high school finals. He buys the next one 
for his wedding. It seems that buying 
a suit is as simple as that. But one could 
not be more wrong. It turns out that 
few men have well-fitting suits. So what 
should you pay particular attention to 
when you choose one?

FIRSTLY – SIZE
Unfortunately, many men wear oversized 
jackets and lengthy trousers. If your jacket 
creases vertically on you, it is too large. If it 
creases horizontally, it is too small.

But how can you find the perfect 
size? Remember that your jacket should 
fit your arms. Use your hand to check if 
it does not protrude. When buttoned, 
a well-fitting jacket should slightly 
cling to one’s stomach. The length of 
trousers is another thing. Forget about 
the “to half heel” rule. The length of 
trouser legs depends on their width. 
Narrower legs should be a bit shorter 
and wider ones – a bit longer.

SECONDLY – COLOUR
Dark blue is the most all-purpose colour 
for a suit. It has a positive emotional 
value – it arouses trust and symbolizes 
power and prestige. It will be appropriate 
for important examinations, a pre-grad-
uation ball, a friend’s wedding or a job 
interview. So it s a perfect solution for 
men that do not need several suits.

Unfortunately, a lot of men decide to 
buy a black suit because it is generally be-
lieved that black is the most multipurpose 
colour. They are actually mistaken because 
black suits should be worn on very elegant 
occasions taking place after dark only.

THIRDLY – FABRIC
Remember that matt fabrics are the 
most elegant and multipurpose. Do not 
choose shiny materials – you can be 
suspected of bad taste.

Autumn is approaching fast, and 
days will become colder quite soon. 
What should every elegant and fashion-
able men put on a suit?

Pako Lorente presents its must-have 
from the 2014/2015 autumn-winter 
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Versatile collection. An overcoat – why 
is it so popular?

It is considered the most formal au-
tumn-winter coat. The model we present 
is short, close-fitting and has tucks shap-
ing the waist and comfortable pockets. It 
also has a detachable collar, which gives 
the coat a new character. Finally, inside 
the coat there is a special smartphone 
pocket for all technology lovers.  

ODKRYJ STYL  
PAKO LORENTE I DOŁĄCZ 
DO SPOŁECZNOŚCI MARKI.
ZAPRASZAMY DO SALONÓW PAKO LORENTE.  
LISTA SKLEPÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ 

WWW.PAKOLORENTE.EU

sprawa. Nic bardziej mylnego – okazuje 
się, że niewielu mężczyzn ma dobrze 
dobrany garnitur. Na co więc należy 
zwracać uwagę przy jego wybieraniu?

PO PIERWSZE ROZMIAR
Niestety duża część mężczyzn nosi za 
duże marynarki i za długie spodnie. Jeżeli 
Twoja marynarka marszczy się na Tobie 
pionowo – jest na ciebie za duża, jeżeli 
poziomo – za mała.

Jak znaleźć rozmiar idealny? Pamię-
taj, że marynarka powinna dobrze leżeć 
w ramionach. Sprawdź dłonią czy od nich 
nie odstaje. Marynarka dobrze dobrana 
rozmiarowo po zapięciu guzika powinna 
łagodnie przylegać do brzucha. Długość 
spodni to kolejne wyzwanie. Zapomnij 
o zasadzie „do połowy obcasa” – długość 
nogawki zależy od jej szerokości. No-
gawki węższe powinny być nieco krótsze, 
a szersze – nieco dłuższe.

PO DRUGIE – KOLOR
Najbardziej uniwersalnym kolorem 
garnituru jest granatowy. Granat ma po-
zytywny przekaz emocjonalny – wzbudza 
zaufanie, symbolizuje powagę i prestiż. 
Sprawdzi się na ważnych egzaminach, 
balu maturalnym, ślubie kolegi i rozmo-
wie kwalifikacyjnej. Jest więc świetnym 
rozwiązaniem dla mężczyzn, którzy nie 
potrzebują kilku garniturów.

Niestety wielu panów decyduje się na 
czarny garnitur, ponieważ panuje przeko-
nanie, że to kolor najbardziej uniwersalny. 
Jest to błąd, ponieważ czarny garnitur 
powinien być noszony tylko na bardzo ele-
ganckie okazje odbywające się po zmroku. 

PO TRZECIE – TKANINA
Pamiętaj, że najbardziej uniwersalne 
i eleganckie są tkaniny z połyskiem ma-
towym. Nawet na wieczór nie decyduj się 
na bardzo błyszczący materiał – możesz 
być posądzony o brak gustu.

Jesień zbliża się dużymi krokami i pew-
nie zawitają niebawem chłodniejsze dni. 
Co każdy elegancki i modny mężczyzna 
powinien złożyć na garnitur?

Pako Lorente prezentuje „must have” 
sezonu z kolekcji Versatile jesień-zima 
2014/2015. Płaszcz „Dyplomatka”: 
w czym tkwi jego fenomen?

Dyplomatka uznawana jest jako najbar-
dziej formalny płaszcz jesienno-zimowy. 
Prezentowany model jest krótki i dopaso-
wany do linii ciała, posiada modelujące talię 
zaszewki oraz wygodne kieszenie. Na uwa-
gę zasługuję dopinany kołnierz, który na-
daje mu nowego wyrazu. Dla miłośników 
technologii w płaszczu została umieszczona 
specjalna kieszeń na smartfona.  



RICH  
SPORTS

FOTOGRAF / PHOTO: WOJCIECH FOIT
MODELKA / MODEL: NIKOLA KIJEK / AMQ MODELS
STYLISTA/ STYLIST: AGATA BAWER
MAKIJAŻ / MAKE UP: MAGDALENA KOŹLICKA
FRYZURY/HAIR: MARTA CHMIELIŃSKA

 MODA FASHION



 MODA FASHION

KAMIZELKA /VEST: LE COQ SPORTIF
TOP SPORTOWY/TOP: ADIDAS

OKULARY/GLASSES: CHANEL
BUTY/SHOES: NIKE

41 
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 MODA FASHION

FUTRO/FUR: OCHNIK
SPODENKI/SHORTS: MARKS&SPENCER
KOLCZYKI/EARINGS: DECADENCE DESIGN BY AGATA BAWER
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 MODA FASHION

KAMIZELKA/VEST: NEXT
SUKIENKA/DRESS: VICTORIA’S SECRET   



KURTKA/JACKET: PRADA 
KOSZULKA/SHIRT: ONEBYONE

SPÓDNICA/SKIRT: DECADENCE  
DESIGN BY AGATA BAWER

44 

 MODA FASHION



SPÓDNICA/SKIRT: DECADENCE  
DESIGN BY AGATA BAWER

VANOBRANIE
wyjątkowo obfite

Jak to mówią starzy rybacy: można się będzie obłowić. 

Tylko TERAZ złapiesz Citana lub Vito
Z LUKSUSOWYM WYPOSAŻENIEM BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

 a 

na Sprintera otrzymasz
OFERTĘ SPECJALNĄ.

Nic tylko ruszyć na połów.
Szczegóły promocji dostępne w sieci.

WWW.VANOBRANIE.PL 

Sobiesław Zasada Automotive, al. mjr. Wacława Kopisto 3, 35-309 Rzeszów, tel.: +48 17 850 37 60







FOT. J. PILAT
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ani Aneta Róg, koordynatorka oddziału rzeszowskiego 
fundacji, zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w zrealizowa-
niu marzeń dwóch podopiecznych: Roberta Babuli i Jaku-
ba Pilata. Obaj Marzyciele mieli pojawić się w Porcie tego 

samego dnia, ale każdy z nich miał przybyć zupełnie inną drogą.
Robert marzył, by móc choć raz polecieć samolotem. To 

marzenie udało się spełnić dzięki uprzejmości przedstawicieli firmy 
Royal-Star Aero z  siedzibą w  Mielcu. Wspólnie z  tatą przylecie-
li z Mielca dwusilnikowym lekkim samolotem pasażerskim Piper 
Seneca, który pilotowali Tomasz Pawełek i Krzysztof Klosek. Jak 
na prawdziwego miłośnika lotnictwa przystało Robert przekonał 
się na własnej skórze ile radości daje latanie. Ponadto mógł usiąść za 
sterami samolotu, słuchał rozmów pilotów z Wieżą Kontroli Lotów, 
zobaczył Mielec i Rzeszów z lotu ptaka. Na płycie lotniska czekała 
na nich grupa przedstawicieli fundacji, mediów i Portu Lotniczego, 
z którymi z ogromnym entuzjazmem rozmawiał o swoich podnieb-
nych przeżyciach. Wśród licznie zgromadzonych znalazł się jeszcze 
ktoś równie wyjątkowy - drugi Marzyciel.

