
POBIERZ  
NA LOTNISKU

AIRPORT-FREE-WIFI

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ    "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE

10  2014(20) 

A
n

n
a 

P
is

zc
za

łk
a







6  
BOHATER: Anna Piszczałka – Na walizkach 
HERO: Anna Piszczałka  
– Living out of a suitcase
 

12  
PODRÓŻE: Mali odkrywcy
TRAVEL: Little explorers    

18  
BIZNES: Crowdfunding po polsku
BUSINESS: Polish crowdfunding    

24  
GUST: Mercedes. Z tych większych
TASTE: A Mercedes. A larger one

26  
GUST: GT3. Życie należy do tych,  
co dają radę
TASTE: GT3. Life belongs to those  
who have the guts

36  
MODA: Downtown girl
FASHION: Downtown girl

WYDAWCA:

ASZ-Reklama
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25 / fax: 58 719 39 20
www.anywhere.pl

NA ZLECENIE:
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów  
im. NSZZ Solidarność, 72-100 Goleniów
www.airport.com.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Jakub Milszewski 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:
Michał Witucki

GRAFIK:
Katarzyna Gnacińska

TŁUMACZENIE:
Paulina Chojnowska,  
Katarzyna Pastuszak

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Mateusz Kołos, Kajetan Kusina,  
Katarzyna Szewczyk

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Marcin Kędryna, Piotr Metz,  
Iwona Zasuwa

WYDAWCA:
Marcin Ranuszkiewicz
biuro@anywhere.pl

DZIAŁ REKLAMY:
Magdalena Słomka–Stażewska (dyrektor)
(magdaslomka@anywhere.pl)
Łukasz Tamkun  
(lukasztamkun@anywhere.pl)
Tomasz Klim (tomaszklim@anywhere.pl) 
Dagmara Zielińska 
(dagmarazielinska@anywhere.pl)

DRUK: Artdruk  
Zakład Poligraficzny w Kobyłce
 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść nadesłanych ogłoszeń reklamowych 
oraz nie zwraca niezamówionych tekstów 
i  materiałów. Redakcja zastrzega sobie pra-
wo do redagowania i  skracania tekstów.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Monika Szałek

PARTNERZY    Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów

70  
LOTNISKO: Wędkowanie w Norwegii
AIRPORT: Fishing in Norway

 

 4 

SPIS TREŚCI    CONTENTS





BOHATER    HERO

 6 

OKAZAŁA SIĘ PIĘKNIEJSZA NIŻ SĄDZIŁEM. PRZEPROSIŁA, ŻE PRZEŁOŻYŁA SPOTKANIE W TAK UJMUJĄCY 
SPOSÓB, ŻE MÓGŁBYM SIĘ ZAKOCHAĆ. „PRACOWAŁAM DO PÓŹNA” – POWIEDZIAŁA. NAWET NIE WIEM KIEDY 
MINĘŁY MI TE DWIE GODZINY. PACHNIAŁA JESIENIĄ Z MOICH GÓR. DZIEWCZYNA ZE LWÓWKA.

TEKST    GRZEGORZ KAPLA  FOT    MONIKA SZAŁEK  

Anna Piszczałka.
 Na walizkach 
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JESTEŚ WIECZNIE W PODRÓŻY?
Nie da się ukryć. Umiem się spakować 
w pół godziny. Sesje zdjęciowe trwają od 
rana do wieczora, 12 godzin albo więcej 
gram przed obiektywem. Na tym polega 
moja praca. Modelka przed aparatem 
nie może po prostu ładnie wyglądać, 
musi grać spojrzeniem, emocjami.

JAK SIĘ TEGO NAUCZYĆ?
Może to właśnie talent? No i doświad-
czenie. 

ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA ZABIERA LATA, 
TY NIE MIAŁAŚ WIELE CZASU.
Dużo pracuję. W domu, przed lustrem. 
Spróbuj utrzymać wzrok na sobie robiąc 
przeróżne miny. Kiedy uczyłam się 
chodzić na szpilkach patrzyłam w lustro 
i szłam. Potem trzysekundowe zatrzy-
manie. Wciąż patrzysz sobie w oczy. To 
wbrew pozorom naprawdę trudne.

NIGDY NIE PRÓBOWAŁEM.
Warto! Zobaczysz jak pracuje całe ciało. 
Na sesji trzeba przypilnować wszystkiego: 
głowy, stóp, palców. Dosłownie całe ciało 
musi mieć odpowiednią postawę. Nawet 
włosy. Musisz wiedzieć co się z nimi 
dzieje. Do tego spojrzenie, no i oczywiście 
ubranie. Musi jak najlepiej wyglądać. 

CZĘSTO PRACUJESZ DO TRZECIEJ W NOCY?
Tak. A kiedy skończę muszę dalej je-
chać. Albo do Warszawy, albo na Dolny 
Śląsk, do domu.

TĘSKNISZ?
Na początku było mi bardzo ciężko. 
Miałam zwykłe życie, czyli szkoła, dom, 
obowiązki. Kiedy w „Top Model” zaję-
łam 3. miejsce musiałam decydować 
w jednej chwili co dalej z moim życiem. 
Wcześniej myślałam, że zostanę we 
Wrocławiu, będę studiować geologię 
albo na AWF. Biegałam w zawodach. 
Kocham sport i bez niego nie byłabym 

Anna Piszczałka.
 Na walizkach 



BOHATER    HERO

 8 

modelką. Nauczyłam się wytrwałości, 
radzenia sobie z napięciem przed star-
tem. Bo ja wszystko mocno przeżywam. 

ILE MIAŁAŚ CZASU NA TĘ DECYZJĘ?
Musiałam decyzję podjąć od razu. Pa-
dła propozycja wyjazdu do Mediolanu. 
Porozmawiałam z rodziną i stwierdzi-
łam, że kocham podróże, chcę poznać 
świat i nowych ludzi, spróbować swoich 
sił, a potem wrócić na studia. Miałam 
już za sobą pierwszy krok. 

NAPRAWDĘ?
Pojechałam raz do brata, do Krakowa 
i w galerii handlowej zaczepił mnie 
ktoś, zaproponował zdjęcia. Nie uwie-
rzyłam. Jak uwierzyć? W szkole nie do 
końca byłam akceptowana, bo byłam za 
wysoka i za chuda. Była to trudna sy-
tuacja dla nastolatki. Przez to w końcu 
zmieniłam szkołę. Ale wracając do te-
matu w galerii. Nie uwierzyłam, że takie 
rzeczy mogą się dziać. Opowiedziałam 
o tym rodzinie i okazało się, że w Kra-

kowie wszyscy się znają. Brat poszedł 
ze mną na zdjęcia a później rozesłał 
je do agencji. Oddzwonili. Poleciałam 
do Mediolanu. Mieszkałam z innymi 
dziewczynami, dostałam niewielkie 
kieszonkowe, mapę, listę castingów 
i musiałam sobie radzić. Pracy nie 
znalazłam. Po miesiącu wróciłam do 
Polski. Nie miałam nawet książki, tylko 
cztery zdjęcia… Za drugim razem wyje-
chałam na pół roku. Dostałam pracę!

CO MASZ W TEJ KSIĄŻCE?
Najlepsze zdjęcia. Biorę ją na castingi, 
żeby klienci mogli zobaczyć, czy mam 
jedną minę, czy potrafię zagrać. To 
dowód, że jestem fotogeniczna. To prze-
różne zdjęcia, kolorowe, czarno-białe, 
portrety, sylwetki, czasami polaro-
idy – zdjęcia bez makijażu, w stroju 
kąpielowym, bo klienci chcą zobaczyć 
jak wyglądam bez Photoshopa. Czasem 
klient chce, żebym pokazała jak chodzę, 
czasami nie chce nawet spojrzeć i poka-
zuje ci drzwi.

A PROJEKTANCI?
Z nimi jest świetnie, ale pokaz jest 
ok. 22:00, my się spotykamy o 9:00 na 
przymiarki. Dziewczyna nie ma nic 
do powiedzenia. Dostaje buty, które są 
o dwa rozmiary za małe lub za duże. 
Kiedy są za duże można wepchnąć watę, 
jak są za małe, trzeba je wcisnąć i iść. Na 
wybiegu są takie emocje i adrenalina, że 
nic nie czujesz, dopiero potem pojawia 
się ból. Pamiętam mój pierwszy pokaz, 
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nie widziałam niczego, oprócz świa-
tełka na końcu. „Tam stoi kamera, tam 
trzeba dotrzeć, przystanąć i zawrócić”. 
Teraz widzę już więcej, emocje dalej 
są, ale już nie tak silne jak na początku. 
Jest lżej, już się tak bardzo nie stresuję. 
Mam mocną psychikę. Wiem, że lecę 
do Mediolanu i czeka mnie 200 castin-
gów, z tego są może trzy angaże. Branża 
modelingu nie jest łatwa. Niektóre 
dziewczyny potrafią się załamać. Jeden 
klient mówi, że jesteś za chuda, inny, że 
za gruba. Trzeba poznać swoją war-
tość. Nie jest możliwe, żeby każdemu się 
spodobać. Trzeba chodzić na castingi 
i umieć żyć na walizkach. Moje pierwsze 
wyjazdy planowałam tydzień wcześniej, 
układałam sobie na łóżku co zabrać. 
Teraz pakuję się w godzinę.

PRZECIEŻ DOSTANIESZ UBRANIA, BĘDZIE MA-
KIJAŻYSTA, NIE MUSISZ BRAĆ NICZEGO, Z WY-
JĄTKIEM SZCZOTECZKI I PASTY DO ZĘBÓW.
To nie jest tak! Musimy zawsze dobrze 
wyglądać, zawsze na szpilkach. Mało 
śpimy, cera jest zmęczona, więc kosme-
tyki też są konieczne. W mojej branży 
ludzie zwrócą uwagę na każdy szczegół. 
Dziś wiem, że poza ładnym wyglądem, 
ważne są rzeczy, którymi otacza się 
modelka. Kobiety zazwyczaj dobierają 
torebki. U mnie – może śmiesznie to 
zabrzmi – ważna jest walizka, z którą 
praktycznie się nie rozstaję. Powinna 
być nie tylko wytrzymała, ale wpisywać 
się w trendy i być elegancka. 

LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?
Podróżowanie wpisane jest w mój 
zawód. Z zewnątrz wygląda to bardzo 
prosto. Ale w rzeczywistości wyma-
ga dyscypliny, życia ciągle na czas. 
Uwielbiam moją pracę i nie wyobrażam 
sobie, że mogłabym robić coś innego. 
Nauczyłam się sprawnego pakowania, 
dobierania potrzebnych rzeczy. Do tego 
potrzebuję sprawdzonych walizek. Do-
ceniam kiedy są lekkie, bo rzeczy, które 
przewożę potrafią bardzo dużo ważyć! 
Na przykład walizki Delsey – są świetne, 
idealnie się prowadzą, mało ważą a do 
tego są bardzo stylowe. Jednym słowem 
wpisują się w świat mody (śmiech).

KIEDY PATRZYSZ NA SWOJE ZDJĘCIE, TO 
MYŚLISZ: „JESTEM PIĘKNA”?
Nie. Ale myślę, że zrobiłam coś fajnego. Cie-
szę się z tego, że to jest na papierze i mogę 
do tych  zdjęć wrócić. I od nowa się tym 
ucieszyć. Kiedy mam złe dni oglądam je 
i pamiętam, że są w życiu dobre chwile. 

 IN ENGLISH

Anna Piszczałka. Living 
out of a suitcase  
She turned out to be more beautiful than 
I had thought. She apologized for postpon-
ing the meeting in such a charming way 
that I could fall in love. “I was working late,” 
she said. I do not even know when these 
two hours passed. She smelt of the autumn 
from my mountains. A girl from a small 
town of Lwówek.

ARE YOU ALWAYS ON THE ROAD?
There is no denying that I am. I can pack 
up my things in half an hour. Photo 
sessions last from morning till night. 
I act at least 12 hours a day in front of 
the camera. That’s the nature of my job. 
Models cannot just look beautiful. They 
have to act looks and emotions.

HOW CAN ONE LEARN THAT?
Perhaps I just have a talent? And expe-
rience, too.

IT TAKES YEARS TO GAIN EXPERIENCE – 
YOU DID NOT HAVE MUCH TIME.
I work hard. At home, in front of the mir-
ror. Try to keep looking at yourself while 
making silly faces. When I was learning 
to walk in high heels, I was looking in 
the mirror and walking. Then I stopped 
for three seconds but still kept looking 
myself in the eyes. In spite of appearanc-
es, it is really difficult.

I HAVE NEVER TRIED.
It’s worth trying! You will see how your 
whole body works. You have to watch out 
for everything during sessions: for your 
head, feet, fingers. The whole body has 
to assume a certain posture. Even your 
hair. You have to know what is happening 
with it, too. Plus your look and clothing, 
obviously. It has to look perfect.

DO YOU OFTEN WORK TILL THREE AT 
NIGHT?
Yes, I do. And when I finish, I have to 
move on. Either to Warsaw or back home 
to Lower Silesia.

DO YOU FEEL HOMESICK?
I found it really hard at the beginning. 
I used to lead a normal life: school, home, 
duties. When I took the third place in Po-
land's Next Top Model, I had just a moment 
to decide what to do with my life next. 

Before that, I had thought that I would stay 
in Wroclaw and study geology or go to 
the Academy of Physical Education. I had 
been running in various competitions. 
I love sport. I would not become a model 
without it. It helped me learn how to be 
persistent and how to handle stress before 
the start. Because I tend to worry a lot.

HOW MUCH TIME DID YOU HAVE TO TAKE 
THIS DECISION?
I had to take it immediately. I was given 
an opportunity to go to Milan. I talked 
to my family and told them that I loved 
travelling and wanted to see the world 
and meet new people, try my hand at it 
and then come back to begin studies. 
I already had the first step behind.

REALLY?
I went to my brother to Cracow and some-
one in a shopping mall accosted me and 
offered photographs. I did not believe him. 
How could I? I was not really accepted at 
school because I was too tall and too skin-
ny. It was a difficult situation for a young 
girl. And for me it was so difficult that 
I finally changed my school. But coming 
back to the shopping mall. I did not believe 
such things could happen. I told my family 
about it and it turned out that everybody 
knew everybody in Cracow. My brother 
went with me to take some photos and 

Pojechałam raz do 
brata, do Krakowa 

i w galerii 
handlowej 

zaczepił mnie ktoś, 
zaproponował 

zdjęcia. Nie 
uwierzyłam. 

Jak uwierzyć? 
W szkole nie do 

końca byłam 
akceptowana, bo 

byłam za wysoka 
i za chuda. 
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then sent them to agencies. They called 
back. I went to Milan. I lived with other 
girls, got a bit of pocket money, a map, 
a list of castings and had to manage on my 
own. I could not find a job and returned to 
Poland after a month. I did not even have 
a book, just four photographs... Next time, 
I went for half a year. And got a job!

WHAT DO YOU HAVE IN THIS BOOK?
The best photographs. I take it to castings 
so that my clients can see that I do not 
have just one face and that I can act. It is 
a proof that I am photogenic. It consists of 
are various photos: colourful and black-
and-white ones, portraits, profiles, some-
times polaroids – photographs without 
any make-up, in a bathing suit because 
clients want to see how I look without Pho-
toshop. Sometimes they want me to show 
them how I walk, sometimes they do not 
even want to look and point at the door.

WHAT ABOUT DESIGNERS?
It’s great with them, but shows start at 10 
pm and we meet at 9 am for the fitting. 
Girls have nothing to say. They are given 
shoes that are two sizes too big or too 
small. When they are too big, you can 
put some cotton inside. And when they 
are too small, you have to push your feet 
inside and walk. There are such emo-
tions and adrenalin on the catwalk that 
you do not feel anything. The pain comes 
later. I remember my first show. I did not 
see anything except for a light at the end. 
“The camera is there, you have to reach it, 

stop and turn back.” Now I see more. The 
emotions are still there, but they are not 
as strong as in the beginning. It is easier, 
I do not become so stressed any more. 
I am stronger. I know that when I go to 
Milan and there are 200 castings waiting 
for me, I can get just three contracts out 
of it. Modelling is not easy. Some girls 
break down. One client says you are too 
skinny and another that you are too fat. 
You have to know your value. It is impos-
sible to appeal to everyone. You have to 
attend castings and be able to live out of 
a suitcase. I planned my first trips a week 
in advance and put things I would take on 
the bed. Now I pack in an hour.

BUT YOU WILL BE GIVEN CLOTHES, THERE 
WILL BE A MAKE-UP ARTIST – YOU DO NOT 
NEED TO TAKE ANYTHING EXCEPT FOR 
A BRUSH AND A TOOTHPASTE.
It’s not like that! We always have to look 
good, always in high heels. We hardly 
sleep so our skin is tired and we need cos-
metics. People in modelling pay attention 
to each tiny detail. Now I know that apart 
from good looks, it is also important what 
the model surrounds herself with. Women 
usually select bags. And what matters for 
me – perhaps it will sound funny – is my 
suitcase. I wouldn’t be parted from it even 
for a moment. It has to not only be tough, 
but also follow trends and be elegant.

DO YOU LIKE TRAVELLING?
Travelling is an inherent part of my 
profession. It looks really simple from the 

outside. But it actually demands disci-
pline and living in a hurry all the time. 
I love my job and cannot imagine doing 
anything else. I learned how to pack 
up quickly and select all the necessary 
things. This is why I need well-tried suit-
cases. I appreciate them light because the 
things I have to take with me can weigh 
really a lot! For example Delsey suitcas-
es – they are perfect: they are easy to 
maneuver and weigh little. Plus they are 
very stylish. In a word, they are ideal for 
the world of fashion. (Laughs)

DO YOU THINK “I AM BEAUTIFUL” WHEN 
YOU LOOK AT YOUR PHOTOGRAPHS?
No, I don’t. But I think that I’ve done nice 
things. I am glad that it’s on the paper 
and that I can return to these photos. And 
become happy about them once again. 
When sad days come, I look at them and 
remember that life consists of good mo-
ments, too. 

REDAKCJA DZIĘKUJE:

Hotelowi Sound Garden  
- soundgardenhotel.pl
Liniom lotniczym Eurolot - eurolot.com
Firmie Delsey - parisi.pl 

Modelka: Ania Piszczałka  
aniapiszczalka.com
Make-up: Anna Stelmaszczyk 
annastelmaszczyk.com

Produkcja: Monika Mieleszczuk  
- heimastudio.pl / Marcin Ranuszkiewicz 
- anywhere.pl





WYCHODZĘ PRZED BLOK NA SOPOCKIM OSIEDLU. PRZYSTAJĘ NA CHWILĘ 
I SŁYSZĘ MIŁY GŁOS PANI Z GPS-U: „ZA. 200. METRÓW. SKRĘĆ. W. PRAWO.”. 
W TAKIM RAZIE NIE MAM WYBORU – RUSZAM PRZED SIEBIE. W POSZUKIWANIU 
PRAWDZIWYCH SKARBÓW.

TEKST    KATARZYNA SZEWCZYK  FOT.: BEATA PAŃCZUK  
Zaczęło się kilka dni wcześniej, 

kiedy na spacerze ze znajomy-
mi jeden z nich przystanął na 
środku lasu i powiedział: „To 
tutaj, szukajcie”. Ale jak znaleźć 

cokolwiek pod kupą liści między drze-
wami? No to podpowiedź: „Znajdziecie to 
w promieniu 200 metrów”. Połaziliśmy, 
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M A L I  odkrywcy



porozglądaliśmy się, w końcu zobaczy-
liśmy coś innego, niż wszystko wokół 

– betonowy słupek z początku XX wieku, 
który, jak się okazało, wyznaczał niegdyś 
granicę Wolnego Miasta Gdańska. Ale 
w sopockich lasach takich pełno, a ten 
nie wygląda na jakiś wyjątkowy. Zaczę-
liśmy oglądać go ze wszystkich stron, aż 
znaleźliśmy malutkie wgłębienie na jego 
szczycie, a w nim coś na kształt naboju. 
Na szczęście dla nas znajomy solidnie 
zaopatrzył się w pęsetę i długopis, więc 
udało nam się to jakoś wydobyć. Otwo-
rzyliśmy nasze znalezisko. W środku 
znajdował się zwój malutkich karteczek, 

pieniądze i jedzenie oraz oczywiście tzw. 
logbook i ołówek, aby znalazcy mogli 
prowadzić swego rodzaju dziennik, co 
pozwala określić popularność skryt-
ki. Pierwszy odkrywca kesza – Mike 
Teague z Vancouver, dotarł do niego już 
kilka dni później, a 4 dolary ze skrytki 
wymienił na papierosy i kasetę magne-
tofonową, bo jedną z najważniejszych 
zasad geocachingu jest: „Jeśli coś bie-
rzesz, zostaw coś w zamian”.

Zainspirowani pomysłem Ulmera 
użytkownicy systemu GPS 2 września 
2000 roku utworzyli pierwszy tego 
typu serwis internetowy – geocaching.
com, który do tej pory jest największą 
bazą keszów na świecie. Dzisiaj w 184 
krajach poukrywanych jest prawie 2,5 
miliona skrytek, położonych w przeróż-
nych miejscach. Wrażenia nie robi już 
Paryż czy mała wieś na Syberii. Miasta, 
lasy i wzgórza są obecnie na porządku 
dziennym. Wyobraźcie sobie, że są kesze 
poukrywane prawie 2,5 kilometra poni-
żej poziomu morza, chociaż to też jest nic 
w porównaniu do... położonej 370 kilome-
trów nad Ziemią Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (swoją drogą, ciekawe ile 
wpisów zawiera jej logbook).

JAK W BIZNESIE
Oczywiście, jak chyba wszystko, przez 
niemal 15 lat geocaching uległ sporym 
zmianom. Samo zakładanie i szukanie 
skrytki według podanych współrzęd-
nych stało się nieco nudne, dlatego też 
zabawa jest nieustannie urozmaicana. 
Dzisiaj najważniejszy jest pomysł, trochę 
jak w biznesie. W jednym trzeba zachęcić 
klienta do skorzystania z usługi, w dru-
gim – do znalezienia kesza. Fajnie jest, 
kiedy przy okazji poszukiwań można 
dowiedzieć się czegoś ciekawego i coś 
interesującego zobaczyć. Właśnie dlatego 
najwięcej skrytek chowanych jest w po-
bliżu zabytków, np. na paryskich Polach 
Elizejskich, czy też miejscach mniej 
znanych, ale z jakiegoś powodu wartych 
odwiedzenia, takich jak ujście Wisły 
w pobliżu Świbna na Pomorzu, gdzie przy 
odrobinie szczęścia zobaczyć można 
wylegujące się na plaży foki, nie wspomi-
nając o urzekających krajobrazach.

