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NAJWIĘKSZYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
JEST ŻYĆ Z TEGO, CO SIĘ LUBI. A JEŚLI SIĘ
NIE UDA TO ZAWSZE MOŻNA SPRZEDAWAĆ
KWIATY. KRZYSZTOF ZALEWSKI.
TEKST
FOT

JAKUB MILSZEWSKI
MAREK WIEDEŃSKI

JAK TAM W NOWYM ROKU?
Nowy Rok zacząłem od przeziębienia,
ale już się pionizuję, więc jest spoko.

2014 BYŁ DLA CIEBIE SPOKO? GDYBYŚ MIAŁ
MOŻLIWOŚĆ TO POWTÓRZYŁBYŚ TEN ROK?
Dziwne pytanie. Nic się nie zdarza dwa
razy, całe szczęście. 2015 rok mnie ciekawi. Natomiast 2014 był dla mnie dobry
– cały czas jest tendencja zwyżkowa jeśli
chodzi o mnie i o moje autorskie poczynania. Większość moich działań w 2014
roku to były moje solowe koncerty i działania związane z wydaniem „Zeliga”. Dla
mnie to duży krok naprzód, bo jak wiesz,
przez ostatnie lata byłem głównie wykonawcą u kogoś. Zatem 2014 – super.

WYDANIE „ZELIGA” POZWALA CI SIĘ SPEŁNIAĆ?
TO JEST TO, W CZYM SIĘ DOBRZE CZUJESZ?
To jest to. Przede wszystkim pozwoliło
mi na wznowienie działalności jako
tak zwany „artysta koncertujący” pod
własnym szyldem. W tej chwili jesteśmy
w trakcie nagrań następnego albumu
i w międzyczasie gramy koncerty.

PRZYPOMINAM SOBIE REAKC JE NA „ZELIGA” – KOŃCÓWKA 2013 ROKU, PRAWIE DEKADA OD PIERWSZEGO ALBUMU, WSZYSCY
SIĘ DZIWILI, CO SIĘ STAŁO Z TYM HEAV YMETALOWYM CHŁOPAKIEM Z DŁUGIMI
WŁOSAMI, KTÓRY WYGRYWAŁ „IDOL A”. CO
SIĘ Z TOBĄ DZIAŁO W TYM CZ ASIE? DAŁEŚ
SOBIE CZ AS NA DOJRZENIE DO TEGO
WSZYSTKIEGO?
Chyba tak. Z klucza Kubusia Fatalisty –
jeśli tak było to znaczy, że tak miało być.
Wiesz, w momencie, kiedy jesteś dorastającym chłopcem, chcesz sobie dodać powagi, to fajnie jest się identyfikować z silną
i zwartą grupą, do tego pobrzękiwać klamrami i zarzucać włosem. Ale w pewnym
momencie zaczęło mi ciążyć to, że słyszę
za plecami, że jestem „polskim Bruce'em
Dickinsonem”. Nie chciałem być – że tak
powiem – polskim nikim. Chciałem być
sobą. I pewnego dnia na imprezie poprosiłem Budynia i Damiana Pielkę żeby mnie
ogolili na łyso i tak też zrobili. A później
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Płyta „Pistolet” jest
poprawna, ale jest
kalką, odbiciem
moich ówczesnych
fascynacji. Zbyt
łatwo się ją przekłada na inspiracje, z których była
brana. Jest to mało
oryginalne dzieło.
Natomiast „Zeliga”
mam na półce już
ponad rok i wciąż
jestem w stanie
do niego wracać,
więc jest spoko.
„Pistoletu” słucham raz na parę
lat i też jest okej,
ale słucham go
z dużym przymrużeniem oka.
musiałem przez parę lat poszukać własnego języka. Szkoliłem umiejętności grając
z innymi muzykami. Miałem to szczęście, że mogłem żyć z muzyki cały czas.
A w międzyczasie pisałem piosenki do
szuflady. Przyszedł w końcu taki moment,
w którym stwierdziłem, że jestem gotowy
stawić ludziom czoła jako frontman.

PODSZEDŁEŚ DO BUDYNIA I DAMIANA NA
IMPREZIE, DAŁEŚ IM GOLARKĘ I POWIEDZIAŁEŚ – „NA ŁYSO”?
Mniej więcej. To było gdzieś w 2006 czy
2007, impreza była zapewne zakrapiana
– po tylu latach noszenia długich włosów
wymagało to dodania sobie odwagi. Od
dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem
radykalnej zmiany imidżu żeby trochę
się odkleić od „Idola”.

„IDOL” CI TROCHĘ PRZESZKADZAŁ? PRZESZKADZA CI DO DZISIA J?
Nie tyle przeszkadza, co przypomina
o tym, jak wysoko muszę mierzyć, żeby
tę idolową popularność przykryć czymś
innym. Mimo wszystko muzyka, którą
robię, jest zaliczana do alternatywnej,
w jakiś sposób niszowej, a „Idol” był
przecież absolutnie mainstreamowym
programem, który oglądało ileś milionów ludzi. Otwierałeś lodówkę i był
tam krzyczący na ciebie młodzieniec
z długimi włosami. Oczywiście fajnie by
było kiedyś zapełnić te stadiony Europy ludźmi, którzy chcieliby posłuchać
moich piosenek. Cały czas wierzę, że
tak się stanie i na to pracuję. Gdybym
nie miał tej wiary to sprzedawałbym
warzywa albo kwiaty. W każdym razie
coś roślinnego.

W OKRESIE „IDOLA” I PROMOCJI PŁYTY „PISTOLET” NIE MIAŁEŚ WRAŻENIA, ŻE JESTEŚ
ZA MŁODY NA TEN SHOWBIZNES, KTÓRY
NA CIEBIE SPADŁ?
To chyba nie jest kwestia wieku, tylko
jakiejś dojrzałości, wewnętrznego przygotowania na to. W pewnym sensie byłem
przygotowany, nie dałem się wtłoczyć w cudze ciuchy. I bardzo dobrze, bo zachowałem
autentyczność, mogłem sam poszukiwać
swojego języka, a nie musiałem zrzucać
przyniesionych przez kogoś szat. Z drugiej strony byłem za młody, żeby za całą
tą telewizyjną popularnością poszło coś,
co będzie na tyle ciekawe, oryginalne i na
tyle inne, żeby porwać publiczność. Płyta
„Pistolet” jest poprawna, ale jest kalką, odbiciem moich ówczesnych fascynacji. Zbyt
łatwo się ją przekłada na inspiracje, z których była brana. Jest to mało oryginalne
dzieło. Natomiast „Zeliga” mam na półce już
ponad rok i wciąż jestem w stanie do niego
wracać, więc jest spoko. „Pistoletu” słucham
raz na parę lat i też jest okej, ale słucham go
z dużym przymrużeniem oka.

DUŻO BYŁO TAKICH SYTUACJI, KIEDY
PRZYCHODZIŁ REŻYSER, PRODUCENT,
MENEDŻER I MÓWIŁ: „CHCIAŁBYM, ŻEBYŚ
ŚPIEWAŁ TO, W TAKI SPOSÓB I W TYCH
CIUCHACH”?
Miałem propozycje współpracy z różnymi wykonawcami, twórcami, które
wymagałyby ode mnie zmiany stylistyki
na siłę i dostosowania się. Zwyczajnie
nie chciałem tego robić. Postanowiłem
postawić na siebie. Nie byłem wtedy
przygotowany jako kompozytor i tekściarz, ale minęło parę lat i jestem. Mam
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to szczęście, że jestem cały czas w grze
i jeszcze mogę zawojować stadiony.

Z PERSPEKTYWY KILKU L AT TWOJEJ
OBECNOŚCI NA RYNKU MUZYCZNYM
– WSZYSTKIE POŚWIĘCENIA BYŁY WARTE TEGO, ŻEBY SIĘ DOSTAĆ W MIEJSCE,
W KTÓRYM JESTEŚ TERA Z.
Oczywiście. Niezaprzeczalnie. Poza tym
jeśli robisz to co lubisz to te poświęcenia
nie są takie straszne. To raczej błogosławieństwo, że mogę żyć z tego co kocham.
Nawet jeśli czasem jestem czyimś sidemanem, czy raczej akompaniatorem, to
zawsze staram się znaleźć w granej muzyce odrobinę swojej radości, żeby móc
nadać jej ludzki koloryt. A więc jestem
szczęściarzem, że mogę żyć z muzyki.

NIKT CI NIE MÓWIŁ: RZUĆ TO MUZYKOWANIE W CHOLERĘ, NIE UTRZYMASZ SIĘ
Z TEGO, IDŹ NA MEDYCYNĘ ALBO PRAWO”?
Już było na to za późno. Takie decyzje
trzeba było podejmować w trakcie „Idola”,
bo wtedy byłem w klasie maturalnej. Poza
tym po co? Skoro jestem w stanie żyć z muzyki to po co zmieniać zawód? W wieku lat
trzynastu postanowiłem sobie, że będę tak
zwanym muzykiem rockowym, w cudzysłowie. Póki co idzie mi dobrze.

A O PRZYSZŁOŚCI MYŚLISZ?
Jeśli emerytura, to tylko w ZAIKS -ie.
Mogliby mieć takie hasło reklamowe.
Liczę na to, że będę pisał kolejne piosenki
i w końcu naskładam ich wystarczająco dużo, może uda się walnąć kilka
popularnych melodii – „popularnych”
to może źle brzmi, mam na myśli takie,
które poruszą kilka osób – i w ten sposób
zabezpieczę swoją przyszłość. Nie pokładam swoich nadziei w ZUS -ie.

MÓWIŁEŚ, ŻE NAGRYWASZ NOWY ALBUM.
POPRZEDNI NAZYWAŁ SIĘ „ZELIG”, OD
POSTACI Z FILMU ALLENA, KTÓRA DOSTOSOWYWAŁA SIĘ DO OSÓB, Z KTÓRYMI
PRZEBYWAŁA. NOWY ALBUM BĘDZIE SIĘ
DO CZEGOŚ DOSTOSOWYWAŁ?
Jedyne, do czego artysta musi się dostosowywać, to jego własny gust. Jeżeli album
będzie mi się podobał to jest okej – to
jedyne kryterium. Jeżeli z dnia na dzień
zostanę absolutnym zdeklarowanym
fanem gangsta rapu i pojmę w końcu jak
się składa rymy, to będę wypuszczał rapowe płyty. Ale jaka będzie nowa płyta –
trudno powiedzieć. Mamy dopiero połowę
materiału. Gdybym chciał się zmusić
do zawarcia, streszczenia swojego stylu
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w powiedzmy trzech elementach, jak to
zrobił Jack White, to... bym nie potrafił.
Ten materiał jest nadal dość mocno stylistycznie rozrzucony. Może więc czeka nas
„Zelig 2”. A może kiedy pojawi się reszta
piosenek to nada całości nowy kierunek.

CO JEST W TWOJEJ GŁOWIE W TEJ CHWILI
POZA ALBUMEM, NAGRANIAMI, MUZYKĄ?
Czasami jest to potrzeba zrozumienia
po co to się kotłuje wszystko, dlaczego
– przy odrobinie skupienia – możemy
zapamiętać ciąg cyfr nikomu do niczego
niepotrzebnych. Jak ma się główka kapusty do zwoju neuronów? Różne rzeczy
mam w głowie.

MASZ JAKĄŚ TEORIĘ NA TEMAT TEGO, PO
CO TO SIĘ WSZYSTKO KOTŁUJE?
Mam różne. Zapisuję w formie krótkich

wierszyków, te mniej głupie może się
kiedyś przekształcą w teksty.

KIEDY CHCIAŁBYŚ WYPUŚCIĆ TĘ NOWĄ
PŁYTĘ?

CZĘSTO NA JWARTOŚCIOWSZE MYŚLI ZNALEŹĆ MOŻNA W TAKICH WŁAŚNIE KROTOCHWILNYCH WIERSZYKACH, KTÓRE ICH
AUTORZY UWAŻA JĄ ZA GŁUPIUTKIE.

Jesteśmy w trakcie nagrań, więc wszystko
teraz zależy od prozaicznego faktu – dowiozą bądź też nie dowiozą. Jeżeli aniołki, Bozia
bądź też inne siły nadprzyrodzone oświecą
mój umysł na tyle, że wypocę z siebie odpowiednią ilość odpowiedniej jakości tekstów
i uwiniemy się z robotą, to płyta wyjdzie
wiosną. Jeżeli będzie szło opornie to singiel
puścimy wiosną, a album latem. Na pewno
wolę poczekać niż wcisnąć ludziom, którzy
zainteresowali się moją twórczością, coś
niedopracowanego. Jestem właśnie w wirze
pracy, jadę na nagrania... jutro.

Mam nadzieję, że moja umiejętność
oceniania samego siebie i korygowania
siebie wykształciła się przez te parę lat
na tyle, że przez te moje sito nie przejdą
jakieś zupełnie trywialne banały.

Trzy dni spędziłem w łóżku, dzisiaj
jestem już w pionie więc pora się wziąć
do pracy.

DUŻO ICH MASZ?
Mam całe mnóstwo. W ostatnich latach
zapisałem nimi mnóstwo zeszytów, ale
większość to są jakieś grafomańskie
wymysły nie do przejścia. Te rzeczy
później szlifuję do postaci tekstów, które
lądują na płycie.
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IN YOUR LIFE DURING THESE TEN YEARS?
DID YOU GIVE YOURSELF TIME TO GAIN
MORE MATURITY TO DO YOUR STUFF THE
WAY YOU WANT TO?
I guess so. Using Jacques the Fatalist's
philosophy – if it were like this then it
was to be like this. You know, when you
are a young guy, in the middle of growing up, you really want to support your
profile and add some seriousness to it
by joining a strong and stable group and
by wearing long hair and clinging with
your buckles. But there came a moment
when I felt a burden of being the „Polish
Bruce Dickinson” - that's what people
used to say at that time. I honestly didn't
want to be a, let's say, “Polish someone”.
I wanted to be myself. So one day, at
a party, I asked Budyń and Damian to
shave my head completely. And that's
exactly what they did. After that, for
a couple of years, I had to keep searching for my own language. I developed
my craft by playing with different musicians. I was lucky to make my living
out of playing music all that time. And
in the meantime I kept on writing songs
just for myself. Finally there came
a moment when I decided that I can
confront people as a frontman.

YOU WENT TO TALK TO BUDYŃ AND
DAMIAN IN A PARTY WITH A SHAVER AND
YOU TOLD THEM – „BOLD - PLEASE”?

IN ENGLISH

The blessed one
The real blessing is when you can make
your living out of something you love the
most. And if you can't make it, then you
can at least sell flowers. Krzysztof Zalewski.
HOW ARE YOU DOING IN THE NEW YEAR?
I started the New Year with a flew, but
I am getting better so it's pretty cool.

WAS 2014 PRETTY COOL FOR YOU TOO? IF YOU
COULD, WOULD YOU WANT TO REPEAT IT?
That's a very strange question. Nothing
can happen twice, luckily. I am very
curious about 2015. Whereas 2014 was
good for me – the general tendency is
that I am climbing higher and higher is
all I do. Most of my endeavors in 2014
were solo concerts and actions related

to the promotion of my record „Zelig”.
For me it is a huge step forward because
as you probably know, in the past years
I mostly worked as a sideman. So about
2014 – it was great.

PUBLISHING „ZELIG” HELPS YOU FULFILL
YOURSELF? IS THAT WHAT YOU FEEL
GOOD IN?
That's absolutely my thing. First of all it
allowed me to return to being an active
„live concert artist” under my own name.
We are currently in the middle of recording session for the new album and in the
meantime we play concerts.

I REMEMBER VERY WELL THE REACTIONS OF
YOUR FANS AFTER PUBLISHING „ZELIG” – IT
WAS THE END OF 2013, ALMOST A DECADE
AFTER YOUR FIRST ALBUM. ALL THE PEOPLE
WONDERED – “WHERE IS THAT HEAVY-METAL BLOKE WITH LONG HAIR THAT WON THE
POLISH IDOL CONTEST”. WHAT HAPPENED
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More or less. That was 2006 or 2007, the
party with a lot of booze – well, after so
many years of having long hair I needed
a drink or two to get more courage to cut
it. I wanted to change something radically for a long time, to change my image in
order to slightly step away from „Idol”.