Jakub miał uwiecznić w swoim aparacie te niezapomniane dla 
Roberta i jego taty chwile. Nie wiedział, że tego samego dnia spełni 
się jego własne marzenie. Kuba otrzymał swój prezent - wymar-
zony teleobiektyw. Wzruszenie, które towarzyszyło wszystkim 
obecnym spotęgowała kolejna niespodzianka - obecność rodziców 
i sympatii Kuby którzy mieli okazję wspólnie świętować tą wyjąt-
kową chwilę. Dodatkowo Kuba, jako spotter krośnieńskiego lot-
niska, mógł porozmawiać z  Andrzejem Malinowskim - przedst-
awicielem Stowarzyszenia Podkarpackich Miłośników Lotnictwa 
EPRZ Spotting Team, który również został zaproszony na to wy-
darzenie. Obydwaj Marzyciele chętnie rozmawiali z przedstawicie-
lami mediów oraz pozowali do zdjęć. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na krótką wizytę w Porcie. 
Pełen uznania wśród zgromadzonych okazał się pokaz możliwoś-
ci technicznych Lotniskowej Straży Pożarnej. Po krótkiej sesji zd-
jęciowej w hełmach i w kabinie Felixa oraz po rozmowie z dowód-
cą zmiany nadszedł czas na wizytę w Terminalu. Robert wspólnie 
z tatą odlecieli w drogę powrotną do Mielca, a Kubę czekała jeszcze 
wycieczka po terenie Portu. Wspólnie z  przedstawicielką Portu 
i przy asyście Straży Ochrony Lotniska miał okazję zrobić kilka 
ujęć startujących samolotów: Pipera z Robertem na pokładzie, Ry-
anaira oraz lądowania samolotu Lufthansa.

Obecność Marzycieli i  ich najbliższych dostarczyły niezapom-
nianych i wzruszających chwil wszystkim obecnym. Ich entuzjazm, 
nieukrywana radość ze wszystkiego, co ich w tym dniu spotkało, 

Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka"  
9 września po raz kolejny w ciągu ostat-
niego roku miał przyjemność uczestni-
czyć w spełnieniu marzeń. Tym razem 
byli to dwaj podopieczni krakowskiej 
fundacji Mam Marzenie.

„Pozwólcie więc dzieciom 
marzyć, bo cóż złego jest 
w marzeniach? Wszystko 
może się przydarzyć. A gdy 
marzysz, świat się zmienia.”



pozwala wierzyć, że wygrają swoją walkę o zdrowie i życie. Wszy-
scy gorąco im kibicujemy!

Naszych Czytelników zachęcamy do współpracy z  Fundacją 
Mam Marzenie. Na stronie internetowej www.mammarzenie.org 
odnajdziecie Państwo informacje o tym, w jaki sposób można przy-
czynić się do spełnienia kolejnych marzeń czekających na to dzieci. 
Marzenia tak wyjątkowych osób jak Kuba i Robert. To była kole-
jna bezcenna lekcja, za którą gorąco Wam chłopaki dziękujemy!

Fundacja Mam Marzenie pomaga spełniać marzenia dzieci 
w wieku od 3 do 18 lat, które cierpią na choroby zagrażające ich ży-
ciu. Misją Fundacji Mam Marzenie jest "działalność która dostarczy 
chorym dzieciom i  ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które 
pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie 
radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość".
 

IN ENGLISH  

„So let the children dream, for there is nothing bad in 
dreaming. Anything can happen. When you dream the 
world changes.”

On the 9th September the „Rzeszów-Jasionka" Airport has for the 
second time in this year had the pleasure to participate in the ac-
tion of fulfilling people’s dreams. This time, the ones who were gi-
ven the chance to make their dreams come true were two boys from 
the Mam Marzenie Foundation based in Cracow.

Mrs Aneta Róg, the coordinator of the Rzeszow branch of the Mam 
Marzenie Foundation has asked us for help in fulfilling the dreams 
of two boys in care of the Foundation: Robert Babula and Jakub Pi-
lat. Both Dreamers were supposed to arrive to the "Rzeszów-Jasion-
ka" Airport on the same day but each of them was to come via a com-
pletely different route. Robert’s dream was to at least once in his life 
fly an airplane. We were able to make this dream come true thanks 
to the courtesy of the Royal-Star Aero company based in Mielec. 
Robert and his father flew from Mielec to "Rzeszów-Jasionka" Air-
port on a light twin-engine passenger aircraft Piper Seneca navigat-
ed by Tomasz Pawełek and Krzysztof Klosek. Robert who is a genu-
ine fan of flying could experience himself how much joy it can bring. 
He could also sit behind the aircraft rudders, he also listened to the 
communication between the pilots and the Airport Traffic Control 
Tower and he saw Mielec and Rzeszow from the bird’s eye view. Rep-
resentatives of the Foundation, media and the Airport officers were 
waiting for Robert on the tramac. Robert greeted them warmly and 
enthusiastically shared with them his experiences from the sky. The 
second Dreamer was also there among the numerous people who 
gathered to greet Robert.  On that day Jakub was responsible for 
making a photo documentation of Robert and his father’s unforget-
table moments. He didn’t realise however that on that very day his 
dream would also come true. Kuba received his present - a new tele-
photo that he has always been dreaming of. Everyone who attended 

this special moment was deeply moved by Kuba’s joy, and the emo-
tions reached their climax when Kuba’s family and his girlfriend sud-
denly appeared to celebrate this special moment with their beloved 
Jakub. Being a plane-spotter and a fan of photographing Kuba was 
also given and opportunity to talk with Andrzej Malinowski - the 
representative of the Podkarpackie Aviation Enthusiasts Association 
EPRZ Spotting Team, who was also invited for the event of making 
dreams come true. Both Dreamers eagerly shared their experiences 
with the media representatives and posed for photos. 

After the official part of the event, both Dreamers went for short 
sightseeing of the Airport. Especially the presentation of the techni-
cal possibilities of the Airport Fire Service gathered acclaim of the 
gathered audience. After a short photo session with fire helmets on 
their heads and inside the Felix cabin and after a short meeting with 
the Fire Service Shift Commander both Dreamers went to visit the 
Terminal. Robert and his father flew back to Mielec and Kuba still 
had a visit in other areas of the Port. Together with the Airport rep-
resentative and assisted by the officers of the Airport Security Service 
Jakub made some photos of the starting planes. Among them, was 
the Piper aircraft with Robert and his father on board, Ryanair and 
Lufthansa aircraft. The presence of the Dreamers and their families 
have brought a lot of unforgettable and touching moments for the 
people who gathered on that day in the „Rzeszów-Jasionka" Airport. 
The Dreamer’s enthusiasm and their happiness and joy about all they 
experienced that day gives us hope that they can win their battle for 
health and life. We all keep all our fingers crossed for these boys! 

We strongly encourage our Readers to cooperate with the Mam 
Marzenie Foundation. On the website www.mammarzenie.org You 
can find out how You can help to fulfill the dreams of such unique 
kids as Kuba and Robert. We all thank you for this great priceless 
lesson you taught us Robert and Jakub!

Mam Marzenie Foundation helps fulfill dreams of children be-
tween 3 and 18 years of age, who suffer from life threatening dis-
eases. The Foundation’s mission is „create situations and events that 
bring children and their families unforgettable experiences and help 
them at least for a moment forget about suffering and bring happi-
ness and hope into their lives and empower them to fight the disease".

FOT. J. PILAT FOT. A. MALINOWSKI

FOT. A. KACPRZAK
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SZCZYTNY CEL
Oczywiście pamiętaliśmy, że idea oblewania się wodą ma swoje 
uzasadnienie i  że tylko po części jest zabawą. Dlatego też pod-
kreślamy, że wykonana została odpowiednia wpłata pieniędzy na 
rzecz polskiego stowarzyszenia zajmującego się chorymi na stward-
nienie zanikowe boczne. Jeśli także Państwo pragnęliby wesprzeć 
swoim datkiem działalność tej instytucji, podajemy jej namiary.

NIE TYLKO MODA
IceBucket Challenge do Polski dotarł ze Stanów Zjednoczonych, 
a ideę oblewania się lodowatą wodą poparło wiele znanych i cen-
ionych osobowości ze świata biznesu (Bill Gates), polityki (George 
W. Bush) czy show biznesu. Taki niecodzienny sposób zdobycia 
środków na rzecz ludzi dotkniętych tym nieuleczalnym dotychc-
zas schorzeniem wziął się stąd, iż zdrowa osoba oblana lodowatym 
strumieniem wody przez moment czuje się jak sparaliżowana, co 
ma być właśnie świadectwem tego, jak strasznym doświadczeni-
em jest stwardnienie boczne. W zaawansowanym stadium choro-
by pacjenci są w stanie poruszać jedynie ustami, podczas gdy cała 
reszta mięśni i stawów odmawia posłuszeństwa.
Na koniec dodajmy, że – wbrew niektórym opiniom – w ramach 

„naszego” IceBucket Challenge absolutnie nie marnowaliśmy 
wody. Lotniskowi strażacy w ramach swoich obowiązków muszą 
bowiem skrupulatnie i  regularnie sprawdzać gotowość posiada-
nego sprzętu do akcji, zatem filmik nagrany został właśnie w ra-
mach tego rodzaju ćwiczeń.

 

IN ENGLISH  

IceBucket Challenge on the Rzeszow Airport 

Well, we really rocked out, or rather – Mr Lukasz Sikora the man-
ger of the Flight Network Development Team and the spokesperson 
of the „Rzeszow-Jasionka” Airport did. He carried out the most ef-
fective IceBucket Challenge among all Polish airports. Although the 
real bucket was missing but the stream of water from the vehicles of 
the Airport Rescue and Fire Fighting services looked like a real wa-
terfall that savaged the daredevils. The video clip from the entertain-
ing “bath” published on the fan-page of the Rzeszow Airport has al-
ready been watched by 100.000 internet users. Rzeszow totally rocks!