Jednak ważna jest nie tylko lokalizacja, 
ale też forma. Bardziej zaangażowani 
geocacherzy tworzą ścieżki – tzw. mul-
ticache. Takim przykładem jest czeska 
Praga, w której można podążać szlakiem 
tamtejszych legend. Jeszcze ambitniej-
sze, ale też wymagające więcej czasu, 
chęci, a przede wszystkim mobilności 
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na których podpisało co najmniej kilka-
naście osób – pierwsza w listopadzie 2013 
roku. To właśnie był mój pierwszy kesz.

SPOD WODY DO GWIAZD
Ów „nabój” jest elementem większej 
zabawy. Geocaching, bo tak się ona na-
zywa, jest terenową grą, która polega na 
wyszukiwaniu wspomnianych keszów, 
czyli skrytek, za pomocą współrzędnych 
wskazanych przez odbiornik GPS. Co 
ciekawe, powstanie geocachingu było 
możliwe dzięki... prezydentowi Billo-
wi Clintonowi. Zaraz po tym, jak w na 
początku maja 2000 roku umożliwił on 
odbieranie sygnału Global Positioning 
System cywilom, niejaki Dave Ulmer 
wpadł na pomysł wykorzystania tego 
nie tylko w podróży. W lesie w okolicach 
miejscowości Beavercreek w stanie 
Oregon stworzył skrytkę o nazwie Ori-
ginal Stash Tribute Plaque, a jej współ-
rzędne udostępnił w grupie dyskusyjnej 
użytkowników odbiorników GPS. Było 
to duże, częściowo zakopane i odpo-
wiednio zabezpieczone wiadro, w któ-
rym znalazły się m.in. oprogramowanie 
nawigacyjne, kaseta VHS „George prosto 
z drzewa”, mały magnetofon, a nawet 



są skrytki zawierające wskazówki do 
kolejnych, które trzeba odwiedzić, aby 
dotrzeć do celu. I tak w przypadku serii 

„Polskie miasta”, żeby odkryć koordynaty 
końcowego, ukrytego w Warszawie kesza, 
należy zajechać do Torunia, Krakowa, 
Trójmiasta, Olsztyna, Tarnowa i dwu-
nastu innych miejscowości, oczywiście 
w kolejności, którą wskazują skrytki. 
Mało tego, wskazówki zazwyczaj nie są 
bezpośrednie – mają postać zagadek 
logicznych czy też azymutów, a z tym nie 
każdy sobie poradzi. Niektóre ze skrzy-
nek są więc prawdziwymi podróżniczy-
mi wyzwaniami, a ich znalezienie trwa 
nierzadko nawet kilka miesięcy.

UWAGA, MUGOLE!
Kesze mogą być duże, tak jak w przy-
padku wiadra Ulmera, średnie, a nawet 
mniejsze niż naparstek. Nie obowiązuje tu 
jednak zasada „im większe, tym łatwiej”, 
wszystko zależy od inwencji twórcy. 
Teoretycznie duży pojemnik znajdzie się 
szybciej niż ten mały, ale teoria w geoca-
chingu się nie sprawdza, bowiem coś jest 
zamaskowane lepiej, a coś gorzej. I tak mi-
kroskopijny kesz ukryty w murze pałacu 
w małym warmińskim miasteczku jest 
łatwiejszy do odkrycia, niż ten średniej 
wielkości schowany w obalonym drzewie 
w okolicach sopockiej Łysej Góry. Wszyst-
ko dlatego, że w pierwszym przypadku 
wskazówką jest zdjęcie, w drugim nato-
miast jedynie słowo „głęboko” (oczywiście 
oprócz współrzędnych geograficznych).

Jednak, tak jak wszystko, geocaching 
ma swoje zasady. O najważniejszej 

– „jeśli coś bierzesz, zostaw coś w za-
mian”, już wspominaliśmy, ale i od tego 
istnieją wyjątki w postaci tzw. Geocoin 
czy TravelBug – przedmiotu, którego 
przeznaczeniem jest „podróżowanie” od 
skrytki do skrytki. Kesz, rzecz jasna, 
powinien być odpowiednio zabezpieczo-
ny i odporny na działanie panujących 
wokół warunków, żeby jego zawartość 

nie została uszkodzona przez wodę czy 
zwierzęta. Zakładający skrytkę powinien 
jak najmniej ingerować w środowisko 
naturalne, nie powinien jej zakopywać, 
jak to było w przypadku pierwszego 
kesza, czy też umieszczać na terenach 
rezerwatów i parków narodowych, chyba 
że na wyznaczonym szlaku. To, co się 
w skrytce znajduje zależy od jej zało-
życiela, ale podstawą jest logbook, aby 
geocacherzy mogli pozostawić po sobie 
ślad. Każdy odkrywca może dołożyć do 
skrzynki co mu się podoba, oczywiście 
pod warunkiem, że rozprowadzanie tego 
jest w danym państwie legalne i nie jest 
to rzecz niebezpieczna (nawet pozornie) 
czy łatwo psująca się.

Każdy zarejestrowany kesz posiada 
swój opis w specjalnym serwisie inter-
netowym. Założyciel, oprócz rozmiaru, 
wskazówek i namiarów zobowiązany 
jest podać tam informacje niezbędne do 
odpowiedniego przygotowania, a przede 
wszystkim bezpiecznego odnalezienia 
skrzynki. Powinno się poinformować 
graczy o szacunkowym czasie poszu-
kiwań i o tym, czy da radę dostać się na 
miejsce pieszo lub rowerem, bo zdarza 
się, że potrzebna jest do tego np. łódka, 
narty czy sprzęt wspinaczkowy. Poszuki-
wacz powinien wiedzieć, w co powinien 
się wyposażyć. Najczęściej musi zabrać 
ze sobą tylko długopis, ale zdarza się, że 
do znalezienia i wydobycia kesza jest mu 
potrzebny magnes, latarka, a nawet świa-
tło UV. Ważne jest, żeby w opisie zawrzeć 
informacje o udogodnieniach, które mogą 
zachęcić gracza do szukania tego właśnie 
kesza, takich jak chociażby widoki, 
a jeszcze bardziej istotne są ewentualne 
zagrożenia, takie jak obecność zwierząt 
czy... mugoli, czyli – cytując „Harry'ego 
Pottera” – „niemagicznych gości”, a w tym 
przypadku ludzi nie mających pojęcia 
o tym, czym jest geocaching. Jest to jedno 
z największych zagrożeń dotyczących ge-
ocachingu, grożące zdekonspirowaniem 
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skrzynki, dlatego też przy prowadzeniu 
poszukiwań w miejscach publicznych 
i mocno uczęszczanych, należy zacho-
wać szczególną ostrożność.

Geocaching intensywnie rozwija 
się, a keszów z dnia na dzień przybywa. 
W 2009 roku na terytorium Polski było 
zaledwie tysiąc skrytek, dziś jest ich już 
ponad 16 tys. Nieważne, czy jedziemy 
w polskie góry, czy na Saharę – można 
coś znaleźć niemal w każdym zakątku 
świata. To pokazuje, że osób posiadają-
cych w sobie chociaż małą cząstkę od-
krywcy nie brakuje, wręcz przeciwnie – 
coraz więcej z nas chce doświadczyć tego, 
jak to jest być poszukiwaczem przygód. 

 IN ENGLISH

Little explorers  
I come out from a block of flats in one 
of Sopot districts. I stop for a second and 
hear a pleasant female voice coming from 
the GPS: „After. 200. meters. turn. right.”. 
Well if the directions are expressed in such 
a way, I have no choice – I follow. I follow 
to find the real treasures.  
 
It all started a couple of days earlier dur-
ing a walk I was having with my friends 
in the forest. Suddenly, in the middle of 
the forest, one of my friends stopped and 
said: „It’s here, start searching”. How on 
earth can you find something under 
a heap of dry leaves in the middle of the 
forest? The hint came straight away: „You 
can find it within the range of 200 meters”. 
So we started wandering around, looking 
carefully till we finally traced something 
that strongly differed from the surround-
ings – a cement pole that came from the 
beginning of the 20th century, which as 
we later found out, marked the borderline 
of the Free City of Gdansk. But there was 
nothing much special in that pole, in Sopot 
forests you can find a lot of them. Knowing 
this we took a closer look at the pole, view-
ing it from different angles until we finally 
saw a small hole at the top of it with an 
object that looked like a bullet inside it. We 
were lucky enough that our friend guide 
had tweezers and a pen in his bag so we 
could easily take out the object. The object 
which looked like a bullet turned out to 
be a scroll of small paper slips signed by 
more than a dozen of people - the first one 
left their signature in November 2013. That 
was my first "cache".
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FROM UNDERWATER TO THE STARTS
The above mentioned „bullet” is part 
of a larger game called „geocaching”. 
Geocaching is an outdoor game that 
is about searching and finding the so 
called "cache" by following the coordi-
nates given by the GPS device. What's 
interesting, geocaching was born thanks 
to... president Bill Clinton. Bill Clin-
ton issued the act permitting the civil 
citizens to receive the Global Positioning 
System's signal. At the beginning of May 
2000Right after that, Dave Ulmer came 
up with an idea of using this signal not 
only for travelling. In the forest located 
in Oregon state near Beavercreek, Ulmer 
constructed a cache called "Original 
Stash Tribute Plaque" and made its 
coordinates accessible for the members 
of GPS receivers' discussion. The cache 
was a large well packed bucket hidden 
deep in the earth. Inside the bucket 
there were such elements as: naviga-
tion software (Delorme Topo USA), VHS 
cassette with „George of the Jungle”, 
a small cassette player, money, food and 
of course the so called "logbook" and 
a pencil - designed especially for those 

explorers who find the bucket and will 
note it down. The "logbook" helps to 
keep record of the cache's visitors and 
thus judge its actual popularity. The first 
explorer of the cache – Mike Teague 
from Vancouver, reached the place just 
a couple of days after the bucket was 
hidden by Ulmer. Teague took out the 4 
dollars from the cache and put cigarettes 
and a tape instead, because one of the 
main rules of geocaching is: „If you take 
something, leave something in its stead”.

On the 2nd September 2000, the users 
of the GPS system - inspired by Ulmer's 
idea - created the first internet portal 
devoted to geocaching (www.geocaching.
com). Up till now the portal serves as 
the world's largest database of caches 
located all over the world. Today, in 184 
countries, there are almost 2,5 mil-
lion caches hidden in different places. 
Paris or a small village in Siberia are no 
longer exciting locations for hiding and 
finding the caches. Cities, forests, hills 

- these are very typical locations. But 
imagine that there are caches hidden 
2,5 km below the sea level. Although in 
truth this is nothing in comparison tothe 

International Space Station located 370 
km above the earth (by the way, I wonder 
how many times its logbook has been 
opened by explorers).

IT'S JUST LIKE IN BUSINESS
Of course, like almost anything else, 
geocaching has also undergone huge 
changes in the last 15 years. The simple 
act of constructing the cache and giving 
its coordinates turned out to be a bit 
boring therefore the game is constantly 
modernised to provide adrenaline. What 
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matters today is the concept - just like 
in business where you have to lure the 
customer to use your service. In the case 
of geocaching you have to ignite in some-
one the will to find the cache. It is really 
great if while searching for the cache 
you can also learn something interesting 
or see something worth seeing. That's 
why most of the caches are being hidden 
near monuments and historical build-
ings, for example in the Elysian Fields 
or less known places which are worth 
seeing, such as the mouth of Vistula 
River near Świbno in the Pomeranian 
region, where, if you are lucky enough, 
you can come across seals resting on the 
beach and explore the amazing land-
scape. However, not only the location of 
the cache matters in this business, but 
also its form. More advanced geocachers 
create special paths – so called “mul-
ti-caches”. Prague is a good example of 
this practice, since caches are located 
there along the route of Prague legends. 
There are even more ambitious mul-
ti-caches that direct you to other caches 
that you should visit in order to get to 
the final destination. These however 
demand more time, will and mobility 
from the seekers. For example in case of 
the series entitled „Polish cities” in order 
to get the coordinates of the final cache 
located in Warsaw you have to first visit 
Toruń, Cracow, Tricity, Olsztyn, Tarnów 
and twelve other cities, and you have to 
visit them in the precise order given by 
the caches. What’s more, the directions 
hidden in the caches are not always 
direct – they often have a form of logic 
riddles or azimuths that not everyone 
can tackle with. So some of the caches 
are real challenges for the explorers and 
it can take many months to find them.

WATCH OUT – MUGGLES!
Caches can be large, like Ulmer’s bucket, 
middle-sized and even as small as the 
eye of the needle. But the rule „the larger 
it is, the easier to find it” does not operate 
in geocaching. Everything depends on 
the creativity of the cache’s designer. In 
theory it should be easier to find a large 
cache but the theory does not work in 
geocaching, because in this game some 
of the caches are very well hidden and 
have a perfect camouflage and the oth-
ers are not. So it might be easier to trace 
a minute cache hidden in the walls of the 
castle located in a small city in Warm-
ia rather than a middle-sized cache in 
a fallen tree near the Łysa Mountain in 

Sopot. And the reason for that is that to 
find the minute cache you get a photo 
as a hint and to find the second cache it 
is the word „deep” that is guiding your 
search (plus geographical coordinates 
of course). 

But like everything we encounter, also 
geocaching has its rules. I have already 
mentioned the central rule - „if you take 
something, leave something in its stead” 

– but you can also make an exception to 
this rule in the form of the so called “Ge-
ocoin” or “TravelBug” – an object whose 
purpose is to travel from one cache to 
another. Another rule is that the cache 
has to be well secured and resistant to 
the surrounding natural conditions so 
that its content does not get destroyed by 
animals or water. However the person 
who creates the cache should respect the 
natural environment and not interfere 
with it too much. So the cache should 
not be buried in the ground, like Ulmer’s 
bucket, nor should it be placed in such ar-
eas as natural reserves or national parks, 
unless it is placed on defined paths. The 
content of the cache depends on its cre-
ator, but the basic element that has to be 
there is the logbook that allows geocach-
ers to leave a trace of the their visit to the 
cache. Each explorer can put anything 
he or she desires into the cache, but the 
rule here is that it has to be an object that 
is not dangerous, not easily broken and is 
legal in a particular country.

Each registered cache has to have a de-
scription uploaded in the special internet 
service portal. Apart from the size, direc-
tions, geographical coordinates, the cre-
ator of the cache should also provide the 
internet service portal with information 
which helps the explorers to prepare well 
for the trip and allow them to safely find 

the cache. You should inform the players 
about the estimate time of the search and 
about the means that the cache can be 
reached by. The players should know what 
equipment they need to have with them 
and whether they can reach the cache 
by bike, on foot, or if they need a boat 
or climbing equipment to do it. In most 
cases the only thing the player needs is 
a pencil but in some cases  he or she will 
need a magnet, a flashlight or UV light to 
find and take out the cache from its hiding 
place. It is important that the cache’s 
description provides the player with 
information about benefits that he player 
can get from searching from the cache, 
such as description of beautiful sights, 
that will propel his/her will to search for 
it. But more importantly, cache’s descrip-
tion should include information about 
potential danger and perils such as the 
presence of wild animals or muggles – 
citing „Harry Potter” – “unmagical guests” 
who in this case are people who know 
nothing about geocaching. These people 
are by far the largest peril for geocaching, 
because they might disclose the cache 
not even realising it. Therefore if you plan 
to put a cache in a public space you need 
to be extremely careful. Geocaching is 
developing very rapidly and from day to 
day there are more and more caches all 
over the world. In 2009 in Poland there 
were only one thousand caches and now 
there is more than 16 thousand of them. It 
doesn’t matter if you go to Polish moun-
tains or to Sahara desert – you can always 
find a cache there. It means that the world 
abounds in people who have at least 
a drop of explorer’s blood in them and 
there are more and more of us - people 
who want to experience the thrill of being 
an adventurer grows.  





CROWDFUNDING TO IDEA, DZIĘKI KTÓREJ ŚWIATŁO DZIENNE UJRZAŁO 
TYSIĄCE NIEZALEŻNYCH PŁYT, GIER I FILMÓW. OD NIEDAWNA STAJE SIĘ 
CORAZ POPULARNIEJSZA TAKŻE WŚRÓD POLSKICH TWÓRCÓW.

TEKST:    KAJETAN KUSINA   

Każdy początkujący 
twórca ma świadomość 
jak trudnym zadaniem 
jest wydanie swojego 
dzieła. Nieważne czy 
jest się muzykiem, 

filmowcem czy twórcą gier komputero-
wych, w dzisiejszym świecie na wszystko 
potrzeba pieniędzy, a wielkie korporacje 
niechętnie patrzą na ryzykowne pomy-
sły nie poparte znanym nazwiskiem. 
Wszystko podlega kalkulacji i nawet za-
interesowanie potencjalnych odbiorców 
nie przekonuje wydawców do ryzyka. 
Na szczęście rozwój Internetu stworzył 
wiele nowych opcji dla ludzi pragnących 
wyprowadzić owoce swojej pracy na 
szersze wody. Jedną z takich możliwości 
jest crowdfunding.

MAM POMYSŁ, POMÓŻCIE
Najpopularniejszą stroną zajmującą się 
wspieraniem niezależnych projektów 
jest portal kickstarter.com. Stojąca za 
nim idea jest bardzo prosta: osoba chcą-
ca zrealizować dany pomysł ustawia 
profil swojego projektu, gdzie opisuje 
jego założenia i kwotę, która jest potrzeb-
na na jego wykonanie. Od tego momentu 
wszystko zależy od dobrych chęci użyt-
kowników portalu. Oczywiście nikt nie 
oczekuje pieniędzy za darmo, dlatego też 
większość projektów posiada odpowied-

nie progi pieniężne. Powiedzmy, że ktoś 
chce wydać płytę, więc za 10 dolarów 
oferuje dostarczenie gotowego egzem-
plarza. Przy wyższych kwotach może 
zaoferować autograf, koszulkę, edycję 
limitowaną lub na przykład imprezę 
z członkami zespołu. Wyobraźnia twór-
ców pod tym względem nie zna granic, 
a internauci chętnie korzystają z takich 
oryginalnych pomysłów. Warto wspo-
mnieć, że wpłacający nie ryzykują stratą 

pieniędzy, bo jeśli projekt nie uzbiera 
wystarczającej sumy, cała kwota wraca 
do ich kieszeni. Kickstarter przyciąga 
głównie początkujących twórców, ale 
coraz częściej korzystają z niego znane 
osobistości, które mają dość użerania 
się z działem marketingu dużych firm. 
W ten sposób nakręcił swój ostatni film 
znany aktor i reżyser Zach Braff, płytę 
nagrała słynąca z niezależności Aman-
da Palmer, a tworzący ambitne gry kom-

Crowdfunding  
po polsku
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puterowe Brian Fargo tworzy obecnie 
dwa tytuły, które nigdy by nie powstały 
bez oddolnego wsparcia.

CROWDFUNDING W POLSCE
Moda na wspieranie akcji crowdfundi-
gowych przybyła także do naszego kraju 
i zaczyna przynosić coraz ciekawsze 
rezultaty. – Myślę, że początki popula-
ryzacji polskiego crowdfundingu dalej 
trwają. O ile to zjawisko ma zdecydowanie 

więcej niż rok na karku, o tyle to właśnie 
w ciągu ostatniego roku temat nabrał 
rozpędu dzięki głośnym projektom, jak 
chociażby projekt gry „Franko 2“ czy 
powrót czasopisma „Magia i Miecz“. Nadal 
jest to temat świeży i ludzie dopiero za-
czynają dostrzegać potencjał kreatywny 
w sile społeczności – opowiada Grzegorz 
Młudzik z portalu Wspieram.to. Wspo-
mina także, że jak na razie największą 
popularnością cieszą się gry (planszowe 

i elektroniczne), muzyka i ostatnim cza-
sem komiksy. Wynika to między innymi 
z „sprawdzalności” i możliwości zamiesz-
czenia próbek danego produktu. Przesłu-
chanie utworu, przeczytanie rozdziału 
komiksu i zagranie w demo gry zwiększa 
wiarygodność i sprawia, że zainteresowa-
ni chętniej inwestują swoje pieniądze.

Do największych sukcesów finansowych 
na Wspieram.to należą zbiórka na reak-
tywację pisma „Magia i Miecz” (98 375 zł) 

JOI – WIKIMEDIA.ORG
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i stworzenie gry planszowej „Pan Lodo-
wego Ogrodu” na podstawie kultowej serii 
Jarosława Grzędowicza (124 151 zł). Jednak 
Młudzik tłumaczy, że sukces finansowy 
to nie jedyna istotna kwestia. – Sukces jest 
dość względny, jedni zaliczą do tego ilość 
zebranych funduszy, inni zasięg medialny 
i ilość samych wspierających, a inni jakość 
ukończonego dzieła, które miało być celem 
projektu. Poza tym, każda kategoria rządzi 
się swoimi własnymi prawami i skalą. Na 
przykład komiksy potrzebują zupełnie 
mniejszego nakładu finansowego niż gry 
planszowe i zebranie 10 tysięcy („Umarłem 
na Gibraltarze“) jest wielkim sukcesem – 
w kategorii komiksu.

Oczywiście możliwości zbiórki pienię-
dzy przyciąga także potencjalnych oszu-
stów. W Stanach Zjednoczonych zdarzają 
się trefne akcje, ale na szczęście ten 
problem na razie omija Polskę. Rodzime 
portale dokładnie weryfikują zarówno 
projekty jak i twórców, ale i tak naj-
ważniejsze jest zaufanie wspierających. 
Polacy nie szastają pieniędzmi na prawo 
i lewo, dzięki temu uważnie podchodzą 
do takich spraw. Jednak zaufanie spo-
łeczne coraz bardziej rośnie i możliwe, 
że pełną siłę polskiego crowdfundingu 
przyjdzie nam dopiero poznać. 

 IN ENGLISH

Polish crowdfunding  
Crowdfunding is a concept that allowed 
thousands of independent music records, 
games and films to see the light of day. 
Recently, this idea is becoming more and 
more popular among Polish artists. 

 
Every artist-beginner knows how dif-
ficult it is to produce and promote his/
her art. No matter if you are a musician, 
film-maker or if you are a computer 
games designer - you need money to sur-
vive in today’s world and the large cor-
porations unwillingly fund risky ideas 
not endorsed by a celebrity or a famous 
person. Today, all is subject to meticulous 
calculation and even if there is a number 
of potential recipients interested in what 
you do, this will not convince the pub-
lisher to take the risk. And at this point 
you can count on internet that has creat-
ed a number of tools to help those people 
who want to bring the fruits of their 
creativity and innovation to broad waters. 
Crowdfunding is one of these tools. 