WAS „IDOL” AN OBSTACLE FOR YOU? DOES
IT LIMIT YOU ALSO TODAY?
It doesn't limit me, it only reminds me
how high I have to reach in order to cover
the popularity I gained via “Idol” with
something else. In spite of all, the music
I make can be categorized as alternative
music which is in a way off, whereas „Idol”
is an absolutely mainstream programme
watched by millions of people. You opened
the fridge and there was a young guy with
long hair shouting at you. Of course, I'd
love to be able to fill European stadiums
with millions of people eager to listen
to my songs. I keep believing that it can
happen and I keep working towards that
goal. Without faith in what I do I would
most probably end up selling flowers and
vegetables. Something green for sure.
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WHEN YOU WERE IN „IDOL” AND DURING
THE PROMOTION OF „PISTOLET” RECORD,
HAS IT EVER CROSSED YOUR MIND
THAT YOU ARE TOO YOUNG FOR THAT
SHOW-BUSINESS THAT FELL ON YOU?
I don't think it's a matter of age but
rather a matter of maturity, inner readiness for this kind of work. In a way
I was ready for it, I didn't let myself
be put in other shoes than mine. And
I think it's good because I retained my
authenticity, I was able to search for
my own way of expression and after
leaving “Idol” I didn't have to change
my costume, because I remained myself. On the other hand I was too young
to use this media popularity in a way
that it would carry with it something
more interesting, valuable and original
that it would grasp the audiences. „Pistolet” is in a way a proper record but it
is also a reflection of my fascinations
from that period. When you listen to
this record you can immediately and
too easily trace the inspirations out of
which it grew. It is not a very original
piece of work. Whereas „Zelig” is an
album which has been sitting on my
shelf for over a year and I still like to
listen to it, so I guess that's cool. I put
on „Pistolet” once in a couple of years
and it is also okay, but when I listen to
it I keep a certain distance.

DID YOU ENCOUNTER MANY SITUATIONS
IN WHICH A DIRECTOR, PRODUCER,
MANAGER CAME UP TO YOU AND SAID „I WANT YOU TO SING IN SUCH AND SUCH
WAY AND IN SUCH AND SUCH CLOTHES”?
I got many proposals to work with different
artists and creators that demanded from
me a change of style and to adapt myself.
I simply didn't want to do it. I decided to develop myself. I was not ready as a composer and a songs' writer, but a couple of years
have passed and now I am ready. I am
lucky enough that I am still in the game
and I can still conquer the stadiums.

LOOKING AT YOUR PRESENCE IN THE MUSIC MARKET – ALL YOUR SACRIFICES WERE
WORTH IT, SINCE THEY LED YOU TO THE
PLACE IN WHICH YOU ARE NOW.
Of course. Indisputably. And if you are
doing the thing you love, the sacrifices
are not that terrible. It is a kind of blessing that I can make the living out of what
I love. Even if at times I work as a sideman, or rather an accompanying artist,
I always try to find in that music a bit of
joy and happiness for myself in order

to give it a human touch. So I am really
lucky to be able to make a living out of
my passion.

AND NOBODY EVER TOLD YOU: DROP
PLAYING MUSIC, YOU WILL NOT BE ABLE
TO MAKE A LIVING OUT OF THAT, GO
STUDY LAW OR MEDICINE”?
It was already to late for that. Such
decisions should have been made when
I entered “Idol”, because that was my
last year in high school. And anyway,
why should someone tell me such
things? If I am able to make my living
out of playing music then why should
I change my occupation? At the age of
thirteen I made a decision to become
a rock musician – quotation marks. And
I guess I am doing pretty fine.

DO YOU EVER THINK ABOUT THE FUTURE?
Old-age pension – only with ZAIKS
(Association of Polish Authors and Composers). They could use such a slogan for
their promotion campaign. And I really
hope that I will continue writing songs
and I hope that I collect so many of them
that I will finally hit some popular songs
– although „popular” probably sounds
bad, I mean that maybe I will write songs
that will be able to touch people's hearts
– and in that way I will secure my future.
I don't put all my hopes in ZUS (Social
Insurance Institution).

YOU SAID THAT YOU ARE RECORDING
A NEW ALBUM. THE LAST ONE WAS
CALLED „ZELIG” - THE TITLE COMES FROM
A CHARACTER OF WOODY ALLEN'S FILM,
A PERSON THAT WAS ABLE TO ADAPT
HIMSELF TO PEOPLE HE WAS WITH.
THE NEW ALBUM WILL ALSO BE ABOUT
ADAPTING YOURSELF TO ANYTHING?
The only thing that an artist has to
adapt himself to is his own taste. If
I like the album, then it is ok – this
is the only criteria. If out of the blue
I become a fan of gangsta rap and realize how to write in rhymes then I will
make rap albums. For now it is hard to
say what the new record will be like.
We have created only half of the material we need. If I were to force myself
to describe my style in three elements
as Jack White did, then... I would not be
able to do it. This material is still very
eclectic as regards style. So perhaps we
will get a „Zelig 2”. Or, when the rest of
the material is created, this will give
the album a definite direction.
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WHAT OCCUPIES YOUR MIND RECENTLY
APART FROM THE ALBUM, RECORDINGS,
MUSIC?
Sometimes my mind is occupied by such
questions as – why is this all swirling all
the time? Why – with a little bit of focus,
can we memorize a series of completely
useless numbers. What is the relation
between a cabbage and a bundle of neurons? Many things swirl in my head.

DO YOU HAVE ANY PARTICULAR THEORY
TO ANSWER THE QUESTION WHY IS THIS
ALL SWIRLING ALL THE TIME?
I have a couple of theories. I write them
down in the form of short poems and I will
transform the least stupid ones into lyrics.

DO YOU HAVE A LOT OF THEM?
Tons. In the last years I filled numerous
notebooks with my texts but most of them
are just my fancy writings almost impossible to go through. Later on I develop
these writings into proper texts that can
become song lyrics.

VERY OFTEN THE MOST VALUABLE IDEAS
ARE BORN WHEN WRITING SUCH FACETIOUSNESS POEMS WHOSE AUTHORS
CONSIDER SLIGHTLY STUPID.
I hope that in the last years I managed to
develop my ability to judge myself and to
correct and revise my own work to such
an extent that I will not let any trivial
pieces come out from under my pen.

WHEN WOULD LIKE TO RELEASE YOUR
NEW RECORD?
We are in the middle of recording
sessions so everything depends now
on the banal fact – whether they bring
it or not. If the angels, God or other
supernatural forces will enlighten my
mind in such a way that I will be able
to sweat out a reasonable amount of
high quality texts and if we make the
recordings fast, then the record will
be released in spring. If the work goes
hard, we will release the single in
spring and the full record in summer.
I definitely prefer to wait and work on
the material rather than to give people
something that is not ready, especially
to those who became interested in my
art. I am actually in the middle of work,
on my way to the studio... tomorrow.

GOING THERE WITH A FLU?
I have spent three days in bed, today I am
feeling much better so it's time to get
down to work.

Køben hav n,

czyli Sylwester z Sylwestrem
CHCĘ DO KOPENHAGI WRÓCIĆ. TAK NAPRAWDĘ TO CHYBA JEDNO Z NIELICZNYCH
MIAST, W KTÓRYCH CHCIAŁBYM PONOWNIE ZAWITAĆ, ZROBIĆ KOLEJNE TYSIĄCE ZDJĘĆ,
POJEŹDZIĆ ROWEREM. CHCIAŁBYM W NIM ODPOCZĄĆ I NICZYM SIĘ NIE STRESOWAĆ,
A ZAMIAST TEGO DELEKTOWAĆ DOBRYM WINEM NA KOCU W PARKU.
TEKST I FOT.

SYLWESTER CISZEK
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tóryś dzień września 2014,
godziny poranne. Obudziłem się, przetarłem oczy
ręką, sięgnąłem... po telefon,
zamiast po kubek porannej
kawy, żeby zobaczyć co mnie ominęło przez
kilka godzin snu. Przeglądając facebookowe

powiadomienia trafiłem na zaproszenie
od moich znajomych, aby przywitać nowy
rok w kranie klocków Lego i baśni pana
Andersena… Po krótkim namyśle kliknąłem
„Dołącz”. W ten sposób, kilkadziesiąt dni
później wsiadłem na pokład samolotu, by
spędzić Sylwestra w Kopenhadze.
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DOJAZD
Z racji tego, że Dania nie należy do
najtańszych państw dla statystycznego
Kowalskiego, postanowiliśmy zakupić
bilety dużo wcześniej. Najdogodniejszą
formą dojazdu okazał się lot z Gdańska
do szwedzkiego Malmo. Wylot był planowany na 31 grudnia 2014, powrót 3 stycznia 2015. Koszt to 130 zł od osoby, do czego doszły jeszcze dwie duże walizki do
nadania i każdy mógł wnieść na pokład
samolotu WizzAira bagaż podręczny. Na
miejscu odebrał nas pan z Taxi Jakub
i zawiózł nas do Kopenhagi w wyznaczone miejsce noclegowe. Plusem przemawiającym za korzystaniem z usług pana
Jakuba jest to, że zawiezie cię pod podany
adres, podczas gdy w tej samej cenie (100
DKK) inni zawożą do centrum, a później
radź sobie sam…
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Nigdy nie widziałem tak długiego
pokazu sztucznych
ogni, który trwał
półtorej godziny,
oraz tylu uśmiechniętych ludzi. Jedni
o północy jeździli rowerami, inni
biegali z Endomondo, a reszta – jak
99% świata – piła
szampana i składała sobie życzenia
noworoczne.
NOCLEG
Po długich próbach szukania kwater udało
nam się znaleźć coś poprzez portal www.
airbnb.pl (jest to miejsce, gdzie można
wynająć swoje mieszkanie innym osobom
za opłatą). Aby móc skorzystać z niego
trzeba wcześniej się zarejestrować i zbierać
pozytywne komentarze, dzięki nim można
szybciej dostać interesujące nas miejsca
na nocleg. Ulokowaliśmy się w prawie
w samym centrum w dzielnicy Norrebro

(północna cześć Kopenhagi). Z niej docieraliśmy na pieszo do miasta w jakieś 30 min.
Do dyspozycji otrzymaliśmy 2 pokoje z dużą
kuchnią na 5 piętrze. Mieszkanie wynajmowała nam Anna, która moje imieniny
postanowiła spędzić w Oslo. Średni koszt
wynajmu to 130-180 zł za osobę.

SYLWESTER
Zastanawiałem się przed napisaniem artykułu, jakie są moje pierwsze skojarzenia po
podróży do Kopenhagi… Urokliwe miasto,
radośni i uśmiechnięci ludzi oraz piękne
kobiety na rowerach. Wszystko to bardzo
ładnie się ze sobą komponuje. Celebrowanie
moich imienin zaczęliśmy w naszym lokum,
a następnie ruszyliśmy na pokaz fajerwerków na most Dronnig Luise Bro, gdzie zaprowadził nas Michał zwany „Klapkiem”, mój
kolega z licealnej ławy (tutaj należą się mu
wielkie podziękowania za to, że chciał nas
oprowadzić i opowiedzieć o swojej Kopenhadze, w której mieszka od prawie roku). Nigdy
nie widziałem tak długiego pokazu sztucznych ogni, który trwał półtorej godziny, oraz
tylu uśmiechniętych ludzi. Jedni o północy
jeździli rowerami, inni biegali z Endomondo,
a reszta – jak 99% świata – piła szampana
i składała sobie życzenia noworoczne.

ROWEROWE MIASTO
Wspomniane przeze mnie rowery to nie
przypadek. Statystyczny mieszkaniec
Kopenhagi posiada 4 rowery… w różnych
częściach miasta. To tak jak mieć 4 gotowe
do użycia fiaty 126p na kilku parkingach
w mieście. Zatem najlepsza forma oglądania
miasta to wypożyczyć sobie rower. My nie-
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stety o tym nie wiedzieliśmy, wiec zwiedzaliśmy miasto na pieszo.
Duńczycy mówią, że nie ma brzydkiej
pogody, tylko jesteś źle ubrany. My byliśmy
źle ubrani, ale to nam nie przeszkodziło
w poznawaniu miasta. Maszerując sobie
po centrum warto udać się na Stroget. Jest
to strefa piesza w Kopenhadze, pomiędzy
Rådhuspladsen a placem Kongens Nytorv,
jedna z atrakcji turystycznych stolicy Danii.
Deptak, liczący około 1,1 km, jest jedną
z najdłuższych ulic handlowych w Europie.
Koniec tej ulicy wieńczy lub zaczyna pomnik
łabędzi. Kolejną ciekawą i wartą obejrzenia częścią jest Nyhavn, gdzie znajdują się
różnego rodzaju knajpki, a na końcu można
podziwiać operę.

PRZESTRZEŃ DLA LUDZI
Miasto to także przestrzeń dla ludzi, gdzie jest
wiele różnego rodzaju parków. Warto udać
się do Frederiksberg Park oraz do pobliskiego
Zoo. To miejsce wygląda zapewne pięknie
gdy jest ciepło. Mnie urzekły dwa place
w Norrebro: Plac Czerwony i Czarny.
W Kopenhadze nie ma zakazu spożywania alkoholu czy gotowania pod chmurką.
Co rusz pojawiają się w ścisłym centrum
specjalne ławki do przyrządzania posiłków
na ogniu. Kopenhażanie dużo czasu spędzają
razem, często jedzą na mieście. Każdy z nich
też coś robi poza pracą, czy to wspólnie, czy
samemu. Starają się nie siedzieć w domu.
Poza terenami zielonymi warto zajrzeć do
Parku Tivoli. Jest to czynny przez cały rok
park rozrywki. Jeżeli masz stalowe nerwy
i potrzebę podnoszenia sobie poziomu adrenaliny to jest to miejsce dla ciebie. Wejście do
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parku kosztuje 100 DKK, natomiast za możliwość korzystania do oporu z rollercoasterów
i innych atrakcji trzeba dopłacić drugie tyle.
Jednym z ostatnich punktów w Kopenhadze było zobaczenie Christiany. Miejsce
zasłynęło na świecie jako prężny ośrodek
ruchu hippisowskiego i szeroko rozumianej kultury alternatywnej. Główna zasada
przebywania tam to „no photo, no run”. Przechodząc tamtędy można poczuć się jak na
Woodstocku w 1969…
IN ENGLISH

New Year’s Eve in
København
I want to come back to Copenhagen.
Actually, it’s probably one of the few cities
I’d like to return to, take another thousand
photographs, ride a bike. I’d like to take
a rest there, forget about problems and
instead relish the taste of good wine
sitting on a blanket in a park.
One of the days of September 2014, morning hours. I woke up, rubbed my eyes with
my knuckles, reached... for my telephone
(instead of a cup of morning coffee) to see
what I missed during these several hours
of sleep. Browsing Facebook notifications,
I came across an invitation from my friends
to celebrate the New Year (and my name
day!) in the land of Lego bricks and Andersen’s fairy tales... After short consideration,
I clicked “Join”. As a result, I got on the plane
several months later to spend New Year's
Eve in Copenhagen.

GETTING THERE
Because Denmark isn’t considered one
of the cheapest countries for an ordinary
man, we decided to buy tickets in advance.
Flying from Gdansk to Swedish Malmo
turned out to be the most convenient way to
reach the city. We planned our departure
for 31 December 2014 and our return – for
3 January 2015. It cost PLN 130 per person
plus two large suitcases to check in. Besides,
everyone could take hand baggage aboard
the WizzAir plane. A guy from Taxi Jakub
picked us up when we arrived and took us
to Copenhagen to the place indicated as our
accommodation. The main advantage of
using services offered by Jakub is that he
will take you exactly to the address indicated, while others take you to the centre only
at the same price (DKK 100) and leave you
there on your own.