THE NOBLE GOAL
We remembered of course that the idea of pouring water onto one 
another has some deeper meaning and that only to some degree it is 
a game. So we highlight that this “game” helped to gather money to 
support the fund of an association which helps people suffering from 
MND (motor neuron disease). If you are also willing to help this as-
sociation by donating a sum of money, you can find necessary con-
tact details below. 

IT’S NOT JUST A TREND 
IceBucket Challenge has come to Poland from USA and the idea of 
pouring ice-cold water onto one another has been supported by nu-
merous famous and high-esteemed people from business (Bill Gates), 
politics (George W. Bush) or show-business. This rather uncommon 
way of gathering funds for supporting patients with MND has very 
empirical roots. The person onto whom a bucket of ice-cold water is 
being poured for a moment experiences a form of paralysis which is 
very similar to the one that people with MND feel every day. In the 
advanced stage of disease, the patients are able to move only their 
lips while the rest of the body’s muscles and joints remain immobile 
and don’t respond to stimuli. At the end we should add that, despite 
some of the opinions, during the IceBucket Challenge we carried 
out in the Rzeszow Airport we definitely did not waste water. The 
airport fire service officers are obliged to meticulously and regularly 
check their equipment and its readiness for action and the video clip 
we prepared was made during such training.

No to daliśmy czadu, a właściwie to dał 
Łukasz Sikora, kierownik Zespołu Rozwo-
ju Połączeń oraz rzecznik prasowy Por-
tu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, wyko-
nując chyba najefektowniejszy IceBucket 
Challenge ze wszystkich polskich lotnisk. 
Co prawda zabrakło wiaderka, ale stru-
mień zimnej wody z wozu bojowego Lot-
niskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej 
wyglądał jak prawdziwy wodospad, nie 
zostawiając na śmiałku ani jednej suchej 
nitki. Dość powiedzieć, że na facebooko-
wym profilu rzeszowskiego lotniska klip 
z efektownej „kąpieli” obejrzało ponad 
100 tysięcy internautów. Jest moc!

IceBucket Challenge  
na rzeszowskim lotnisku

Dignitas Dolentium
34-400 Nowy Targ
ul. Gorczańska 26
Nr rachunku: 61 1240 4432 1111 0000 4721 0358
Przelewy zagraniczne
IBAN: PL61124044321111000047210358
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Dignitas Dolentium
34-400 Nowy Targ
ul. Gorczańska 26
Nr rachunku: 61 1240 4432 1111 0000 4721 0358
Przelewy zagraniczne
IBAN: PL61124044321111000047210358
SWIFT/BIC: PKOPPLPW



Walizki, aparat i paszport zostały już dawno spakowane. Czas na 
lotnisko, a tu… przepisy, formalności i ograniczenia, przez które 
musimy przebrnąć. To wszystko sprawia, że patrzymy na przelot 
jak na zło konieczne, z którym zmuszeni jesteśmy się zmierzyć.
Widząc, na jakie utrudnienia natrafiają pasażerowie, postanow-
iliśmy wyjść im naprzeciw i  stworzyć rozwiązanie, które zredu-
kowałoby do minimum wszystkie niedogodności związane z  lat-
aniem. W wyniku naszych działań powstało ForFly.
W ForFly zgromadziliśmy niezbędne dla pasażerów informacje 
oraz przepisy. Ideą „podróżowania bez komplikacji” udało nam 
się przekonać do siebie ambasadorów wielu państw. Sięgnęliśmy 
do obszernych i wnikliwych opracowań polskiego MSZ. Zebraliśmy 
przepisy wewnętrzne przewoźników oraz setki aktów prawnych. 
Uzyskaliśmy wgląd w depesze lotnicze stanowiące najbardziej wiary-
godne źródło informacji operacyjnej. Nade wszystko należy 
zaznaczyć, że ForFly pozostaje w ciągłym kontakcie z pasażerem, 
czyniąc jego potrzeby meritum całego procesu informacyjnego.
Podstawowym kanałem informacyjnym uczyniliśmy infolinię. 
W dzisiejszych czasach telefon jest najszybszą i najbardziej elas-
tyczną formą komunikacji, dlatego też zorganizowaliśmy Con-
tact Center, zdolne obsłużyć połączenia z całej Polski.
Dzięki zaufaniu okazanemu przez Zarząd Portu Lotniczego już 
od 1 sierpnia obsługujemy lotnisko Rzeszów-Jasionka. Obecnie 
rozmowy o przyłączeniu się do projektu trwają równolegle na 
pięciu kolejnych lotniskach.
 

Suitcases, camera and the passport got packed long time ago. Now 
it’s time to go to the airport, and here come... regulations, restrictions 
and all the red tape we have to get through somehow. This all makes 
us view the flight as necessary evil we are forced to tackle. 

Aware of the obstacles passengers encounter, we decided to embrace 
the challenge and create a solution that would cut all the flight-related 
annoyances to a bare minimum. The result is ForFly.

As resource containing all relevant information and regulations 
passengers may need, we cherish the idea of uncomplicated trav-
el. This was a convincing headline for multiple ambassadors who 
served as our contacts to ensure we have current information at 
hand. We also utilized the voluminous and detailed studies pre-
pared by the Polish Foreign Affairs Ministry, collected carriers’ inter-
nal regulations and hundreds of legislative items as well as reviewed 
aviation messages, the most credible source of operational informa-
tion. On top of all that, ForFly maintains continuous communica-
tion with passengers, making their needs a focus of the whole in-
formation process.

Our helpline is the basic information channel. Nowadays phone 
is the fastest and most flexible form of communication, necessitat-
ing the organization of a Contact Center processing calls from an-
ywhere in Poland.

We started providing services to their passengers on 1 August, in 
Rzeszów Jasionka Airport (RZE) to our portfolio. Negotiations are 
under way with regard to adding five more airports to the list.
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (Do 24.10) 14:15 18:00 FR8224 738

1......  (Do 20.10)   14:25 18:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (Do 24.10) 18:25 20:20 FR8225 738

1......  (Do 20.10)   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..7 (Do 23.10) 14:20 18:30 FR862 738

.2.4... (Od 28.10) 06:30 10:40 FR862 738

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

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4..7 (Do 23.10) 11:05 13:25 FR863 738

.2.4... (Od 28.10) 18:55 21:10 FR863 738

.....6. (Od 01.11) 18:10 20:30 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (Do 24.10)     07:00 10:40 FR7622 738

1...... (Do 20.10) 13:40 17:20 FR7622 738

1.3.5.. (Od 27.10) 14:00 17:34 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (Do 24.10)     11:05 12:55 FR7623 738

1...... (Do 20.10) 17:45 19:35 FR7623 738

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

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2345.. (Do 24.10) 11:10 12:45 LH1384 CR7

1.....7 (Do 20.10) 11:15 12:50 LH1384 CR7

1.34... (Do 23.10) 21:00 22:35 LH1386 CR7

.2....7 (Do 21.10) 21:05 22:40 LH1386 CR7

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... (Do 20.10) 06:05 07:55 LH1387 CR7

.2345.. (Do 24.10) 06:10 08:00 LH1387 CR7

12345.7 (Do 24.10) 13:35 15:20 LH1385 CR7

12345.7 (Od 27.10) 14:30 16:25 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... (Do 20.10) 09:50 13:25 FR3472 738

.....6. (Do 25.10) 16:40 20:15 FR3472 738

..3.... (Do 22.10) 17:00 20:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... (Do 20.10) 13:50 15:30 FR3473 738

.....6. (Do 25.10) 20:40 22:25 FR3473 738

..3.... (Do 22.10) 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. (Do 25.10) 07:15 10:50 FR2136 738

......7 (Do 28.09) 07:45 11:20 FR2136 738

.2..... (Do 21.10) 08:30 12:05 FR2236 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3456. (Do 25.10) 11:15 12:55 FR2137 738

......7 (Do 28.09) 11:45 13:25 FR2137 738

.2..... (Do 21.10) 12:30 14:10 FR2137 738

O
D

LO
T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.10.2014 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 
05.10.2014 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 (Do 29.10) 6:10 9:50 FR3202 738

..3.... (Do 22.10) 10:15 13:55 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Do 19.10) 10:15 12:15 FR3203 738

..3.... (Do 22.10) 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. (Do 25.10) 17:30 19:40 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. (Do 25.10) 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.    11:20 14:15 K2464 DH4

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

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.    18:25 21:05 K2474 DH4

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

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6. (Do 25.10) 07:30 08:25 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 . (Od 26.10) 07:35 08:30 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Od 26.10) 13:40 14:35 LO3801 E195/E175

1 2 3 4 5 . 7
(Do 25.10)

13:40 14:35 LO3801 E195/E175

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 .. (Do 24.10) 05:50 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 . . (Od 27.10) 05:55 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Do 25.10) 08:50 09:45 LO3806 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Od 26.10) 08:55 09:45 LO3806 DH4

...4..7  (26.10, 30.10, 2.11)    16:30 20:15 FR8224 738 ...4..7  (26.10, 30.10, 2.11)    20:40 22:35 FR8225 738

..3.... (Do 22.10)     17:45 21:25 FR8224 738 ..3.... (Do 22.10)     21:50 23:40 FR7623 738

12.45.7 (Od 27.10) 12:10 13:45 LH1384 CR7

..3....(Od 29.10) 12:15 13:50 LH1384 CR7

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

.2.4.6. (Od 28.10) 21:40 23:25 FR3473 738

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

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

12.45.. (Od 27.10) 17:45 21:15 FR2236 738

12.45.. (Od 27.10) 21:40 23:20 FR2137 738

..3.... (Od 29.10) 17:55 21:25 FR2236 738

..3.... (Od 29.10) 21:50 23:30 FR2137 738

......7 (26.10, 02.11) 17:45 21:15 FR2236 738

......7 (26.10, 02.11) 21:40 23:20 FR2137 738

..3...7 (Od 26.10) 6:25 10:10 FR3202 738

..3...7 (Od 26.10) 10:35 12:30 FR3203 738

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

..3..6. (Od 29.10) 14:15 16:25 FR3122 738

..3..6. (Brak 01.11) 16:35 17:30 LO3807 DH4/E175/170

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

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

..3..6. 22:40 23:35 LO3803 DH4
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Se k r e ty    pi ę k n a  

w   k ażd ym   w i e k u...