I HAVE AN IDEA, PLEASE SUPPORT ME
Kickstarter.com – is the most popular 
internet portal that promotes independ-
ent projects. It’s main idea is very simple: 
a person who wants to realise a give 
project has to create a project’s public 

profile with a detailed description about 
the project concept and the amount 
necessary for its realisation. And from 
this very moment everything depends 
on the free will of the portal users – they 
decide if they want to support the project 
or not. It is obvious, however, that no one 
expects to get money for nothing so most 
of the projects have particular financial 
thresholds. Let’s say that someone wants 
to publish a record, so for 10 dollars he/
she offers to deliver a fresh published LP 
to the donor. If the donor gives a larger 
amount the author of the project will offer 
an autograph, a t-shirt, a limited edition of 
the record or a party with band mem-
bers. Artists who use kickstarter are very 
creative as regards prizes and thank-you 
gifts and the portal users willingly use 
such original offers. What’s important, 
those who support a project by donating 
a given amount do not risk losing their 
money because if the project does not 
manage to collect the necessary amount, 
all the collected money will go back to the 

Dzięki 
crowdfundingowi 

nakręcił swój 
ostatni film znany 

aktor i reżyser 
Zach Braff, a płytę 

nagrała słynąca 
z niezależności 

Amanda Palmer

DAVID SHANKBONE – WIKIMEDIA.ORG
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donors. Kickstarter attracts mainly artists 
who are at the beginning of their career. 
However famous artists and celebrities 
use it more and more often in order to 
avoid the hassle for money they usually go 
through with the marketing departments 
of large companies. Zach Braff – famous 
actor and director – used Kickstarter to 
collect money for making his recent film. 
Also Amanda Palmer – famous for her in-
dependence - used Kickstarter to publish 
her new record. Also Brian Fargo is using 
Kickstarter to support and promote his 
new very ambitious computer games that 
would have never seen the light of day if 
not for the roots support. 

CROWDFUNDING IN POLAND 
The crowdfunding trend has also 
reached Poland where its achieving more 
and more interesting results. 

– I think that crowdfunding is still mak-
ing its first steps in Poland and its hype 
is yet to come. The idea of crowdfunding 
has appeared in Poland over a year ago, 
but it was last year that helped to propel 
this phenomenon thanks to such famous 
projects as „Franko 2“ computer game 
or the resumption of „Magia i Miecz“ 

magazine. But still crowdfunding is 
a fresh concept and people are slowly 
recognising the creative potential of 
working in a collective (“crowd” from the 
idea’s name) – says Grzegorz Mludzik 
from the Wspieram.to internet portal. 
As Grzegorz Mludzik mentioned, among 
the most popular crowdfunding projects 
are games (board games and electronic 
games), music and sometimes comics. 
This is due to fact that these projects are 
most “verifiable” ones and they allow 
their creators to upload a lot of product 
samples on the project profiles. Allowing 
the portal users to listen to a track from 
the record, read a comic chapter or play 
a game demo rises the project’s credibil-
ity and makes the potential supporters 
more eager to invest their money. The 
most financially successful projects on 
the Wspieram.to portal are - resumption 
of „Magia i Miecz“ magazine project (98 
375 PLN) and the board game „The Lord 
of the Ice Garden” inspired by the leg-
endary series of fantasy novels by Jaro-
slaw Grzedowicz (124 151 PLN). However 
as Mludzik highlights, financial success 
is not the most essential issue. – Success 
is a very relative thing. Some measure it 

with the amount of Money they managed 
to collect, some look at the media reach 
and the number of supporters, others 
will see success in the quality of the re-
alised project. Furthermore, each project 
category abides by its own rules and its 
own scale. For example comic books 
demand a much lower financial support 
for production than board games and so 
the fact that „I died on Gibraltar“ collect-
ed 10.000 PLN is a great success in the 
category of comic books.  

Crowdfunding also attracts potential 
internet scammers. Internet frauds 
on crowdfunding portals have been 
recorded in USA. Fortunately this 
problem has not appeared in Poland yet. 
Polish crowdfunding portals metic-
ulously verify both the projects and 
their authors, but all in all it is the trust 
of the potential donors that matters 
most. Generally speaking, people in 
Poland are not very rich and so they 
are very careful with such phenome-
na as crowdfunding. Nevertheless the 
social trust is slowly growing among 
Poles and perhaps the full strength and 
potential of the Polish crowdfunding is 
yet to come.  

BIZNES    BUSINESS

www.marekkondrat.pl

Wino to opowieść,  
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Gaba Kulka – The Escapist 
WYD. MYSTIC  Ostatnio w kolejnych projektach Gaba za-
skakiwała kreatywnością tematycznych 
pomysłów („Baaba Kulka”, „Wersje”), teraz 
wraca do swych pierwszych muzycznych 
inspiracji sprzed lat, ale bogatsza chociaż-
by o fantastyczne porozumienie muzyczne 
z zespołem, z którym zna się już intuicyj-
nie. Melodyjność klasyków rockowej bal-
lady i punkowy pazur jednocześnie, a do 
tego jazzowe podteksty, czyli – jak zwykle 
u Kulki – jej unikatowy tygielek. Plus pro-
dukcja Marcina Borsa – w przypadku tej 
artystki pełnoprawnego członka zespołu 
o często decydującym głosie.  Świetny, 
dojrzały album. 

Gaba Kulka – The Escapist
RELEASED BY MYSTIC

In her two previous projects, Gaba was 
surprising us with creative, thematic ideas 
(Baaba Kulka, Wersje) and now, enriched 
by for example a fantastic agreement with 
her band she knows already by intui-
tion, the singer has returned to her first 
musical inspirations from many years ago. 
The album is a perfect example of Kulka’s 
unique melting pot. She combines the 
melodiousness of classical rock ballads 
with a taste of punk and jazz-like subtexts. 
Plus production by Marcin Bors, who – in 
the case of this artist – is a full member of 
the band. It is often his voice that plays the 
leading role. A great, mature album. 

Natalia Nykiel  
– Lupus Elektro
WYD. UNIVERSAL

Kolejny powód, by moja niechęć do castin-
gowych programów muzycznych została 
nieco przefiltrowana. Mocna osobowość 
i właściwy opiekun artystyczny (znakomi-
ty Fox) pozwoliły na stworzenie albumu, 
który nie tylko resetuje dotychczasowe, 
przeróżne ścieżki muzyczne Natalii, ale 
i daje naszej scenie electropop mocnego 
kopa. Nosowska i Budyń też są chyba tego 
zdania, bo z pewnością bardzo starannie 
dobierają sobie artystycznych klientów. Na 
pewno jedno z odkryć roku.  

Natalia Nykiel  
– Lupus Elektro
RELEASED BY UNIVERSAL 
Another reason for me to revise a bit my 
aversion to musical TV shows. Her powerful 
personality and the right artistic supervi-
sor (excellent Fox) allowed her to create an 
album that not only resets Natalia’s previous 
different musical paths, but also gives the 
Polish electropop scene a huge kick. And 
I think that Nosowska and Budyń, who 
wrote lyrics for the album, are of the same 
view because they always select their artis-
tic clients carefully. It is certainly one the 
greatest discoveries of this year. 
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Piotr Metz poleca
Recommended by Piotr Metz

TEKST    PIOTR METZ 

Robert Plant – Lullaby 
and... The Ceaseless Roar  
WYD. NONESUCH

Główny hamulcowy dalszego wskrzesza-
nia Led Zeppelin o dziwo na nowym albu-
mie po m.in. countrowych wycieczkach 
z Allison Krauss porusza się po terytorium 
bardzo bliskim macierzystej grupie. Fol-
kowo-orientalne inspiracje a'la „Kashmir” 
i „Rain Song” poszerzone są tu o czarny 
funk bliski afrykańskim inspiracjom 
Petera Gabriela i korzenne amerykańskie 
dźwięki. A pan Robert śpiewa dziś bardziej 
kolorowo niż kiedykolwiek w Led Zeppelin, 
zastępując zwierzęcą siłę wszechstronno-
ścią. I trudno się dziwić, że zdecydowanie 
woli pracować na własne konto. 

Robert Plant – Lullaby 
and... The Ceaseless Roar
RELEASED BY NONESUCH 
Serving as the main brake on the further 
renaissance of Led Zeppelin, Plant (after 
e.g. country trips with Allison Krauss) 
surprisingly explores a similar territory to 
the one taken by his original group on his 
new album. Folk and oriental inspirations 
à la “Kashmir” and “Rain Song” are en-
riched here with black funk close to Peter 
Gabriel’s African inspirations and sounds 
rooted in America. And Robert himself 
sings more colourfully than he ever did in 
Led Zeppelin, substituting animal strength 
with versatility. And no wonder he prefers 
to chalk it all up to himself. 
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Od mniej-więcej 
pół roku gmina 
buduje na mojej 
wsi kanalizację. 
Przez te pół roku 

pracownicy firmy z Międzyrzecza zdąży-
li mnie zobaczyć w wielu samochodach. 
Citroenie C-Elysee, BMW X5, mercedesie 
klasy S, BMW X1, volkswagenie Beetle, 
Z4, 5 kombi, golfie R, kabriolecie 640, Ale 

tylko jedno auto sprowokowało ich do 
jakiegoś komentarza.

Spotkania z panami pracownikami 
odbywały się zawsze w oparciu o podob-
ny scenariusz. Podjeżdżałem. Szukałem 
brygadzisty. Witałem się. Pytałem: „no to 
kiedy panowie u nas zaczną?”. Brygadzi-
sta odpowiadał: „za jakieś dwa tygodnie”. 
Żegnałem się i odjeżdżałem. Ale kiedy 
pewnego dnia podjechałem mercede-

OD MNIEJ-WIĘCEJ PÓŁ ROKU GMINA BUDUJE NA MOJEJ WSI KANALIZACJĘ. 
PRZEZ TE PÓŁ ROKU PRACOWNICY FIRMY Z MIĘDZYRZECZA ZDĄŻYLI MNIE 
ZOBACZYĆ W WIELU SAMOCHODACH. CITROENIE C-ELYSEE, BMW X5, MERCEDESIE 
KLASY S, BMW X1, VOLKSWAGENIE BEETLE, Z4, 5 KOMBI, GOLFIE R, KABRIOLECIE 
640, ALE TYLKO JEDNO AUTO SPROWOKOWAŁO ICH DO JAKIEGOŚ KOMENTARZA. 

TEKST    MARCIN KĘDRYNA   FOT.    MAT. PRASOWE
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Mercedes.
 Z tych większych
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sem klasy V, brygadzista do scenariusza 
wprowadził modyfikację. Otóż zanim 
zdążyłem coś powiedzieć, zaczął pierw-
szy – super auto – powiedział. 

Kilka miesięcy temu dotarło do mnie, 
że gdybym dwadzieścia lat temu poszedł 
do UOP-u to dziś mógłbym być kierowcą 
porządnego samochodu. Mogłaby to być 
A8, mogła S-klasa, ale równie dobrze 
mógłbym jeździć mercedesem klasy V 
w wersji z czterema lotniczymi siedze-
niami z tyłu ustawianymi na wszelkie 
możliwe sposoby. Mógłbym jeździć na 
lotnisko i odbierać gości mojego pra-
codawcy. I byłbym zachwycony pracą, 
bo w tym aucie kierowca naprawdę ma 
świetnie. Pewnie bym zazdrościł trochę 
kierowcy wożącemu właściciela S-klasą. 
Ale może nie, bo on musiałby się z pasa-
żerem integrować. Niechętnie bym jeź-
dził w dłuższe trasy, bo powyżej 140 km/
godz. w samochodzie robi się głośno. Ale 

 
My meetings with these gentlemen 
always followed a similar scenario. 
I drove up. I looked for the foreman and 
greeted him. And I asked: “so when are 
you going to start at our place?”. The 
foreman replied: “in about two weeks”. 
I said goodbye and drove away. But when 
one day I drove up inside a new Mer-
cedes V-Class, the foreman introduced 
a modification to the scenario. Before 
I even had the chance to say something, 
he started himself. “Nice car,” he said.

I realized several months ago that if 
I had started working in the Office for 
State Protection twenty years ago, today 
I could be driving a decent car. It could 
be an A8 or an S-Class, but I could be 
just as well driving a recent Mercedes 
V-Class with four rear seats that can be 
arranged in all combinations possible. 
I could be driving to the airport to col-
lect my employer’s guests. And I would 
always be delighted with my job because 
this car makes the driver feel great. 
I would probably envy someone driving 
the owner around in an S-Class. But not 
necessarily because he would have to 
integrate with the passenger. I wouldn’t 
be that willing to drive on longer routes 
because it becomes noisy in the car 
when you exceed 140 kph. But if I had to, 
I would play myself some pretty good au-
dio. And the noise wouldn’t disturb me.

Well, many other European com-
panies produce quite nice vans. They 
produce even better ones. But none of 
them is a Mercedes. 

Mogłaby to być 
A8, mogła S-klasa, 
ale równie dobrze 
mógłbym jeździć 

mercedesem klasy 
V w wersji z czte-
rema lotniczymi 

siedzeniami z tyłu 
ustawianymi na 

wszelkie możliwe 
sposoby.

gdybym jeździł sam odpalałbym niezłe 
audio. I hałas by mi nie przeszkadzał. 

Cóż wiele innych europejskich firm 
robi całkiem niezłe busy. Ba, robi 
nawet busy lepsze. Ale żaden nie jest 
mercedesem. 

 IN ENGLISH

A Mercedes. A larger one.
The local government has been 
constructing a sewage system in my 
village for more or less a year. The 
employees from the company from 
Międzyrzecze saw me in many cars 
throughout this time. There was a Citroen 
C-Elysee, a BMW X5, a Mercedes 
S-Class, a BMW X1, a Volkswagen Beetle, 
a Volkswagen Z4, a Golf Variant, a Golf R and 
a 640 Cabrio. But only one car goaded 
them into some commentary.
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GT3. Życie 
należy do tych, 
co dają radę 
 

Poznań jest miastem za-
skakującym. Stare Miasto 
jest większe niż warszaw-
skie a Urząd Miasta ma 
o wiele mniej pokoi. Mają 
w Poznaniu synagogę, 

którą przerobili na pływalnię miejską, 
a kiedy zaczęła przeciekać zdjęli szyld 
i spokojnie czekają aż obeschnie. Mają 
też blisko rynku przebogaty kościół, 
który jest cały z marmuru. Ale tak 

naprawdę to marmur jest z drewna. Na 
przystankach tramwajowych dziewczy-
ny czytają książki a nie magazyny o mo-
dzie. Na wieczorne spotkania przycho-
dzą w czerwonych sukienkach. Niestety 
rosną wysokie, więc chłopaki, żeby 
opowiedzieć o sobie, muszą wyciągać 
szyje. Na ulicy Chwaliszewo mają salon 
urody dla psów „Nowy Jork”, a dla kotów 
przychodnię „Kociak”. To wiele mówi 
o różnicach między psami i kotami. 

Mają też ciastka z dziurką i nocne kluby 
tuż obok urzędu stanu cywilnego.

Straciłbym to wszystko gdyby nie 
wyścigi Porsche GT3.

Hotel Puro na Stawnej 12. Wszyst-
ko sterowane tabletami. Witają nas 
Marek Sworowski z Porsche i Wiesław 
Lukas, promotor Porsche Platinum GT3 
Cup Challenge. Zajął się organizacją 
tych wyścigów z czystego patriotyzmu. 
Chciał coś zrobić dla Polski.

– To ciężki temat – opowiadał. – Po-
trzeba milionów, ludzi z pasją, zaanga-
żowania. Premier lubi piłkę nożną, więc 
kraj buduje Orliki. Tak to działa. Więc 
znalazłem ludzi, którzy tak jak ja kocha-
ją samochody. W Polsce są talenty, ale 
poza Kubicą nikt nie ma szans ścigać się 
w wyścigach. A to piękny sport. Nieby-
wała, rodzinna atmosfera. 

CZASAMI MYŚLISZ, ŻE TO PO PROSTU WYŚCIGI. ALE 
WSZYSTKO ZALEŻY OD TOWARZYSTWA. BYWA, ŻE TO 
PRAWDZIWA SZKOŁA ISTNIENIA.

TEKST    GRZEGORZ KAPLA   FOT.    MAT. PRASOWE



 27 

Robert Lukas zaczynał jako siedem-
nastolatek od wyścigów seicento. Nie 
umiał sobie poradzić z klasyczna skrzy-
nią, uczył się dwa tygodnie. Wyleciał na 
czwartym zakręcie.

– Nie wolno się poddawać – twierdzi 
Wiesław. – Życie należy do tych, co dają 
radę. Ale jak się ściga, to już nie patrzę. 
Miał wypadek w tym GT3. Skasował 
auto za 200 tys. euro. I zaliczył szpital. 

Wyścigi Porsche były bardzo hała-
śliwe i na asfalcie zostawała po nich 
zdarta guma. W samochodach nie 
było miejsca dla pasażera tylko sta-
lowe klatki i wzmocnienia. Z ciężkich 
sprzętów tylko gaśnice. Gaśnice stały 
też wokół toru. Krążyły tam patrole 
ratowników Straży Pożarnej. Toru 
broniły wzmocnione bariery, zapory 
z nowiutkich opon, które ktoś specjal-
nie podziurawił i powiązał drutem, i re-
gulamin, który nie pozwalał fotografom 
bez pomarańczowej kamizelki zbliżać 
się na dwadzieścia kroków. Kierowcy 
mieli na sobie niepalne kombinezony 
i kaski. Pędzili po 250 na godzinę ale 
nie było żadnego wypadku. Pretendenci 
do tytułu Mistrza Polski wyprzedzali 
się aż sześć razy. Walka była na poważ-
nie. Jeden samochód uszkodził nieco 
spojler. Mechanicy wymienili go w 31 
sekund. W warsztacie taka naprawa 
zajęłaby ze 3 godziny.

Wieczory w Poznaniu są bardzo 
pogodne i ciepłe, jak na koniec września. 
Byliśmy w Momo. Znałem już knajpkę 
o takiej nazwie w Kaza, skąd szliśmy 
do klasztoru Ki. Obchodził tysiąclecie 
istnienia i przyjechał do niego Dalajla-
ma a jego śladem tysiące Tybetańczy-
ków. Można było z nimi porozmawiać 
o duchach i o tym jak wrócić do nieba. 
Tym razem rozmawialiśmy o plusach 
i minusach życia w korporacji. Dowie-
działem się, że na imprezach Porsche 
występują zawsze te same hostessy, bo 

bardzo trudno jest znaleźć dziewczyny, 
które będą potrafiły z pasją i znaw-
stwem rozmawiać z klientami o 911. 
Więc grupka tych, co umieją, podróżuje 
po wszystkich eventach. Od dawna ma-
rzyłem o tym, żeby porozmawiać z któ-
rąś z tych pięknych dziewczyn ale do tej 
pory zupełnie nie wiedziałem od czego 
zacząć. Teraz wiem, że trzeba zapytać, 
gdzie Porsche ma silnik. 

Na wyścigach czułem się nieswojo, 
bo wszyscy wszystkich znali a ja nie 
znałem nikogo i nikt mnie nie znał. I nie 
było wódki, tylko mnóstwo wymyślnych 
potraw, za które płacił Orlen. Potem 
przyjechał kolega Tomasz i przynaj-
mniej jego znałem, więc staliśmy blisko 
siebie. On w swetrze, ja w koszulce 
z napisem „Olivier opanuj się”, bo nigdy 
nie trzeba tracić nadziei. 

– A pan skąd, bo pana nie znam – 
zwrócił się do mnie uprzejmie szef 
PR-u Orlenu. Powiedziałem mu, że 
jestem niezależnym lajfstajlowym 
publicystą. I wtedy wysiadła z limuzy-
ny Sonia Bohosiewicz. Tłum mężczyzn 
rzucił się żeby sobie zrobić z nią zdjęcie 
a ona szła przez ten tłum jak spartański 
wojownik szedł przed legion żołnierzy 
Kserksesa. Bezlitośnie. Podeszła do 
mnie i pocałowała mnie w policzek.

– Dobrze cię widzieć - powiedziała. I po-
czułem się jakbym to ja wygrał te wyścigi.

Naprawdę wygrał Robert Lukas. 
A w klasie Silver Grzegorz Moczulski.

Wyścigi były bardzo emocjonujące, 
ale na koniec okazało się, że ci co wy-
grali, to nie wygrali bo ich samochody 
są o generację zbyt nowe do GT3 i będą 
mogli wygrać w nic dopiero za rok. 

– To za rok nikomu nie dadzą szansy – 
zmartwiłem się. Bo samochody ze skrzy-
nią w łopatkach kierownicy są o sekundę 
szybsze do setki od tych z lewarem.

– No coś ty – powiedział kolega Śliwa – 
za rok pozostali też sobie kupią nowe 911. 
Jak kogoś stać na poprzedni model, to go 
też stać na nowy. 

Kiedy wracaliśmy przyznałem się, że 
się nie znam na samochodach, bo w laj-
fstajlowych gazetach pisze się o emo-
cjach a nie o danych technicznych. 

– Ale co z tego? – zapytał kolega Śliwa.
– Chciałbym wiedzieć jaki jest najlep-

szy samochód na świecie.
– Porsche – powiedział kolega Śliwa.
– Ale który wybrać?
– No 911, 918, albo 911 4S, albo...
– Ale ja nie o to pytam, tylko o kolor.
– Czerwony – powiedział kolega Śliwa 

ze śmiertelną powagą. – Czerwony jest 
najszybszy. 

 IN ENGLISH

GT3. Life belongs to 
those who have the guts  
Sometimes you think it is just a race. But 
it all depends on the company you are 
racing with. Sometimes racing is really 
a survival camp.
 
Poznań is a surprising city. The Old Town 
is larger than the one in Warsaw and the 
City Council has far less rooms than the 
City Council in Warsaw. They also have 
a Synagogue in Poznań, that has been 
turned into a public swimming pool. 
When it started to leak, the owners took 
of the sign „Swimming Pool” and they are 
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patiently waiting for the water to dry out. 
Close to the main square there is a richly 
decorated church made of marble, which 
in fact is a marble made of wood. On 
Poznań tram stops you can find girls 
that read books instead of fashion mag-
azines and that for the evening dates 
come dressed in red dresses. Unfortu-
nately Poznań girls are rather tall, so 
the guys, if they want to say something, 
have to reach high up and stretch their 
necks. On the Chwaliszewo Street there 
is a dogs’ beauty shop called „New York”, 
and a vet called „Kitty” right next to it. 
That speaks a lot about the differences 
between dogs and cats. Poznań also 
has cakes with a hole inside and night 
clubs right next to the Registry of Vital 
Records and Statistics. I would have lost 
all of that charming elements if not for 
the Porsche GT3 Cup Challenge.