ACCOMMODATION
After long attempts at finding good accommodation, we managed to get something via www.airbnb.pl (it is a website
where you can rent out your flat to others).
To use the site, you need to register first
and collect positive comments so that you
can quickly get an interesting lodging.
We stayed in almost the very centre of the
city, in the district of Nørrebro (northern
part of Copenhagen). We could reach
the city on foot in about 30 minutes from
there. We got 2 rooms with a kitchen
on the 5th floor. We rented the flat from
Anna, who decided to spend the New
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Year’s Eve in Oslo. The average rental cost
is about PLN 130-180 per person.

NEW YEAR’S EVE, OR SAINT SYLVESTER’S DAY
Before I started writing this article, I’d been
thinking about my first associations after
the trip to Copenhagen... A charming city,
cheerful and smiling people and beautiful
women riding bicycles. And all that makes
a perfect whole. We began celebrating my
name day in our lodging and then moved
to watch a fireworks display on a bridge
called Dronning Louises Bro. Michał, my
friend from high school, showed us to
the place (I would like to thank him a lot
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for showing us around and talking about
his Copenhagen he has been living in for
almost a year). I have never seen such a long
firework display (it lasted one and a half
hour!) and so many smiling people. Some of
them were riding bikes at midnight, other
were running with Endomondo, and the rest
of them – just like 99% of the world – was
drinking champagne and exchanging New
Year greetings.

BICYCLE CITY
The bikes I mentioned are no coincidence.
A statistical inhabitant of Copenhagen has
four bicycles... in various parts of the city. It’s
like having four small Polish Fiats 126p on
several parking lots in the city. So the best
way to see Copenhagen is by hiring a bicycle.

Unfortunately, we didn’t know that so we
visited the city on foot.
Danes say that there’s no such thing as
bad weather, only bad clothes. We had bad
clothes, but it didn’t stop us from getting to
know the city. Walking around the centre,
it’s worth stopping by in Strøget. It is a pedestrian area in Copenhagen, located between
Rådhuspladsen and the square Kongens Nytorv, and one of the biggest tourist attractions
in the capital city of Denmark. The pedestrian zone, which is around 1.1 km long, is one
of the longest shopping streets in Europe. Its
end (or beginning) is decorated with a monument of swans. Nyhavn is another interesting
part of the city worth a visit. It houses many
different restaurants and a beautiful opera.

SPACE FOR PEOPLE
The city with its numerous parks is also
a perfect space for people. I’d recommend
visiting Frederiksberg Park and the zoo
located nearby. This place probably looks
beautiful when the weather is warm. I was
enchanted by two squares in Nørrebro: the
Red and the Black Square.
Drinking alcohol or cooking in the open
air is not prohibited in Copenhagen so the
city centre is filled with special benches
used to cook something on fire. People living
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in Copenhagen spend much time together
and often eat out. Everyone does something
after work, too, either alone or with others.
They try not to sit at home. Apart from green
areas, you can visit Tivoli Gardens. It is an
all-year-round amusement park. If you have
nerves of steel and the need to get the adrenalin flowing, it’s a place for you. Admission
costs DKK 100, but to use roller coasters and
other attractions as much as possible, you
need to pay the same amount again.
One of the last must-see sites in Copenhagen is Christiania. The neighbourhood
became famous as a flourishing centre of
the hippie movement and broadly understood alternative culture. The main rule for
every visitor to the place is “no photo, no run”.
When you’re there, you can feel as if it was
Woodstock in 1969...
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ROBIĘ TO CO LUBIĘ

I ROBIĘ TO NAJLEPIEJ JAK POTRAFIĘ
JAKO ARCHITEKTA I DEWELOPERA Z NOWATORSKIM, NASTAWIONYM NA WYSOKĄ
EFEKTYWNOŚĆ PODEJŚCIEM, NAJBARDZIEJ FASCYNUJE MNIE TWORZENIE
I KREOWANIE WYJĄTKOWYCH ROZWIĄZAŃ – MÓWI ŁUKASZ SZYKUĆ, GŁÓWNY
ARCHITEKT I WŁAŚCICIEL TLS DEVELOPER.
ŹRÓDŁO

F

MATETIAŁY PRASOWE

irma TLS Developer to połączenie pracowni architektonicznej z firmą developersko-budowlaną. Zatrudnia
bardzo zdolnych architektów,
a przy powstawaniu projektu obecny jest
architekt wnętrz. Zespół wykonawczy
składa się z sprawdzonych, najlepszych
na rynku pracowników budowlanych.
To dzięki tak dobranej ekipie powstające
domy są piękne i funkcjonalne.
– Dużą satysfakcję sprawia mi planowanie prac i ich realizacja. Cieszy mnie, że
mogę towarzyszyć moim klientom przez
cały proces – od koncepcji do realizacji – i brać za to pełną odpowiedzialność
– mówi Łukasz Szykuć, główny architekt
i właściciel TLS Developer. – Dbam o zadowolenie wszystkich klientów, niezależnie
od tego, czy wprowadzają się na osiedle
Słoneczna Przystań czy do wybudowanego przez nas domu na własnej działce.

OD POMYSŁU DO REALIZACJI – SŁONECZNA
PRZYSTAŃ K. SZCZECINA
W 2006 roku narodził się pomysł projektu i budowy wyjątkowego osiedla
domów jednorodzinnych – Słoneczna
Przystań. Wyjątkowego, bo znajduje się
na wzniesieniu, z którego rozpościera
się przepiękny widok z jednej strony
na dolinę Odry, z drugiej na Szczecin.
W pobliżu znajdują się szlaki spacerowe
i rowerowe, a z oddalonej o 450 m przystani można wybrać się na wyprawę
kajakową po Międzyodrzu. Przemyślana
lokalizacja osiedla pozwala na szybki
dojazd zarówno do centrum Szczecina,
na prawobrzeże miasta lub autostradę
A6 prowadzącą do Berlina.

działkach, ok. 1000 m2 każda. W tej
chwili zamieszkanych lub w trakcie
realizacji jest już 19 domów. Od początku zamysłem dewelopera była budowa
wygodnych domów na sporych działkach. Dzięki temu odległości między
budynkami są wystarczająco duże, żeby
cieszyć się komfortem i niezależnością.
Osiedle już na pierwszy rzut oka
wyróżnia spójność i harmonia. Jego
projekt zakłada wykonanie domów
o nowoczesnej formie, z wysokiej jakości
materiałów, utrzymanych w bieli, szarości, kolorze piaskowca, z elementami
drewnianymi i klinkierowymi.
– Tworzymy wyjątkowo przyjazne
miejsce, przyjemne w odbiorze i komponujące się ze środowiskiem, w którym
wszyscy poczują się dobrze – tłumaczy
Łukasz Szykuć.– Tu łatwo o relaks i odizolowanie od hałasu szybkiego miasta.
Kupując dom od na naszym osiedlu nie
trzeba się martwić o wygląd otoczenia,
żyje się tu w symbiozie z przyrodą w sąsiedztwie obszaru Natura 2000.

SPÓJNIE I NOWOCZEŚNIE

DOM TAKŻE NA DZIAŁCE KLIENTA

W zajmującej ok. 6 ha Słonecznej Przystani TLS Developer przewidział 49 domów jednorodzinnych na atrakcyjnych

Słoneczna Przystań to tylko jedna
z propozycji TLS Developer. Biorąc pod
uwagę dzisiejsze tempo życia, możli-
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wości techniczne i chęć przebywania
w pięknych przestrzeniach, firma opracowała i oferuje swoim klientom ofertę
domu kompletnego.
– Domy na indywidualne zamówienie
projektujemy w oparciu o wypracowane
przez nas ekonomiczne rozwiązania
i modele – mówi główny architekt. –
Zdejmujemy z głowy zamawiającego
praktycznie wszystkie formalności, jak
uzyskanie warunków przyłączeniowych,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia na
budowę. Projektujemy i kompleksowo
budujemy dom na działce klienta w średnim czasie około 12 miesięcy.
Ta forma współpracy cieszy się dużym
uznaniem. Klienci firmy to ludzie inteligentni i wymagający. Dużo pracują i nie
zawsze mają czas na prowadzenie spraw
związanych z budową. Do TLS Developer
trafiają z głowami pełnymi pomysłów,
z mnóstwem gazet i materiałów.
– Każdego klienta słuchamy wnikliwie
i analizujemy, pomagając zebrać kluczowe
punkty i ułożyć myśli – zapewnia Szykuć.
– W wyniku wspólnej pracy przedstawiamy koncepcję, prezentujemy
wizualizacje projektu, dopracowujemy
szczegóły. Często na życzenie wykonujemy także kompleksowo aranżację
i wyposażenie wnętrz.

TLS DEVELOPER
ARCH. ŁUKASZ SZYKUĆ
WWW.TLSDEVELOPER.PL
601 561 777
IN ENGLISH

I do what I like and I do
it as best as I can
As an architect and developer with an
innovative approach geared towards high
effectiveness, I am most of all fascinated by
developing and producing unique solutions,”
says Łukasz Szykuć, the primary architect
and owner of TLS Developer.

out the whole process – from the idea
itself to its implementation – and to take
complete responsibility for that,” says
Łukasz Szykuć, the primary architect
and owner of TLS Developer. “I see to it
that all of my clients are satisfied, regardless of whether they move in to our
housing estate Sunny Haven or to a house
we have built on their own plot.”

FROM IDEA TO ACTION – SUNNY HAVEN
NEAR SZCZECIN
In 2006, there evolved an idea to design
and build a unique single-family housing estate, the Sunny Haven (Słoneczna
Przystań). It owes its uniqueness to its
location on a hill with a magnificent view
over the valley of the Oder on the one side
and Szczecin on the other. There are walking and biking trails located nearby and
a marina situated 450 metres away from
the estate, from which one can set out on
a canoe trip around Międzyodrze. The well
thought-out location of the estate lets its
inhabitants quickly reach both the centre
of Szczecin or its right-bank districts and
the A6 highway leading to Berlin.

COHERENT AND MODERN
TLS Developer planned 49 single-family houses located on attractive plots of
around 1000 sq m each in the 6-hectare Sunny Haven. There are 19 houses
that are already inhabited or under
construction. From the very beginning
the developer’s intention was to build
comfortable houses on large plots. This
is why distances between the buildings
are large enough to enjoy comfort and
independence.
What makes the estate unique at first
glance is coherence and harmony. Its design incorporates houses built in an innovative form with the use of high-quality materials. They are white, grey and
sandstone in colour and decorated with
wooden and clinker elements.

TLS Developer is a combination of an
architectural studio with a development
and building company. It employs very
talented architects, and there is always
an interior designer present when designs
are developed. The executive team consists of reliable building engineers, who
are the best of their kind on the market. It
is thanks to such a select team that their
buildings are beautiful and functional.
“I derive much satisfaction from planning works and carrying them out. I am
happy to accompany my clients through-
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“We create an extraordinarily friendly
and pleasant place that harmonizes with
the environment and makes everyone
feel good,” says Łukasz Szykuć. “One can
easily relax here and escape the noises of
a busy city. When you buy a house on our
estate, you don’t have to worry what the
surroundings looks like. Here you can
live in symbiosis with nature and in the
vicinity of a Natura 2000 site.”

HOUSE ON THE CLIENT’S PLOT
The Sunny Haven is just one out of many
proposals offered by TLS Developer. Taking into account today’s pace of life, technological advancements and the need to
spend time in beautiful surroundings,
the company has developed a comprehensive offer of houses.
“We design houses to order on the basis
of the economic solutions and models
we have developed,” says the primary
architect. “The client practically does not
have to worry about formalities, like for
example conditions for connection, all
kinds of agreements and the building
permit. We design and comprehensively build houses on our clients’ plots in
approximately 12 months.”
This form of cooperation enjoys considerable popularity. The clients of TLS
Developer are intelligent and demanding people. They work a lot and rarely
have time to take care of all the matters
involved in building a house. They come
to TLS Developer with their heads full of
ideas and their hands full of magazines
and materials.
“We listen carefully to what each and
every client has to say. We analyse that
and help them gather the key points and
formulate their thoughts,” says Szykuć.
“As result of our cooperation, we define
the concept, present visualizations of
the design and polish up the details. If
requested, we take care of interior decoration and furnishings too.”

TASTE

GUST

Czas na wszystko
CO ROBIMY, JEŚLI CHCEMY WSTAĆ O GODZINIE, O KTÓREJ NORMALNIE
BYŚMY NIE WSTALI?.
TEKST:

MARCIN KĘDRYNA

U

ŹRÓDŁO:

MAT. PRASOWE

stawiamy alarm w komórce.
No to sobie wyobraźmy, że
nie mamy telefonu komórkowego. Mamy telefon stacjonarny? Możemy zamówić
budzenie. Możemy? Chyba możemy, choć
nie jestem pewien. Kiedyś to była dość

popularna usługa. O ustalonej godzinie
dzwonił telefon, podnosiło się słuchawkę,
by usłyszeć pytanie: Jaki numerek?
Paniom czasem numery się myliły,
dochodziło więc do mocno abstrakcyjnych sytuacji, kiedy obudzony o 3:30
człowiek zapytany o numerek podawał
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ten buta, kołnierzyka, lub sześć liczb,
które we śnie właśnie mu dawały wygraną w totolotku.
No dobrze, ale wyobraźmy sobie
sytuację, że potrzebujemy urządzenia,
które da nam znać, że minęła ustalona
przez nas godzina, ale jednocześnie, że
nie możemy zaufać żadnemu urządzeniu
zasilanemu elektrycznie. Zostaje nam
analogowy budzik. Nakręcany. Można
go oczywiście nosić w kieszeni płaszcza,
można na sznurku, ale nie wszystkim
coś takiego przystoi. Cóż więc robić?

TASTE

GUST

jako człowiek, który lubi technologiczne
nowinki. (Skoro USA zbudowały bombę
atomową, która zasadniczo mogła skrócić
wojnę, to szkoda, żeby się marnowała w jakimś magazynie). No i podobnie się stało
z Cricketem. Prezydent Truman mianował go zegarkiem prezydenckim. Od tego
czasu Crickety pełnią zaszczytną służbę
na rękach amerykańskich prezydentów.
Wyjątki były trzy. Carter. Bush. I Bush.
Tak więc jeżeli ktoś chcę się poczuć
przez chwilę jak prezydent Stanów
Zjednoczonych Ameryki, wystarczy,
że ustawi Cricketa na jakąś godzinę.
I zaczeka, aż rzeczony Cricket zadzwoni. A wszystko za rozsądne pieniądze.
Niewiele przekraczające limit wymagający wpisania zegarka do oświadczenia
majątkowego. Cóż, jeżeli Vulcain Cricket
zadzwoni kilka razy, jest szansa, że się
o tym nie zapomni.