Ż YC I E  B E AU T Y  STA R

Udział w castingu Beauty Star to ledwie początek. 
Przed zwyciężczynią Marianną Skupień i finalistką 

Marzeną Stachnik sesje zdjęciowe  
i międzynarodowe kontrakty. 

Wielki świat tuż za drzwiami...
Są dni, które mają ogromny wpływ na resztę 

życia. Dla 19-letniej Marianny Skupień 
i 23-letniej Marzeny Stachnik takim dniem 

było ogłoszenie wyników castingu na Beauty 
Star sieci perfumerii Douglas. Profesjonalna 

sesja zdjęciowa w Berlinie, w której wzięła 
udział zwyciężczyni castingu, nie jest bynaj-
mniej finałem. Wkrótce po niej pojawiły się 

kolejne propozycje zdjęć, także w duecie 
z piękną finalistką. W ślad za propozycjami 

udziału w sesjach zdjęciowych zja-
wiły się intratne kontrakty między-

narodowe. Świat fashion i beauty 
otworzył drzwi przed niezaprze-

czalną urodą i talentem.   

Piękno jak przepustka
Piękne i przebojowe dziewczęta już nie czują 
się przed obiektywem aparatu jak początku-
jące modelki. Błyskotliwe i uśmiechnięte, 
dobrze wiedzą, czego oczekują od życia. 
Udział w castingu Douglas był pierwszym 
i nieprzypadkowym krokiem w stronę osią-
gnięcia sukcesu. 

POCZĄTEK KARIERY
Druga edycja konkursu 
okazała się strzałem 
w dziesiątkę, a dla biorą-
cych udział wstępem  
do profesjonalnego  
modelingu. 

piękna
Świat





MARIANNA 
SKUPIEŃ

PRACA  
JAK ZABAWA
Marianna  
i Marzena przed 
obiektywem 
czują się jak  
ryby w wodzie. 
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MARZENA
STACHNIK

Ż YC I E  B E AU T Y  STA R



MARZENA STACHNIK
23-letnia studentka 
Politechniki Krakow-
skiej. Pracuje jako 
modelka, uwielbia 
uprawiać sport
i podróżować. 

MARIANNA SKUPIEŃ
19-letnia studentka Aka-

demii Górniczo-Hutniczej. 
Wymarzona praca? Grafik 
komputerowy. Życiowym 
mottem są dla niej słowa 

z książki „Mały Książę”: 
najważniejsze jest niewi-

doczne dla oczu. 

Sekret urody 
Zarówno Marianna, jak 

i Marzena za najważniejsze 
uważają picie dużej ilości wody 

mineralnej, spanie odpowiednią 
ilość godzin i regularne 

uprawianie sportu. Czy to 
działa? Patrząc na zdjęcia, 
trudno mieć wątpliwości. 



Backstage
 

Zdjęcia: Greg Nelec, 
stylizacja: Aga  

Baumann, 
makijaże: Estēe Lauder, Make-up  

Artist, Joanna Szachniewicz; 
Clinique, Make-up Artist, Natalia 

Gogolewska,
włosy: Darek Hair  

Bazaar Studio. Podziękowania dla 
Sportofino,  

Hector & Karger 
 oraz marki biżuterii Orska. 

Ż YC I E  B E AU T Y  STA R



TERA Z MOŻESZ MIEĆ GO 
Z AWSZE PRZ Y SOBIE .

Douglas Magazyn PL

Zobacz wyjątkowe 
materiały niedostępne 
w wersji drukowanej.

INTERAKT Y WNY.  EKSKLUZY WNY.  MOBILNY.
NOW Y MAGA Z YN

NA TABLET I  IPHONE  –  JUŻ DO POBRANIA!

ZOBACZ 

Filmy instruktażowe 
jak wykonać 
perfekcyjny 

makijaż.



CAŁA WSTECZ!

YOUR PARTNER IN BEAUT Y

Obecne w krem
ach substancje w

chłoną się, 

a skóra zyska
 oczekiwane n

apięcie  

 tylko wtedy, gdy kremy będą aplikowane  

poprzez delikatny masaż. 

Z laboratoriów kosmetycznych dobiegają dobre 
wieści. Innowacyjne składniki obecne w kosmetykach 
stworzonych dla kobiet po 50. roku życia czynią 
niemal cuda. Nie tylko wizualnie niwelują oznaki 
starzenia, lecz także pobudzają procesy naprawcze  
w skórze. Czas nie jest już nieprzyjacielem.

WIĘCEJ 
o pielęgnacji po  

50. roku życia przeczytasz 
w magazynie Douglas 

w wersji na tablet  
i iPhone.

douglas magazyn pl

Konsultacja: Marcelina Michalak
1  Estēe Lauder

Advanced Night Repair Eye  
to jedwabisty krem-żel zmniej-
szający widoczność zmarszczek  
i opuchnięć wokół oczu. Dodat-

kowo rozjaśnia cienie i wyraźnie 
nawilża delikatną skórę pod 

oczami,  
15 ml, nr 812882

245 zł
 

2  Estēe Lauder
 Advanced Night Repair Eye Se-

rum to preparat, który wygładza 
skórę pod oczami, naprawia po-

wstałe uszkodzenia i intensyfi-
kuje procesy naprawcze skóry, 

15 ml, nr 812884

260 zł

 
3  Talika

Odżywka do rzęs, która działa jak innowacyjna 
28-dniowa kuracja o potrójnym działaniu.  

Preparat ten stymuluje wzrost rzęs, podkręca 
je i wzmacnia ich naturalną pigmentację,  

10 ml, nr 517805

155 zł

1

3

2
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4  Clarins
Haute Exigence Jour Multi- 
-Intensive – Toutes peaux to 
produkt stworzony z myślą  
o klientkach, które oczekują 
zaawansowanej pielęgnacji  
anti-aging, bazującej na 
składnikach naturalnych,  
50 ml, nr 780835 

399 zł
5  La Prairie

Cellular Treatment Gold Il-
lusion Line Filler widocznie 
wypełnia zmarszczki i po-
prawia wygląd cery, 30 ml, 
nr 448530. Produkt dostęp-
ny w wybranych  
perfumeriach.

629 zł
6  Artemis

Skin Essentials, Hydration 
Day Cream ma formę żelu, 
nawilża i chroni przed nie-
korzystnym wpływem śro-
dowiska,  
50 ml, nr 727926 

185 zł
7  Dr Irena Eris 

Hydrogenic Active Moisturi-
zing Cream dzięki obecno-
ści witamin i kwasu hialuro-
nowego silnie nawilża 
i odżywia skórę na wielu 
poziomach,  
50 ml, nr 656541

89,90 zł

8  Estēe Lauder
Advanced Time Zone SPF 15 

jest nawilżającym kremem 
na dzień, który zawiera na-
turalny kwas hialuronowy 

oraz aktywuje  
„gen młodości” obecny  

w skórze, 50 ml, nr 709948 

345 zł
 

9  Collistar
Ultra Regenerating Anti-

-Wrinkle Anti-Age stymuluje 
nocną odnowę komórek,  

50 ml, nr 071708 

249 zł
 

10 Clinique
Moisture Surge Extended 

Thirst Relief to głęboko na-
wilżający krem z wodą z alo-

esu, 30 ml, nr 374324 

89 zł
 

11 Lancôme
Rénergie Multi-Lift wyraźnie 

poprawia sprężystość skóry 
i jej gęstość,  

50 ml, nr 659365 

425 zł
 

12 Sensai
Ultimate The Eye Cream  

to unikalny produkt  
stworzony, aby natychmia-

stowo i intensywnie odmło-
dzić i odżywić delikatną skó-

rę wokół oczu,  
15 ml, nr 754264.  
Produkt dostępny 

w wybranych perfumeriach.

1650 zł

Każdy krem powinien być 
nakładany na oczyszczoną skórę 

twarzy. Ułatwia to przedostanie się 
składników odżywczych  

i nawilżających do głębszych 
warstw naskórka i rzeczywiste jej 

zregenerowanie.  

Można sięgać zarówno po kremy 
zawierające kwas hialuronowy, 
 jak i takie, które aktywują jego 

naturalne wytwarzanie w skórze.

Nawilżaj

Aktywuj skórę

4

9

11

10

8

5

6

12

7



Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM 
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Inwestycje  
i Finanse

Mizeria w domach 
maklerskich

▶▶Obroty na giełdzie i rynku walutowym są niewielkie, a to na nich maklerzy zarabiają.

▶▶Słabsze biura będą przejmowane przez większe – konsolidacja jednak prosta nie będzie.