Hotel Puro on the Stawna Street no. 12. 
Here everything is run by tablets. We are 
greeted by Marek Sworowski from Por-
sche and Wiesław Lukas – the promoter 
of Porsche Platinum GT3 Cup Challenge. 
Mr Lukas began organising the Cup Chal-
lenge  out of pure patriotism. He simply 
wanted to do something for Poland. 

– It’s not a piece of cake – said Lukas. 
– You need tons of money and a team of 
people with passion and engagement. 
Our Prime Minister likes football so Po-
land erects a lot of football stadiums - Or-
liks. That’s how it works. So I foud people 
who love cars as strong as I do. In Poland 
there are many talented drivers but apart 
from Kubica nobody gets a chance to 
do real racing. And it really is a beutiful 
sport. An incredible homey atmosphere.

Robert Lukas began his racing career 
when he was seventeen on the seicento 
racing cups. At that time he had no idea 

about operating the regular 
gearbox but it took him two 
weeks to learn it. He flew out 
from the racing track after the 
fourth turn.

– You should never give up – 
says Wiesław. – Life belongs 
to those who have the guts. But 
when I am already in the race, 
I do not look around. 

Wiesław had an accident in 
the GT3 Cup. He salvaged a car 
that cost 200.000 euro and he 
had to go to the hospital too.

Porsche Racing Cup were 
very loud and there was a lot of 
tire rubber left on the asphalt. 
In the racing cars there was no 

place for the passenger, only metal cages 
and supportive elements. From heavy 
equipment there was only a fire-extin-
guisher. The fire-extinguishers were 
placed also around the racing track which 
was carefully investigated by the patrols 
of fire brigade. The racing track was also 
stiffened by crash barriers, special bar-
riers made of brand new tires that were 
tied together with a metal wire. The racing 
track was also equipped with regulations 
that allowed photographers without a spe-
cial orange waistcoat to come only as 
close as 20 meters from the racing track 
border. Each of the drivers had an inflam-
mable driving suit and a helmet. They 
rode with the speed of up to 250 km/h but 
there was no accident on the track. In the 
strive for the title of the Polish Champion 
the drivers took over up to six times. The 
fight was really tough. One of the cars got 
its spoiler slightly damaged but the car 
mechanics exchanged it in 31 seconds. In 
a normal service station such a repair 
would take at least 3 hours.

In September, the evenings in Poznań 
are very warm and the weather is 
usually good. We went to Momo. I knew 
this name earlier. First we went to a club 
called Kaza and after that we headed to 
the Ki Cloister. The Cloister celebrated 
its thousand years anniversary and it 
was once visited by Dalai Lama and also 
by thousands of people from Tibet. You 
could talk with them about ghosts and 
about the way to get to heaven. But this 
time we talked about pros and cons of 
working in a corporation. I learned that 
Porsche events every time hire the same 
hostesses because it is really hard to find 
girls that with passion and deep knowl-
edge will talk with our customers about  
911. So the small group of girls that can 

do it travel to all Porsche events. I dreamt 
about talking to one of these pretty girls 
since a long time but I never knew how to 
start the conversation. Now I know that 
I have to start by asking a question about 
the place where a Porsche has its engine.

In the racing cup I felt a little bit odd 
because all of the people there knew 
each other very well and I knew ab-
solutely no one and also none of them 
knew me. And also there was no vodka 
to drink, we only had a large array of so-
phisticated food that Orlen paid for. After 
a while my friend Tomasz appeared and 
since he was the only one I knew there, 
we stood all the time next to each other. 
He had a sweater and I had a t-shirt with 
a text „Olivier contain yourself”, because 
I think that one should never loose hope. 

– Where are you from? I don’t know 
you. – asked the boss of Orlen’s PR 
Department. I said that I am a freelance 
writer working mostly for lifestyle maga-
zines. And that was when Sonia Bohosie-
wicz came out of the limousine. A crowd 
of men rushed to get a photo with her and 
she went through that crowd like a warri-
or from Sparta approaching the legion of 
Xerxes’ soldiers. Unrelenting. She came 
up to me and kisses my cheek.

– It is good to see you – she said and I felt 
like the race was mine and I won it all.

In fact Robert Lukas won the race and 
in Silver class Grzegorz Moczulski.

The race challenge was very exciting 
and in the end it turned out that those who 
won did not actually win because their cars 
were one generation too new for a GT3 cup 
and that they will be able to win next year.

– So next year no one else will stand any 
chance – I said a little worried because 
the cars with gearbox in the drive-wheel 
are one second faster than then cars with 
a classic gearbox and a gear-handle.

– It’s not true – said Śliwa – next year 
they will all get the new 911. If someone 
can afford the old model that means that 
they can afford the newer one too.
On our way back I confessed that I know 
very little about the cars because in the 
lifestyle magazines I usually write about 
emotions and not about technical data.

– So what ? – asked Śliwa.
– I would like to know which is the best 
car in the world.

– Porsche – said Śliwa.
– And which model should I choose?
–911, 918, or 911 4S, or...
– But I am asking about the colour.
– Red – said Śliwa with a serious look on 
his face. – Red is always the quickest.  

GUST    TASTE





GUST    TASTE
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technologie najnowszego 
s m a r t f o nu 
z serii Note

Są czynności, które wyko-
nujemy codziennie. Jeśli 
sprawimy, że będziemy 
je mogli zrobić szybciej 
i wygodniej, nasze życie 
odczuwalnie się polepszy.  

GALAXY Note 4 jest dosłownie wypako-
wany nowymi funkcjami, które uczynią 
życie użytkownika prostszym i bardziej 
produktywnym. 

Tym, co stanowi prawdziwy żywioł 
GALAXY Note 4 to tworzenie notatek. 
W tym modelu od ręki zrobimy notatkę, 
szkic lub wytniemy z obrazka czy strony 

WWW intersujące nas elementy. Nowy 
S-Pen doskonale naśladuje narzędzia 
pisarskie, do których przywykliśmy – 
ołówki, pędzle, aerografy, długopisy. 
Dzięki temu w tworzonych notatkach 
z łatwością możemy łączyć tekst, tekst 
pisany odręcznie, rysunki, zdjęcia i wideo 

– wszystko co nam potrzebne do zapamię-
tania idei. Możemy także zrobić zdjęcie 
odręcznej notatki czy tekstu na tablicy 
i zamienić je w notatkę S Note. Szybkie 
menu Air Command, dostępne w każ-
dej chwili pozwala na wybranie często 
wykonywanej czynności w kilka sekund. 

Z takim urządzeniem żadna cenna infor-
macja nie umknie naszej uwadze. 

Dodatkowo, funkcje szybkiego łado-
wania baterii i trybu oszczędzania ener-
gii sprawią, że użytkownicy nie będą już 
martwić się o to, czy ich Note 4 będzie 
pracował wtedy, gdy jest najbardziej 
potrzebny. Bateria w tym urządzeniu za-
pewni długie godziny rozrywki, owocnej 
pracy lub zwyczajnie umili podróż 
nawet w najodleglejsze zakątki świata.

FENOMENALNE FUNKCJE RYSIKA S-PEN ORAZ REWELACYJNY 
WYŚWIETLACZ SUPER AMOLED TO PODSTAWY TECHNOLOGII 
NAJNOWSZEGO SMARTFONU Z SERII NOTE.





O TYM, JAK ZAKŁADAŁO SIĘ FIRMĘ DAWNO TEMU I JAK ZACHOWAĆ 
PATRIOTYZM LOKALNY PRZY GLOBALNYCH AMBICJACH Z MARIUSZEM 
I ADAMEM GODAWSKIMI ROZMAWIAŁ ŁUKASZ TAMKUN.

TEKST    ŁUKASZ TAMKUN   FOT.    TADEUSZ POŹNIAK

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) 6721994
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
www.omega–pilzno.com.pl

BIZNES    BUSINESS

DZIŚ OMEGA PILZNO TO LIDER W BRANŻY 
TSL. KIEDY ZACZYNALIŚCIE, MIAŁEM 5 LAT. 
TO BYŁA TROCHĘ INNA RZECZYWISTOŚĆ, 
PRAWDA? JAK TO JEST PRACOWAĆ BEZ 
TABLETÓW I KOMÓREK?
Mariusz Godawski: To prawda, firma 
była zakładana w czasach, kiedy nie 
było technologii, bez której nie możemy 
dzisiaj funkcjonować. Proszę sobie wy-
obrazić, że rozmowę telefoniczną trzeba 
było sobie zamówić i czasem musieli-
śmy czekać godzinami.
Adam Godawski: A dzisiaj co młodsi 
z naszych pracowników rzadko używają 
już faksu. Kiedyś na tym musieliśmy się 
opierać, nie było przecież komórek, e-ma-
ili. Budowanie firmy w takich warunkach 
było dużo trudniejsze, niż dzisiaj.
MG: Teraz też, wbrew powszechnym 
narzekaniom, jest mniej biurokracji. 
Wówczas panował pewien chaos, musie-
liśmy załatwiać ogromną liczbę pozwoleń, 
wypełniać niekończące się formularze...
AG: Zakładanie firmy w tamtych cza-
sach nie było łatwe. Tylko dzięki naszej 
wytrzymałości i cierpliwości mogliśmy 
posunąć cokolwiek do przodu.

NO I DZISIAJ MACIE TYSIĄC PRACOWNIKÓW. 
WÓWCZAS CHYBA BYŁO TROCHĘ MNIEJ...?
MG: Na samym początku całą firmą 
byliśmy my. Zaczynaliśmy od używanego 
kamaza, którego czasem było trzeba sa-
memu naprawiać. Potem doszedł jeszcze 
jelcz, ale sprzedaliśmy oba na rzecz volvo. 
Można powiedzieć, że stan floty spadł 
wówczas do połowy, ale z pewnością nie 
był to kryzys. Potem nasz parking szybko 
się rozrastał, żeby dotrzeć do obecnego 
stanu – 600 pojazdów.
AG: Z tej perspektywy zakładanie firmy 
właśnie wtedy miało swoje duże zalety. 
Konkurencja była dużo słabsza, a rynek 
był żądny nowych rozwiązań, możliwości. 
Trzeba było mieć dobry pomysł i sposób 

na jego realizację. Gdybyśmy dziś 
wchodzili na rynek, wyglądałoby to 
inaczej...
MG: Wtedy byliśmy ledwo po dwu-
dziestce, uparci i poruszaliśmy się po 
omacku, choć z dużą intuicją. Dziś 
zjadłyby nas rekiny, a wówczas wszy-
scy byli małymi rybkami – tylko, że 
my mieliśmy więcej uporu w płynięciu 
w górę strumienia.  

PŁYNNIE WESZLIŚCIE NA RYNEK MIĘDZY-
NARODOWY CZY TO BYŁ WIELKI SKOK?
AG: Europy nie zdobywa się przez 
noc. Byliśmy już mocni na rodzimym 
rynku, mieliśmy zaplecze. Ale to 
jednak jest ogromne wyzwanie, skala 
złożoności biurokratycznej, logistycz-
nej i – nie ma co ukrywać – finanso-
wej, była ogromna. Ale byliśmy gotowi 
stawić temu czoła.
MG: I to był znakomity ruch. Oczy-
wiście już po kilku latach działalno-
ści mogliśmy wysłać ciężarówkę za 
granicę, ale to jest różnica skali. Dzięki 
nowoczesnej flocie mogliśmy wygry-
wać przetargi na poziomie, który był 
wcześniej dla nas nieosiągalny. 

CHCĄC WYGRYWAĆ PRZETARGI TYCH 
NAJWIĘKSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH FIRM 
OCZEKUJĄCYCH PODCZAS WSPÓŁPRACY 
KOMPLEKSOWOŚCI W OBSŁUDZE, TO WTEDY 
ZRODZIŁ SIĘ POMYSŁ I REALIZACJA BUDOWY 
PIERWSZEGO MAGAZYNU PODKARPACKIEGO 
PARKU LOGISTYCZNEGO?
AG: Tak. Chcąc pracować z najlepszymi 
musimy być otwarci na nowości i myśleć 
do przodu – takie wymogi rynku. To był 
właściwy moment, kiedy potrzebna była 
właśnie taka inwestycja. Nawet, kiedy 
rozwijaliśmy się szybko, potrzebowali-
śmy skoku. Mogliśmy odkładać pieniądze 
do świnki-skarbonki i budować flotę 
ciężarówka po ciężarówce, ale wtedy nie 

Od podstaw

bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy teraz.
MG: To było odważne posunięcie i wcale 
niełatwe, ale byliśmy zdecydowani 
i pewni tego, że to ten czas, aby przesko-
czyć na pewien etap. Taka inwestycja 
mogła nas pociągnąć w dół, zawsze jest 
to ryzyko i trzeba je dokładnie skalku-
lować. Nigdy nie można myśleć, że dzia-
łamy i „jakoś to będzie” – trzeba mieć 
plany i zdefiniowane cele – realne, lecz 
podchodzić do nich z optymizmem i ro-
bić wszystko, żeby je zrealizować w jak 
największym stopniu. Czas pokazał, że to 
nie był strzał w stopę, tylko w dziesiątkę.

ADAM GODAWSKI
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MYŚLICIE JUŻ TYLKO W KATEGORIACH MIĘ-
DZYNARODOWYCH?
AG: Moglibyśmy przenieść się do War-
szawy. Albo Berlina, może Londynu, 
czemu nie? Ale jesteśmy i będziemy 
związani z Podkarpaciem. Tutaj zbudo-
waliśmy nasz biznes i jesteśmy praw-
dopodobnie jedną z największych firm 
w regionie zatrudniających ludzi właśnie 
z „naszych” okolic. To jest dla nas bardzo 
ważne. Wiadomo jednak, że chcemy 
się rozwijać, doskonalić swoją firmę, 
a specyfika rynku wymaga obecności 
w całym kraju toteż posiadamy także 
filie w innych miastach.
MG: Dokładnie. Jesteśmy i musimy być 
obecni w Polsce i Europie. Ale nasze 
serce jest tutaj. 

 IN ENGLISH

From bottom up
Mariusz and Adam Godawski in an inter-
view with Lukasz Tamkun speak about what 
it meant to start up a company many years 
ago and how to retain one's local patriotism 
when the global ambitions come to the fore.
 
TODAY, OMEGA PILZNO IS THE MARKET'S 
LEADER IN LOGISTICS AND FREIGHT FOR-
WARDING. I WAS 5 WHEN YOU STARTED 
YOUR COMPANY. HOW WAS IT TO WORK 

WITHOUT TABLETS AND MOBILE 
PHONES?
Mariusz Godawski: It is true, 
we founded our company in 
the times, when the technology 
which  we view as indispen-
sable for us was not yet there. 
Imagine that if you wanted to 
make a phone call you had to 
order one first and at times you 
had to wait for it for hours.
Adam Godawski: And today 
most of our young employees 
rarely machine. In the past the 
fax machine was something 
we were depending on, as no 
emails were available at that 
time. The process of developing 
the company was much more 
complicated at that time, than 
it is now..
MG:  Also today the bureau-
cracy is far less severe than it 
used to be in the past. In the 
past we had to deal with a kind 
of administrational chaos, 
and we had to arrange a large 
number of permissions and fill 

in innumerable paper forms to get our 
company going...
AG: To set up a company was a totally 
draining process, especially for the psy-
che. It was only thanks to our stamina 
and patience that we managed to push 
things forward.

TODAY YOU EMPLOY ONE THOUSAND 
WORKERS. IN THE PAST YOU HAD A SMALL-
ER TEAM...?
MG:  At the very beginning the company 
team was only the two us. We started 
with a used Kamaz, that sometimes we 
had to repair ourselves. After some time 
we bought also a Jelcz but then we sold 
both of these cars and bought a Volvo. 
You may say that our fleet diminished by 
half but that was definitely not a crisis. 
After a while our parking lot started 
growing rapidly to reach its today's state 

– 600 vehicles.
AG:So if you look at things from this per-
spective you see that starting up a com-
pany at that time had many positive sides. 
The competition in the market was much 
smaller and the market was yearning for 
new solutions and new possibilities.
MG: At that time we were just at the begin-
ning of our twenties – stubborn and push-
ing forward blindly but with a lot of good 
intuition. However, we were stubborn 
enough to swim against the main current.  

YOU ENTERED THE INTERNATIONAL MAR-
KET VERY SMOOTHLY, WAS IT A SIGNIFICANT 
LEAP FOR YOU?
AG: You cannot conquer the European 
market in one night. Operating in the 
international market is a great challenge, 
the bureaucracy and logistics are very 
complex – not to mention the financial 
complexities. But we were ready to face 
these challenges.
MG:  And that was a perfect move. Of 
course already after a couple of years of 
being present in the national market we 
were capable of sending our truck abroad 
but the difference between these two 
markets lies in the scale.

WAS IT AT THAT TIME THAT YOU CAME UP 
WITH THE IDEA OF CREATING THE FIRST 
WAREHOUSE OF THE PODKARPACKI LOGIS-
TICS PARK?
AG: Yes. If we want to work with the 
best companies we have to be open to 
new ideas and think in a creative and 
forward-looking way – these are the de-
mands of the market. Of course instead of 
investing the money we could have con-
tinued saving it in our piggy-bank and 
developing our fleet slowly - one truck 
after the other, but had we done that we 
would never get to the point where we are 
now. 
MG: Our investment was brave and not 
easy at all but we were decided to do it 
and certain that it is the right moment for 
jumping onto a new level. Such a large 
investment could have dragged us down, 
the risk is always there and you have 
to calculate it all well before you take 
it. Time has proven that we didn’t make 
a false move by investing a lot money 

SO NOW YOU THINK ONLY IN INTERNA-
TIONAL TERMS?
AG: We could move to Warsaw or to 
Berlin or London, why not? But we are 
and we will always be closely related to 
the Podkarpackie region. This is where 
we developed our business and we are 
probably the region’s largest company 
which employs people coming from „our” 
neighbourhood. It is obvious that we 
want to develop ourselves and help our 
company grow and the specificity of the 
market in which we work demands from 
us to be present all over Poland so we have 
branches also in other Polish cities.
MG: Exactly. We are and we have to be 
present in Poland and Europe. But our 
heart belongs to the Podkarpackie region. 

MARIUSZ GODAWSKI

ADAM GODAWSKI



PRZEPIS 

Składniki:
świeże buraki (kilka pokaźnych sztuk)
przegotowana woda
czosnek (wedle gustu, u mnie sporo, mała główka)

Wykonanie:
Buraki oczyść dokładnie, wyszoruj, obierz 
i pokrój w talarki (im drobniej, tym kiszonka 
wyciągnie z buraków więcej koloru i właści-
wości). Czosnek obierz i każdy ząbek przekrój 
na pół. Włóż warzywa do kamiennego (lub 
szklanego) garnka i zalej przegotowaną wodą 
lekko ponad poziom buraków. Trzymaj w cie-
ple przykryte ściereczką i codziennie zdejmuj 
osad jeśli się takowy pojawi. Po kilku dniach, 
tygodniu (zależnie od temperatury pomiesz-
czenia) sok przyjmie barwę głębokiej purpury 
i zmieni gęstość. Wówczas przelej odcedzony 
sok do butelek i przechowuj w lodówce.  

RECIPE

Ingredients
several large, fresh beetroots
boiled water
garlic (to taste; I used quite a lot – a small bulb)

Instructions:
Clean and scrub beetroots carefully, peel them 
and cut into slices (the more finely you chop 
them, the more colour and properties the juice 
will pull out from the beets). Peel garlic and 
cut each clove in half. Put the vegetables into 
a stone (or glass) pot and pour in enough boiled 
water to exceed a bit the amount of beetroots. 
Keep it warm and covered with a cloth. If ne-
eded, remove the foam every day. After several 
days or a week (depending on the temperature 
in the room), the juice will turn deep purple 
and change in density. Pour the strained juice 
into bottles and store in a fridge.  

precisely like a kidney? Or walnuts like 
a brain? No matter how you interpret 
these hints, it is worth knowing that deep 
purple beet juice thickening day by day 
and resembling blood is actually extre-
mely beneficial for blood itself. Which is 
why we drink it sauté or accompanied by 
fresh-squeezed apple juice (we don’t add 
any garlic to beet juice then). Everyone 
who likes beetroot soup will also appre-
ciate it with the addition of home-made 
beetroot leaven. But we have to remember 
not to boil the soup after adding the juice 
because it loses some of its important 
properties under the influence of high 
temperature.

But beets mean more than just borscht.
They also mean delicious lemonades 

made of beet juice, oranges and ginger. 
They mean juices with apples, pickled 
vegetables, hot or cold salads, burgers, 
carpaccio... And all of that is tasty and 
invaluable to our health.

So, are we making beetroot leaven?
Cheers! 
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IWONA ZASUWA

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

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. 

Ty buraku,
 czyli rehabilitacja  
niewiniątka
TEKST    IWONA ZASUWA

No pięknie. Wygląda na to 
że zaczynamy dziś od 
obelg. A że wątek bura-
czany z racji sezonu in-

tensywnie zajmuje mi głowę, myślę właśnie 
jak to możliwe, że to niezwykłe warzywo, 
o takim potencjale zarówno prozdrowot-
nym jak i kulinarnym, doczekało się tak 
niechlubnej roli w naszym języku. Posta-
nowiłam, że stanę po stronie sprawiedli-
wości i, jeżeli już, jako obelg zacznę używać 
całego warzywnego arsenału: ty cebulo! 
Kalafiorze! Brukwio jedna!

Ale dość żartów. Czyż natura nie jest 
fenomenalna? Czy fasola kidney nie wygląda 
dokładnie jak nerka? A orzech jak mózg? Bez 
względu na to jak odczytujecie te podpowie-
dzi, warto wiedzieć, że gęstniejący z dnia na 
dzień głęboko purpurowy buraczany kiszony 
sok przypominający krew ma właśnie dla 
krwi niezwykle cenne właściwości. Dlatego 
pijemy sok sauté bądź do spółki ze świeżo 
wyciśniętym sokiem z jabłek (wówczas do ki-
szonki nie dodajemy czosnku). Każdemu kto 
lubi barszcz z czerwonych buraków przypad-
nie do gustu ten z dodatkiem domowego ki-
szonego soku. Pamiętamy też, by po dodaniu 
go do barszczu już go nie gotować, gdyż pod 
wpływem zbyt wysokiej temperatury straci 
część swoich niezwykłych właściwości.

Ale burak to przecież nie tylko czerwona 
zupa. To pyszne lemoniady z buraczanego 

soku i pomarańczy z imbirem, to soki z do-
datkiem jabłka, te cudowne kiszonki, sałat-
ki na ciepło i zimno, burgery, carpaccio…

A wszystko smaczne i nieocenione dla 
naszego zdrowia.

To jak? Robimy buraczany zakwas?
Zdrówko! 