Najpierw jednak trzeba się cofnąć (ale
tylko na chwilkę) do roku 1858, w którym to Maurice Ditisheim otworzył w La
Chaux-de-Fonds warsztat, w którym
rozpoczął produkcję zegarków kieszonkowych. Nie byle jakich, takich, których
produkcję można określić Haute Horlogerie (jeżeli ktoś nie wie, co to znaczy,
niech sobie sprawdzi słowniku. W każdym razie jest to coś bardziej skomplikowanego niż „haute couture”).
Zegarki produkowane przez rodzinę
Ditisheim bardzo szybko zaczęły zbierać
nagrody na międzynarodowych targach.
No i właśnie w tym warsztacie powstał
pierwszy zegarek marki Vulcain.
W 1947 roku kierowana przez Roberta
Ditisheima firma stworzyła naręczny
zegarek z budzikiem. Nie był to pierwszy
taki zegarek z alarmem na świecie. Te
wcześniejsze miały niestety jedną zasadniczą wadę – nie były w stanie nikogo
właściwie obudzić. Vulcain Cricket (cricket – ang. świerszcz) potrafił to zrobić.
Czternaście lat później pojawił się Vulcain Cricket Nautical – zegarek dla nurków,
którego dzwonienie pomagało nurkom
bezpiecznie przechodzić dekompresję (dokładniej: alarm sygnalizował, kiedy należy
rozpocząć dekompresje, a specjalna tarcza
pomagała w obliczeniu jej czasu). Z takim
właśnie zegarkiem Hannes Keller zanurkował na głębokość 222 metrów. I nurek,
i zegarek wyszli bez szwanku.
Nurkowanie to jednak dość hermetyczny sport. W 1947 roku Cricketa ktoś
pokazał prezydentowi Trumanowi.
Harry Truman dał się wcześniej poznać
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Time for everything
What do you do when you want to get up at
a time you would normally never get up at?
You set the alarm in your mobile phone. So
let’s imagine that you don’t have a mobile.
Do you have a landline phone? You can
book a wake-up call. Can you? I guess you
can, though I’m not sure. This service used
to be quite popular once. There was a call
at a given time, you answered the phone
and heard a question: What number?
The ladies often confused phone numbers so quite highly abstract situations
happened. For example men were woken
up at 3:30 and asked the question about
the number. So in reply they gave their
registration or account numbers or six
numbers supposed to make them win
a lottery they were dreaming about.
But let’s imagine the following situation: you need a device that would let you
know that the time you set has passed.
But at the same time you can’t trust any
device that is electrically powered. The
only thing left is an analogue watch.
A wind-up one. You can obviously keep it
in the pocket of your coat or on a string,
but I don’t know if such things are still
appropriate. So what can you do?
First of all, you need to move back to
1858 (only for a moment), which is when
Maurice Ditisheim founded a work-

shop in La Chaux-de-Fonds producing
pocket watches. And they were no mean
watches. Their production process could
be called haute horlogerie (if you don’t
know what that means, look it up in the
dictionary. Anyway, it’s something much
more complicated than haute couture).
Watches produced by the Ditisheim
family soon started collecting awards
at international fairs. And it was in this
workshop that the first Vulcain watch
was manufactured.
In 1947, the company led by Robert
Ditisheim created a wind-up watch with
an alarm. It wasn’t the first alarm watch
in the world. But the earlier ones had one
serious fault – they weren’t able to wake
up anyone. The Vulcain Cricket could do it.
The Vulcain Cricket Nautical appeared fourteen years later. It was
a watch for divers, and its alarm let them
carry out decompression safely (to be
more precise, the alarm signalled when
to begin decompression, and a special
dial helped to calculate its time). Hannes
Keller used precisely this watch to reach
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a depth of 222 metres. Both the diver and
the watch came out of this unharmed.
But diving is a rather hermetic sport.
Someone showed the Cricket to President
Truman in 1947. Harry Truman had earlier proved himself as a man who enjoyed
technological innovations. (Since the USA
constructed a nuclear bomb that could
basically shorten the war, it would be
a pity to waste it in some warehouse). And
it was similar with the Cricket. President
Truman called it “The Presidents’ Watch”.
Since then on, Crickets have been on honourable duty on the wrists of American
presidents. There were just three exceptions. Carter. Bush. And Bush.
So if you want to feel like the president of the United States of America for
a moment, you just need to set a Cricket to
any time. And wait for the Cricket to ring.
And everything for a reasonable sum of
money, which slightly exceeds the limit
demanding that the watch be included in
a property statement. Well, if the Vulcain
Cricket rings several times, the chances
are good that you forget about it.

Na wieś,

N I E AU T OST R A DĘ

TEKST

MARCIN KĘDRYNA

W

FOT.

FOT. JACEK PIĄTEK

NAVARA TO BYŁ WIELKI SUKCES RYNKOWY NISSANA. NIE BYŁ TO SAMOCHÓD
SPECJALNIE ŁADNY. SPECJALNIE WYGODNY. SPECJALNIE DOBRZE WYPOSAŻONY.
NORMALNE ROLNICZE AUTO. NIEZŁE WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE, SKRZYNIA,
PIĘCIOOSOBOWA KABINA. ŚWIETNA RZECZ DLA ROBOTNIKÓW LEŚNYCH, DROGOWYCH,
BUDOWLANYCH. PROSTE UŻYTKOWE AUTO.
MAT. PRASOWE

Polsce Navara była
używana przez właścicieli firm. Dlatego
wersja, którą dostałem, miała skórzane

siedzenia, automat, dwustrefową klimatyzację i stosunkowo mocnego diesla.
Dlaczego właściciele polskich firm kupowali farmerskie auto? Przez urzędników
Ministerstwa Finansów. Przez lata można
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było odliczać pełen VAT od samochodów
ze skrzynią ładunkową. Ktoś właściwie
mógłby się doktoryzować na temat wpływu urzędników na rynek motoryzacyjny
w Polsce. Kratki, bankowozy, skrzyniowe
limuzyny. W zeszłym roku, przez błąd
Ministerstwa Finansów, przez moment
miało sens kupowanie samochodów
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nie przekazywał muzyki, nie ma gniazda
USB, jest za to wejście z małym jackiem
(zupełnie jak w prasowym audi R8).
Można narzekać, że na autostradzie
szumią relingi, tylne okna. Ale po co.
Z VAT-em nie jest już tak fajnie, więc jeżeli
kupujemy ten samochód to raczej nie po
to, żeby jeździć nim po autostradach. To
samochód do pracy. Do lasu. Na wieś.
I w tej roli się sprawdza świetnie.
IN ENGLISH

In the countryside, not
on highways
The Navara was a huge market success
of Nissan. It wasn’t a particularly
good-looking car. It wasn’t particularly
comfortable or particularly wellequipped either. It was a typical
agricultural car. It had pretty good offroad properties, a gearbox and a can
for five. A perfect thing for forest,
road or construction workers. A simple,
functional car.
In Poland, the Navara was used by
company owners. So the version I got
had leather upholstery, an automatic
transmission, dual zone air conditioning and quite a powerful diesel engine.
Why did Polish company owners buy
this farmer’s car? Because of the people
working at our Ministry of Finance. You
could deduct full VAT from cars with
a pickup bed. One could actually get
his or her doctorate in the influence of
office workers on the Polish car market.
z kratką. W związku z tym Volvo w ciągu
pierwszych trzech miesięcy sprzedało –
przepraszam za wyrażenie – wolumen,
jaki miało sprzedać przez cały rok.
Pewnie wciąż piją zdrowie tego urzędnika, który się pomylił.
VAT to jedna sprawa. Drugą jest akcyza.
Ma utrudniać bezsensowne wydawanie
pieniędzy. Samochody z silnikami trzylitrowymi są obłożone wyraźnie większą
akcyzą, niż te dwulitrowe. Doświadczenie
mówi, że trzylitrowe diesle lepiej jeżdżą,
mniej palą – są więc wyraźnie bardziej
ekologiczne. Co z tego, skoro przez akcyzę
mniej opłaca się je kupować.
Polityka fiskalna bywa pozbawiona
sensu.
Ale wróćmy do nissana. To właściwie
zabawne – Navara na autostradzie pali
tyle, co pięciolitrowa klasa-G. Z tym że nissan ropy, a mercedes benzyny. Bluetooth

29

Bars, cash-in-transit vans, dropside
limousines. Buying a car with bars,
registered as a truck, made sense for
a moment last year thanks to the mistake made by the Ministry of Finance.
Which is why Volvo in the first three
months sold the whole – please excuse
my word – volume it was supposed to
sell within the whole year.
They probably still drink the health of
the clerk who made the mistake.
VAT is one thing. Excise tax is another.
It’s supposed to make pointless money
spending difficult. Cars with three-litre
engines are taxed at a much higher rate
than those with two-litre ones. Experience teaches us that three-litre diesels
drive better and use less fuel so they’re
more environmentally friendly. So
what? Excise makes them less affordable.
Fiscal policy is sometimes devoid of
any meaning.
But let’s go back to Nissan. It’s actually funny, the Navara on the highway
uses up as much fuel as the five-litre
G-Class. But in the case of Nissan, we’re
talking about diesel, and in the case
of Mercedes – about petrol. Bluetooth
didn’t transfer music, there’s no USB
socket, but there is a mini jack one (just
like in the press Audi R8).
One could complain that the roof rails
and back windows keep buzzing on
the highway. But what for? It’s not that
nice with VAT any more. So if someone
buys that car, they don’t do it to drive
highways. It’s a car to be used at work.
In the forest. In the countryside. And it’s
excellent in this role.
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IGRZYSK
i pikseli

ZAWODY W GRACH KOMPUTEROWYCH CORAZ SZYBCIEJ ZBLIŻAJĄ SIĘ
ROZMACHEM DO NORMALNYCH WIDOWISK SPORTOWYCH. POMIMO TEGO,
ŻE ROZGRYWAJĄ SIĘ ONE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ, TOWARZYSZĄCE IM
EMOCJE SĄ JAK NAJBARDZIEJ REALNE.
TEKST

KA JETAN KUSINA FOT.:

W

MAT. PRODUCENTÓW

drugiej połowie
marca tego roku
Katowicki Spodek
przeżył prawdziwe
oblężenie kibiców.
Dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy
zjechało się aby zagrzewać do walki
swoich ulubionych zawodników. Czekali
w kilkugodzinnych kolejkach tylko po
to żeby zobaczyć jak grają najlepsi. Nie
byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie
fakt, że nie chodziło tutaj o rozgrywki
w takich sportach jak piłka nożna, koszykówka czy siatkówka. Nie, ci wszyscy
ludzie zjechali się po to by móc obser-

wować zmagania najlepszych graczy
w świecie gier komputerowych. Odbywający się po raz pierwszy w Polsce
Intel Extreme Masters udowodnił, że
e-sport już dawno przestał być rozrywką dla grupki wyrzutków, a jego entuzjastów można liczyć już w milionach.

POT, KREW I MEGABAJTY
Za początek e-sportowych zmagań
z prawdziwego zdarzenia uważa się
mający miejsce w 1997 rok turniej Red
Annihilation będący pierwszymi profesjonalnymi zawodami związanymi
z grą komputerową. Ponad dwa tysiące
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uczestników próbowało udowodnić, kto
jest najlepszym graczem w strzelaninę
Quake, a główną nagrodą turnieju było
Ferrari jednego z jej twórców. Już kilka
tygodni po komputerowych mistrzostwach powstała pierwsza liga skupiająca profesjonalnych graczy. Electronic
Sports League zrzesza graczy z ponad
trzydziestu państw i do dzisiaj pozostaje największą instytucją tego typu
na świecie. Przez pierwsze kilka lat
działalności liga skupiała się głównie na
strzelaninach, grach zręcznościowych
i sportowych, które wymagały głównie
nadludzkiego refleksu. Jednak w roku
2000 nastąpił przełom, a to przy okazji
premiery Starcrafta, strategii czasu
rzeczywistego, która kładła bardzo duży
nacisk na taktyczną stronę rozgrywki.
Od tego czasu e-sport stał się dyscypliną
wymagającą od graczy nie tylko małpiej zręczności, ale też bardzo dużego
zaplecza teoretycznego. Nic dziwnego
więc, że tryb życia profesjonalnego
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gracza nie odbiega znacząca od tego jak
działają klasyczni sportowcy. To zajęcie
na pełen etat. E-sportowcy trenują po
osiem godzin dziennie, a przed ważnymi
zawodami czas ten potrafi przedłużyć
się o połowę. Dla przeciętnego zjadacza
chleba może wydawać się to absurdalne,
ale zawodowi gracze mają o co rywalizować. E-sport już dawno przestał być
niszą i przerodził się w poważny biznes,
a za tym zawsze idą duże pieniądze.
Jednym z źródeł dochodów są oczywiście nagrody z samych turniejów.
Przykładowo, na pierwszych oficjalnych
mistrzostwach w World of Tanks pula
nagród ma wynieść dwa miliony dolarów. Do tego największe firmy w branży
elektronicznej chętnie sponsorują najlepsze drużyny i zapraszają najbardziej
znanych graczy do zostania twarzami
ich produktów.

E-SPORT NARODOWY
Cyfrowe zmagania zdobywają coraz
większą popularność na całym świecie, ale w żadnym kraju nie mają tak
wysokiego statusu jak w Korei Południowej. Nie będzie przesadą stwierdzenie,
że w tym azjatyckim kraju e-sport jest
uznawany za dyscyplinę narodową,
a najlepsi gracze cieszą się podobnym
uwielbieniem jak profesjonalni baseballiści w Stanach Zjednoczonych. Jako
przykład popularności elektronicznych
rozgrywek można podać fakt, że w ofercie tamtejszej telewizji znajdziemy dwa
kanały telewizyjne, które poświęcone są
tylko Starcraftowi. Zresztą Koreańczycy
stanowią elitę wśród graczy w kosmiczną strategię, a reszta świata może tylko
starać się im dorównać. Podobno najlepsi
z nich są w stanie podejmować kilkaset
decyzji w ciągu minuty, a prędkość ich
gry potrafi wprawić w osłupienie każdego niedzielnego gracza. Żeby dojść do
takiej wprawy trzeba się przygotowywać
już od dzieciństwa, co doskonale rozumie koreański rząd. Tamtejsze władze
chętnie wspierają rozwój tej gałęzi sportu
i inwestują sporo pieniędzy w budowanie nowej kadry. Kariera e-sportowca to
marzenie wielu nastolatków, ale tak jak
w normalnych sportach, na szczyt mogą
dostać się tylko ci najbardziej uzdolnieni
i najciężej pracujący. W tym wypadku
e-sporty mają te przewagę, że nie trzeba
mieć doskonałych predyspozycji fizycznych, a główną zaletą jest posiadanie
szybkiego mózgu. Możliwe, że to jeden
z czynników stojących za coraz szybszym rozwojem cyfrowych igrzysk.
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Olympic games and
pixels
Computer games contests are slowly
becoming as popular and as large as the
typical sports events. Although they take
place in the virtual sphere, emotions that
are born are absolutely real.
In the second half of March 2014, Spodek
Hall in Katowice was literally stormed
by games fan. Dozens thousands of fans
from all over Europe came to Katowice
to support their favourite players. They
waited in long queues for hours just to see
their favourite players play. There would
be nothing strange about it, if it were not
for the fact that these were not typical
sports games such as football, basketball
or volleyball. No, all of these people came
in order to see the masters of computer
games. Intel Extreme Masters which
took place for the first time in Poland has
proven that e-sport is no longer a hobby
of a few outcasts but that its fans reach up
to millions of people.

SWEAT, BLOOD AND MEGABITES
Red Annihilation contest that took place
in 1997 is considered to be the beginning
of e-sport on a large scale. This event was
the first professional computer games
contest. Over two thousand players tried
to prove who is the best Quake player and
the first prize was a Ferrari donated by
one of the creators of Quake game. Just
a few weeks after the contest the first
league of professional computer games
players emerged. Electronic Sports

League is composed of players from over
30 countries and up until today it remains
world's largest institution of that kind. For
the first couple of years of its existence the
league's activity circled mainly around
shooting games, games of skill and sport
games that required amazing reflex. The
year 2000 was a breakthrough due to the
premiere of Starcraft – a strategy of real
time that put a lot weight on the game
strategy. From that time e-sport became
a discipline that requires not only great
“monkey” skills but also a large theoretical
background. No wonder that the lifestyle
of an average computer games player does
not differ much from that of a professional
sportsman. It is a full time job. E-sportsmen train eight hours per day and before
important contest this time span can grow
to twelve hours. For an average person
this might sound absurd, but professional
computer games players have a lot to fight
for. Since quite a while
e-sport lots its label of a niche hobby
and functions as serious business with
a lot of money engaged. Prizes in contests
are one of the sources of profits for the
professional players. For example in the
first official championships called World
of Tanks the total prize pool will reach
up to two million dollars. Furthermore,
the largest companies in the IT market
willingly sponsor the best teams and the
most popular players if they become the
face of the brand.

NATIONAL E-SPORT
Digital games are becoming more and
more popular all over the world but
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there is no country can outrace South
Korea in that matter. We can say without any hesitation that in South Korea
e-sport is considered to be a national
sport discipline and the best players
are as highly esteemed and adored as
American basketball players. As an example of the large popularity of e-sport
we can mention that the Korean national
television broadcasts two channels
devoted to Starcraft. Anyway, Koreans
are an unquestionable elite among the
players of Starcraft and the rest of the
word can only try to reach their strategic
skills. It is said that the best Korean
players can make up to a couple of hundred decisions within one minute and
the that pace of their playing can make
any weekend player shocked. In order
to reach such a level of skill you really
have to start practicing in your early
childhood and the Korean government
understands this issue very well. Korean authorities willingly support this
branch of sports and invest a lot of money into building a professional national
e-sport team. Many teenagers in Korea
dream about becoming an e-sportsman
but just as in normal sports the top of the
career can be reached only by the most
talented and the most hard working
ones. In this matter e-sports have one
advantage over the typical sports – you
don't have to have perfect physical
conditions and the essential thing is that
your brain works quickly. Most probably this is also one of the reasons why
e-sports and cyber-championships are
developing more and more rapidly..