Jesień kojarzy się zazwyczaj z chłodem 
i szarugą. Ale w tym roku menedże-
rom w domach maklerskich chandra nie 
grozi. Ostatni kwartał tego roku będzie 
wyjątkowo gorący. Znów zaczyna być 
głośno o niezdrowej rywalizacji i ewen-
tualnych przetasowaniach na rynku. Jak 
mówią ludzie z branży – jest on bowiem 
za mały dla takiej liczby graczy. W Pol-
sce status członka giełdy, uprawniają-
cy do obrotu akcjami, ma 57 instytucji. 
A jakby tego było mało, właśnie dołą-
czył do nich nowy, zasobny w pie-
niądze na rozkręcenie działalności, 
konkurent. Biorąc pod uwagę fakt, 
że tort wcale nie rośnie, a chętnych 
do zjedzenia go jest coraz więcej, 
może się okazać, że słowo „kryzys” 
w branży znów będzie odmieniane 
przez wszystkie przypadki. 

Degiro, internetowy broker ro-
dem z Holandii, bo o nim mowa, 
może się okazać jednym z najgo-
rętszych haseł najbliższych miesię-
cy. Firma właśnie weszła do nasze-
go kraju, a jej przedstawiciele nie 
owijają w bawełnę i mówią wprost, że 
chcą podbić nasz rynek. – Założeniem 
Degiro jest zdobyć wszędzie, gdzie dzia-
ła, co najmniej 25 proc. rynku. W Ho-
landii osiągnęliśmy swój cel biznesowy 
po 12 miesiącach, a już po sześciu by-
liśmy drugim pod względem wielkości 
biurem maklerskim w kraju. W Belgii 
zaczęliśmy zarabiać już po pół roku – 
mówi Niels Klok, współzałożyciel firmy. 

Hasło „obniżka prowizji” działa na 
maklerów jak płachta na byka. Kiedy BM 
Deutsche Bank Polska zaproponowało 
stawki w wysokości 0,19 proc., konku-
rencja nie zostawiła na nim suchej nitki, 
zarzucając stosowanie niezdrowej ry-

walizacji, która tragicznie skończy się 
dla branży. Nie dziwi więc fakt, że te-

raz oburzenie jest jeszcze większe. 
Degiro proponuje bowiem stawki 
o wiele niższe niż najtańsi bro-
kerzy. – Będziemy konkurować, 
oferując o 80 proc. niższe opłaty 

za transakcje na wszystkich rynkach fi-
nansowych. Chcemy umożliwiać inwe-
stowanie po najniższych na rynku staw-
kach prowizji i dając dostęp do notowań 
w czasie rzeczywistym – mówi Klok. 
Riposta ze strony krajowych brokerów 
była natychmiastowa i bardzo emocjo-
nalna. – Propozycje tak niskich prowizji 
dla inwestora detalicznego czy nawet in-
stytucjonalnego to klasyczny dumping, 
nie do utrzymania przez dłuższy czas – 

mówi nam anoni-
mowo szef jednego 
z domów makler-
skich. – Obniżenie 
marży przy tak ma-
łym rynku jak pol-
ski, w warunkach, 
gdy trzeba utrzy-
mywać infrastruk-
turę pod rosnące 
wymagania nadzor-
ców, ponosić kosz-
ty ciągłych zmian 
w regulacjach oraz 
systemach, jest 

praktycznie niemożli-
we. Zresztą pokazują to 
niedawno opublikowa-
ne ujemne wyniki na 
działalności makler-
skiej całej branży – do-
daje. Dane Komisji 
Nadzoru Finanso-
wego potwierdza-
ją, że podstawowa 
działalność makler-
ska jest biznesem 
nieopłacalnym. 
W pierwszym pół-
roczu branża za-
notowała w tym 
obszarze ponad 
13 mln zł stra-
ty. Tradycyjnie 
już sytuację 
uratowały ry-
zykowne inwe-
stycje własne 

brokerów i tylko dzięki temu wyszli oni 
w ostatecznym rozrachunku na plus. 
Zarobili niecałe 233 mln zł.

Problem w tym, że część podmiotów 
nie dokonuje transakcji na tzw. własną 
książkę. To stawia pod znakiem zapyta-
nia sens dalszego funkcjonowania kilku 
graczy skoncentrowanych wyłącznie na 
tradycyjnym modelu biznesowym. Jak 
przewiduje Jacek Rachel, prezes DM BDM, 
konsolidacja branży nie jest wykluczo-
na. – W ciągu ostatnich 18 miesięcy kilku 
brokerów zakończyło swoją działalność 
biznesową, a ich klienci przeszli do in-
nych biur. Rosną koszty funkcjonowa-
nia: zarówno rzeczowe, jak i ludzkie. Za 
nami kosztowne wdrożenie systemu UTP 
na giełdzie, ciągle rosną koszty związane 
z wdrażaniem unijnego prawa. Można to 
pokryć jedynie odpowiednią skalą bizne-
su. A okresy słabej koniunktury sprzyja-
ją procesom konsolidacyjnym – twierdzi. 
Wielu ekspertów uważa jednak, że na-
wet jeśli rzeczywiście dojdzie do jakichś 
przetasowań, będą one dotyczyły przede 
wszystkim mniejszych biur, które nie 

„Obniżenie 
marży przy tak 
małym rynku 

jak polski 
i w obecnych 
warunkach 

rynkowych jest 
praktycznie 
niemożliwe”.

Mizeria, jaka jest, każdy 
widzi. Niby można spijać 
śmietankę, tyle że dość 
kwaśną… 
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mają silnego wsparcia kapitałowego.  
– Zważywszy, że większość domów ma-
klerskich należy do jakiejś grupy kapitało-
wej, konsolidacja może być trudna. Jakiś 

bank musiałby wtedy oddać obsłu-
gę tego produktu konkurencji – 

twierdzi Witold Stępień, prezes 
DM Banku Handlowego. 

Na rynku słychać głosy, 
że szybciej do konsolida-
cji dojdzie wśród platform 
foreksowych. O poważ-

nych problemach kilku gra-
czy z tego segmentu pisaliśmy 

w połowie sierpnia w „Busi-
nessweeku”. – Przejęcia w bran-

ży forex są na porządku dziennym. 
Mniejsi brokerzy przejmowani są przez 
światowe marki. Nie 
zawsze o tym słyszy-
my, gdyż dzieje się 
to głównie na rynku 
europejskim oraz 
azjatyckim – podkre-
śla Adam Narczewski, 
dyrektor sprzedaży 
w X–Trade Brokers. 
Jego zdaniem takie 
ruchy są uzasadnione 
szczególnie w obec-
nych warunkach ryn-
kowych. – Rok 2014 
jest trudnym rokiem 
dla branży. Zmien-
ność na rynkach finanso-
wych jest na historycznie 
niskich poziomach, więc 
i obroty są mniejsze. 

Dlatego mniejsi brokerzy przeżywają 
ogromne trudności. Jednak większość 
firm foreksowych nie jest notowana na 
giełdach, trudno więc ocenić ich wyniki 
finansowe oraz fakt, czy mogą być ce-
lem przejęć lub fuzji – uważa Narczew-
ski. Sam jest spokojny o los własne-
go biznesu. Jego zdaniem najwięksi 
brokerzy foreksowi działający na 
wielu rynkach i posiadający stabil-
ną bazę klientów przetrwają i będą 
działać nadal. – Nie spodziewam się 
więc głębszej konsolidacji wśród naj-
większych firm. Mniejsze lub nowo 
powstające jednak będą nadal celem 
przejęć, gdyż trudno im będzie dzia-
łać w obecnych warunkach, nie po-
siadając odpowiednio zdywersyfiko-
wanego portfela klientów – wyjaśnia. 

Które firmy będą przejmowane? 
Konkretów na razie brak. Część graczy 

z zaskoczeniem przyjęła m.in. decyzję 
DM PKO BP o uruchomieniu własnej plat-
formy foreksowej. Wielu tradycyjnych 
brokerów biznes ten traktuje jednak jako 

uzupełnienie oferty, a nie 
szansę na ogromne zyski.

Jedno jest pewne. Im 
dłużej na rynkach będzie 
marazm, tym częściej 
będziemy słyszeć plotki 
o ewentualnych przeta-
sowaniach czy to wśród 
tradycyjnych brokerów, 
czy też firm foreksowych. 
Nie od dziś natomiast wia-
domo, że w każdej plotce 
jest ziarenko prawdy. Konia 
z rzędem jednak temu, kto 
jest w stanie przewidzieć, kto 
pierwszy nie wytrzyma rynko-
wej posuchy i wywiesi białą flagę. 

—  Przemysław Tychmanowicz
Jednym słowem: Holenderski Degiro 
wchodzi na rynek maklerski z zaporowymi 
stawkami. Inne biura oraz firmy foreksowe 
ledwo zipią.

80
O tyle niższe od rynkowej średniej mają być opłaty 
u maklerów z Degiro. Branża mówi o dumpingu.

Tyle mln zł  
straty zanotowali  
brokerzy na  
podstawowej  
działalności  
maklerskiej  
w pierwszym  
półroczu.

%

„Zważywszy, że 
większość domów 
maklerskich 
należy do jakiejś 
grupy kapitałowej, 
konsolidacja może 
być trudna. Jakiś 
bank musiałby 
wtedy oddać 
obsługę tego 
produktu 
konkurencji”.