 IN ENGLISH

You beetroot, or the 
rehabilitation of an 
innocent
Great. It seems that we are beginning 
with insults today. And since the beetroot 
issue has been invading my mind becau-
se of the season, I am wondering how it is 
possible that this amazing vegetable with 
such healthful properties and culinary 
potential was cast in such a shameful 
role in the Polish language. Because when 
they want to offend someone, Poles call 
him or her a... “beetroot”, which means 
more or less the same as “bumpkin”. But 
I’ve decided to do justice to poor beetroots 
and use the whole vegetable arsenal as 
insults instead: you onion! You cauliflo-
wer! You turnip!

All right, enough of these jokes. Isn’t 
nature phenomenal? Doesn’t bean look 
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Flaming & Co.

Minimalistyczny 
wystrój utrzymany 
w odcieniach bieli, 
beżu i błękitu ideal-
nie komponuje się 
z widokiem na morze.

W głównej sali restauracyjnej dla 
gości przygotowano 100 miejsc. W menu 
znajdziemy niepowtarzalną kompozycję 
smaków, na którą składają się wpływy 
kuchni włoskiej, francuskiej, oraz ame-
rykańskiej jak również akcenty chińskie. 
Położona od strony promenady część 
bistro przyciąga zaś spacerowiczów aro-
matem świeżo wypiekanego pieczywa, 
aromatycznej pizzy i koktajli kawowych.

Flaming & Co. to jednak znacznie 
więcej niż posiłek, to przede wszystkim 
szczególny czas spędzony z najbliższymi.

PRECYZYJNIE WYSELEKCJONOWANE PRODUKTY, PERFEKCYJNA OBSŁUGA 
I PRZEMYŚLANE W NAJDORODNIEJSZYM DETALU WNĘTRZE TO 
KOMPOZYCJA , DZIĘKI KTÓREJ FLAMING & CO. JEST NA TRÓJMIEJSKIEJ 
MAPIE MIEJSCEM UNIKATOWYM. POŁOŻONY BEZPOŚREDNIO PRZY 
SOPOCKIEJ PLAŻY, POZWALA W CODZIENNYM BIEGU ZNALEŹĆ CHWILĘ 
WYTCHNIENIA I SPĘDZIĆ WYJĄTKOWO CZAS.

TEKST:    AGNIESZKA MRÓZ      FOT.:DOROTA BIAŁKOWSKA 



 43 

Niedzielny obiad przy dużym wspól-
nym stole z widokiem na sopockie molo 
to niezapomniane przeżycie zarówno 
dla dorosłych, jak i dzieci. W każdy 
weekend, podczas gdy dorośli zatra-
cą się w rozmowach, najmłodsi mogą 
doskonale bawić się i rozwijać swoją 
wyobraźnię pod okiem profesjonal-
nych animatorek m.in. uczestnicząc 
w warsztatach kulinarnych, tworzenia 
jesiennych kompozycji, czy też szycia 
własnych przytulanek. W tygodniu 
pociechy mogą odkrywać swoje talenty 
w flamingowym przedszkolu.

Doskonałą receptą na wieczór z przy-
jaciółmi jest muzyka na żywo bądź wer-
nisaż przy lampce wyśmienitego wina.

Flaming & Co. to także miejsce spo-
tkań biznesowych. Niezależnie od tego, 
czy planujemy wydarzenie w kameral-
nym, czy też szerszym gronie możemy 
być pewni, że oferujemy naszym współ-
pracownikom i partnerom biznesowym 
niepowtarzalne doświadczenie. Marce 
zaufali najlepsi: „Harper's Bazaar”, który 
korzystał z usług firmy podczas swoich 
pierwszych urodzin, Porsche podczas 
premiery nowego modelu samochodu, 
jak również Audi, GAP, Hugo Boss.

Doskonale położenie, przyjemna 
atmosfera i bogate menu sprawiają, że 
warto do tego miejsca wracać o każdej 
porze dnia i czerpać przyjemność z od-
krywania go za każdym razem na nowo. 

 IN ENGLISH

Flaming & Co.  
Carefully selected products, excellent 
service and well-thought-out design 
with attention to every tiny detail are 
what makes Flaming & Co. a unique 
place in the whole Tricity. Located 
directly by the beach in Sopot, it 
gives you a chance to find a moment’s 
rest in your everyday lives and enjoy 
yourselves in a unique atmosphere.
 
The minimalist, white, beige and sky 
blue design perfectly matches the beauti-
ful view over the sea.

There are 100 seats in the main dining 
room. The menu is a unique composition 
including dishes influenced by Italian, 
French and American cuisine or enriched 
by Chinese accents. And the bistro part, 
which faces the sea, attracts passers-by 
with the aroma of freshly-baked bread, 
delicious pizza and coffee cocktails.

But Flaming & Co. means much more 
than just food. It is most of all wonderful 
time spent with friends and family.

A Sunday dinner at a large table with 
a view over the Sopot pier is an unfor-
gettable experience for both adults and 
children. Every weekend, while adults 
lose themselves in conversations, the 
youngest ones can play and develop 
their imagination under the supervision 
of professional animators. They can 
take part in culinary workshops, create 
autumn compositions, sew their own 
cuddly toys and much more. And during 
the week, they can discover their talents 
in the Flaming kindergarten.

Live music or vernissages over a glass 
of excellent wine are a perfect recipe for 
evenings with friends.

Flaming & Co. is also a perfect venue 
for business meetings. Regardless of 
whether you plan an event for a smaller 
or a larger group of people, you can be 
sure that you will offer your associates 
and business partners an unforgettable 
experience. The best ones have put trust 
in our brand: Harper's Bazaar, which 
used the company’s services during its 
first birthday party, Porsche during the 
premiere of its new car, as well as Audi, 
GAP and Hugo Boss.

A perfect location, pleasant atmosphere 
and varied menu are what makes the 
place worth frequent visits that give you 
a chance to derive pleasure from discov-
ering it anew each time.  

GUST    TASTE

www.flaming- co.com  
E-MAIL: SOPOT@FLAMING-CO.COM 
T: 724-234-224
SOPOT, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1
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Z zębami nie jest łatwo. 
Zwłaszcza jeśli ma się te 
czterdzieści lat i zdążyło 
posmakować w dzieciństwie 
peerelowskiej, siermiężnej 

dentystyki. Nie było wtedy szans na sku-
teczne, kanałowe leczenie ale niektórzy 
próbowali. Wiem coś o tym, bo z czterech 
kanałów w mojej górnej lewej siódemce 
Pan Doktor oczyścił wówczas skutecznie 
tylko jeden. Takich miejsc jak DeClinic 
w naszym kraju jeszcze nie było. Ale 
poszliśmy do przodu. Mamy już autostradę 
z Warszawy do Poznania, wygrywamy 
z Niemcami w eliminacjach do Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej i mamy kliniki den-
tystyczne, które nie ustępują jakością tym 
w Nowym Jorku. Można np. w ciągu dwóch 

wizyt, w znieczuleniu ogólnym (narkoza) 
zrobić licówki na wszystkie te zęby, które 
pokazujemy w uśmiechu. Licówki to 
superbiałe porcelanowe płatki, cemento-
wane na zewnętrzną powierzchnię zębów. 
Można teraz mieć zęby o takim kształcie 
i barwie, jakich natura nam nie umiała 
wykombinować. A białe zęby to podstawa. 
Nie ma bez nich szans ani na wygranie 

„Mam Talent”, ani na porządny kontrakt 
w biznesie. Ani nawet na dobrą randkę.

W każdym razie tak słyszałem.
– Pokaże mi pani swoje królestwo? – 

zadzwoniłem do Irminy Materny, dyrek-
tor medycznej DeClinic. Wiedziałem, że 
jej pasją jest leczenie endodontyczne. Tak 
naukowcy nazywają leczenie kanało-
we. A skoro mówią, że jest mistrzynią, 

KIEDY BYŁEM MAŁY W  FILMIE O GWIEZDNYCH WOJNACH LUKE SKYWALKER 
DOSTAŁ OD LEKARZY NOWĄ RĘKĘ, IDENTYCZNĄ Z TĄ, JAKĄ MU ODCIĄŁ 
VADER. DZIŚ JEST TAKIE MIEJSCE, GDZIE SKANUJĄ CI ZĘBY, WRZUCAJĄ 
WYNIKI DO KOMPUTERA,  A POTEM Z CYFROWEJ FREZARKI WYCHODZI 
PORCELANOWY ZĄB, DOKŁADNIE TAKI, JAKIEGO POTRZEBUJESZ NA WYMIANĘ 
TEGO, KTÓRY JUŻ NIE MOŻE CI SŁUŻYĆ. I TO WSZYSTKO W KILKA GODZIN.

TEKST:    GRZEGORZ KAPLA      FOT.:MONIKA SZAŁEK

Przyszłość  
 nadeszła

to pewnie wolałaby termin „autorytet”. 
Postanowiłem się pilnować. Obejrzałem 
stronę declinic.pl i byłem przygotowany 
na to, że jest bardzo ładna.

– Zapraszam – powiedziała. – Siód-
ma rano nie będzie za wcześnie? Potem 
mam pacjentów. 

– No pewnie – ucieszyłem się. Pierw-
szy raz udało mi się umówić z kobietą 
o takiej porze. To musiało coś znaczyć. 
Skąd miałem wiedzieć, że o szóstej rano 
jest jeszcze ciemno a potem od Wisły 
ciągnie bura mgła? Na Bernardyńską 16 
A spóźniłem się 11 minut. Z porannych 
mgieł wyłaniał się nowoczesny kom-
pleks. Pani doktor czekała z filiżanką 
kawy. Nie okazała zniecierpliwienia. I to 
był wielki plus. Lobby było jak z filmu. 
Biel. Szkło. Wielkie ekrany. Pani doktor 
miała uśmiech dokładnie taki jak jej głos 
przez telefon. Dziewczęcy.

– Mamy sześć gabinetów – poszliśmy 
korytarzem, na którym można obejrzeć 
fotografie z akcji, jaką polscy dentyści 
realizują w Kamerunie. Proste gliniane 
chaty, plastikowe krzesełko w domu wo-
dza, czerwona ziemia, nowoczesne na-
rzędzia w sterylizatorach, pot na czołach 
polskich dentystów, przyjaciół doktora 
Rylskiego, a na czarnych, dziecięcych 
twarzach ten sam niepewny wyraz co na 
mojej. Patrzą na pana dentystę i dotykają 
językiem zębów.

– Nawet nie pamiętam swojej pierwszej 
wizyty u stomatologa – opowiada mi dr 
Irmina. – Nie mam rodzinnej lekarskiej 
tradycji, po prostu wiedziałam już w li-
ceum, co chcę robić w życiu.

Szczęściara.
– Potem, już na Uniwersytecie Me-

dycznym w Poznaniu, najbardziej po-
ciągała mnie chirurgia stomatologicz-
na i szczękowo–twarzowa. Chciałam 
być zabiegowcem.

– Męski zawód. 
– Prawda. Wymaga siły fizycznej – 
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znów ten uśmiech. – Ale to mnie właśnie 
fascynowało i to jeden z powodów, dla 
którego powstało DeClinic, kompletnie 
wyposażone do każdej operacji i zabiegu. 
I ma lekarzy, którzy potrafią wszystko 
i z których jestem najbardziej dumna, bo 
to oni tworzą to miejsce.

Wejścia do sali operacyjnej broni śluza. 
Jak w filmie z doktorem Housem.

Wchodzimy. Jakbyśmy byli w filmo-
wych dekoracjach. Do obsługi urządzeń 
po lewej stronie sali potrzebny jest zespół 
anestezjologów, którym pomagają pielę-
gniarki anestezjologiczne. Jest komputer 
do monitorowania funkcji życiowych 
pacjenta, defibrylator, respirator, pompy 
infuzyjne, no i fotel – serce sali, wyposa-
żony w radiowizjografię pozwalającą na 
śródzabiegowe wykonanie zdjęcia RTG 
oraz wieeeelki mikroskop. Siadasz, usy-
piają cię i po pięciu godzinach budzisz się 
z nowymi zębami. XXI stulecie.

– Pod narkozą można wykonać wszyst-
ko co konieczne. Od prostego leczenia 
próchnicy przez chirurgiczne usuwanie 
ósemek, zaopatrywanie pacjentów po wy-
padkach komunikacyjnych czy bójkach 
poprzez zabiegi okołoimplantologiczne, 
np. podnoszenie dna zatok szczękowych 
lub przeszczepy bloków kostnych. Blok 
kostny pobierany jest od pacjenta lub 
zamawiany z banku tkanek. Przyjeż-
dża wówczas ze wszystkimi atestami, 
zamrożony, wysterylizowany, gotowy 
do wykorzystania. Po 4-5 miesiącach po 
takim zabiegu wykonujemy kontrolną 
tomografię komputerową, celem oceny 
czy możemy przystępować do dalszych 
etapów leczenia. Nierzadko prowadzimy 
również pacjentów z problemami onkolo-
gicznymi w obrębie głowy i szyi. Możemy 
tu wykonać każdą procedurę jaką umoż-
liwia specjalistyczna stomatologia.

– Praktycznie jesteście szpitalem.
– Standardy mamy jak w najlepszym 

szpitalu – przechodzimy przez śluzę. 

Po drugiej stronie korytarza  sala poza-
biegowa. W łóżkach czysta pościel. To 
niehumanitarne. Przecież obudziłem 
się o 6 rano!

Zwiedzamy następnie pracownię pro-
tetyczną. Wycina się tu licówki, korony, 
mosty, nakłady koronowe wszystko co 
konieczne i to bez pobierania tradycyj-
nych wycisków. System CEREC CAD/
CAM pozwala na skanowanie zębów 
kamerą wewnątrzustną 3D Omnicam. 
Kolejnym etapem jest zaprojektowanie 
pracy w komputerze, skąd wszystkie 
potrzebne informacje przesyłane są do 
frezarki i tam odbywa się ostateczny etap 
powstawania nowego zęba. Formę wyjętą 
z frezarki w zależności od użytego ma-
teriału możemy od razu zacementować 
u pacjenta lub pokryć glazurą i umieścić 
w specjalnym piecu do wypalania porce-
lany. Po dwóch godzinach porcelanową 
koronę wyciętą w cyfrowej frezarce moż-
na zacementować pacjentowi i gotowe.

Zestaw CEREC kosztuje bagatela 500 
tys. W Polsce jest takich zestawów tylko 
kilka. Dodajmy do tego supernowoczesny 
tomograf komputerowy NewToma 5G 3D. 
Badanie z użyciem tomografu komputero-
wego jest obecnie najbardziej dokładnym 
badaniem diagnostycznym. Pozwala na 
cięcie poszczególnych struktur nawet 
co 0,1 mm. To dzięki niemu leczenie 
kanałowe stało się bardziej przewidywal-
ne. Można znaleźć wszystko: dodatkowe 
kanały, pęknięcia korzeni, perforacje, 
złamane narzędzia. Możemy zaplanować 
nawet najbardziej skomplikowane lecze-
nie, a tacy pacjenci do nas trafiają.

– Jak to jest możliwe?
– W dużej mierze to zasługa mikro-

skopów endodontycznych, które – jak to 
mówi jeden z moich nauczycieli – rozpę-
tały endodontyczne szaleństwo.

– Dla mnie kanał wygląda jak studnia. 
Endodoncja to pasja, raczej od drugie-
go wejrzenia. Zakładam pacjentowi 
koferdam i witam go w świecie baaardzo 
długich zabiegów. Czasami w ciągu tych 
trzech godzin posuwam się zaledwie 
o trzy milimetry. Moi koledzy żartują, że 
to historia, której druga część zaczyna 
się od słów „a po trzech godzinach” i tego 
samego obrazu co w pierwszej części.

– Musi być pani bardzo cierpliwą dziew-
czyną. Nigdy się pani nie denerwuje?

– Prawie nigdy. Trafiają tu pacjenci 
z najpoważniejszymi możliwymi proble-
mami i czasami boję się, czy nadążam 
za wszystkim, bo rozwój medycyny jest 
teraz bardzo szybki. Każdego dnia przy-
bywa możliwości. Chce za tym nadążyć. 
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Ale staram się nie denerwować.
– Nawet w korkach?
– Mieszkam w Warszawie od 2 lat, ni-

gdy jeszcze nie stałam w korku.
No tak. To przecież dziewczyna, z którą 

trzeba się umawiać na 7 rano! 

 IN ENGLISH

The future is here  
When I was small, I saw Star Wars and 
doctors giving Luke Skywalker a new hand, 
which was exactly identical to the one Vader 
has cut off. Today there is a place where 
they scan your teeth, put the results into 
a computer and then use a digital milling 
unit to create a porcelain tooth, which is 
precisely the tooth you need to change the 
one you cannot use any more. And all that 
in several hours.
 
It is quite difficult with teeth. Especially 
when you are in your forties and had 
a chance to experience the Communist, 
rough dentistry as a child. There was not 
even a chance for successful, root canal 
treatment. But there were people who 
tried. I know something about it because 
out of four canals in my upper left seven 
the doctor treated successfully only one. 
There were no such places as DeClinic in 
our country then. But we have moved for-
ward. We already have a highway from 
Warsaw to Poznan, win with the German 
national team in the qualifying competi-
tion for UEFA Euro 2016 and have dental 
clinics that are equal of those found in 
New York. It takes for example just two 
appointments to make veneers for all 
teeth visible when we smile. Everything 
done under general anaesthetic. Veneers 
are super white, porcelain plates cement-
ed to the external surface of teeth. We 
can now have teeth of different shapes or 
colours than those nature has endowed 
us with. And white teeth are a must. You 
cannot win Got Talent or establish seri-
ous business contacts without them. Nor 
can you have a perfect date.

At least that’s what I’ve heard.
“Could you show me your kingdom?,” 

I called Irmina Materna, Medical Direc-
tor of DeClinic. I knew she had a passion 
for endodontics. This is what scientists 
call root canal treatment. And since they 
say she is a master, she would probably 
prefer the term “authority”. I decided to be 
extremely careful. I browsed the website 
declinic.eu and got prepared to see a very 
beautiful woman.
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“Of course,” she said. “Does seven in 
the morning suit you? I have patients 
afterwards.”

“Sure,” I replied. It was the first time 
I arranged to meet a woman at such an 
early hour. It just had to mean something. 
How could I know that it was still dark 
at six o’clock and that a dense fog drifted 
from over the Vistula? I was 11 minutes 
late at Bernardynska 16A. Out of the 
morning mist loomed a modern build-
ing. The doctor was waiting with a cup of 
coffee. She did not show any impatience, 
which was a great plus. The lobby was 
as if taken out of a movie. White. Glass. 
Huge screens. Her smile was the same as 
her voice on the phone: girlish.

“We have six rooms,” we moved along 
the corridor decorated with photographs 
from campaigns realized by Polish den-
tists in Cameroon. Simple, clay cottages, 
a plastic chair in the chief’s house, red 
ground, modern tools in sterilizers, sweat 
covering the foreheads of Polish dentists, 
Doctor Rylski’s friends, and an expres-
sion of uncertainty on black, children’s 
faces. A feeling I experienced, too. They 
looked at the dentist and touched their 
teeth with their tongues.

“I don’t even remember my first visit at 
the dentist’s,” said Dr Irmina. “We don’t 
have a medical tradition in the family. 

I simply knew what I wanted to do for 
a living already at high school.”

Lucky her!
“And when I was at the Poznan Univer-

sity of Medical Sciences, I felt drawn to 
dental and maxillofacial surgery. I want-
ed to become a surgeon.”

“A masculine profession.”
“You’re right. It demands physical 

strength,” she smiled once again. “But 
this is precisely what fascinated me. And 
it was one of the reasons for establish-
ing DeClinic, which is comprehensively 
equipped to handle every type of surgery. 
It also has doctors prepared to do all that. 
They are what makes me most proud of 
the clinic because they create this place.”

The entrance to the operating room is 
protected with a sluice. Just like in the 
House series.

We come in. I feel as if we were sur-
rounded by film scenery. A team of an-
aesthesiologists is needed to operate the 
devices on the left side of the room. They 
rely on nurse anaesthetists’ help. There 
is a computer used to monitor patient’s 
bodily functions, a defibrillator, a res-
pirator, an infusion pump and of course 
a seat, the heart of the room, equipped 
with radiovisiography for intra-proce-
dural X-ray imaging and a huuuge micro-
scope. You sit down, they anaesthetize 
you, and after five hours you wake up 
with new teeth. The 21st century.

“You can do everything under anaes-
thetic. From simple decay treatment to 
surgical tooth extraction. We can also 
take care of patients after traffic accidents 
or fights with the use of implantological 
procedures, like for example maxillary 
sinus lifting or bone grafting. A block of 
bone is taken from the patient or ordered 
from a tissue bank. In the latter case, it 
arrives with all the necessary certificates, 
frozen, sterilized and ready to use. After 
4-5 months following such a treatment, 
we take a test CT scan to assess whether 
we can move to the next treatment stage. 
We often take care of patients with onco-
logical conditions within their head or 
neck, too. We can perform each procedure 
possible thanks to specialist dentistry.”

“You are practically a hospital.”
“Our standards equal those in the best 

hospitals,” we walk through the sluice 
There is a recovery room on the other 
side of the corridor, with beds covered 
with clean sheets. It’s inhumanitarian! 
I woke up at 6!

We move on to the prosthetic room. 
They prepare veneers, crowns, bridges, 

onlays and all the other things necessary 
for beautiful smiles right there. And they 
do it without taking traditional dental 
impressions. The CEREC CAD/CAM system 
is used to scan teeth with the use of the 3D 
Omnicam intraoral scanner. The next step 
is to design the tooth shape in a computer 
and send all the necessary information to 
a milling unit responsible for the last stage 
of tooth reconstruction. Depending on its 
material, the form taken out of the milling 
unit can be either immediately cemented 
in place or covered with glaze and fired in 
a special oven. Two hours later, the porce-
lain crown prepared in the digital milling 
unit can be cemented. Done!

“The CEREC set costs 500,000 zlotys, 
a trifle really. There are only several such 
sets in Poland. Apart from this equip-
ment, we have the ultra-modern NewTom 
5G CT scan. Computer tomography is 
currently the most precise method of 
diagnostic examination. It guarantees 
trimming to an accuracy of 0.1 mm. It is 
precisely this tool that made root canal 
treatment more predictable. It helps to 
detect additional canals, broken roots, 
perforations and broken instruments. 
We can plan even the most complex 
treatment procedures. And we do have 
patients who need them.”

“How is that possible?”
“Most of the credit goes to endodon-

tic microscopes, which – as one of my 
teachers says – provoked endodontic 
frenzy.

Canals are like wells to me. Endodon-
tics is my passion, but I fell in love with 
it at second sight. I put a rubber dam 
on the patient and welcome him to the 
world of a very looong treatment. It takes 
me sometimes three hours to move only 
three millimetres forward. My friends 
joke that it’s like a story whose second 
part begins with ‘three hours later’ and 
the same image as in the first part.”