GUST

TASTE

Ponad 20 lat
doświadczenia
Najnowocześniejsze zaplecze
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David Bowie – Nothing Has
Changed

Tie Break Box

WYD. SONY

Jedno z najbardziej niezwykłych i najtrud-

Trzypłytowy przekrojowy album intrygu-

niejszych do sklasyfikowania zjawisk polskiej

WYD. JASNA CHMURA

D'Angelo and the Vanguard
– Black Messiah
WYD. SONY
Powrót, i to jaki, po czternastu latach

je od pierwszego momentu, podobnie jak

sceny muzycznej ostatniego dwudziestolecia

od epokowego dzieła czarnej muzyki –

niespodziewany powrót Davida kilkanaście

XX wieku. Wyprzedzające swój czas przez

albumu „Voodoo”. Ta płyta to nie tylko

miesięcy temu. Genialny i jakże logiczny

budowanie wbrew jakimkolwiek uświęconym

pomysł generalnie odwrotnej chronologii

zasadom projekt łączący ze sobą punkową

niezwykła encyklopedia muzyki soul
– od lat sześćdziesiątych i Hendrixa po

zdarzeń pozwala nam razem z artystą spoj-

energię młodości, nieskrępowaną free jazzową

Prince'a, swing, jazz i hip-hop – sięga też

rzeć wstecz i dotrzeć do korzeni jego muzy-

wolność, funkowy wykop i organiczne wpły-

w przyszłość mieszając ją w unikatowy

ki. Sporo tu niespodzianek,a całość tworzy

wy muzyki świata. Zmuszeni działać niemal

sposób z psychodelią, punkiem,swingiem

jakby zremiksowaną współcześnie przez

w podziemiu, Pospieszalcy, Yanina Iwański

i wszystkim innym co wychwycimy słu-

artystę inną odsłonę jego własnej kariery.

i Gralak wraz z poprzednikami stworzyli

chając płyty po raz kolejny. Obecnie tylko

Genialne wydawnictwo. Słowo „składanka”

wokół niebezpiecznie dla niechętnej im rze-

D'Angelo wydaje się być nadzieją na stawie-

absolutnie tu nie pasuje.

czywistości i mediów brzmiącego przesłania

nie czoła muzycznemu światu rządzonemu

Young Power całe muzyczne środowisko, któ-

przez Timbalanda i Pharrella.

rego wpływ odczuwamy do dziś. Niezwykła

David Bowie – Nothing Has
Changed

oprócz nielicznych oficjalnych wydawnictw

historia zebrana w jednym pudełku prezentuje

D’Angelo and the Vanguard
– Black Messiah

RELEASED BY SONY

sesje radiowe o lata wyprzedzające „de-

The triple, cross-sectional album intrigues

biutancki” album, świetne rockowe projekty

RELEASED BY SONY

from its very first minute, just like David’s

Svora z Soyką i Woo Boo Doo.

An amazing comeback after fourteen years
since Voodoo, an epoch-making album for

unexpected comeback several months ago.

Tie Break Box

black music. This record is not only an ex-

back together with the artist and reach the

RELEASED BY JASNA CHMURA

sixties and Hendrix to Prince, swing, jazz

roots of his music inspirations. The album

One of the most original phenomena on the Po-

and hip-hop), but it also looks ahead and

is full of surprises and as a whole creates

lish music scene of the last twenty years of the

combines in a unique way the future with

as if a version of the artist’s career path re-

20th century. And one of the most difficult ones

psychedelia, punk, swing and everything

mixed today by the artist himself. A master-

to classify too. It anticipates its time by develo-

else we hear listening to this album once

ly record. The word “medley” is completely

ping – contrary to all sanctified rules – a project

again. It is currently D’Angelo that seems

out of the question here.

that combines punk energy of youth, complete

to be the only hope for change in the music

jazz freedom, funk craze and organic influen-

world ruled by Timbaland and Pharell.

The brilliant and perfectly logical idea of reversed sequence of events lets us take a look

ces of world music. Forced to work almost in the
underground, Pośpieszalski brothers, Yanina
Iwański, Gralak and their predecessors created
a whole music environment centred around
the so-called Young Power generation, whose
message was dangerous for the unfavourable
media and reality. Their influence has been felt
to this day. A fascinating history gathered in one
box that, apart from sparse official publications,
contains also radio sessions organized years
ahead of the “debut” album and great rock
projects undertaken by Svora and Soyka and
Woo Boo Doo.
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traordinary encyclopaedia of soul (from the

REKLAMA

Wino to opowieść,

historia człowieka i emocje.
Odkrywamy je teraz

na nowo.

Wine is a story, a history
of a human being and emotions.
We explore it all over again now.

www.marekkondrat.pl

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

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

KONDRAT Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT Selected Wine
We choose and help choosing

Koła ratunkowe
dla zabieganych

BIEGNIEMY BEZ WYTCHNIENIA, CIĄGLE MARZĄC, ABY DOBA BYŁA CHOĆ ODROBINĘ DŁUŻSZA.
ZAMIAST NARZEKAĆ, LEPIEJ ZAPLANOWAĆ. NA RATUNEK RUSZAJĄ NAM TWÓRCY LICZNYCH
APLIKACJI, UMOŻLIWIAJĄCYCH EFEKTYWNE PLANOWANIE ZADAŃ.
TEKST:

AGNIESZKA MRÓZ

FOT.:

MAT. PRASOWE

ANY.DO
Jedna z kluczowych zasad użyteczności
mówi o tym, że ciężej odejmować niż
dodawać. Zespół pracujący nad aplikacją Any.do, wywiązał się z tego zadania
znakomicie. Pokochać można ją za minimalizm. Prościej i przejrzyściej być już
bowiem nie może. Any.do jest zbawieniem
dla wszystkich, którym sen z powiek
spędza myśl o niedokończonych zadaniach i tych, które trzeba w najbliższym
czasie zainicjować. Aplikacja pozwala
przydzielać zadania do czterech kategorii:
dziś, jutro, nadchodzące, kiedyś. Każde
zadanie podzielić możemy na poddziała-
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nia, dodać związane z jego realizacją pliki
oraz ustawić alarm, który przypomni
nam o konieczności zakończenia pracy.
Dodatkowo możemy do realizacji zadania
zaprosić współpracowników, dzięki
czemu będziemy widzieć postęp prac nad
wspólnym projektem. W wersji Premium
możemy też dodawać lokalizację, z jaką
wiąże się realizacja danej czynności. Jeśli
część działań wykonujemy cyklicznie,
wystarczy ich jednokrotne wpisanie
i zaznaczenie, z jaką częstotliwością mają
się pojawić na naszej liście. Niewątpliwym atutem jest świetna synchronizacja
pomiędzy urządzeniami mobilnymi
a laptopem. Cena: bezpłatne, wersja Premium: 26,99 $, abonament roczny lub 2,99
$, opłata miesięczna.

TRELLO
Tym, co odróżnia Trello spośród dziesiątek aplikacji do planowania zadań, jest
położenie nacisku na stronę wizualną. Do
zadań możemy przypinać zdjęcia, plany,
grafiki itp. Rozwiązanie to, zgodnie ze starą prawdą, że jeden obraz potrafi zastąpić
tysiąc słów, sprawdza się znakomicie i to
niezależnie od tego, czy planujemy warsztaty, wesele czy też urządzamy mieszkanie. W Trello możemy pokazywać
swoje inspiracje, dzielić się nimi z innymi
osobami zaangażowanymi w projekt
i zaznaczać, które działania zostały już
zrealizowane.
Aplikacja opiera się na zasadach
Kanban – metody stosowanej w fabry-

kach Toyoty, zakładającej konieczność
wykonania działania w jasno określonym
czasie, bez żadnych opóźnień i zbędnych
działań. W aplikacji przygotowujemy
tablice – projekty, w których rozpisujemy
na fazy poszczególne zadania. Wokół
każdej tablicy możemy zbudować zespół,
z którym realizujemy dane działanie.
Trello to jednak nie tylko efektywność,
lecz także przyjemność korzystania. Stąd
też zapewne rosnąca w błyskawicznym
tempie rzesza jego zwolenników.
Cena: bezpłatne, wersja Trello Gold:
45 $, abonament roczny lub 5 $ opłata
miesięczna.

WUNDERLIST
Berliński startup 6Wunderkinder w 2010
roku pokazał światu swój pomysł na zapanowanie nad zadaniami – Wunderlist.
Trzy lata później, rozwiązanie zdobyło
zaszczytny tytuł aplikacji roku w zestawieniu MacApp. Dzięki Wunderlist dzielenie się obowiązkami to przyjemność,
niezależnie od tego czy do zrealizowania
mamy raport kwartalny czy przygotowanie kolacji dla przyjaciół.
Wunderlist daje nam możliwość
swobodnego komunikowania z osobami,
z którymi wspólnie realizujemy zadanie.
Co ciekawe, w aplikacji działają hashtagi,
dzięki czemu możemy mieć szerszy ogląd
sytuacji. Po zsynchronizowaniu z pocztą
będziemy mogli zadania wynikające
z konkretnych maili bez problemu dołożyć do naszych zadań.
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Aplikacja opiera
się na zasadach
Kanban – metody
stosowanej
w fabrykach
Toyoty,
zakładającej
konieczność
wykonania
działania w jasno
określonym
czasie, bez
żadnych opóźnień
i zbędnych działań.
Wartością dodaną są dostępne na
stronie internetowej wyjątkowe listy przygotowane przez użytkowników aplikacji.
Można wybierać spośród ponad stu propozycji, w tym m.in. „jak zostać świetnym
liderem”, „50 rzeczy jakie trzeba zrobić
przed śmiercią”, „obowiązkowe książki,
które muszą przeczytać wszyscy projektanci”. Każdą z list możemy zintegrować
z naszą listą zadań.
Żyjący na styku świata online i offline
będą zadowoleni z możliwości wydrukowania list. Aplikacja aplikacją, ale leżącą
na biurku papierową listę, jeśli nie ze
względów praktycznych to z pewnością
sentymentalnych, warto mieć.
Cena: bezpłatne, wersja Wunderlist
Pro: 49,99 $, abonament roczny 4,99 $ lub
opłata miesięczna.

REMEMBER THE MILK
Emily Boyd i Omar Kilani, mieszkańcy
Australii, w której podobno czas płynie wolniej niż w innych miejscach na
świecie, sami będąc kompletnie niezorganizowani ruszyli na ratunek setkom,
a jak się potem miało okazać, milionom
równie zagubionych w natłoku zadań
osób na całym świecie. Tak w 2004 roku
narodziła się kultowa już dziś aplikacja
Remember the milk. Zapewne fakt, że
powstawała zanim szaleństwo na smart-
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fony zawładnęło światem, przyczyniło
się do tego, że doskonale sprawdza się
także w wersji webowej.
Platforma powstała w oparciu o założenia GTD (Getting Things Done) i sprawdza
się w tym zakresie znakomicie. Mówiąc
krótko: miłośnicy Davida Allena – autora
GTD – będą więc zachwyceni.
Korzystanie z Remember the milk będzie jeszcze efektywniejsze, jeśli przekonamy do tego rozwiązania współpracowników. Użytkownicy za pośrednictwem
specjalnej skrzynki mogą przesyłać sobie
zadania związane ze wspólnie realizowanym projektem i sprawnie informować
wszystkich co zostało już wykonane.
Warto wspomnieć, że zadania dodawać
można nie tylko z maila lecz także chociażby z Twittera.

Cena: bezpłatne, wersja Pro: 25 $, abonament roczny.

Done” i postanowił stworzyć narzędzie,
które pozwoliłoby skutecznie stosować
zaprezentowane w książce rozwiązania.
Nozbe skonstruowane jest w sposób
umożliwiający koncentrację na najbliższych zadaniach. Wszelkie zadania
organizowane są w projekty. Zachęcani
jesteśmy jednak do pracy w kontekstach,
co sprawia, że działania wykonujemy
jeszcze efektywniej. Zadania możemy
dzielić, dołączać załączniki i komentować. Co ważne, wszystkie funkcje Nozbe
działa także w trybie offline. Nozbe kocha
służącą sporządzaniu notatek aplikację
Evernote. Doskonała synchronizacja pomiędzy dwoma rozwiązaniami pozwala
szybko notatki zamieniać na zadania.
Cena: bezpłatne do 5 projektów, w zależności od ilości osób korzystających
z aplikacji od 16 do 80 zł miesięcznie.
IN ENGLISH

RESCUETIME
Ponoć z Facebookiem jest jak z lodówką:
otwieramy, chwilę popatrzymy i zamykamy nic z niego nie biorąc. Chwila do
chwili i okazuje się, że całkiem sporą
część dnia wypełnia nam pseudopraca,
która nie przekłada się na realizację
konkretnych zadań. Do tego dodajmy
niepohamowaną chęć ciągłego sprawdzania lokalnych wiadomości, która
pojawia się akurat wtedy, gdy potrzebujemy skupienia.
Złych nawyków może oduczyć nas
RescueTime. Program monitoruje naszą
aktywność w Internecie i przygotowuje
dzienne raportu pokazujące ile procent
czasu spędziliśmy na pracy, a ile na
rozpraszaczach. Wyznaczyć możemy
sobie także kluczowe dla nas obszary
oraz zaznaczyć, czego chcemy w szczególności unikać. Codziennie otrzymujemy informację w ilu procentach byliśmy
danego dnia efektywni. Możemy także
zablokować szczególnie rozpraszające
nas strony. Misją przyświecającą RescueTime jest zmierzenie naszego cyfrowego życia dla naszego dobra, aby było
bardziej efektywne.
Cena: bezpłatne, wersja Premium:
72 $, abonament roczny lub 9 $ opłata
miesięczna.

NOZBE
Nie sposób zapomnieć o trójmiejskiej aplikacji, która pozwala ponad stu tysiącom
użytkowników na całym świecie działać
efektywniej. Przed siedmiu laty Michał
Śliwiński, twórca Nozbe, przeczytał
książkę Davida Allena „Getting Things
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A life ring for the
busy ones
We run without any rest and we keep
hoping that the day will suddenly
become longer than twenty four hours.
Instead of moaning we should start
planning. To our rescue come creators of
numerous applications that help us plan
our activities effectively.
ANY.DO
One of the central rules of effectiveness
says that deducting is far more difficult
than adding. The team that developed the
Any.do application proved to understand
this rule perfectly. You can fall in love
with the simplicity and minimalism of
this application. It's impossible to have it
more clear and easy in use. Any.do is a life
ring for all those who can't sleep because
of the overload of unfinished tasks and
tasks that they have to initiate in the nearest future. This application enables you to
put your tasks into four categories: today,
tomorrow, coming soon, in the nearest
future. You can divide each task into subcategories – subtasks and add files related
to its realisation as well as set an alarm
that will remind you of the necessity of finalising a certain stage of work. Additionally, you can invite co-workers that can
help you in your task and thanks to that
you can see the progress of your common
project. In the Premium version of the application you can also add places related
to the realisation of a given activity. If part
of the actions are carried out on a cyclical
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basis, all you need to do is put them once
in the application and define how frequently they should appear on your work
list. The application can be synchronised
with your mobile devices and your laptop
which is a great advantage. Price: the
basic version is free; Premium version:
26,99 $ for a yearly subscription or 2,99 $
monthly payment.