– Witold Stępień, 
prezes DM Banku 
Handlowego
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Taki zysk zanotowały domy maklerskie 
w I półroczu. Udało się tylko dzięki własnym – 
często ryzykownym – inwestycjom.

„Większość firm 
foreksowych nie 
jest notowana na 
giełdach, trudno 
więc ocenić ich 
wyniki finansowe 
oraz fakt, czy 
mogą być celem 
przejęć lub fuzji”.

– Adam Narczewski, 
dyrektor sprzedaży  
w X–Trade Brokers
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Liczba smartfonów używanych w Polsce 
w tym roku ma sięgnąć już 27 mln, do-
datkowo co roku nabywców znajduje co  
najmniej 2 mln tabletów – takie są dane 
firmy doradczej PwC. Do 14 mln wzro-
śnie z kolei w tym roku liczba abonen-
tów mobilnego internetu. Mobilna rewo-
lucja staje się faktem.

Chodzi nie tylko o przeglądanie stron 
i oglądanie filmów na ekranach przeno-
śnych urządzeń, lecz także o kupowanie 
towarów czy usług. Już teraz technolo-
gicznie możliwe jest otrzymywanie pod-
czas spaceru powiadomień o ciekawych 
ofertach w mijanych sklepach czy punk-
tach usługowych. To jednak wciąż tylko 
ciekawostka, ponieważ – choć od dawna 
mówi się o mobilnej rewolucji – chęt-
nych do przyłączenia się do niej po stro-
nie firm jest stosunkowo niewiele.

Potwierdza to badanie firmy mGe- 
nerator, która po raz kolejny przyjrzała 
się temu, jak polscy przedsiębiorcy  
reagują na stopniową „przesiadkę” klien-
tów z komputerów na smartfony. Wyni-

ki są słabe – wśród firm niehandlowych 
jedynie 5 proc. ma mobilną wersję stro-
ny internetowej, a tylko 1 proc. również 
aplikację. Lepiej wypadają sklepy – stro-
nę w tej wersji ma 24 proc. (rok temu 
19,4 proc.). Jednak na dodatkową apli-
kację wspomagającą sprzedaż szarpnę-
ło się zaledwie 3,4 proc. z nich. Wzrost 
od ubiegłego roku o 1,3 pkt proc. można 
uznać za dość mizerny. – Wyniki tego-
rocznych badań pokazują, że polskie e–
sklepy wyruszyły już w drogę do mobi-
lizacji, jednak wciąż jeszcze nie dogoniły 
zachodnich wzorców. Jest o co walczyć, 
wg naszych prognoz wartość handlu mo-
bilnego w Polsce osiągnie w 2015 roku 
poziom 2,5 mld zł – mówi Piotr Krawiec, 
prezes mGenerator.pl.

Jego zdaniem widać jednak pozy-
tywne symptomy. – Ponad 80 proc. wła-
ścicieli e–sklepów widzi konieczność 
wprowadzenia mobilnych wersji stron 
lub aplikacji. Co więcej, aż dwa na trzy 
sklepy chcą wcielić swój plan w ży-
cie w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
– mówi Krawiec. Z 41,2 proc. przed ro-
kiem do 12,65 proc. spadł odsetek tych, 
którzy dają sobie na takie ruchy aż dwa 
lata. To jednak swoista awangarda. 
Wśród firm niehandlowych dalej domi-
nuje strategia „pożyjemy, zobaczymy”. 
Choć 51,4 proc. ma plany wejścia na 
rynek mobilny, to jednak aż 42,9 proc. 
daje sobie na to aż dwa lata.

To zaskakujące o tyle, że mobilny  
potencjał widać gołym okiem. 18,22 proc. 
e–sklepów deklaruje, że takie transakcje 
stanowią już od 5 do 10 proc. zamówień  
– wynika z badań mGenerator.pl. Pra-
wie 70 proc. z nich prognozuje, że ule-
gną one zwiększeniu. Dla porównania, 
w ubiegłym roku twierdziło tak mniej 
niż 50 proc. badanych.

Polska będzie najszybciej 
rosnącym rynkiem  
m–commerce w Europie. 
Ale na razie wypada blado.
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Polskie firmy 
jeszcze nie 

dostrzegają,  
że smartfon  

to urządzenie do 
zarabiania pieniędzy 

w erze mobilnych 
technologii.

▶▶Klienci tkwią z nosem w ekranach smartfonów i tabletów.

▶▶Firmy nie wykorzystują szans, jakie daje to zjawisko. Tylko u nas: raport o m–handlu w Polsce.

Firmy  
i Rynki



towych – mówi z kolei reprezentant 
branży kosmetycznej Zbigniew Inglot, 
członek rady nadzorczej firmy Inglot. – 
Jednym z naszych flagowych pomysłów 
jest aplikacja virtual makeover, która po-
zwala testować różne typy i style makija-
żu na komputerze albo smartfonie, bez 
wychodzenia z domu – dodaje.

Jednak już handlowy gigant, sieć 
Biedronka, stawia na, delikatnie mó-
wiąc, ostrożne podejście do techno-
logii mobilnych. Firma dopiero nie-
dawno zdecydowała o instalowaniu 
terminali do przyjmowania płatności 
kartami, choć wcześniej jako jedna 
z pierwszych zaczęła przyjmować te 
dokonywane za pośrednictwem tele-
fonu. „Biorąc pod uwagę możliwości 
i ograniczenia, jakie niesie ze sobą roz-
wój internetu, pozostajemy obecnie na 
etapie obserwacji, przygo-
towania narzędzi i wiedzy, 
które pozwolą takie projek-
ty szybko wdrażać w przy-
szłości” – odpisało na nasze 
pytania biuro prasowe Je-
ronimo Martins Polska. 

– W porównaniu z ryn-
kiem amerykańskim licz-
ba mobilnych transakcji 
jest znacznie niższa, czego 
głównym powodem jest 
mała popularność kart kre-
dytowych. Dopiero z ich 
wykorzystaniem płatności mo-
bilne stają się naprawdę proste 
i szybkie – mówi Aniela Hej-
nowska, dyrektor zarządzająca 
Groupon Polska. Akurat ta firma od 
dawna prężnie rozwija swoją aplikację 
mobilną. Empik cały czas pracuje nad 
swoją aplikacją. Firma właśnie udostęp-
niła ją dla osób korzystających z usług 
fotograficznych, czyli Empikfoto. – Od 
kilku lat obserwujemy rosnącą popular-
ność urządzeń mobilnych wśród klien-
tów. Liczba zamówień składanych tą 
drogą rośnie z każdym miesiącem przy 
rocznej dynamice przychodów na pozio-
mie trzycyfrowym – przyznaje Dariusz 
Balcer, dyrektor marketingu interaktyw-
nego E–commerce Services, spółki nale-
żącej do Grupy Empik.

To, że ignorowanie mobilnej rewolu-
cji może nie wyjść firmom na dobre, po-
kazuje przykład sieci spożywczych. Swo-
je e–sklepy otwierały dużo później niż 
dobrze rozwinięta, ale mniejsza interne-
towa konkurencja i w tej chwili muszą 
gonić czołówkę. Kto więc zlekceważy ten 
trend, będzie skazany na nadrobienie 
większych lub mniejszych zaległości. 

—  Piotr Mazurkiewicz
Jednym słowem: Świat idzie naprzód, firmy 
stoją w miejscu. Większość nie jest gotowa na 
obsługę klientów przez smartfony.
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Z danych Stat-Counter Global opra-
cowanych przez Boston Consulting Gro-
up w Polsce wynika, że choć na począt-
ku 2009 roku ledwie 0,2 proc. ruchu 
internetowego w Polsce odbywało się 
za pośrednictwem urządzeń mobilnych, 
to na koniec czerwca tego roku było to 
już 38 proc.! Lawinowy skok widać wła-
ściwie dopiero od końca 2013 roku, kie-
dy to na dobre upowszechnił się dostęp 
do internetu przez LTE.

– Wydaje się, że ten rok będzie prze-
łomowy, m.in. w związku z zapowie-
dzią uruchomienia Polskiego Systemu 
Płatności – mówi Piotr Krawiec. Po-
twierdza to Maciej Wyszyński, dyrek-
tor zarządzający na Europę Środkowo–
Wschodnią w Sociomantic Labs: – Rok 
2014 w handlu mobilnym ma należeć 
do Polski. To właśnie ona ma być naj-
szybciej rozwijającym się europejskim 
rynkiem, osiągając wzrost na pozio-
mie 113 proc. – prognozuje. Ale to wciąż 
wzrost z bardzo niskiego poziomu.

Generalnie jednak podejście firm do 
klientów używających coraz częściej 

smartfonów czy ta-
bletów zamiast kom-
puterów jest raczej 
ostrożne. Dotyczy to 
nawet największych 
e–sklepów. Empik nie 
posiada nawet mo-
bilnej wersji strony 
internetowej. Merlin 
już tak, ale brakuje 
mu aplikacji dla użyt-
kowników. – Fina-
lizujemy prace nad 
aplikacją mobilną. 
Równolegle pracuje-

my nad nową stroną 
internetową sklepu  
– mówi nam Jakub Rad-
kowski, doradca zarządu 

w Merlinie. Mocno na mo-
bilne zakupy stawia Allegro, które 

promuje ten sposób w ostatniej kampanii 
reklamowej. Serwis podaje, że po I pół-
roczu tego roku zakupy w kanale mobil-

nym rosły w tempie 175 proc. (licząc rok 
do roku). – Dzięki wprowadzonym w tym 
półroczu zmianom obrót w kanale mobil-
nym wzrósł na platformie iOS [na iPhone-
’ach i iPadach – red.[ o 23 proc., a na An-
droidzie aż o 35 proc., licząc miesiąc do 
miesiąca. Z kolei liczba transakcji zwięk-
szyła się odpowiednio o 27 proc. i 31 
proc. – mówi Anna Tokarek z Allegro.pl.