“You have to be a very patient woman. 
Don’t you ever get irritated?”

“Scarcely ever. Patients with the most 
serious problems possible come to our 
clinic, and I’m sometimes afraid that 
I don’t keep up with everything because 
medicine is currently developing really 
fast. Each day sees new possibilities. And 
I want to keep up with them. But I try not 
to get irritated.”

“Even in traffic jams?”
“I’ve lived in Warsaw for two years and 

I’ve never been stuck in a traffic jam.”
Right. I forgot she is a woman you meet 

at 7 in the morning! 

GUST    TASTE
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Pierwszy problem  
nowej premier

podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
sprzedaży czterech kopalń państwowe-
mu Węglokoksowi. Związki stwierdzi-
ły, że zarząd przekreślił w ten sposób 
sens dalszych rozmów z załogą. – Roz-
członkowanie KW to działanie na szkodę 
spółki i państwa. Nie będzie na to zgody 
– mówi Waldemar Sopata z władz górni-
czej „Solidarności”.

Związkowcy chcą pozostawienia 
wszystkich kopalń w strukturach grupy, 
a następnie połączenia KW z bratnim 
Katowickim Holdingiem Węglowym oraz 
z Węglokoksem, który jest największym 
polskim eksporterem węgla. W ten spo-
sób powstałby gigant o rocznych obro-
tach sięgających 17 mld zł. Jednak zysk 
Węglokoksu, który w 2013 roku wyniósł 
124,6 mln zł, nie zdołałby pokryć dotkli-
wych strat, jakie notują dziś KW i KHW 
– łącznie 447,6 mln zł w pierwszej poło-
wie tego roku. Związkowcy idą więc dalej 
i proponują połączenie spółek węglo-
wych z energetyką. Największe pań-
stwowe spółki energetyczne – PGE, Tau-
ron i Enea – wypracowały od stycznia 
do czerwca w sumie 3,8 mld zł czystego 

Jedno wiadomo na pewno – z nieren-
towną branżą trzeba coś zrobić. I to na-
tychmiast. Jeśli polskie górnictwo ma 
przetrwać, naprawdę jest to ostatni mo-
ment na działanie. Bez szybkich zmian 
problem może mieć nie tylko Śląsk, ale 
cała Polska. Bo nie da się ukryć – kraj 
węglem stoi.

Powodów trudnej sytuacji górnictwa 
jest co najmniej kilka – wieloletnie za-
niechania, błędy zarządzających, upór 
związkowców, ale i opieszałość poli-
tyków. Na to nałożyły się kryzys, nad-
podaż surowca i spadek cen. Do tego 
zwiększające się koszty wydobycia. Gór-
nictwo stoi pod ścianą, a ruchu wstecz 
wykonać się nie da.

– Spóźniliśmy się z decyzjami. Jesz-
cze dwa–trzy lata temu górnictwo było 
w niezłej kondycji. Wtedy trzeba było 
działać. Dziś jest ostatni moment – te sło-
wa byłego premiera Jerzego Buzka chy-
ba najtrafniej charakteryzują sytuację. 
A zgadzają się z nim również eksperci. 

Najwięcej emocji budzi dziś sytuacja 
Kompanii Węglowej. Od co najmniej  
kilku miesięcy nad tym największym 

w UE producentem węgla kamiennego 
wisi widmo bankructwa. Nowy zarząd 
szuka pieniędzy, a na początku wrze-
śnia deklarował, że firma ma zapewnioną 
płynność tylko do grudnia. To oznacza, 
że konieczne są szybkie działania i – jeśli 
wierzyć władzom spółki – bez drastycz-
nych cięć KW nie da się uratować.

Zarząd proponuje m.in. wyprzedaż 
części aktywów. Pozyskana w ten spo-
sób gotówka byłaby zbawieniem (firma 
ma problem z pozyskaniem finansowa-
nia z banków). Do tego, podobnie jak 
władze innych spółek węglowych, wła-
dze KW domagają się uelastycznienia 
sztywnych kosztów pracowniczych.

Związkowcy od początku nieprzy-
chylnie wypowiadają się jednak na te-
mat niektórych punktów planu ratun-
kowego dla KW. Czarę goryczy przelało 

Ostatnie lata górnictwa 
w skrócie: zaniechania, 
błędy, upór, opieszałość, 
koszty, kryzys, zapaść…

Górnictwo stoi nad przepaścią. Bez skalpela nie da rady. Dla rządu to duże wyzwanie.

Przeciwników ma twardych. Z jednej strony rynek, z drugiej – związkowcy.
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„Problemów 
sektora 
górniczego nie 
rozwiąże 
konsolidacja 
z energetyką. 
Scenariusz ten 
oznacza tylko 
przesunięcie 
problemu 
i kosztów do innej 
branży”.

–– Oktawian Zając, 
dyrektor w The 
Boston Consulting 
Group

 

Tylko tyle 
z 14 zakładów KW 

jest dziś 
rentownych.

 3

liczymy. Jeśli nie, to nasze dalsze działa-
nia mogą się wymknąć spod kontroli. Za-
łoga Kazimierza–Juliusza pokazała już, 
jak walczyć o swoje – ostrzega Sopata.

Tymczasem eksperci właśnie li-
kwidację najbardziej nierentownych 
kopalń wymieniają dziś najczęściej 
wśród pomysłów na ratowanie sekto-
ra węglowego. Oprócz tego wskazują 
na konieczność wdrożenia programów 
dobrowolnych odejść oraz zwiększe-
nia wydajności, np. poprzez lepsze wy-
korzystanie sprzętu i lepszą organi-
zację pracy. Coraz głośniej mówią też 
o likwidacji niektórych dodatkowych 
świadczeń pracowniczych, takich jak 
14. pensje czy deputaty węglowe, albo 
przynajmniej uzależnieniu ich od cen 
węgla na świecie. Nade wszystko jed-
nak apelują o dialog między związ-
kami, zarządami firm i rządem oraz 
o rozsądny kompromis.  
– Związkowcy muszą zrozumieć, że 
bankructwo Kompanii Węglowej może 

oznaczać likwida-
cję dużej części 
polskiego górnic-
twa. Z drugiej 
strony rząd musi 
mieć świadomość, 
że węgiel będzie 
stanowił jeszcze 
przez długie lata 
podstawę polskiej 
energetyki i dla-
tego powinno się 

kontynuować krajowe wydobycie, ale 
też kierować środki na badania, rozwój 
i unowocześnianie górnictwa – przeko-
nuje Tomasz Chmal, ekspert Instytutu 
Sobieskiego. Dodaje, że w przeciwnym 
razie będziemy importować coraz wię-
cej paliwa, a może nawet energii, tra-
cąc przy tym tysiące miejsc pracy. Jego 
zdaniem sytuacja jest taka, że żadne 
protesty nie zdołają ocalić wszystkich 
etatów.

—  Barbara Oksińska, Karol Manys
Jednym słowem: Górnictwo nie wykorzystało 
koniunktury, by się zrestrukturyzować. 
Teraz za to płaci.

zysku. Górnicy tłumaczą, że dzięki takiej 
fuzji firmy wydobywcze przestałyby ze 
sobą konkurować i miałyby zapewniony 
zbyt, natomiast producenci energii do-
stęp do własnego surowca.

Pomysł nie podoba się jednak eksper-
tom. – Problemów sektora górniczego 
nie rozwiąże konsolidacja z energetyką. 
Scenariusz ten oznacza tylko przesunię-
cie problemu i kosztów do innej branży, 
za co wszyscy zapłacimy w cenie energii 
elektrycznej – twierdzi Okta-
wian Zając, dyrektor w Bo-
ston Consulting Group. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że 
najwięksi producenci energii to 
spółki giełdowe, a wchłonięcie 
np. przez PGE nierentownej KW 
obniżyłoby jej wycenę. Jak na 
taki ruch zapatrują się dbający 
o swoje pieniądze inwestorzy, 
widać było w połowie wrze-
śnia, gdy po słowach wicemini-
stra gospodarki Tomasza Tom-
czykiewicza o możliwej fuzji 
energetyki z kopalniami noto-
wania PGE, Tauronu i Enei na-
tychmiast się załamały.

Kopalnie szukają też oszczędno-
ści po stronie kosztowej. KW zapo-
wiedziała chęć odejścia od wypłaty 
deputatów węglowych emerytowa-
nym górnikom. Podobny ruch rozwa-
ża JSW. Rząd nie mówi nie. Wicemini-
ster gospodarki Tomasz Tomczykiewicz 
stwierdził w ubiegłym tygodniu, że „wę-
giel emerytalny” to największe obciąże-
nie kosztowe Kompanii Węglowej i bez 
jego likwidacji firma upadnie. Związ-
kowcy nie zgadzają się jednak na żad-
ne cięcia. Nie mają jednak nic przeciw-
ko, by część przywilejów wziął na siebie 
Skarb Państwa.

Z tymi wszystkimi żądaniami ponad 
2 tys. górników przyjechało w środę do 
Warszawy. Po wysłuchaniu exposé Ewy 
Kopacz zachwytu nie było – nowa pre-
mier nie poświęciła branży dużo cza-
su. – Jedną z pierwszych decyzji, które 
podjęłam, jest przyspieszenie prac nad 
ustawami, które połączą trzy zasad-
nicze cele dotyczące bezpieczeństwa 
energetycznego – mówiła premier. – Po 
pierwsze, musimy chronić polskie gór-
nictwo przed nieuczciwą konkurencją. 
Po drugie, nie ustanę w wysiłkach, by 
branża stała się wreszcie rentowna. Do 
tego celu wiedzie unowocześnienie i re-
strukturyzacja – stwierdziła nowa sze-
fowa rządu. Dodała, że musi brać także 
pod uwagę bezpieczeństwo Polaków, 

bo domy muszą być ogrzewane, 
a koszty energii nie mogą rujno-
wać budżetów rodzin. Zmiany, 
które zapowiedziała, zakłada-
ją koncesjonowanie sprzedaży, 
określenie wymogów jakościo-
wych węgla i zmiany w prawie 
zamówień publicznych preferu-
jące produkty rodzimego pocho-
dzenia. Jednak zapewnienie, że 
rząd wykorzysta czas, który zyska dzięki 

wdrożeniu tych regulacji, do 
obniżenia kosztów funkcjono-
wania kopalni, by polski węgiel 
był konkurencyjny na rynku, 
trudno uznać za konkret.

– Słowa ogólne, z których 
nic nie wynika. Czekamy na 
działania, które w górnictwie 
potrzebne są w najbliższych 
tygodniach – komentuje Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”. Od razu jednak 
dodaje, że nie będzie zgody 
związków na proces likwidacji 
kopalń. – To jest nie do przy-
jęcia, nie tak umawialiśmy się 
z Donaldem Tuskiem – pod-

kreśla. Górnicy nie kryją żalu do 
byłego już premiera, że nie dokoń-
czył z nimi rozmów na temat przy-

szłości polskiego górnictwa.
A załogi węglowych spółek w ostat-

nich dniach już dwukrotnie pokazały, że 
są siłą, której nie można lekceważyć. Po 
kilkudniowym podziemnym proteście 
pracowników należącej do KHW kopal-
ni Kazimierz–Juliusz i interwencji Ewy 
Kopacz pracę stracił… prezes Holdingu 
Roman Łój. Funkcjonowanie nierentow-
nego zakładu zostało zaś przedłużone – 
rząd obiecał wygospodarować 100 mln 
zł z budżetu na powolne jego wygasza-
nie. Wcześniej, gdy górnicy blokowa-
li polsko–rosyjskie przejście kolejowe 
w Braniewie, premier obiecała przy-
spieszenie prac legislacyjnych nad usta-
wami regulującymi handel węglem. Czy 
w przypadku Kompanii Węglowej też 
stanie po stronie związkowców? – Na to 

770
Tyle mln zł straty netto zanotował sektor górniczy 
w pierwszej połowie tego roku.

„Nie ustanę w wysiłkach,  
by branża stała się wreszcie 

rentowna. Do tego celu wiedzie 
unowocześnienie 
i restrukturyzacja”.
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Co technologia robi  
z człowieka

Możliwe, że już jednego z najbliższych Oscarów dostanie szympans. A to dopiero początek.

„Czasem nawet komisje przyznające nagrody filmowe nie wiedzą, że aktora zmodyfikowano”.

„Władcy Pierścieni”, a potem także 
King Kongiem. Andy Serkis. 

Brytyjski aktor ma o tyle pecha, że, 
w przeciwieństwie do takiego np. Bra-
da Pitta, rzadko gości na ekranach bez-
pośrednio. Częściej jego twarz scho-
wana jest za stworzoną komputerowo 
maską. Dlatego do tej pory przedstawi-
ciele amerykańskiego środowiska fil-
mowego – wbrew zdaniu części widzów 
i krytyków – nie spieszyli się, by Ser-
kisa za role nagradzać. Być może nie 
do końca są pewni, w jakim stopniu są 
one jego grą, a w jakim stworzonym 
komputerowo efektem. Wcześniej ta 
sama historia dotyczyła amerykańskiej 

Sakramentalne w branży filmowej py-
tanie, kto ma tym razem największe 
szanse na Oscara, powtarza się co roku. 
Do najbliższej gali zostało jeszcze kilka 
miesięcy, ale już teraz nie brak głosów, 
że tym razem jedna ze statuetek powin-
na przypaść… szympansowi imieniem 
Cezar. Przywódcy rasy inteligentnych 
małp, które pokonały ludzi i zajęły po-
zycję dominującego gatunku – o czym 
opowiada film „Ewolucja planety małp”. 

Nie mówimy jednak o nowym po-
stulacie ruchu równouprawnienia 
zwierząt, bo w rzeczywistości w Ce-
zara wcielił się człowiek. Ten sam, któ-
ry wcześniej był m.in. Gollumem we 

aktorki Zoe Saldany, odtwórczyni roli 
Neytiri w „Avatarze”.  
– Każda sekunda tego występu należy 
do Zoe. Zrobiła bardzo wiele dla tej roli, 
od opanowania akcentu i nauki języka 
po intensywny trening fizyczny. Takie 
rzeczy zapewniają ludziom Oscara – mó-
wił reżyser „Avatara” James Cameron 
w wywiadzie dla „New York Magazine”. 

To prawda. Technologia zwana perfor-
mance capture jest używana do kopiowa-
nia autentycznych ruchów i gry aktora. 
Ubiera się go w specjalny kostium, wypo-
sażony w czujniki, często z umocowaną 
osobną kamerą nagrywającą np. ruchy 
mięśni twarzy. Gra w tzw. greenboksie, 

Brytyjczyk Andy Serkis to 
bardzo znany aktor, tyle 

tylko że niewielu rozpoznaje 
jego twarz…



czyli pomieszczeniu wyłożonym zieloną 
tapetą. Potem na jego występ nakładany 
jest obraz komputerowy – tekstury, oświe-
tlenie, dodawana animacja. Ta druga 
część procesu to już technologia CGI (od 
computer generated imagery). 

Tym sposobem powołuje się do życia 
fantastyczne postaci, jak np. niektórych 
bohaterów „Władcy Pierścieni” albo isto-
ty w „Avatarze”. Można postarzać lub 
odmładzać aktorów, czego przykładem 
był Brad Pitt w „Ciekawym przypad-
ku Benjamina Buttona” czy Jeff Bridges 
w „Tron: Dziedzictwo”. A posiłkując się 
już istniejącym materiałem filmowym, 
udaje się za pomocą tej technologii skło-
nić do występu nawet aktorów już nieży-
jących. Tak stało się z np. Paulem Wal-
kerem w „Szybkich i wściekłych 7” oraz 
Philipem Seymourem Hoffmanem, który 
zza grobu zagrał w „Igrzyskach śmier-
ci 2” (oba obrazy mają dopiero wejść na 
ekrany). A nieżyjący od ponad 40 lat 
gwiazdor sztuk walki Bruce Lee został 
niedawno wskrzeszony, by wystąpić 
w reklamówce whisky Johnnie Walker.

Jest jeszcze coś. – Aktor czasem nie 
gra perfekcyjnie. Praca na planie jest 
pełna stresu i pośpiechu, przez co nie 

zawsze udaje mu się wczuć w rolę – po-
wiedziała nam osoba z branży filmo-
wej prosząca o anonimowość. – Często 
zdarzają się więc sytuacje, gdy reży-
ser, widząc zmontowany film, decy-
duje, że chciałby, aby aktor w danym 
momencie mrugnął okiem lub mocniej 
zacisnął szczękę. W takich sytuacjach 
wykorzystuje się efekty specjalne, by 
poprawić występ. 

Coś takiego już może być zasko-
czeniem nie tylko dla widzów. Jak 
twierdzi nasz rozmówca, „te popraw-
ki często nie są podawane do informa-
cji publicznej. Czasem nawet komisje 
przyznające nagrody filmowe nie wie-
dzą, że aktora zmodyfikowano”.

Stąd już tylko krok do obaw, które 
najlepiej obrazuje film „Kongres” w re-
żyserii Ariego Folmana, powstały na 
podstawie „Kongresu futurologiczne-
go” Stanisława Lema. Aktor wchodzi do 

specjalnego studia, jest tam skanowany 
(z naciskiem na twarz i sposób wyraża-
nia emocji), po czym zostaje mu już tyl-
ko odsprzedaż praw studiu filmowemu, 
aby stać się niepotrzebnym. Odtąd jego 
wizerunek może grać bez niego. – Nie-
wykluczone, że aktorzy w przyszłości 
będą gotowi podejmować takie decy-
zje, pod warunkiem że otrzymają odpo-
wiednio duże wynagrodzenie – mówi 
Tomasz Grochoczyński, aktor, reżyser 
i prorektor Akademii Teatralnej. – Choć 
nie sądzę, żeby cyfrowi aktorzy byli za-
grożeniem dla naszego zawodu. Animo-
wana postać nie będzie w stanie zastą-
pić człowieka i gry aktorskiej – dodaje.

Fakt, że na razie CGI ma swoje ogra-
niczenia. Jedne wynikają z kwestii czy-
sto technologicznych, inne – z kosz-
tów. Te drugie bywają na tyle duże, że 
obserwuje się dość masową ucieczkę 
studiów efektów specjalnych z Holly-
wood do Kanady, gdzie mogą one liczyć 
na dofinansowanie. 

– Coraz częstsze jest tworzenie cyfro-
wej kopii, która jest młodszą lub starszą 
wersją samego aktora, i używanie jej we 
fragmentach filmu – mówi Mateusz To-
karz, szef działu efektów specjalnych 

…bo zasłynął przede 
wszystkim rolą 

Golluma…

…a ostatnio 
wystąpił jako 

szympans Cezar.

Na razie dla filmowców 
taniej jest wykorzystywać 
żywych aktorów.  
Na razie.
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w Alvernia Studios. – Ale nie zdarza 
się, by żyjący aktor został w pełni zastą-
piony cyfrowo w filmie fabularnym nie-
będącym w pełni animacją. Uzyskanie 
pełnego realizmu wymaga pracy całego 
zespołu, co może się po prostu nie opła-
cać ze względów finansowych lub czaso-
wych – mówi. Potwierdza to Jakub Kna-
pik, dyrektor działu efektów specjalnych 
w czołowym polskim studiu tej branży 
Platige Image: – Kręcenie filmów z wyko-
rzystaniem wirtualnych aktorów byłoby 
nieopłacalne. Taniej jest wykorzystać ży-
wych – mówi Knapik. 

Ciekawsze są jednak wyzwania tech-
nologiczne. Jeśli chodzi o nieruchome 
obrazy, specjaliści są w stanie bardzo 
dokładnie odtworzyć twarz człowieka 
i oszukać widza. Ale w przypadku ru-
chu pojawiają się problemy. Wg Mate-
usza Tokarza w branży mówi się o tzw. 
granicy ostatnich kilku procent – tak 
niewiele brakuje do otrzymania super-
realnego obrazu. Ale jej przekroczenie 
wiązałoby się z potężnym zwiększe-
niem kosztów i czasu pracy.

– Oprócz mięśni kierowanych naszą 
wolą występują jeszcze te pracujące bez 
udziału świadomości. Dochodzi pulso-
wanie krwi pod skórą, zmiana jej kolo-
ru, odbijanie światła. Widz, oglądając 
taką postać w ruchu, od razu czuje, że 
coś jest nie tak. Naukowo jest to nazy-
wane wejściem w „dolinę niesamowito-
ści” – mówi Tokarz. 

– Nie ma jeszcze technologii umożli-
wiającej stworzenie modelu nieodróż-
nialnego od żywego aktora. Samo od-
tworzenie skóry czy wyglądu i ruchu 
oka ludzkiego, tak by sprawiało wraże-
nie naturalnego, jest niezwykle skompli-
kowane. Nie mówiąc już o całej twarzy 
poruszanej ogromną liczbą mięśni, co 
przekłada się na niezliczone sposoby wy-
rażania emocji – tłumaczy Knapik. A wy-
starczy, że np. w drugiej sekundzie wy-
stępu widz dostrzeże sztuczność postaci, 
by później już nie dał się oszukiwać – na-
wet jeśli reszta będzie idealna. 

Inaczej mówiąc – w doli-
nie niesamowitości im bliżej 
odwzorowania ideału, tym 
bardziej negatywnie, czasem 
wręcz odrzucająco, oddzia-
łują na widza nawet najdrob-
niejsze niedociągnięcia w ob-
razie sztucznego człowieka. 
Dlatego właśnie łatwiej jest 
tworzyć np. realistycznie 
wyglądające potwory niż lu-
dzi. – Z nimi widz nie ma na 
co dzień styczności, nie wie, 

jak ta postać powinna się za-
chowywać, jak reaguje jej skó-
ra, sierść itp. Dlatego nie czuje 
oszustwa – mówi Tokarz. 

Obecnie coraz częściej mówi się 
o rewolucji, jaką może przynieść tzw. 
real–time CGI. Tu też chodzi o na-
kładanie cyfrowego obrazu na akto-
rów – ale już nie w postprodukcji, lecz 
w czasie rzeczywistym. Prekursorem 
jest m.in. Lucas Film. Studio niedaw-
no zaprezentowało, jak dzięki tej tech-
nologii w czasie rzeczywistym wokół 
żołnierzy klonów z „Gwiezdnych wo-
jen” pojawiają się statki kosmiczne lub 
elementy architektury. – To przyszłość 
branży filmowej, pozwoli obniżyć 
koszty produkcji efektów specjalnych 
i przyspieszyć pracę nad nimi. Dlatego 
w firmie przygotowujemy własną tech-
nologię tego typu – mówi Knapik. 