TRELLO.
What makes Trello different from dozens
of other applications for planning is its
visual design. You can attach photos,
plans, images to your activities if you like.
This very solution, according to the true
saying that one word can say more that
a thousand of words stacks up perfectly
no matter whether you are planning to
make a workshop, a wedding or to furnish a flat. The Trello application enables
you to show your inspirations and share
them with other people engaged in the
project and to highlight which activities
and tasks have already been realised.
The application is based on Kanban
rules – the method used in Toyota factories, which prioritises the fact of fullfilling
a given task within a given period without
any delays and without any unnecessary
additional activities. What you do in this
application is create tables – projects within which you describe each task in detail
and divide it into phases. Around each
table you can build a team with which you
plan to realise the project. But Trello is not
only about effectiveness but also about the
usage pleasure. Most probably this is also
the reason why the number of Trello users
and fans is growing rapidly.
Price: the basic version is free, Trello
Gold version: 45 $ - yearly subscription
or 5 $ - monthly payment .

WUNDERLIST
In 2010 the Berlin start-up 6Wunderkinder showed the world what its concept
for planning tasks is about and that was Wunderlist. Three tears later this solution
gained the prestigious title of an application of the year in the summary created by
MacApp. Thanks to Wunderlist sharing
responsibilities is a pleasure no matter if
your task is to make a quarter report or to
prepare a supper for your friends.
Wunderlist enables you to freely communicate with the people with whom you
are realising your task. What's interesting,
this application also enables you to use
hashtags and thanks to that you can have
a broader overlook on the whole situation.

After you synchronise the application with
your mailbox you will be able to easily
coordinate the tasks related to incoming
emails and add them to your tasks lists.
Incredible lists prepared by the application users available on the Wunderlist website are definitely an added
value. You can choose from among one
hundred available proposals such as:
„how to become a great leader”, „50 things
you have to do before you die”, „designers' must-reads”. Each of the list can be
integrated into your task list.
Those who live on the borderline
between the online and offline world
will be happy to have to possibility of
printing out the task lists. But leaving the
application aside, the paper list which
lies on your desk is a good thing to have
if not for the practical then at least for
the sentimental reasons.
Price: the basic version is free, Wunderlist Pro version: 49,99 $ - yearly subscription, 4,99 $ - monthly payment.

REMEMBER THE MILK
Emily Boyd and Omar Kilani, two inhabitants of Australia - the place where,
as people say, time runs slower than in
other places in the world, being the most
disorganised people ever, came to a rescue for hundreds and as it later turned
out millions of people equally lots in the
load of tasks. In that way the application
called “Remember the milk” was born in
2004, soon becoming a cult thing. Most
probably, the fact that application was
born before the smart-phones' hype
ruled the world, influenced the fact that
this very application functions very well
in its web version.
Remember the milk platform was created on the basis of GTD (Getting Things
Done) rules and it functions very well
within this range of ideals. Briefly speaking: the fans of Davida Allen – the author
of GTD – will be absolutely happy.
Using Remember the milk will be
even more effective if you make your
co-workers use it too. The application
users, via a special mailbox can send
special tasks to each other related to the
to the project that you are carrying out
together and it enable you to communicate with each other about the things
that have already been realised.
It is worthy to notice also that you can
add tasks not only via email but also via
Twitter.
Price: the basic version is free, the Pro
version: 25 $ - yearly subscription.
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RESCUETIME
People say that Facebook is like a fridge:
you open it, you look for a while and then
you close it without taking anything out
of it. If you add one minute to another,
of the time you spend on such portals
as Facebook, you will quickly see that
you spend quite a lot of time doing the
so-called-work which does not result in
fulfilling any concrete tasks. And to that
habit let us add also the irresistible need
to continuously check local news, which
most often appears in the moments when
you really need focus.
RescueTime can teach you how to get
rid of bad habits. This programme monitors our Internet activity and creates
daily reports that show us how much
time we spend working and how much
we have wasted on distractors. By using
this programme you can also define your
key areas and highlight the zones you
mostly want to stay away from. Every
day you receive information regarding
the percentage of time you have used
working effectively. You can also use this
application to block certain websites that
are especially distracting. RescueTime's
mission is to measure our digital life for
our benefit and to make it more efficient.
Price: the basic version is free, Premium version: 72 $ - yearly subscription or
9 $ - monthly payment.

NOZBE
We have to mention the application born
in the Tri-city that allows thousands of
users all over the world to work more
effectively. Seven years ago, Michał Śliwiński, creator of Nozbe, had read Davida
Allen's book „Getting Things Done” and
decided to create a digital tool that would
help efficiently realise tasks in accordance to the rules set by the book.
Nozbe is designed in a way that allows
concentration on the tasks you have to
realise in the nearest future. All tasks
are organised into projects. We are also
encouraged to work in contexts which
makes us fulfil the tasks even more effectively. We can sub-divide our tasks and
add attachments and comments to them.
What's important all Nozbe functions
work offline too. Nozbe loves the Evernote
application which enables you to create
special notes. The perfect synchronisation
between Nozbe and Evernote enables you
to quickly change your notes into tasks.
Price: free up to 5 projects, depending
on the number of people using the application from 16 up to 80 PLN per month.
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O tych co siedzą w szafie

i zwężają nam

UBRANIA
IWONA Z ASUWA
TEKST

S

IWONA Z ASUWA

tyczeń. Czas realizacji postanowień. Czas wyrzutów sumienia
po świątecznym obżarstwie.
Zewsząd docierają do mnie
głosy: „rrrrany, jaki mam cellulit! Biorę
się za siebie! No nie, wyglądam strasznie,
muszę to zrzucić! Sadło! Pupę! Motylki!”.
I koncepcja jest często jedna: to
wszystko przez kalorie!
Zaraz, zaraz… Kalorie, czyli co? Te
wstrętne istoty które zwężają nam
w szafie ubrania?
A serio, jak z nimi zawalczyć?
Ach! To proste. Dieta light, posiłki
chude, bez tłustych produktów, bez
tłuszczów dodanych, bez oleju czy oliwy,
czyli po prostu minimum kalorii. I nie
mówię o tłuszczu z babcinej szyneczki czy śledzia… Nie wolno tknąć nawet
awokado! Toż to czysty tłuszcz! Czyżby?
Udo Polmer w książce pod mocnym
tytułem „Chorzy z powodu zdrowego
jedzenia” w przekonujący sposób uzasadnia, że kalorie (nie tylko w temacie
odchudzania) to … pomyłka! Już sam sposób opracowywania tabelek kaloryczności produktów budzi wiele wątpliwości
(nawet u samych twórców), nie mówiąc
już o zmianach, jakie co jakiś czas są na
nie nanoszone, rujnując dotąd przyjęte
normy dietetyczne (ważne zwłaszcza dla
diabetyków). A do tego informacje sprzed
10 lat są już ponoć bezwartościowe. Najwyraźniej zapotrzebowanie na kalorie
jest bardzo indywidualne i nie da się go
odczytać z tabel. Udo pisze również: „istnieją badania, które pokazują, że ludzie
z nadwagą statystycznie nie spożywają
więcej kalorii niż ludzie szczupli. Próba
wyznaczenia liczb zapotrzebowań dla
ludzi jest mało pomocna. Dla porównania, nikt nie wpadł na pomysł by zbadać
zależności rozmiaru buta i zdrowia stóp,
by potem zalecać mieszkańcom najzdrowszy rodzaj obuwia."

Czyli to nie te stwory z szafy zszywają
nam ubrania?
Ratunku! Jeśli nie one, to kto?
IN ENGLISH

About those that sit in
our wardrobes and take
our clothes in
January. Time to make our resolutions
come true. Time for a guilty conscience
after Christmas gluttony. Wherever I go,
I hear comments like “Gooooosh! Look
at all that cellulite! I must do something
about myself! Oh no! I look terrible,
I must lose all that! All the fat! My bottom!
Everything!”.
And there is often one idea behind that:
everything because of calories!
Wait a minute... Calories meaning what?
Those horrible creatures that hide in our
wardrobes to take in our clothes?
Seriously, how can we fight them?
Ah! It’s simple. A light diet consisting of
low-fat food only: without fatty products,
without added fats, without oils... Simply
– as few calories as possible. And I’m not
speaking about fat from a home-made
ham or herring... You can’t touch even an
avocado! That’s pure fat after all! Really?
In his book under the strong title How
Eating Healthy Can Make You Sick, Udo
Pollmer argues convincingly that calories (not only as far as dieting goes) are...
a mistake! The very way of preparing calories charts raises many serious doubts
(even in producers themselves), not to
mention the changes regularly introduced in the charts, which ruin the so-far
accepted dietary norms (especially for
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food designer (blog: Smakoterapia.pl), zafascynowana leczeniem za pomocą naturalnego
żywienia, autorka warsztatów
kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania, mama małego
alergika, muzyk i pedagog. Na co
dzień pracuje na scenie, od 17 lat
u boku Kayah. Posiada niezwykłą
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.

diabetics). And on top of all that information published 10 years ago is said to
be valueless today. Clearly, daily calorie
intake is different for everyone, and you
can’t read it out from charts and tables.
Pollmer adds that “there is research that
indicates that overweight people statistically do not consume more calories than
slim ones. The attempt at determining the
number of calories required for people is
of little help. For comparison, nobody has
proposed the idea to examine the interrelation between shoe size and feet health
in order to recommend the most healthy
type of footwear.”
You mean that these are not the little
monsters from our wardrobes that take in
our clothing?
Help! If not, then who is it?

GRUPA OMEGA PILZNO – DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY
•
•
•
•
•
•

Ponad 20 lat doświadczenia
Kompleksowe usługi logistyczne
Najwyższe standardy obsługi
Obsługa na terenie całej Polski i Europy
Najnowocześniejsze zaplecze transportowo-logistyczne i spedycyjne
1000 pracowników

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
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Inwestycje
i Finanse

SKOK:
„Oscylator” 2.0
▶▶Upadłość kas stworzyła dla niektórych okazję do łatwego i niekoniecznie etycznego zarobku.
▶▶Jak ustaliliśmy, bankructwo Wspólnoty i Wołomina pochłonęło już prawie 3 mld zł.
– Teoretycznie mogą wystąpić sytuPierwsza z kas pochłonęła prawie 800
idą tam, gdzie oferuje im się wyższe
acje ponownego lokowania w innych
mln zł z Bankowego Funduszu Gwaranoprocentowanie lokat – mówi jeden
SKOK–ach środków wypłaconych
cyjnego, a do końca 7 stycznia klienz naszych rozmówców. Oprocentowaczłonkom upadłych kas w ramach
ci SKOK–u Wołomin odebrali 2
nie w bankach to obecnie
„To jest moralny
gwarancji BFG. Dane na temat ogólnej
mld zł, czyli 88 proc. środków
ok. 2 proc., maksymalnie 3
hazard. Nic nie
kwoty depozytów
gwarantowanych. Część tych
proc. Tymczasem w ofertach
w spółdzielczych
pieniędzy z powrotem trafia do motywuje klientów, niektórych SKOK–ów można
żeby wpłacali
kasach wskazują
systemu SKOK–ów. – Klienci do- pieniądze do
znaleźć lokaty oprocentowajednak na to, że
stają pełną kwotę depozytów
ne
na
4,
a
nawet
5
proc.
bezpiecznej
w ostatnim okrewraz z odsetkami i mogą te pie- i dobrze
Wg informacji BFG ok. 80
sie spadek deponiądze zanieść do kolejnej kasy, zarządzanej
proc. kwoty środków wyinstytucji, więc idą
zytów w sektorze
która może za chwilę upaść
płaconej deponentom SKOKTyloma mld zł
tam, gdzie oferuje –u Wspólnota zostało zredysponuje BFG po
SKOK–ów nawet
i znowu dostaną pełną kwotę
im się wyższe
akcji ratunkowej dla
przewyższa wielplus odsetki, a pieniądze znoalizowane jako przelewy na
oprocentowanie
SKOK–ów. W kasach kość depozytów
wu wypłaci BFG – mówi nam
rachunki w innych podmiolokat”.
wciąż leży 16 mld zł
SKOK–ów objęanonimowo jeden z bankowtach,
z
czego
6
proc.
na
ra– menedżer jednego
depozytów.
tych działaniami
ców. – Z funduszu latami grochunki w innych SKOK–ach
z polskich banków
madzonego przez banki i ich
– podał Fundusz. Ok. 20 proc. restrukturyzacyjnymi, w tym upadłości – uspokaja Przemysław Kuk z biura
klientów – dodaje.
stanowiły wypłaty gotówkoprasowego NBP.
Z punktu widzenia klientów zagrowe. Gdzie docelowo trafiły te pieniąDo większej rozwagi zmuszał dawżonych upadłością kas nie ma żadnedze – nie wiadomo.
ny system gwarantowania lokat bango ryzyka – dostają pełną kwotę wraz
kowych. Przed kryzysem finansowym,
z odsetkami, a do tego wypłaty z BFG
do jesieni 2008 roku, pełna, czyli
uruchamiane są błyskawicznie i realizo100–procentowa, ochrona obejmowawane bardzo sprawnie. – To jest moralła tylko kwotę do 1 tys. euro, a wyżny hazard. Nic nie motywuje klientów,
sza (do 22,5 tys. euro) tylko 90 proc.
żeby wpłacali pieniądze do bezpiecznej
i dobrze zarządzanej instytucji, więc
Łączne koszty ratunku
SKOK–u Wspólnota
i SKOK–u Wołomin.

ZDJĘCIA: 123RF, KRZYSZTOF MAJ/FORUM
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800 mln zł kosztowały BFG
gwarantowane wypłaty
depozytów SKOK–u Wspólnota.
dominujący. Ostatnie miesiące pokazały,
że restrukturyzacja sektora odbywa się
również poprzez przejęcia. Przy takim
rozwoju sytuacji nie będziemy mieli do
czynienia z zagrożeniem [konieczności
wypłat środków]” – odpowiada biuro
prasowe NBP. Wypłaty gwarancji to niejedyny koszt ratowania kas. BFG wypłaca także dotacje bankom, które zdecydują się restrukturyzować kasy poprzez
ich przejęcie. Alior przejął SKOK im. św.
Jana z Kęt (otrzymał na to 15,9 mln zł),
a Pekao – SKOK im. Kopernika.
Łukasz Dajnowicz z KNF podkreśla przy tym, że przywołany problem
w równym stopniu dotyczy banków prowadzących działalność w sposób bardziej ryzykowny od konkurencji czy też
oferujących klientom wyższe oprocentowanie. – Dlatego w UE trwają prace regulacyjne, aby system opłat na systemy
gwarancji w większym stopniu obciążał
podmioty prowadzące działalność bardziej ryzykownie – dodaje.
Jednak zdaniem naszych rozmówców powinien być też mechanizm zmuszający do większej rozwagi samych
klientów. – Obecna och rona w zbyt
dużym stopniu zwalnia ich z odpowiedzialności za to, jakiej instytucji powierzają swoje pieniądze. Moim zdaniem
gwarancje nie powinny obejmować
odsetek od depozytów i taka zasada powinna dotyczyć zarówno SKOK–ów, jak
i banków – mówi przedstawiciel dużego banku.
— Monika Sajewicz
Jednym słowem: Niektórzy wolą wpłacać
pieniądze do kas na skraju upadłości. Dostaną
je wraz z odsetkami, a zapłaci za to BFG.