Z badania Zanox Polska wynika,  
że w ciągu zaledwie roku średnia war- 
tość dochodów z transakcji mobilnych 
przeprowadzanych w Europie wzrosła  
o 95 proc. Największy wpływ na tę zmia-
nę miał sektor turystyczny, który jest 
obecnie najważniejszą gałęzią handlu 
mobilnego ze średniorocznym wzro-
stem dochodów na poziomie 185 proc. – 
Najlepiej pod tym względem radzi sobie 
Polska, w której dochody z tego typu 
transakcji wzrosły aż o 1 tys. proc. – 
mówi Tomasz Karolak, country manager 
w Zanox Polska. Potwierdzają to ludzie 
z branży. – W tym roku już prawie co 
10. klient dokonywał rezerwacji online 
za pośrednictwem urządzeń mobilnych. 
Znacznie wzrósł też ruch generowany 
przez takie osoby. Cztery lata temu sta-
nowiły one zaledwie 0,2 proc. wszyst-
kich odwiedzających. Dziś jest to już 15,7 
proc. Te liczby z pewnością będą rosły 
jeszcze przez kilka następnych lat – mówi 
Radosław Damasiewicz, dyrektor marke-
tingu i e–commerce w Travelplanet.pl.

– Wprowadzamy wiele nowych pro-
jektów, które mają pomóc nam w peł-
nym wykorzystaniu kanałów interne-

Tyle mld zł wart będzie w przyszłym roku rynek 
handlu mobilnego wg mGenerator.pl

2,5

Czy korzystają Państwo z rozwiązań mobilnych w swoim sklepie internetowym?
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„W porównaniu  
z rynkiem 
amerykańskim 
liczba mobilnych 
transakcji jest  
[w Polsce] 
znacznie niższa, 
czego głównym 
powodem jest 
mała popularność 
kart kredytowych”.

– Aniela Hejnowska, 
dyrektor 
zarządzająca 
Groupon Polska

„Wydaje się,  
że ten rok  
będzie 
przełomowy,  
m.in. w związku  
z zapowiedzią 
uruchomienia 
Polskiego 
Systemu 
Płatności”.

– Piotr Krawiec, 
prezes  
mGenerator.pl
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Halo, halo,  
pobudka! 

Spać mi się chce!

Twórcy opaski NeuroOn obiecują, że pozwoli ona m.in. na tzw. sen polifazowy – czyli 
zastąpienie jednej długiej sesji snu w ciągu doby serią drzemek. Tak spało podobno wielu 

wybitnych ludzi, w tym Leonardo da Vinci. Ale nie wiadomo, czy to prawda.

NeuroOn – jeden z najsłynniejszych polskich projektów high–tech – ma potężne opóźnienie. 

Firma uspokaja. Ale zagraniczni donatorzy się niecierpliwią, a do głosu dochodzą sceptycy.



Problem w tym, że opóźnienie 
nie jest już jedynym powodem kryty-
ki. Pozwoliło ono bowiem przebić się 
ze swoimi opiniami sceptykom, wcze-
śniej niedostrzeganym pod falą entuzja-
zmu. Jedni twierdzą, że wykorzystywa-
nie opaski na dłuższą metę do skracania 
snu nie będzie możliwe, inni uważają, 
że w ogóle nie ma prawa ona działać 
w sposób opisany przez swych twórców. 

Paweł Chojnacki, absolwent neuro-
informatyki, a obecnie programista, to 
niemal rówieśnik Adamczyka. – Intere-
suję się możliwościami badania mózgu, 
więc zaciekawiłem się tym projektem 

– mówi. Chojnacki przyznaje, że od po-
czątku sceptycznie podchodził do Neu-
roOna, szczególnie zaś do zapowiedzi, 
że urządzenie będzie zbierać z twarzy 
sygnał EEG, który odzwierciedla aktyw-
ność mózgu. – Z mojej wiedzy wynika, 
że to jest po prostu niemożliwe, ponie-
waż zakłócenia są zbyt duże – mówi. Po-
nieważ materiały zamieszczone w in-
ternecie nie zaspokoiły jego ciekawości, 
Chojnacki uzbrojony w plik artykułów 
naukowych wybrał się na prezentację 
NeuroOna. – Ale w całości dotyczy-
ła ona sukcesu marketingowego firmy.  
Pan Adamczyk w żaden sposób nie od-
niósł się do sposobu działania tego urzą-
dzenia – wspomina. – A gdy zapytałem 
wprost, powiedział, że nie zna dokład-
nej zasady działania NeuroOna, bo nie 
jest główną osobą odpowiedzialną za 

jego rozwijanie. Ale działa, jak twierdzi 
jego współpracownik. 

Było to jeszcze w trakcie kampanii. 
Dyskusja Chojnackiego z twórcami urzą-
dzenia o jego możliwościach ciągnęła 
się długo – korespondencyjnie i w in-
ternecie. Adamczyk twierdzi, że firma 
odniosła się do wszystkich kwestii tech-
nologicznych na swoim blogu, gdzie udo-
wodniła, że technologia umożliwiająca 
pokonanie wskazywanych problemów 
już istnieje. Chojnacki pozostał nieprze-
konany („przesłano mi tylko kilka niedo-
kładnie opisanych wykresów”). Jego zda-
niem wpisy nie odnoszą się bezpośrednio 
do funkcjonowania maski i wszystko jest 
obliczone na dezorientację ludzi bez od-
powiedniego wykształcenia.

Wątpliwości technologiczne zgłaszali 
już wcześniej także zagraniczni blogerzy. 
Dopóki NeuroOn nie pojawi się na rynku 
i nie trafi do zamawiających, rozstrzy-
gnięcie tego sporu może być jednak trud-
ne. Gdy poprosiliśmy o opinie specjali-
stów od badań nad snem, większość nie 
chciała oceniać kategorycznie tego roz-
wiązania bez dogłębnej analizy. 

Wg Adama Wichniaka z Towarzy-
stwa Badań nad Snem, psychiatry i neu-
rofizjologa klinicznego, urządzenia 
umożliwiające orientacyjną ocenę snu 
na podstawie parametrów fizjologicz-
nych nie są nowością. – Takie próby po-
dejmowane są od lat 90. Teoretycznie 
takie urządzenia mogą oceniać sen z do-
kładnością wystarczającą dla celów pry-
watnych – spekuluje Wichniak.

Inny specjalista (nie chciał wypo-
wiadać się pod nazwiskiem) uważa, że 
zarzuty Chojnackiego firma odparowa-
ła w zadowalającym stopniu. Jego wąt-
pliwości budzą jednak inne aspekty 

Piotr Zierhoffer, doktorant w Instytu-
cie Informatyki Politechniki Poznań-
skiej, w grudniu ubiegłego roku usłyszał 
o przełomowym projekcie. Była to spe-
cjalna opaska do precyzyjnej analizy snu, 
nazwana NeuroOn, która miała zwięk-
szać jego efektywność i umożliwić użyt-
kownikowi skrócenie czasu przeznacza-
nego na sen do nawet dwóch godzin na 
dobę. Pieniądze na produkcję gadżetu 
zbierano na znanym amerykańskim ser-
wisie crowdfundingowym Kickstarter, 
a jego autorami byli Polacy z warszaw-
skiego start–upu Intelclinic. To przekona-
ło Zierhoffera. – W przeciwnym wypadku 
nie wsparłbym tego projektu – zastrzega. 

Celem kampanii było zebranie 100 
tys. dol. Sukces przerósł oczekiwania – 
tyle udało się zgromadzić w zaledwie 
dobę. Ostatecznie zbiórka zamknęła się 
kwotą 438 tys. dol. Intelclinic stał się jed-
nym z najbardziej znanych start–upów 
w Polsce, a jego produkt rozpoznawany 
jest dziś również za granicą. Z 24–letnim 
Kamilem Adamczykiem, studentem me-
dycyny i szefem Intelclinic, spotkał się 
nawet prezydent Bronisław Komorowski. 

Zierhoffer przekazał 165 dol. – swoją 
składkę w zrzutce 
na produkcję Neu-
roOna – i cierpliwie 
czekał na swój eg-
zemplarz. W maju 
gadżet miał trafić do 
prawie 2 tys. osób 
na całym świecie, 
którzy wsparli go 
swymi pieniędzmi. 
Ale nie trafił. Dziś na 
kickstarterowej stro-
nie projektu można 
przeczytać komen-
tarze coraz bardziej 
zniecierpliwionych 

internautów, którzy cze-
kają na maskę i domaga-
ją się od firmy wyjaśnień. 

– Mam żal, bo twórcy zapo-
wiadali częsty kontakt i do-

kładne informowanie o tym, co 
się dzieje – narzeka Zierhoffer.