Skala zastosowań? Nieograniczona. 
Specjaliści spekulują nawet, że tym spo-

sobem uda się w przyszłości stworzyć 
coś w rodzaju customizowanego filmu 
– widz będzie mógł w trakcie oglądania 
modyfikować np. wygląd postaci  
wg własnych upodobań.

Ale wygląd mogą zmieniać nie tyl-
ko aktorzy. W fazie komercyjnej jest 
już Facerig. Ta rozrywkowa aplikacja 
wykorzystuje kamerkę w laptopie do 
rejestrowania obrazu naszej twarzy 
i wyświetla na ekranie animację przed-
stawiającą np. latającego hamburge-
ra, który w uproszczony sposób – ale 
na żywo – odwzorowuje naszą mimikę 
i grymasy. Zabawka ta została sfinan-
sowana w grudniu 2013 roku na plat-
formie crowdfundingowej Kickstar-
ter i jest już dostępna w serwisie dla 
graczy komputerowych Steam, kosztu-

„Prędzej czy 
później zostanie 
stworzona 
osobna 
kategoria 
oscarowa 
dla aktorów 
odgrywających 
role przy 
wsparciu 
technologii CGI”.

–– Jakub Knapik, 
Platige Image

„Szybcy 
i wściekli”

Reklama 
whisky

Paul Walker, gwiazda filmów 
„Szybcy i wściekli”,  

zginął w 2013 roku, przed 
dokończeniem zdjęć do 

siódmego sequela cyklu.  
Ale dzięki technologii aktora 
„dorobiono” tak, że wystąpi 

także w scenach 
realizowanych w czasie,  

gdy już nie żył. Film ma wejść 
do kin w przyszłym roku.

Bruce Lee, legenda sztuk 
walki, nie żyje od 1973 roku, 

ale ostatnio wystąpił we 
współczesnym spocie 

reklamującym w Chinach 
whisky Johnnie Walker, 

nagranym w Hongkongu. 
Karatekę wskrzesiła 

technologia CGI i wsparcie 
nieco podobnego aktora. 

Brad Pitt jako starzec, człowiek w sile 
wieku, nastolatek – wszystko w jednym 

filmie. Do zmieniania wieku aktora 
wystarczyła technologia CGI. Pitt nie 

udawał potworka czy zwierzęcia, więc nie 
musieli go ubierać w żadne kostiumy.

„Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona”



Technologie

je 9,99 euro. – Aktywowano już 60 tys. 
kopii, a jeszcze nie rozpoczęliśmy żad-
nych tradycyjnych działań marketingo-
wych – podkreśla Florin Stanculescu, 
szef zespołu rumuńskich programistów 
pracujących nad aplikacją. 

Facerig to zabawa. Ale w sierpniu  
poruszenie wywołał filmik przedsta-
wiający wyniki pracy Japończyków 
Nobumichi Asai i Hiroto Kuwaha-
ry, którzy pokazali projektowane na 
żywo maski nakładane na człowieka. 
Przy czym – uwaga! – nie działo się to 
na ekranie komputera, lecz wprost na 
twarzy modelki, którą za pomocą rzut-
nika udało im się przetworzyć w obli-
cze np. robota. Ten wirtualny maki-
jaż (rozwiązanie znajduje się jeszcze 
w stadium projektowym) porównywa-
ny był do „Photoshopa na żywo”. 

Czy Andy Serkis faktycznie dosta-
nie Oscara – przekonamy się niebawem. 
Ale tego typu decyzja wydaje się kwe-
stią czasu. – Prędzej czy później zosta-
nie stworzona osobna kategoria osca-

rowa dla aktorów odgrywających role 
przy wsparciu technologii CGI i perfor-
mance capture – uważa Knapik. – Dla 
aktorów zajmujących się performance 
capture powinny powstać nowe rodza-
je nagród – zgadza się Mateusz Tokarz 
z Alvernia Studios.  

Specjaliści od efektów specjalnych 
podkreślają, że w rozwoju technolo-
gii CGI należy widzieć nie zagrożenia 

dla aktorów, ale nowe możliwości – po-
zwoli im ona pojawiać się w jeszcze 
większej liczbie filmów, może poprawić 
komfort pracy, uniezależnić od warun-
ków atmosferycznych – choćby takich 
jak konkretne położenie słońca na nie-
bie w danej scenie. 

Paradoksalnie fachowcy z branży  
bardziej się obawiają o… własną przy-
szłość. Bo ich nisza przestaje być niszą. 
– Użycie technologii, którą stosujemy do 
tworzenia efektów specjalnych oraz ani-
macji, upowszechnia się i upraszcza. To 
przekłada się na wzrost konkurencji na 
rynku, także ze względu na coraz więk-
szą liczbę działających na nim fascyna-
tów – opowiada Knapik. Efekt? Studia 
muszą szukać coraz to nowych rozwią-
zań, które pozwalałyby obniżyć koszty 
produkcji kolejnych filmów. I jeszcze 
bardziej przykuły uwagę widza. 

—  Jarosław Marczuk
Jednym słowem: Granica między grą aktora  
a nakładanymi na nią efektami komputerowymi 
staje się coraz bardziej płynna. 

Projekt Omote

Avatar

Japoński 
eksperyment 

z sierpnia: projektor 
rzuca grafikę na 
twarz modelki 

obserwowanej przez 
kamerę. W efekcie 
twarz dziewczyny 
„na żywo” zmienia 
się np. w oblicze 

z ciekłego metalu. 
A gdy modelka kręci 

i kołysze głową – 
elektroniczny 

makijaż podąża za 
nią i dostosowuje się 

do mimiki. 

Za wygląd ciał, po części ruch i grymasy 
pozaziemskich istot odpowiada technologia CGI. Ale 

żeby nałożyć obraz, trzeba najpierw nagrać grę 
prawdziwych aktorów, ich ruchy i autentyczną mimikę. 

Służą do tego specjalne kostiumy z lycry pokryte 
miniaturowymi czujnikami, nadajnikami i kamera 

przechwytująca ruchy mięśni twarzy.  
To technologia zwana performance capture. 

60 
Tyle tys. użytkowników aktywowało już aplikację 
Facerig. Dzięki niej na ekranie laptopa możesz 
oglądać np. hamburgera, który na żywo imituje 
twoją mimikę.
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Piotr Palikowski, prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Zarządzania Kadrami, któ-
re zrzesza szefów HR 84 dużych firm, 
twierdzi, że problemy ze znalezieniem 
pracowników to ostatnio jeden z głów-
nych tematów na spotkaniach PSZK.  
– Najbardziej narzekają na to firmy ma-
jące zakłady w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Nawet jeśli współpra-
cują z technikami i zawodówkami, to 
znaczna część absolwentów tych szkół 
pakuje walizki i jedzie do dużego mia-
sta albo za granicę – żali się Palikowski.

Jeszcze niedawno wydawało się,  
że głównym problemem w Polsce na 
długo pozostanie wysokie bezrobocie. 
Tzw. rynek pracownika, czyli taki, na 
którym to firmy zabiegają o ludzi do 
pracy, funkcjonował w zasadzie tylko 
w przypadku specjalistów i fachowców. 
Firmy od kilku lat wyrywają sobie do-
świadczonych informatyków, zwłaszcza 
programistów, a o niedoborze wykwa-
lifikowanych spawaczy, monterów, elek-
tryków i kierowców agencje zatrudnie-
nia mówiły nawet na początku zeszłego 

roku, gdy bezrobocie w Polsce było 
najwyższe od początku kryzysu, prze-
kraczając 14 proc. – Teraz coraz częściej 
pojawia się problem ze znalezieniem 
pracowników bez kwalifikacji – twierdzi 
Krzysztof Inglot, dyrektor ds. rozwoju 
rynków w grupie Work Service, giełdo-
wym potentacie usług HR. Takich ludzi 
szukają zakłady produkcyjne, call center, 
firmy logistyczne, magazyny, nie wspo-
minając o rolnikach, którzy bez robot-
ników sezonowych ze Wschodu dawno 
musieliby wykarczować sady i zaorać 

ZA TYLE NIE ROBIĘ

BRAKUJE 
RĄK DO 
PRACYTakiego…!

Przy dwucyfrowym bezrobociu na zachodzie Polski i w SSE brakuje chętnych do pracy.

Tym razem nie chodzi o rozchwytywanych specjalistów, lecz o proste zadania.



nych GUS na koniec czerwca w polskich 
firmach czekało na pracowników po-
nad 56,5 tys. wolnych etatów, o 27 proc. 
więcej niż rok wcześniej.

Ludzi do pracy trudno dziś znaleźć 
nawet w miastach i rejonach przez  
lata kojarzonych z problemem bezro-
bocia strukturalnego. Krzysztof Inglot 
wspomina niedawne targi pracy, które 
Work Service zorganizował wspólnie 
z powiatowym urzędem pracy w Obor-
nikach Wielkopolskich, gdzie w lipcu 
bezrobocie przekraczało 10 proc. Choć 
impreza była dobrze wypromowana 
i nagłośniona, nie zgłosił się żaden po-
ważny kandydat do pracy. Podobny pro-
blem mają w Wałbrzychu, gdzie na targi 
pracy zagląda po kilka osób, a w ubie-
głym miesiącu pracownicy mieli tam  
do wzięcia od zaraz kilkaset ofert za-
trudnienia. Brak zapału do pracy wystę-
puje przy 14–procentowym bezrobociu 
(dane z sierpnia, najlepsze od lat).

Dlaczego więc przy wysokim  
wskaźniku nie ma chętnych do pracy?  
– W Wałbrzychu brakuje głównie męż-
czyzn, których szukają rozbudowują-
ce się tam zakłady produkcyjne – wy-
jaśnia Tomasz Walenczak. Jest jeszcze 
jeden powód: – Młodzi uciekają z takich 
miast. Nawet jeśli są w statystykach, to 
faktycznie pracują gdzieś w Polsce albo 
za granicą – twierdzi dyrektor Manpowe-
ra. Exodus ułatwiają przystępne cenowo 
przeloty za granicę oferowane z wie-
lu lotnisk regionalnych. Z dotkniętych 
wysokim bezrobociem regionów często 
bardziej opłaca się polecieć do Wielkiej 
Brytanii czy Skandynawii niż pracować 
za dużo mniej atrakcyjną stawkę gdzieś 
w zachodniej Polsce. Tym bardziej że na 
podstawowych stanowiskach pracodaw-
cy nie proponują specjalnego bonusu na 
kosztowną przeprowadzkę.

Wyjątek to kandydaci do pracy 
w rosnącym jak na drożdżach sek-

Rozjazd w oczekiwanych i planowanych 
podwyżkach jest wyraźny…

podwyżka 
49%

bez  
zmian  
45%

nie wiem 6%
podwyżka 5%
obniżka 2%

bez zmian 87%

pola truskawek czy 
porzeczek. Napływ 
rąk do pracy zza 
wschodniej granicy 
(głównie z Ukrainy) 
jest zresztą w tym 
roku rekordowy 
 – w pierwszym pół-
roczu sięgnął 191 
tys. osób (o 30 proc. 
więcej niż rok wcze-
śniej), łagodząc nie-
dobory kadrowe po 
polskiej stronie.

Co prawda nie wszę-
dzie firmy mają takie 
same problemy ze zdo-
byciem rąk do pracy. 
Linia podziału Pol-
ski na rynek pracow-

nika i rynek pracodawcy przebiega 
mniej więcej wzdłuż Wisły. W regio-
nach wschodnich pracodawcy nadal 
mogą przebierać wśród kandydatów 
do pracy (choć i tu narzekają, że ten 
wybór jest coraz mniejszy), a na Za-
chodzie, zwłaszcza w jego południo-
wych regionach, coraz częściej muszą 
o nich rywalizować z innymi firmami. 
– Najtrudniej jest w regionach najchęt-
niej wybieranych przez zagranicznych 
i krajowych inwestorów: na Dolnym 
Śląsku, w Krakowie, Poznaniu, War-
szawie, a coraz częściej także w Łodzi, 
no i w specjalnych strefach ekono-
micznych – wylicza Krzysztof Inglot.

Sytuacja pracodawców pogorszyła  
się w błyskawicznym tempie dwóch– 
–trzech miesięcy. – Początkowo wyda-
wało się, że ludzi brakuje, bo wyjecha-
li na letnie saksy, ale mamy już jesień, 
a problemy ze zdobyciem pracowni-
ków narastają – mówi Tomasz Walen-
czak, dyrektor w agencji zatrudnie-
nia Manpower. – Problem ten jest silnie 
odczuwany przez pracodawców na 
Górnym Śląsku, gdzie rozbudowują się 
zakłady branży motoryzacyjnej. W Dą-
browie Górniczej, Mysłowicach są dzie-
siątki wakatów – dodaje. 

Choć ekonomiści wieszczą spo-
wolnienie w gospodarce, a rosyjskie 
sankcje pogorszyły nastroje przedsię-
biorstw, to na razie nie widać sygna-
łów poważnego osłabienia rynku pracy. 
Tym bardziej że nie ma tygodnia, by nie 
pojawiały się informacje o kolejnych za-
granicznych inwestycjach w produkcję 
czy centra usług – wraz z zapowiedzia-
mi stworzenia dziesiątków czy setek 
nowych miejsc pracy. Wg ostatnich da-

Na bezrobociu nie ma komu pracować

Nie ma dobrze  

płatnej pracy  

w Polsce?  

Wyjadę  

za granicę.

11,7%

56,5

4,5
Tyle tys. pracowników tymczasowych dowoziła  
w sierpniu do pracy agencja Work Service.  
O 2 tys. więcej niż w lipcu.

Tyle tys. wolnych miejsc pracy czekało na  
chętnych w czerwcu. O 27 proc. więcej niż rok 
temu.

Tyle wynosiło bezrobocie wg GUS na koniec 
sierpnia.

Średnia pensja  
w sierpniu - 3893 zł

…a dużej presji płacowej jakoś nie widać 
(na wykresie: roczny wzrost wydatków  
firm na pensje)… 
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…mimo że bezrobocie wyraźnie spada.
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obniżka 1% 
nie wiem 5%

15%

14%

13%

12%

11%

PRACOWNICY
PRACODAWCY

„Początkowo 
wydawało się, że 
ludzi brakuje, bo 
wyjechali na letnie 
saksy, ale mamy 
już jesień,  
a problemy  
ze zdobyciem 
pracowników 
narastają”.

– Tomasz 
Walenczak, 
ManpowerGroup
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torze nowoczesnych usług dla bizne-
su. Po wydrenowaniu specjalistów od 
księgowości i informatyki w najwięk-
szych miastach teraz kierują się do 
mniejszych ośrodków, oferując kandy-
datom pieniądze na pokrycie kosztów 
przeprowadzki, dostępne wcześniej tyl-
ko dla menedżerów. Np. wrocławskie 
centrum usług IT Capgemini w ramach 
rozpoczętej niedawno „Akcji Reloka-
cja” oferuje 10 tys. bonusu na zasiedle-
nie nowym pracownikom, którzy wcze-
śniej przez co najmniej rok pracowali 
lub studiowali w miejscowości odległej 
o minimum 70 km od Wrocławia.

Najbardziej skutecznym lekiem na 
kadrowe problemy byłaby podwyżka 
płac, ale tych firmy na razie starają się 
unikać, nie chcąc zwiększać kosztów. 
Wg najnowszych danych GUS przecięt-
ne wynagrodzenie w przedsiębior-

Amazon musiał  
się dobrze 

nagimnastykować, 
by znaleźć obsadę 

do swoich 
olbrzymich centrów 

logistycznych.
D

ow
óz do 80 km

, 

obiady za 1 zł, 

26–dniow
e urlopy, 

prem
ie…

stwach było po ośmiu miesiącach tego 
roku o 4 proc. wyższe niż rok wcze-
śniej. Ale Polacy liczą na więcej. W nie-
dawnym badaniu Work Service prawie 
połowa ankietowanych pracowników 
stwierdziła, że w najbliższych miesią-
cach oczekuje podwyżki płacy. Tym-
czasem takie plany deklarowało je-
dynie pięciu na 100 uczestniczących 
w ankiecie pracodawców.

Na razie firmy bronią się przed 
wzrostem płac, dowożąc ludzi z bar-
dziej odległych miejscowości o wyż-
szym bezrobociu – zwykle do godziny 
drogi, czyli ok. 70 km. Amazon, który 
niedawno ruszył z rekrutacją 8,5 tys. 
pracowników do swych polskich cen-
trów logistycznych pod Poznaniem 
i Wrocławiem (gdzie firmy rywalizu-
ją o pracowników), zwiększył nawet 
zasięg do 80 km. Firmowy bezpłat-
ny transport podwyższa wprawdzie  
koszt, ale i tak jest to tańsze niż pod-
wyżka płac. – Dowozy pracowników 
z bardziej odległych miejscowości to 
ostatnia linia obrony przed podwyż-
kami pensji – ocenia Krzysztof Inglot 
z Work Service, która codziennie do-
wozi do pracy ok. 4,5 tys. pracowni-
ków, o ponad 2 tys. więcej niż w lipcu.

Zdaniem Tomasza Walenczaka 
wchodzimy w drugą fazę wojny o pra-
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cowników, gdy firmy nie tylko zabie-
gają o kandydatów do pracy, ale też 
próbują powstrzymać ludzi przed odej-
ściem. Zaczynają więc bardziej dbać 
o załogę i nawet jeśli nie dają dużych 
podwyżek, to zwiększają premie czy 
benefity. Wspomniany Amazon wpraw-
dzie proponuje swoim pracownikom 
stawki godzinowe w okolicach rynko-
wej średniej (pod Poznaniem to 13 zł 
brutto na godzinę, a we Wrocławiu 12,5 
zł), ale do tego dochodzą obiady za 1 zł, 
26–dniowy urlop niezależnie od stażu 
pracy i do 15 proc. premii.

Walenczak wspomina niedawne spo-
tkanie w firmie na Dolnym Śląsku, któ-
ra wkrótce zaczyna sezonowy przestój 
w produkcji i do stycznia nie będzie 
potrzebować 150 pracowników tymcza-
sowych. Wcześniej po prostu ich zwal-
niała, a potem pod koniec grudnia szu-
kała nowych ludzi. Teraz szefowie firmy 
boją się, że tych nowych nie znajdą. 
Chcą więc, by agencja znalazła tej gru-
pie przejściowe zajęcie, by potem mogli 
wrócić do firmy.

—  Anita Błaszczak
Jednym słowem: Braki kadrowe 
w najprostszych czynnościach to narastający 
problem firm. Zbliżają się podwyżki płac.



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
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ferta first minut
eO

Kuszące kosmetyki i zapachy rozbudzą 

pragnienia.
 Przekonaj się, 

że obdarowywanie jest tak samo przyjemne 

jak otrzymywanie upominków.

1. LACOSTE Eau de Lacoste Sensuelle, woda perfumowana, 50 ml, nr 788888 2. GUCCI Gucci Première, woda 
perfumowana, 30 ml, nr 700282 3. MEXX Black Man, woda toaletowa, 50 ml, nr 759865 4. YVES SAINT LAURENT  
Opium Vapeurs, woda toaletowa, 30 ml, nr 722066 5. GIORGIO ARMANI Emporio Diamonds Rocks, woda toaletowa, 
50 ml, nr 807568 6. GUCCI Gucci Guilty, woda toaletowa, 50 ml, nr 573645 

4

179 zł
235 zł

199 zł
2

279 zł

199 zł
5

249 zł

69 zł
3

105 zł

199 zł
6

269 zł

189 zł
1

269 zł

OFERTA WAŻNA OD 3 DO 30 LISTOPADA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW OFERTA WAŻNA OD 3 DO 30 LISTOPADA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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129 zł
12

7. MAX FACTOR Creme Puff Refill, puder, 1 szt. 8. COLLISTAR Gloss Design, błyszczyk, 7 
ml 9. BIOTHERM Blue Therapy, krem do twarzy, 50 ml, nr 695685 10. DR IRENA ERIS 
Telomeric, skoncentrowany krem liftingujący do twarzy, 50 ml, nr 521530 11. ARTDECO All 
in One, mascara, 3 g, nr 590969 12. DOUGLAS Kalendarz adwentowy

29 zł

 7

4490 zł

11

39
6490 zł

69 zł
10

95 zł

49 zł
8

85 zł

OFERTA WAŻNA OD 3 DO 30 LISTOPADA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

169 zł
219 zł

9



yjątkowa
pokusaW

Wzbogać codzienność o pachnące  

doznania skryte w pięknym flakonie. Wybierając  

zestaw, w cenie jedneg
o  

produktu otrzymasz znacznie więcej.

1. BALENCIAGA Zestaw Florabotanica: woda perfumowana, 30 ml, balsam do ciała, 100 ml, nr 830314  
2. DOLCE & GABBANA Zestaw Dolce: woda perfumowana, 75 ml, balsam do ciała, 100 ml, żel pod prysznic, 100 ml, nr 825028  
3. HUGO BOSS Zestaw Ma Vie: woda perfumowana, 30 ml, balsam do ciała, 100 ml, nr 825969  
4. GIORGIO ARMANI Zestaw Sì: woda perfumowana, 50 ml, żel pod prysznic, 55 ml, balsam do ciała, 75 ml, nr 819538  
5. KATY PERRY Zestaw Killer Queen: dezodorant, 75 ml, żel pod prysznic, 75 ml, nr 838970 

2

479 zł

5

3290 zł

4
369 zł

3

215 zł

1

229 zł



6. YVES SAINT LAURENT Zestaw L'Homme: woda toaletowa, 100 ml, balsam po goleniu, 50 ml, żel pod prysznic, 
50 ml, nr 833794 7. GIVENCHY Zestaw Gentlemen Only Intense: woda toaletowa, 50 ml, żel pod prysznic, 75ml, 
balsam po goleniu, 75 ml, nr 837470 8. AZZARO Zestaw Chrome: woda toaletowa, 50 ml, dezodorant, 75 ml,  
nr 793171 9. MONT BLANC Zestaw Legend Men: woda toaletowa, 50 ml, żel pod prysznic, 100 ml, nr 827413  
10. VESPA Zestaw: dezodorant, 75 ml, żel pod prysznic, 75 ml, nr 838978

6

395 zł

7399 zł

8

185 zł
3290 zł
10

9
219 zł
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w pakiecieięknoP
Makijaż instan

t.  
Zestawy, dzięki którym podkreślanie urody jest 

wyjątkowo przyjemne i... proste.