ZDJĘCIA: 123RF

wartości lokaty. Obecnie gwarancje
Szczególnie że wiele osób nie odróżobejmują lokaty zarówno bankowe,
nia SKOK–ów od banków – tłumaczy
jak i w SKOK–ach (od listopada 2013
Łukasz Dajnowicz z KNF. Z kolei biuro
roku), pełną kwotę wraz z odsetkami,
prasowe Ministerstwa Finansów w oddo wysokości 100 tys. euro. Powrotu
powiedzi na nasze pytania stwierdza,
do starej zasady być nie może, bo po
że zmiana zasad byłaby nieuzasadniopierwsze, są to przepisy unijne, a po
na. „Jakiekolwiek ograniczenie ochrodrugie, regulatorzy ich nie chcą, bo
ny deponentów kas (tym bardziej
ich zdaniem byłoby to niebezpieczw kontekście obserwowanych obecnie
ne. – Zmiana na gruncie prawa krajonegatywnych zjawisk w sektorze) mowego nie jest możliwa, gdyż te kwegłoby spowodować drastyczny spadek
stie reguluje dyrektywa KE. Warto też
zaufania do sektora SKOK, co skutpamiętać, że współgwarantowanie
kowałoby masowym wycofywaniem
nawet w niewielkiej części może przy
depozytów z obawy przed ich utratą,
upadłości doprowadzić do paniki, co
nawet jeśli miałoby to dotyczyć tylko
uwidoczniło się np. w przypadku Norczęści ulokowanej kwoty środków. To
thern Rock [piąty co do wielz kolei powodowałoby gwałkości bank Wielkiej Brytanii; „Obecna ochrona
towne narastanie problemów
w zbyt dużym
brytyjski rząd znacjonalizopłynnościowych w kasach
stopniu zwalnia
wał go w 2008 roku po wyi zwiększało prawdopodoz odpowiedzialnobuchu kryzysu finansowego
bieństwo wystąpienia ryzyka
ści za to, jakiej
– red.]. Po doświadczeniach
o charakterze systemowym” –
instytucji powierza
ostatniego kryzysu uznano,
twierdzi MF.
się swoje
że współgwarantowanie jest
Bankowcy są poirytowapieniądze.
nieefektywne i ryzykowne,
ni, bo płacą za nie swoje błędy.
Gwarancje nie
powinny
a w znanych nam rozwiązaI płacą coraz więcej. W tym
obejmować
niach prawnych nie jest już
roku ich składka na BFG wzroodsetek od
stosowane – odpowiada Masła dwukrotnie i będzie o 1
depozytów”.
riusz Mastalerz, dyrektor gamld zł wyższa niż w ubiegłym.
— przedstawiciel
binetu prezesa BFG.
Łącznie sektor bankowy zadużego banku
Podobną argumentację
płaci na ten cel 2,2–2,4 mld zł.
przedstawia Komisja NadzoChoć nikt tego oficjalnie nie
ru Finansowego. – System opiera się
powiedział, to wiadomo, że powodem
na zasadzie solidaryzmu, ma wspiepodwyżki składek jest konieczność ratorać zaufanie do sektora finansowego.
wania kas (te wnoszą niewielkie składki
dopiero od 2013 roku). Wg najnowszych
szacunków w BFG jest 10 mld zł (już
po uwzględnieniu wypłat dla SKOK–u Wspólnota oraz SKOK–u Wołomin).
Choć łączna kwota depozytów złożonych w SKOK–ach się nieco zmniejszyła, to na koniec III kwartału było to 16
mld zł. Oczywiście nie wszystkie kasy są
w złej kondycji. „Sytuacja sektora SKOK–
ów jest złożona, jednak nie można zakładać, że scenariusz upadłości będzie

Firmy
i Rynki

Ceny

Firmy nie
wyborcy, mogą
płacić wyższe
rachunki…

energii
pod napięciem
Wkrótce może się zwiększyć presja na wzrost cen prądu.

Kampania telewizyjna z kwietnia ubiegłego roku sfinansowana przez Ministerstwo Gospodarki przypominała
znany skądinąd spot wyborczy Prawa
i Sprawiedliwości sprzed lat. W klipie
z wypełnionej po brzegi lodówki nagle
znikało jedzenie. Tym razem nie chodziło jednak o pozyskanie głosów. „Jeśli
twoja lodówka za dużo zżera, wybierz
tę o najwyższej klasie energetycznej, bo
jest o 50 proc. efektywniejsza

i pomoże ci obniżyć rachunki za prąd” –
tu wynika, że średnie zużycie energii
radził lektor przerażonemu konsumenw polskich domach w latach 2008–2012
towi. Reklamówka telewizyjna była
wzrosło tylko o 4,4 proc., podczas gdy
częścią kampanii na rzecz zwiększania
PKB – o ponad 18 proc. Na razie nasze
efektywności energetycznej
zapotrzebowanie na enernaszej gospodarki. Działania
gię, choć w niewielkim
“If
we
can
„Sprzedawcy
wynikające z unijnych celów
stopniu, nadal rośnie
have
mają doprowadzić do redukbędąsatellites
się starali (0,5–1 proc. rocznie).
that
are really
cji emisji CO2 o 20 proc. i taI dlatego na razie
odbić
sobie
kiego samego wzrostu efeksytuacja cenowa jest
small
and
really
wyższe koszty, jeszcze w miarę spotywności do 2020 roku.
cheap,
it will
podnosząc
W ciągu ostatnich 10 lat
kojna. Arkadiusz Wibe interesting
energochłonność w Polsce
cik, dyrektor w oddziaceny dla
to see
what
spadła o prawie jedną trzecią
le agencji ratingowej
klientów
– podaje MG. Oprócz wyższej
Fitch na Europę, Bliski
some
guy
in
his
najbardziej
klasy urządzeń w naszych
Wschód i Afrykę, nie wigarage
will
be
zyskownych… dzi na razie przesłanek
domach wpływ na to miało
też m.in. docieplanie domów
do dalszego znaczącego
czy wymiana żarówek na te
wzrostu cen w Polsce.
energooszczędne. Efekt – konsumpcja
Jego zdaniem dużo zależeć będzie od
prądu rośnie dużo wolniej niż gospokosztów zakupu węgla. Eksperci nie
darka. Z najnowszych danych Eurostaspodziewają się dalszych spadków cen

ZDJĘCIA: 123RF, MARTA BOGACZ, MINISTERSTWO GOSPODARKI

Pierwsi w kolejce do płacenia wyższych rachunków będą przedsiębiorcy.
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czarnego złota, z którego pochodzi prawie 90 proc. wytwarzanej w naszym
kraju energii. Ale mało kto spodziewa
się również tego, by nasz węgiel mocno
zdrożał, bo ten kupowany za granicą
jest i tak już tańszy od polskiego.
Języczkiem u wagi co do cen energii
w tym roku będzie natomiast koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. – Ich cena
będzie pod presją procesu decyzyjnego
w sprawie utworzenia rezerwy stabilizaO tyle mogą wzrosnąć rachunki największych
cyjnej. Kluczowych decyzji o zasadach
odbiorców – mówią nieoficjalnie osoby z rynku.
funkcjonowania rezerwy, m.in. terminu
jej wprowadzenia, oczekuje się w końWyższe ceny hurtowe i brak rekomcówce lutego – mówi Wojciech Hofman,
pensaty ze strony Urzędu Regulacji
makler DM Consus, zajmującego się hanEnergetyki wzrostu kosztów sprzedadlem uprawnieniami. Wycofanie z rynku
ży energii (pieniądze pójdą na wsparczęści certyfikatów znacznie wpłynie na
cie dla kogeneracji, czyli jednoczesnego
ceny emisji CO2. Niewykluczone, że już
w pierwszym półroczu ceny uprawnień
wytwarzania prądu i ciepła) sprawia, że
zbliżą się do poziomu 8 euro.
spółki mogą w tym roku przenosić na
To z kolei może wpłynąć na ceny
odbiorców końcowych. Gospodarstwa
hurtowe prądu. W III kwartale ubiedomowe tak bardzo tego nie odczugłego roku ceny w kontrakją – ceny dla najdrobniejtach terminowych na 2015
szych odbiorców za…czyli małych
rok sięgały 175 zł za MWh. –
twierdza URE i nie ma
i średnich
W kontraktach na 2016 rok
co liczyć na podwyżki
widać już 180 zł, ale musimy
w roku wyborczym. Ich
przedsiępoczekać do połowy roku,
miesięczne rachunki
biorców. Ceny wzrosną
by ustalić wiarygodny
w tym roku
w taryfie C
poziom cen – stwierdza
średnio o 1–2 zł. Sprzemogą pójść
Flawiusz Pawluk, anadawcy będą starali się
lityk UniCredit CAIB.
więc odbić sobie wyżw górę
W następnych latach
sze koszty, podnosząc
o 5–7 proc.”.
spodziewa się deliceny dla klientów najkatnych zwyżek aż
bardziej dotąd zyskowdo momentu rozpoczęcia
nych, czyli małych i średnich przedsięprodukcji przez pierwsze
biorców. Pawluk podejrzewa, że ceny
bloki węglowe budowaw taryfie C mogą pójść w górę średnio
ne dziś przez najwięko 5–7 proc. (dziś średnio sprzedaje się
sze grupy energetyczza 270–300 zł za 1 MWh w tej taryfie bez
ne. – Wejście do systemu
kosztu kolorowych certyfikatów). – Ale
Kozienic Enei za trzy lata
taka podwyżka zaledwie skompensuspowoduje delikatny spaje spółkom wzrost kosztów. Dlatego nie
dek cen. Poziom 185 zł za
zdziwiłbym się, gdyby niektórzy zawalMWh (przy cenie 6 euro za
czyli o więcej i podnieśli cenę o 10 proc.
uprawnienie do emisji CO 2) wystardla sektora MSP. Jednak gdy zobaczą odczy, by nowe jednostki węglowe były
pływ klientów, wrócą do poprzednich
opłacalne – zauważa Pawluk. Z wypopoziomów – zaznacza Pawluk.
wiedzi prezesów największych spółek
Potwierdza to zmiana strategii PGE,
energetycznych – Marka Woszczyka
która zapowiedziała, że nie będzie
z PGE i Dariusza Lubery z Tauronu –
walczyć już o zwiększanie wolumewynika, że nowe siłownie w Opolu czy
nu, ale bardziej skupi się na marżach.
Jaworznie będą rentowne przy cenie
To każe przypuszczać, że na korzyst180–200 zł/MWh. Michał Suska, prene oferty dla przedsiębiorców raczej
zes Energomixu i ekspert ds. efektywnie ma co liczyć. W kontraktach dla
ności energetycznej BCC, twierdzi, że
największych odbiorców (grupy tarytakie poziomy zobaczymy już w 2015
fowe A i B) ceny mają pójść w górę aż
roku w kontraktach terminowych na
o 20 proc. – mówią „Businessweekowi”
kolejne lata. On też nie spodziewa się
nieoficjalnie osoby z rynku. Ale nawet
spadków cen w hurcie aż do 2018 roku. w takiej sytuacji PGE będzie miała co

%

najwyżej minimalny zarobek na tych
klientach, co świadczy o skali rabatów,
jakie poprzednio dawała.
Z kolei Enea zamierza położyć nacisk na walkę o klientów indywidualnych. Sławomir Krenczyk, rzecznik
Enei, spodziewa się jej zaostrzenia
w tym roku. Enea wyemituje w telewizji spoty promocyjne, dołączając do
Energi, Tauronu czy PGE, których reklamy już możemy oglądać. Kampanii
nie wyklucza też spółka RWE, która
planuje m.in. pakietową sprzedaż produktów pozwalających na osiągnięcie
większej efektywności energetycznej
przez klientów, w tym instalacji fotowoltaicznych. Oprócz edukacyjnego
przekazu przez pokazywanie możliwości zmiany sprzedawcy energii firmy
oferują też inne korzyści. Przykładowo
Energa mówi o niezawodności dostaw,
Tauron promuje techniki obniżania zużycia prądu i obiecuje klientom bonus
pieniężny, a także możliwość wypróbowania usługi Elektryk 24h za darmo
przez trzy miesiące. – Na razie apetyt
wielkich grup energetycznych na pozyskanie gospodarstw jest niewielki, bo
skurczyły się marże ze sprzedaży w tej
grupie – uważa Michał Suska. – Dziś
waha się ona w granicach 5 proc., biorąc pod uwagę cenę zakupu energii ze
wszelkimi obowiązkami. Sprzedawcy
niewiele zarabiają na klientach indywidualnych, a muszą ponosić znaczące koszty ich obsługi (w porównaniu z
przychodami) wynikające np. z wysyłki papierowych faktur czy zatrudnienia sieci handlowców i pracowników
biur obsługi – dodaje. Mimo to przewiduje, że ze względu na dużą liczbę
niezależnych sprzedawców, m.in. telekomów i operatorów kablówek, który
sprzedają swoje produkty w pakiecie
z energią, nasza skłonność do przenoszenia rachunku się zwiększy. Wg Suski
w tym roku na takie migracje może się
decydować ok. 20–25 tys. gospodarstw
miesięcznie, a pod koniec roku ich liczba sięgnie nawet 0,5 mln.
To oznaczałoby podwojenie obecnej liczby. Jak wynika z danych URE,
do końca listopada 2014 roku zmiany
sprzedawcy dokonało niemal 278 tys.
gospodarstw (ponad połowa zrobiła to
w okresie od stycznia 2014 roku) i niemal 122 tys. firm.
— Aneta Wieczerzak–Krusińska
Jednym słowem: Rok wyborczy zahamuje
podwyżki cen dla gospodarstw domowych.
Wyższe koszty wytwarzania prądu pokryją firmy.

Technologie
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Grafen to materiał
złożony (modelowo)
z pojedynczej
warstwy atomów
węgla, ściśle
powiązanych
w sześciokątną
kratkę. Jest tak
cienki, że kiedy
Andrej Geim
i Konstantin
Nowosiołow
z University of
Manchester
dostali w 2010
roku Nagrodę
Nobla z fizyki
za swoje badania
w tej sferze,
został zakwalifikowany jako
dwuwymiarowy.

Gorączka
grafenu
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„Jeżeli
chcą się
rozwijać,
muszą sięgnąć
do nowych
materiałów”.

Wyścig światowych koncernów high–tech o patenty związane z grafenem nabiera tempa.
Widać, że w tę dziedzinę warto inwestować. Polska już zarabia na niej pierwsze pieniądze.

– Globalne firmy technologiczne stoją
w obliczu nieprzekraczalnych granic,
jeżeli chodzi o sprzęt i wzornictwo –
mówi Hong Byung Hee. Ten profesor na
Seulskim Uniwersytecie Narodowym
opatentował technologię pozwalającą na
masową produkcję wyświetlaczy opartych na grafenie. I, jak twierdzi, dostaje
w tej sprawie liczne zapytania od m.in.
takich producentów elektroniki jak
Samsung, Apple czy Google. – Bo jeżeli
te firmy chcą przejść na następny poziom, muszą sięgnąć do nowych materiałów – mówi Hong Byung Hee.
Nad Wisłą hasło „grafen – materiał przyszłości” jest doskonale znane. Dzięki osiągnięciom naszych
naukowców i badaczy w tej dziedzinie uznano go za jedną z nadziei
polskiej gospodarki. Na wdrożenie
innowacji opartych na wykorzystaniu grafenu Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w latach 2013–
2016 przeznacza 60 mln zł w ramach
programu Graf–Tech (kwota dotyczy
wszystkich projektów w Polsce).
Komercyjną sprzedaż grafenu przed
rokiem rozpoczęła spółka NANO Carbon, która dziś jest częścią Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. Pierwszych klientów zdobyła niemal natychmiast. Najtańszy w internetowym sklepie spółki jest grafen wyhodowany na folii miedzianej – kwadracik
1x1 cm jednorodnej tzw. monoatomowej
warstwy kosztuje 120 zł. Znacznie droższy
jest podobnego rozmiaru grafen usytuowany na węgliku krzemu – tu ceny sięgają 2–3 tys. zł. W 2014 roku NANO Carbon
sprzedał już kilkaset różnego rodzaju próbek dla kilkudziesięciu odbiorców. Wśród
klientów są m.in. instytucje badawcze
w Polsce i na świecie.
– Proces komercjalizacji grafenu jest
złożony i czasochłonny – zaznacza Zbigniew Mularzuk, prezes NANO Carbon. –
Obecnie „wyścig” ma miejsce głównie
w obszarze jego zastosowań w różnych
dziedzinach przemysłu – dodaje. Widać
to na świecie. Nowy materiał na razie
nie wszedł jeszcze na etap masowych zastosowań w elektronice
użytkowej dostępnej w sklepach,
ale jest przedmiotem coraz
ostrzejszej walki o własność
intelektualną, która ma do
nich prowadzić. Z najnowszych danych wynika, że tylko w amerykańskim urzędzie
patentowym od 2004
roku złożono już nie-

Polski reaktor

Urządzenie do
produkcji dużych
arkuszy grafenu
uruchomione
w grudniu jest
dziełem polskich
inżynierów ze
spółki Seco/
Warwick oraz
z ITME. Prototyp
powstał dzięki
dotacji NCBiR
i na razie służy
tylko do celów
naukowych.