– Mieliśmy problem z fizyczną produk-
cją maski, a konkretnie ze znalezieniem 
odpowiedniego podwykonawcy – tłuma-
czy nam Kamil Adamczyk. Przekonuje, 
że na Kickstarterze poślizgi to norma. – 
Średnie opóźnienie projektu związane-
go z produkcją sprzętu wynosi około 
roku. To nie jest kwestia naszej złej woli 

– mówi. Firma ogłosiła już przesunięcie 
premiery na koniec tego roku. 

W maju gadżet miał  
trafić do prawie 2 tys. 
osób na całym świecie.  
Ale wciąż go nie ma.

„Jeżeli NeuroOn 
rzeczywiście 
będzie skutecznie 
zbierał sygnały 
EEG, to sam kupię 
to urządzenie.  
Ale moim zdaniem 
wszystko to  
jest obliczone  
na dezorientację  
ludzi bez 
odpowiedniego 
wykształcenia”.

— Paweł Chojnacki, 
neuroinformatyk, 
programista 

 Spać dwie 
godziny na 
dobę i być 
wyspanym? 
Kto by tak 
nie chciał… 
Ofensywa 
marketingowa 
firmy 
Intelclinic.   
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projektu, a w szczególności medyczny. 
Intelclinic reklamował bowiem Neuro-
Ona jako „pierwszą na świecie maskę 
do snu polifazowego”. Tak określa się 
system krótkich drzemek, odbywanych 
wielokrotnie w ciągu doby, zamiast jed-
nej długiej sesji snu.  – Cztery lata temu 
próbowałem przez jakiś czas, nie korzy-
stając wówczas z żadnego urządzenia, 
ułatwić sobie w ten sposób życie. Nega-
tywnie odbijało się to jednak na moim 
zdrowiu – opowiada nasz rozmówca. 

– Sen polifazowy inspiruje ogromną 
ilość młodzieży na całym świecie – mówi 

dr Piotr Woźniak, biolog 
i informatyk. – Ludzi ku-
szą nadzieje na poprawę 
snu i wygospodarowanie 
dodatkowego czasu. Wszy-
scy szybko sami odkrywa-
ją, że to nie działa. Ale ilość 
zmarnowanych godzin 
i nadziei jest przerażająca 

– dodaje. Woźniak poświę-
cił nawet temu zagadnieniu 
dwa artykuły popularno-
naukowe, w których prze-
konuje, że spanie polifazo-
wo w dłuższym okresie jest 

niemożliwe bez narażania na 
szwank zdrowia. 

Zapytany o samego Neu-
roOna Woźniak wymienia całą 

listę sygnałów alarmowych, któ-
re zwróciły jego uwagę w opisie urzą-
dzenia. Chodzi mu przede wszystkim 
o deklaracje w rodzaju „twój rok bę-
dzie miał teraz 420 dni roboczych” lub 
nagłówek „zaufaj mistrzom”, gdzie wy-
mienione są wybitne osoby, które jako-
by miały praktykować sen polifazowy 
(m.in. Leonardo da Vinci czy Napoleon). 
Zdaniem Woźniaka są to jedynie legen-
dy. – Jeżeli za projektem stoi poważna 
nauka, to osoby odpowiadające za nie-
go powinny być wściekłe za włożenie jej 
w pseudonaukowe opakowanie – uwa-
ża. – Myślę, że ten projekt może przy-
nieść coś sensownego, ale na razie jest 
oparty na błędnych założeniach oraz 
bardzo kontrowersyjnym marketingu – 
podsumowuje Woźniak.

Akurat w high–tech taki scenariusz 
nie jest wcale rzadkością. – W środowi-
sku start–upowym modne jest słowo „pi-
vot”, czyli obrót. Wiele firm na wczesnym 
etapie rozwoju musi redefiniować swój 
produkt – stwierdza Grzegorz Błażewicz, 
były szef Interii, obecnie rozwijający wła-
sną firmę informatyczno–marketingową 
SALESmanago. – Jest tak zawsze, gdy su-
cha koncepcja musi się zmierzyć z realia-
mi. To naturalne zjawisko – dodaje. 

Pytanie tylko, czy prawie 2 tys. do-
natorów, którzy wsparli Intelclinic, za-

akceptowałoby to, że urzą-
dzenie nie daje tego, co im 
obiecywano. Zdarza się, że 
społeczności crowdfundin-
gowe nie wybaczają z pozo-
ru bardzo błahych rzeczy. – 
Znam przypadek, gdy twórca 
filmu sfinansowanego przez 
społeczność nie podziękował jej pod-
czas rozdania nagród i wtedy ludzie 
zaczęli żądać zwrotu pieniędzy – mówi 
Marcin J. Sobczak, założyciel agencji This 
Way Publicity, który przeprowadzał zbiór-
ki dla polskich i zagranicznych przedsię-
wzięć na Kickstarterze.  

Pytani przez nas polscy darczyńcy, 
którzy wsparli NeuroOna, w większo-
ści są jednak wyluzowani. – Chciałem 
wesprzeć chłopaków z Polski. Wiem, 
jak ciężko buduje się start–upy, więc ży-
czę im jak najlepiej. Jak się nie uda, to 
trudno – mówi Adam Dyba, szef Ade-
xonu, firmy działającej w reklamie on-
line. Wtóruje mu inny donator Marcin 
Godlewski, który pracuje w branży 
szkoleniowej. – Zdaję sobie sprawę, że 
to całkowicie nowe zagadnienia, któ-
re wymagają jeszcze prac – mówi. Obaj 
jednak nawet nie próbowali weryfiko-
wać w jakikolwiek sposób, czy Neuro-
On może faktycznie działać. Co więcej 

– dotychczas najpewniej nikt spoza firmy 
Intelclinic nie testował tej opaski. Nie 
wiadomo nawet, czy korzystali z niej 
przed decyzją o wyłożeniu pieniędzy 
przedstawiciele funduszu Hard Gamma 
Ventures, który zainwestował w spółkę 
w ubiegłym roku. Jego szef Chris Kowal-
czyk oświadczył nam, że „z założenia 
fundusz nie odpowiada na pytania doty-
czące produktów spółek portfelowych, 
które dopiero mają trafić na rynek”.

Dlatego właśnie Tomasz Fiedoruk, 
przedsiębiorca i współzałożyciel fir-
my hostingowej Zenbox.pl, choć też 
wsparł  projekt, to zrobił to ideowo, 
wpłacając tylko niewielką kwotę, która 
nie uprawnia go do otrzymania urzą-
dzenia.  – Z zakupem wstrzymam się 
do pierwszych relacji z użytkowania 
oraz analiz technicznych – mówi.  

Spróbowaliśmy pójść 
tropem jedynego egzem-
plarza „działającego pro-
totypu” maski, który tra-
fił w ręce głowy państwa, 
gdy Bronisław Komorow-
ski spotkał się z Adam-
czykiem. Sen polifazowy 

do prezydenta powinien pasować. Nie-
stety, jak poinformowało nas biuro pra-
sowe Kancelarii Prezydenta, Bronisław 
Komorowski „jak dotąd nie miał okazji 
z niej skorzystać”, a sam tytuł „Honoro-
wego Użytkownika Nr 1” należy uznać za 
symboliczny gest wobec twórców. 

Kamil Adamczyk na razie podbija 
stawkę. Zapewnia, że urządzenie nie tyl-
ko spełni wszystkie dotychczasowe obiet-
nice, ale też będzie mieć dodatkowe za-
stosowania i funkcje. – Po konsultacjach 
uznaliśmy, że warto mierzyć też tempe-
raturę ciała, która skorelowana jest z po-
ziomem melatoniny. To również bardzo 
ważny czynnik dla snu – mówi.  NeuroOn 
ma też mieć tryb „sztucznego świtu”, po 
to, by skrócić okres obniżonej sprawności 
intelektualnej po przebudzeniu.

Nawet jeśli donatorzy z jakichś po-
wodów nie będą zadowoleni, nie powin-
no to wpłynąć na postrzeganie akurat 
polskich projektów na serwisach crowd-
fundingowych. – Prędzej takie sytuacje 
spowodują ogólny spadek zaufania do 
tych projektodawców, którzy zbierają 
środki na innowacyjne przedsięwzię-
cia – uważa Marcin Galicki, założyciel 
Wspieram.to, rodzimej platformy finan-
sowania społecznościowego. Bo niespeł-
nione obietnice, zwłaszcza jeśli mowa 
o nowych technologiach, wcale nie są 
takim rzadkim przypadkiem. Zdaniem 
Marcina J. Sobczaka powinny one na-
uczyć wszystkich prostej rzeczy: – Suk-
ces można ogłosić dopiero wtedy, gdy 
wszystkie nagrody są rozesłane, a lu-
dzie wspierający projekt zadowoleni. 

—  Jan Jęczmyk
Jednym słowem: Polska opaska NeuroOn 
wciąż czeka na weryfikację swych możliwości. 
Opóźnienie zaczyna budzić niepokój.  

„Teoretycznie 
urządzenia 
umożliwiające 
orientacyjną ocenę 
snu na podstawie 
parametrów 
fizjologicznych 
mogą robić to  
z dokładnością 
wystarczającą dla 
celów prywatnych”.

— dr Adam Wichniak, 
Towarzystwo Badań 
nad Snem

Twórcy opaski.  
Na pierwszym planie 

24–letni Kamil 
Adamczyk, student 

medycyny  
i szef Intelclinic.