139 zł
1

159 zł
2

8490 zł

3

12490 zł

4

1. PUPA Princess Bag Green, zestaw, 26,3 g, nr 757219 2. CLARINS Paleta do makijażu twarzy: 4 cienie do powiek,  
2 pomadki, róż i pędzelek do różu, obustronnie zakończony aplikator (pędzelek z naturalnego włosia do nakładania cieni 
do powiek, pędzel z włosia syntetycznego do nakładania pomadki), miniatura czarnej mascary Be Long, 7 ml,  
nr 833402 3. DOUGLAS Absolute, potrójna paleta do makijażu: 96 cieni do powiek, 30 odcieni pomadek,  
3 róże do policzków i 4 aplikatory, nr 814413 4. NYX Paleta Butt Naked, nr 668217



1+14290 zł
6

114 zł
5

105 zł

8

5. CLINIQUE High Impact Favourites, zestaw, nr 821853 6. DOUGLAS Absolute, zestaw: mascara wydłużająca 
rzęsy i kredka do oczu, mascara Endless Lashes 14,5 ml, nr 826587 7. LANCÔME Mascara Hypnôse Drama, 
minikredka do powiek Crayon Khôl, lotion do demakijażu Bi-Facil, nr 5874100 8. CLARINS Potrójny zestaw 
z mascarą Wonder Perfect oraz z miniproduktami: bazą wygładzającą, kremem energetyzującym 
i kosmetyczką, nr 830826 9. ISADORA Zestaw: mascara podkręcająco-pogrubiająca rzęsy i kredka do oczu

1+160 zł

9

145 zł

 7









STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport

 ADRES  ADDRESS

Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05
Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR

Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-
rami / Tickets can be booked by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

  AN-JAN

Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

BUS LOT

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/from 
Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

PKP

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pocią-
gów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin 
and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING OUR 2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING DAY 30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU 

WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLO-
WING WEEK

20 PLN

DANE TELEADRESOWE    AIRPORT TELEADRESS DATA
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Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating cash machine 
you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN



DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2..... 09:25 09:50 FR2466/7 737

...4... 10:50 10:10 FR2466/7 737

.....6. 09:20 16:30 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2...6. 17:35 18:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 11:30 12:00 DY1014/5 737

…..6. 10:10 10:40 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:30 20:00 W62159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 18:55 19:25 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456. 08:40 09:05 LO3931/2 Q400

12345.7 20:30 21:00 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

ROZKŁAD LOTÓW    FLIGHT SCHEDULE
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

OSLO TORP

WARSZAWA

STAVANGER

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.3.5.. 16:50 17:20 W62155/6 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR



Praca wre
na lotnisku w Szczecinie!

AKTUALNOŚCI    NEWS

NA SZCZECIŃSKIM LOTNISKU TRWA GRUNTOWNA PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 
RUCHU LOTNICZEGO, REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU „PORT LOTNICZY 
SZCZECIN-GOLENIÓW – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
LOTNISKOWEJ I PORTOWEJ” KTÓRY JEST ELEMENTEM DZIAŁAŃ 6.3. - ROZWÓJ SIECI 
LOTNICZEJ TEN-T PRIORYTETU VI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013: DROGOWA I LOTNICZA SIEĆ TEN-T. ZA NAMI 
PIERWSZY I DRUGI ETAP BUDOWY.

TEKST    ELWIRA POSTROŻNA   FOT.    MICHAŁ KOŁOMYJSKI

Przebudowa rozpoczęła się 
3 marca 2014 roku, a jej 
planowane zakończenie 
przewidziane jest na 30 
czerwca 2015 roku. Firma 
Budimex S.A. z Warszawy 

jest głównym wykonawcą inwestycji, 
której wartość wynosi ok. 107 mln zło-
tych. Zadanie jest finansowane ze środ-
ków kredytu inwestycyjnego zaciągnię-
tego w PKO BP oddział korporacyjny 
w Szczecinie na kwotę 51 600 000 złotych 
oraz umowę o dofinansowanie projektu 
w wysokości 47 498 737,67 złotych.

Pierwszy, zakończony już etap, obej-
mował budowę równoległej drogi kołowa-
nia, budowę drogi kołowania „G” i „H”, oraz 
budowę drogi kołowania „B” i rozbudowę 
płyty postojowej 1. Prace realizowane 
bezpośrednio przy czynnych drogach 
lotniska były zabezpieczone przez służby 
operacyjne, a rejon prac wygrodzony. Pra-
ce prowadzone były od kwietnia do lipca 



up to ca. 107 million PLN. The process is 
financed from the funds coming from 
the investment credit raised from PKO BP 
corporation branch in Szczecin (the credit 
amounted to 51.600.000 PLN) and from 
the project co-financing agreement that 
amounted to 47.498.737,67 PLN.

The first phase of the reconstruction that 
has just recently been completed included 
the following actions: construction of new 
parallel taxi way, construction of new taxi 
ways „G” and „H”, construction of taxi way 

„B” and reconstruction of the taxi tarmac 1. 
All these reconstruction works carried out 
in close vicinity to the active airport was 
were protected by operational services and 
the construction area was delineated with 
special barriers. The works were carried 
out from April till July 2014. The next phase 
of the first reconstruction stage includ-
ed a reconstruction of the surface of the 
runway (concrete surface) in the area of taxi 
way “C”. During the reconstruction process 
the runway was accessible on the distance 
of 2,1 km and special night edge signage 
was put for security reasons. Also the taxi 
procedures in the reconstruction area had 
to be carried out with assistance of a special 
coordinator „Follow me”. The works were 
carried out in the first half of June 2014.

We have also completed the second 
stage of the reconstruction process that 
included prolongation of the parallel 
taxi way and reconstruction of the taxi 
tarmac 2. These works were carried out 
from August to September 2014.

Now we are getting ready for further 
tasks. Our next step will be stage three of 
the reconstruction that will include such 
actions as: continuation of building the 
parallel taxi way, reconstruction of the taxi 
way „C” and reconstruction of the current 
taxi tarmac 1. These works are planned to 
be done in the period October-November 
2014. Just like in the first stage of the reno-
vations, all these works will be carried out 
in the close vicinity of the active taxi ways 
and for that reason special security  ser-
vices will protect them. Renovations works 
have been divided into four stages that 
have been further split into smaller tasks. 
Each of the stages has its limited time 
frame that Budimex Company follows.  

Praca wre
na lotnisku w Szczecinie!

AKTUALNOŚCI    NEWS
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2014 roku. Kolejne zadanie etapu pierw-
szego obejmowało remont nawierzchni 
drogi startowej (nawierzchni betonowej) 
w rejonie drogi kołowania „C”. Droga star-
towa była dostępna na dystansie 2,1 km, 
w ramach bezpieczeństwa zamontowane 
zostało oznakowanie krawędziowe nocne, 
natomiast kołowanie w rejonie prac od-
bywało się  tylko w asyście koordynatora 

„Follow me”. Okres prowadzenia prac to 
pierwsza połowa czerwca 2014 roku.

Zakończyliśmy również drugi etap, 
który obejmował kontynuację budowy 
równoległej drogi kołowania oraz remont 
i rozbudowę płyty postojowej 2. Prace na 
tym odcinku przewidziane były na okres 
od sierpnia do września 2014 roku. 

Szykujemy się na kolejne zadania. Na-
stępnym krokiem jest etap trzeci, w któ-
rym będzie dalej kontynuowana budowa 
równoległej drogi kołowania, remont drogi 
kołowania „C” oraz remont obecnej płyty 
postojotwej 1. Przewidywany okres prowa-
dzenia prac to  październik i listopad 2014 
roku. Tak jak w etapie pierwszym, prace 
te będą odbywały się w sąsiedztwie czyn-
nych dróg kołowania, zatem zabezpieczo-
ne zostaną przez służby operacyjne.

Prace budowlane zostały podzielone na 
cztery etapy, a te natomiast na kolejne zada-
nia. Każdy z etapów posiada ramy czasowe, 
których firma Budimex ściśle się trzyma. 

 IN ENGLISH

The work is in full swing 
at the Szczecin Airport!
The Szczecin Airport is undergoing 
a thorough rebuilding process of its flight 
traffic infrastructure. The modernization 
is carried out with the project „Szczecin-
Goleniów Airport – reconstruction and 
modernization of the flight and airport 
infrastructure” which is a part of 6.3. activities 

– Development of the flight network TEN-T 
in the 6th priority of the Operational 
Programme Infrastructure and Environment 
for the years 2007-2013: Road and air 
network TEN-T. We have recently completed 
the first and second reconstruction phase.

 
The reconstruction of the Szczecin Air-
port began on the 3rd March 2014 and it 
is planned to end on the 30th June 2015. 
Budimex S.A. Company from Warsaw is 
the investment’s general contractor. The 
total value of the investments ranges 



LOTNISKO    AIRPORT
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Wędkowanie
 w Norwegii

MIŁOŚNICY KUCHNI ZACHWYCAJĄ SIĘ ŁOSOSIEM, NAJLEPIEJ KRÓLEWSKIM 
Z NORWESKICH WÓD. SĄ RÓWNIEŻ TACY, KTÓRZY CHCIELIBY TĄ RYBĘ ZŁOWIĆ. 

TEKST    ELWIRA POSTROŻNA  

nie ma gwarancji, że taki będzie cały 
dzień. Przed wyruszeniem w drogę trzeba 
sprawdzić prognozę pogody lub spytać 
kogoś z miejscowych. Na widok ciemnych, 
gęstniejących chmur najlepiej zawrócić. 
Przed wyruszeniem w morze dobrze jest 
powiedzieć komuś dokąd się płynie, a wy-
pływając na łodzi trzeba zawsze pamiętać 
o zabraniu kamizelek ratunkowych.

SALMON SAFARI 
Unosić się na rzece i być jej częścią to 
wspaniałe uczucie swobody. Na niektó-
rych odcinkach prądy rzeczne spra-
wiają, że wyprawa przypomina lekki 
rafting. Jednak na ogół rzeka jest spo-
kojna i przyjazna, dzięki czemu łódź jest 
bezpieczna i stabilna. Czasami zielona, 
a za chwilę turkusowa.

Norwegowie mają również opcję dla 
miłośników natury. Pływając w rzece 
Suldaslagen nie łowi się łososi, a pływa się 
z nimi. To jest szansa, aby dosłownie czuć 
rzekę na swoim ciele i zobaczyć dzikiego 
łososia w jego naturalnym środowisku. 

popularne gatunki ryb, ale przy odrobi-
nie szczęścia można zobaczyć również 
bardziej egzotyczne: zębacze smugowe 
oraz żarłacze śledziowe.

ZASADY POSTĘPOWANIA I PRZEPISY
Łowienie ryb zarówno z brzegu, jak i na 
głębokich wodach jest wolne od opłat. 
Zasada ta dotyczy również łososia i troci, 
pod warunkiem, że używa się wędki. 
Jednakże poza granicę Norwegii można 
wywieźć nie więcej niż 15 kilogramów 
filetów lub innych produktów rybnych na 
osobę oraz jedną całą rybę jako trofeum.

BEZPIECZNE WĘDKOWANIE
Fiordy Norwegii obfitują w liczne górki 
i mielizny. Podczas pływania należy za-
chować szczególną ostrożność.

Nawet jeśli rano pogoda jest piękna, 

Wybrzeże Norwegii to 
doskonałe miejsce 
na wędkowanie na 
głębokich wodach. 
Złowienie ryby 

wielkości 10 kilogramów nie jest w tych 
rejonach niczym wyjątkowym. Płynąc 
wyposażoną w echosondę łodzią można 
łatwo wypatrzeć ryby na monitorze.

Jeśli nie lubi się łódek ani wypływa-
nia w głąb morza, można wypożyczyć 
wędkę i znaleźć sobie odpowiednie 
stanowisko na brzegu, gdzie otacza nas 
dziewicza natura, góry i lasy w kra-
inie fiordów Norwegii. W najlepszych 
do wędkowania miejscach w Norwegii 
branie co trzy–cztery zarzucenia nie 
należy do rzadkości, chociaż największe 
sztuki trafiają się na głębokich wodach. 
Dorsz, makrela i czarniak to najbardziej 
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Fishing in Norway
Those who love cooking rave about salmon, 
especially king salmon from Norewgian 
waters. But there are also those, who would 
love to catch this fish themselves. 

Norwegian coast is a perfect place for deep 
water fishing. To catch a fish that weights 
10 kg is nothing surprising in this area. If 
you ride a boat equipped with a special 
sonic depth finder you can easily trace the 
fish on the finder’s screen. 

If you don’t like boats nor make it for the 
open sea you can well hire a fishing-rod 
and find yourself a nice fishing spot on 
the coast where you will be surrounded 
by Norwegian virgin nature and forests 
typical for this land of fiords. In the best 
fishing spots in Norway, you will most li-
kely catch a fish each third or fourth time 
you angle, although you must remember 
that the largest fish can be caught in the 
open sea. Cod, mackerel, coalfish – these 
are the most common fish species that you 
can find here. But if you are lucky enough 
you can also see more exotic species such 
as: catfishand porbeagle shark.

RULES OF CONDUCT AND REGULATIONS 
Fishing from the coast and in the deep 
waters of the open sea is free of charge. 
This rule also abides to the salmon and 
the trout provided that you are not using 
a fishing-rod. However, when crossing 
the border, one person can take away 
from Norway not more than 15 kg of fil-
lets or other fish products and one whole 
fish as your trophy.

SAFE FISHING 
Norwegian fiords abound in hills and 
shallows. While swimming you have to 
pay special attentions and be careful not 
to hurt yourself. Even if in the morning 
the weather is nice, there is no guarantee 
that it will stay like this for the whole 
day. Before you start your trip you should 
check the weather forecast or ask a local 
person to provide you with necessary 
information. The moment you notice 
dark, thick and accumulating clouds, you 
better turn back home. Before you make 
your way into the open sea you should in-
form someone about your planned route 
and while you are on the boat you should 
always have your lifejacket on.

SALMON SAFARI
To be swimming in the river and being 
a part of it gives a fabulous feeling of 
freedom. On some parts of the river the 
currents make the salmon safari trip 
remind a softer version of rafting. But 
most often the river is calm and friendly 
so the boat is stable and flows safely. 
Sometimes the river is green, sometimes 
turquoise blue. Norwegians also have 
an option for those who love nature. As 
you swim down Suldaslagen River you 
don’t fish the salmon but you swim with 
them. This is a great chance to really feel 
the river on your body and to see a wild 
salmon in its natural environment. 

FOT.: MOYAN BRENN - FLICKR.COM

FOT.: MICHAL SVEC - FLICKR.COM
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A340 FOT. MICHAŁ  KOŁOMYJSKI

B747 FOT. MARIUSZ BASIAK

C-17 FOT. KORNELIUSZ ZIOŁO

IL-76 FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI

AN 12 FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

B767 FOT. PATRYK SZYMAŃSKI

DC-10 FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

MD-11 FOT. KORNELIUSZ ZIOŁO
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AN-124, FOT. MARCIN ZIELIŃSKI

CHOĆ W KRAJOBRAZ NASZEGO PORTU LOTNICZEGO WROSŁY JUŻ SAMOLOTY 
BOEING 737 I AIRBUS A320, PRZYLATUJĄ TU TEŻ KONSTRUKCJE O WIELE 
WIĘKSZE I DUŻO CIEKAWSZE.

TEKST    KORNELIUSZ ZIOŁO

Niestandardowo  
na szczecińskim lotnisku

rous training sessions and military mis-
sions all over the world. In order to protect 
these units, special equipment carried 
onboard transport machines is neces-
sary. The largest transport machine that 
has ever landed in the Szczecin Airport 
was An-124 Ruslan – it is a giant aircraft 
that is 69 meters long and 73 meters wide. 
A series of flights carried out in April 
2007 aimed at sustaining the air bridge 
between Poland and Afghanistan. The in-
ternational military missions are served 
by different army units that are exchan-
ged periodically. Thanks to that, in the last 
10 years a large number of flights carrying 
soldiers onboard took place. During that 
time we could encounter such aircrafts 
landing in Szczecin to take Polish soldiers: 
Boeing 777, 767 and 757, McDonnell Douglas 
MD-11 and DC-10, Lockheed L-1011 Tristar. 
Our country was also a place of training 
for foreign military forces. During the 
Polish-Netherland training session in 2002, 
Szczecin Airport accepted one of the largest 
passenger aircraft - Boeing 747 Jumbo Jet. 
In the period when the Szczecin Shipyard 
was operating, we were systematically able 
to see such aircrafts as Ił-76 that were car-
rying unordinary construction elements. 
Due to certain reasons Szczecin Airport 
also accepted such aircrafts as: Airbus A330 
and A340, Boeing 787 Dreamliner, Boeing 
C-17 Globemaster III, Vickers VC-10, Tu-154, 
C-141 Starlifter, An-12, C-130 Hercules.  

zjawił się największy do niedawna sa-
molot pasażerski Boeing 747 Jumbo Jet. 
W czasie istnienia Stoczni Szczecińskiej 
systematycznie pojawiały się tu samolo-
ty Ił-76 przenoszące nietypowe elementy 
konstrukcyjne. Z różnych powodów 
przylatywały także: Airbus A330 i A340, 
Boeing 787 Dreamliner, Boeing C-17 
Globemaster III, Vickers VC-10, Tu-154, 
C-141 Starlifter, An-12, C-130 Hercules. 

 IN ENGLISH

Something new at the 
Szczecin Airport 
Although most of us are already used to the 
view of aircrafts Boeing 737 and Airbus A320 
as a permanent part of our Szczecin Airport’s 
landscape, lately we can also encounter much 
larger and much more interesting machines. 

This is due to the fact that a number of Po-
lish Armed Forces units have been located 
in the vicinity of Szczecin, among them is 
the 12th Mechanised Division. For many 
years these units participated in nume-

Wynika to z rozlo-
kowania w Szcze-
cinie i okolicach 
kilku jednostek 
Wojska Polskiego, 

m.in. 12. Dywizji Zmechanizowanej. 
Przez wiele lat brały one udział w wielu 
ćwiczeniach i misjach wojskowych na 
całym świecie. Do ich zabezpiecze-
nia potrzebny jest sprzęt wysyłany na 
pokładzie maszyn transportowych. 
Największy, jaki dotychczas tu wylądo-
wał - An-124 Rusłan - to olbrzym długi 
na 69 metrów i szeroki na 73 metry. 
Seria lotów w kwietniu 2007 roku miała 
na celu utrzymanie mostu powietrznego 
między Polską a Afganistanem. Do misji 
poza granicami kraju przystępują różne 
jednostki, wymieniane co pewien okres. 
Przez to, szczególnie w ostatniej deka-
dzie, miało miejsce wiele lotów z żoł-
nierzami. Przylatywały po nich m.in.: 
Boeing 777, 767 i 757, McDonnell Douglas 
MD-11 i DC-10, Lockheed L-1011 Tristar. 
W naszym kraju ćwiczyły także wojska 
zagraniczne. Podczas ćwiczeń polsko-
-holenderskich w 2002 roku na lotnisku 

 75 



 76 

AKTUALNOŚCI    NEWS

Jesienne spotkania

LATO JUŻ NIE WRÓCI. CZAS NA MELANCHOLIJNĄ JESIEŃ. DNI NIE BĘDĄ JUŻ TAK 
DŁUGIE, A NOCE TAK CIEPŁE, A TO NAJLEPSZY PRETEKST, BY ODWIEDZIĆ JEDNĄ 
Z KAWIARNI SO!COFFEE NA NASZYM LOTNISKU, OBOWIĄZKOWO Z PRZYJACIÓŁMI 
I OBOWIĄZKOWO, ABY SPRÓBOWAĆ NASZYCH NOWOŚCI. BĘDZIE SŁODKO 
Z ORIENTALNĄ CHOCOLATE CHAI LATTE, INTRYGUJĄCO Z WYRAFINOWANĄ FRENCH 
CARAMEL LATTE, A HERBATA OWOCOWA AUTUMN GARDEN TEA Z IMBIREM 
PODGRZEJE KLIMAT KAŻDEJ ROZMOWY.

Paryż jesienią. Uliczki 
pełne ludzi, kolorowych 
liści i świateł. Taki kli-
mat oddaje French Ca-
ramel Latte o wyrafino-
wanym smaku słonego 

karmelu połączonego z puszystą bitą 
śmietaną, a to wszystko polane słodkim 
karmelem. Spragnionych orientalnych 
słodyczy zapraszamy na Chocolate Chai 
Latte, czyli orientalną kawę z bogac-
twem przypraw, o wyczuwalnej nucie 
czekolady. Czy może być coś lepszego? 
Zziębnięte ręce i serca niewątpliwie roz-
grzeje Autumn Garden Tea o delikatnym 
posmaku gruszkowym i imbirowym, 
z dodatkiem owoców leśnych. To najlep-
sza propozycja dla tych, którzy szukają 
ciekawych smaków i doznań.

W jesiennych nowościach nie za-
braknie odświeżonej oferty świeżo 
wyciskanych soków. W SO!COFFEE na 
dobre zagościł Antystres (czarny bez, 
jabłko, malina), Energia (pomarańcza, 
ananas, imbir) oraz MOC(szpinak, cy-

tryna, ananas, jabłko) – całkiem nowe 
i intrygujące w smaku. Aby uodpornić 
Cię przed falą jesiennych przeziębień 
do każdego soku proponujemy dodatek 
w postaci imbiru, który w mig rozgrzeje 
przemarznięte ciało i pobudzi zniechę-
cony do życia umysł. 
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Autumn meetings  
Summer is gone for good. Now it’s time 
for the melancholic autumn. Days will 
not be long anymore and nights will no 
longer be warm and that is the best 
pretext to go to the SO!COFFEE café at 
our airport. If you go there you have 
to take your friends and try our new 
delights. You will get it sweet if you 
order the oriental Chocolate Chai Latte, 
intriguing if you order the refined French 
Caramel Latte, and the fruit tea called the 
Autumn Garden Tea with ginger will heat 
up the atmosphere of every conversation.
 
Paris in autumn. Streets filled with people, 
colourful leaves and lights. You can find 
this mood if you sip French Caramel Latte 
with the refined taste of salty caramel 
connected with whipped cream and sweet 
caramel on top. For those who yearn for 
oriental sweetness we have prepared the 
Chocolate Chai Latte – oriental coffee, 
rich in seasoning and with a strong taste 
of chocolate. Can there by anything bet-
ter? Cold hands and hearts will definitely 
be warmed up with just a sip of Autumn 
Garden Tea with a delicate taste of pear 
and ginger with some forest fruits. This 
is the best treat for those who search for 
extraordinary tastes and experiences.

Among our autumn novelties you can 
also find the new offer of fresh juices. 
Among the newest treats in the SO!COF-
FEE offer you can find the following juic-
es: Anti-stress (elderberry, apple, rasp-
berry), Energy (orange, pineapple, ginger) 
and POWER (spinach, lemon, pineapple, 
apple) – with most intriguing tastes. In 
order to protect you from the epidemic 
of autumn colds, to each of our juices we 
offer a special portion of ginger which 
will quickly make your body warm and 
invigorate your tired and lazy mind. 