„To urządzenie jest
jednym
z najbardziej
wydajnych na
świecie. Testy
potwierdziły,
że można
produkować w nim
grafen
o wymiarach
50x50 cm. ”.
– Wojciech Modrzyk,
wiceprezes
Seco/Warwick

mal 1,2 tys. wniosków związanych z grafenem.
Wrażenie robią także marki
firm zaangażowanych w ten
wyścig – a są to m.in. IBM, Xerox, Foxconn Industries, Fujitsu
czy Apple. Wygląda jednak na
to, że na świecie do najaktywniejszych należy południowokoreański koncern Samsung Electronics, który złożył już globalnie setki
wniosków patentowych dotyczących
nowego materiału (co uwidoczniło
się już w raporcie brytyjskiego Intellectual Property Office za 2013 rok). W samych Stanach Samsung ma 38 patentów
i 17 złożonych wniosków. Być może nie
wszystkie z nich zostaną rozpatrzone pozytywnie, ale ta skala pokazuje jego determinację, by wykorzystywać „materiał
przyszłości” na skalę komercyjną.
Dlaczego lider na rynku smartfonów,
telewizorów i chipów pamięci gromadzi patenty związane z grafenem? Bo
jest to materiał supercienki, przejrzysty,
giętki i doskonale przewodzi elektryczność. Rozciągnięty na powierzchni tele-

fonu lub tabletu może zamienić
dowolne urządzenie w ekran
dotykowy. Zalety grafenu (m.in.
wspomniana zdolność do przewodzenia elektryczności) oznaczają, że znajdzie on również zastosowanie w chipach pamięci
i telewizorach – czyli produktach, w których Samsung walczy o utrzymanie dominującej pozycji.
Koreańscy badacze eksperymentują
także z akumulatorem do telefonów
komórkowych, który można doładować w ciągu 15 min i używać go przez
tydzień – co oznaczałoby pokonanie bardzo poważnej bariery ograniczającej rozwój elektroniki mobilnej.
– Wszystko, do czego stosuje się grafen, wychodzi dobrze – kwituje Jiwoong
Park, profesor na prestiżowym amerykańskim Cornell University, który kieruje tam grupą 10 naukowców pracujących nad technologią grafenu. A że
mówimy głównie o dziedzinach, które
same z siebie czeka szybki wzrost (np.
z szacunków firmy badawczej Yankee
Group wynika, iż globalna sprzedaż

Wyścig w USA

Gdy ok. 10 lat temu w laboratoriach wytworzono materiał 200 razy mocniejszy niż stal i będący
70–krotnie lepszym przewodnikiem niż krzem, szybko zdano sobie sprawę, że może on zrewolucjonizować wiele dziedzin. Od 2004 roku do listopada 2014 tylko do amerykańskiego urzędu
patentowego wpłynęło 1165 wniosków ze słowem „grafen” w tytule.
350

Złożone wnioski
Wydane patenty

300

Na razie 21 proc.
już przyznanych
„grafenowych”
patentów w USA
ma IBM. Samsung
ma ok. 10 proc.
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*ŹRÓDŁO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

urządzeń mobilnych ma w 2016 roku
sięgnąć 847 mld dol., a do tego dochodzi
kiełkujący rynek elektroniki noszonej,
który wg Jupiter Research w ciągu pięciu lat rozrośnie się 14–krotnie, do 19 mld
dol.), to komercyjny potencjał grafenu
może być ogromny.
– W 2015 roku liczymy na znaczny
skok możliwych zastosowań, m.in. z powodu uruchomienia prototypowego
urządzenia pozwalającego wytwarzać
grafen na folii miedzianej w dużych
formatach i o bardzo wysokiej jakości – mówi Zbigniew Mularzuk. W tym
roku NANO Carbon planuje też uruchomić na większą skalę technologię wzrostu grafenu na węgliku krzemu, komercjalizując w ten sposób unikalną polską
metodę opracowaną przez dr. Włodzimierza Strupińskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
(ITME). – Tak wytwarzany grafen ma
szansę stać się materiałem wyjściowym
dla prac nad grafenową elektroniką wysokich mocy i częstotliwości – przekonuje Mularzuk. Jego spółka nie ogranicza
się jednak do sprzedaży, ale wspólnie
z krajowymi i zagranicznymi partnerami wciąż prowadzi zaawansowane prace,
m.in. nad nową generacją uszczelnień na
bazie grafenu, warstwami grzewczymi
i ochronnymi na elementach optycznych, prototypowym tranzystorem wykorzystującym krzem i grafen. A także
nad laserami nowej generacji o bardzo
dobrej stabilności czy nad wysokowydajnymi ogniwami słoWielka gra necznymi.

na świecie
Samsung

210
64
43
IBM

Liczba
wniosków
patentowych
związanych
z grafenem
składanych
przez firmy*
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SanDisk
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32
32
Foxconn

Fujitsu
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Xerox
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Dr Włodzimierz
Strupiński
z warszawskiego
Instytutu Technologii
Materiałów
Elektronicznych
(ITME) to twórca
opatentowanej
technologii produkcji
grafenu,
pozwalającej
uzyskiwać ten
materiał
w najwyższej jakości.

Pod koniec zeszłego roku
nowy rozdział w historii polskiego grafenu napisali inżynierowie świebodzińskiej
firmy Seco/Warwick (specjalizującej się w produkcji pieców
do obróbki cieplnej metali)
wraz ze wspomnianym wyżej
ITME. Obie placówki wspólnie opracowały urządzenie do
tzw. epitaksjalnego wzrostu
tego materiału na metalicznych podłożach. Terminologia jest hermetyczna, łatwiej zrozumieć efekty tych prac (które
trwały wiele miesięcy). – Testy prototypowego urządzenia potwierdziły, że można
produkować w nim grafen o wymiarach
50x50 cm na płytce miedzianej, co wg
naszej wiedzy jest obecnie jedną z największych dostępnych wielkości. A samo
urządzenie należy do najbardziej wydajnych na świecie – podkreśla Wojciech Modrzyk, wiceprezes Seco/Warwick.
niż węgiel. To wspólny projekt NANO
Unikalny polski reaktor to jednak
Carbon, ITME i chemicznego potentadopiero prototyp. Został opracowany
ta – Grupy Azoty. Pierwszy etap został już
dzięki dotacji NCBiR i służy wyłącznie
zakończony. Zakładane rezultaty udało
do celów naukowych (nie może być wysię uzyskać, ale – jak usłyszeliśmy w tej
korzystywany komercyjnie). Wytwaostatniej firmie – trudno dziś szacować,
rzany w nim grafen będzie podlegał
kiedy produkcja grafenu chemicznego
dalszym badaniom i udoskonaleniom
mogłaby ruszyć. – Jesteśmy zainteresowaw polskich laboratoriach. Ale doceloni wdrożeniem opracowanej technologii
wo konstruktorzy widzą dla niego norna większą skalę. Plan uruchomienia tamalne zastosowania rynkowe – i to cały
kiej produkcji jest jednak uzależniony od
szereg, m.in. do różnego typu powłok
rezultatów prac badawczych – zastrzega
antykorozyjnych czy w elementach
Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy
ogniw fotowoltaicznych. Seco/
Azoty.
Warwick przygotowuje się do „Proces
komercjalizacji
Światowy wyścig patentowy
fazy komercjalizacji urządzegrafenu jest
oraz fakt, że firmy i instytuty
nia (firma chce docelowo zazłożony
naukowe wydają coraz więcej
rabiać nie na produkcji grafei czasochłonny.
pieniędzy na badania w tym
nu, lecz na maszynach do jego Obecnie »wyścig«
obszarze
(UE zobowiązała się
wytwarzania). – Jest jeszcze
ma miejsce
zaangażować 1 mld euro w ciązbyt wcześnie, by mówić o ce- głównie
gu 10 lat w prace nad grafenem
nach czy potencjale sprzedaw obszarze jego
zastosowań
i innymi materiałami 2D) wpłyżowym. Niemniej sondujemy
w różnych
wają na wysokie prognozy firm
rynek, a dotychczasowe efekdziedzinach
badawczych w kwestii potenty pozwalają z optymizmem
przemysłu”.
odnosić się do przyszłości tego – Zbigniew Mularzuk, cjału globalnego rynku grafenu.
Wszystkie wróżą wzrost, choć
projektu – twierdzi Modrzyk. – prezes NANO
dane bywają bardzo różne. AlPowstanie prototypu urządze- Carbon
lied Market Research prognozunia jest niewątpliwie przełoje, że biznes ten będzie rósł średmem i pokazuje, że mariaż
niorocznie o 44 proc., by w 2020 roku
nauki i biznesu określany przez niektóosiągnąć 149,1 mln dol. Firma IDTechEx
rych jako trudny jest jak najbardziej
przewiduje, że wartość rynku grafenu
osiągalny – dodaje.
wzrośnie z 20 mln dol. w 2014 roku do
Polskich prób podbicia grafenowego
ponad 390 mln dol. w 2024 roku. Najbarrynku jest więcej. Obiecująco wyglądadziej optymistyczni okazali się jednak
ją prace naukowców nad tzw. grafenem
analitycy BCC Research. W ich ocenie
chemicznym czy – inaczej – płatkowym.
wartość tego rynku sięgnie 195 mln dol.
W praktyce pod tą nazwą mamy do czyw 2018 roku, a pięć lat później będzie to
nienia albo z tlenkiem grafenu, albo
już 1,3 mld dol.
z tzw. zredukowanym tlenkiem grafenu.
— Barbara Oksińska, Jungah Lee
Laboratoria dążą do opanowania procesów, które pozwalają sterować właściJednym słowem: Coraz liczniejsze wnioski
wościami tego materiału, np. grubością
patentowe wielkich firm związane z grafenem
dowodzą, że Polska ma o co walczyć.
czy zawartością pierwiastków innych
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Amora.
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379 zł
Rozważna
Pewnym siebie, dojrzałymi ustabilizowanym
kobietom preferującym elegancką klasykę
mogą się spodobać zapachy osnute wokół
nut zmysłowych, drzewnych i piżmowych.

269 zł
Ro m a n t yc

2

zna

Delikatnym kobietom
zakochanym
w jasnych kolorach
poleca się zapachy,
w których
dominującymi
nutami są cytrusy
i zioła przeplatane
delikatnym
aromatem świeżych,
łąkowych kwiatów.

4

1

275 zł

389 zł

1. GUERLAIN Aqua Allegoria, Pamplelune, wyraźnie cytrusowa woda toaletowa, 75 ml, nr 053623 2. MARC JACOBS Daisy Dream,
kwiatowo-owocowa woda toaletowa, 50 ml, nr 8155934 3. LALIQUE L'Amour, drzewno-kwiatowa woda perfumowana, 50 ml,
nr 737390 4. GIORGIO ARMANI Mania Femme, korzenna woda perfumowana, 50 ml, nr 174882

KONKURS
Zajrzyj na naszą stronę
na FB i rozwiąż psychotest.
Nie tylko dowiesz się,
jaki zapach do ciebie pasuje,
ale możesz też wygrać
supernagrodę!

Fashion Week Me

299 zł
2

149 zł

diolan

1

Eks trawertyczka

I n t r owe r t y

Zmysłowym, energetycznym
kobietom mogą się spodobać
zapachy o intensywnych
orientalnych akordach.

czka

Zdjęcia: Cartier, Dolce & Gabbana, Douglas, Free, Giorgio Armani, Gucci, Guerlain, Lalique, Marc Jacobs, Thierry Mugler

Skoncentrowanym na emocjach,
wrażliwym intelektualistkom z pewnością
atrakcyjne wydadzą się zapachy świeże,
z delikatną nutą morską, nawiązującą do
naturalnych krajobrazów.

339 zł
4

299 zł

3

Fashion Week Medio

lan

1. THIERRY MUGLER Alien, zmysłowa, drzewna woda perfumowana, 15 ml z możliwością napełniania, nr 843670, Angel,
zmysłowa woda perfumowana z nutą miodu, 15 ml z możliwością napełniania, nr 843669 2. DOLCE & GABBANA Desire The
One, drzewno-orientalna woda perfumowana, 30 ml, nr 735823 3. GUCCI Flora Garden Collection Grac Tuberose, intensywnie
świeża kwiatowa woda toaletowa, 50 ml, nr 663319 4. CARTIER Baiser Volé, kwiatowa woda toaletowa z wyraźną nutą lilii,
50 ml, nr 692985

nuty

219 zł

1

Fashion Week w

Mercedes-Benz Fashion Week w Nowym

189 zł

Nowym Jorku
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2

319 zł

Rozważny
Stąpającym
twardo
po ziemi,
rozsądnym
mężczyznom
przypadną do
gustu zapachy
z wyczuwalnymi
intensywnymi
akordami
drzewnymi
i piżmowymi.

4

219 zł

Ro ma nt yc zny

129 zł
5

Bujającym nieco
w obłokach
marzycielom,
lubującym się
w planowaniu
wielkich wydarzeń
poleca się zapachy
wodne, świeże,
z nutami cytrusów.

1. AZZARO Chrome Sport, cytrusowo-wodna woda toaletowa, 50 ml, nr 508558 2. LANVIN Éclat d'Arpège Pour Homme,
cytrusowo-aromatyczna woda toaletowa, 50 ml, nr 841866 3. GIORGIO ARMANI Emporio He, odświeżająca i drzewna woda
toaletowa, 50 ml, nr 760256 4. DOLCE & GABBANA The One for Men, drzewno-orientalna woda toaletowa, 30 ml, nr 373190
5. THIERRY MUGLER A*Men, korzenna woda toaletowa, 30 ml z możliwością napełnienia, nr 846645

Zdjęcia: Azzaro, Dolce & Gabbana, Getty Images, Giorgio Armani, Lacoste, Lanvin, Shutterstock.com, Thierry Mugler
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379 zł

4

299 zł

2

285 zł

199 zł
5

1

129 zł

79 zł

249 zł

199 zł

6

7

129 zł

79 zł

169 zł

99 zł

1. ONE DIRECTION That Moment, woda perfumowana, 30 ml, nr 810637 2. GIORGIO ARMANI Sì, woda perfumowana, 50 ml, nr 753266
3. CARTIER Goutte de Rose, woda toaletowa, 50 ml, nr 734118 4. TOMMY HILFIGER Woman Flower Rose, woda perfumowana, 30 ml,
nr 795306 5. DSQUARED2 He Wood Intense, woda toaletowa, 50 ml, nr 799683 6. CHRISTINA AGUILERA Woman, woda perfumowana,
50 ml, nr 829121 7. MONT BLANC Emblem, woda toaletowa, 40 ml, nr 804476
OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

Zdjęcia: Cartier, Christina Aguilera, Clinique, Collistar, Douglas, Dr Irena Eris, Dsquared2, Giorgio Armani, Lab Series, Lancôme, Max Factor,
Mont Blanc, One Direction, Shutterstock.com, Tommy Hilfiger

3

5

62,90 zł

99 zł

69 zł

4

35 zł

199 zł

149 zł
3

185 zł

1

149 zł

8

95 zł

45 zł

2

189 zł

149 zł

6

369 zł

239 zł
9

95 zł

45 zł
7

179 zł

139 zł
1. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution Perfect Anti-wrinkle Day Cream SPF 20, przeciwzmarszczkowy krem na dzień, 50 ml, nr 828420
2. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution High Restore Night Cream, liftingujący krem na noc, 50 ml, nr 828424 3. DR IRENA ERIS
Institute Lifting Solution Express Lift Day, serum liftingujące, 30 ml, nr 828415 4. MAX FACTOR Face Finity All Day Flawless, podkład,
30 ml, nr 717013 5. COLLISTAR Mascara Infinito, mascara, 11 ml, nr 440039 6. LANCÔME Visionnaire, kompleksowy krem korygujący cerę,
50 ml, nr 802094 7. LAB SERIES Pro LS All-In-One Face Treatment, emulsja do kompleksowej pielęgnacji twarzy, 100 ml, nr 806328
8. CLINIQUE Clinique for Men, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 665117 9. CLINIQUE Antiperspirant, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 581223
OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE
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W DOUGLAS
BEAUTY STREET

może wziąć udział
każda klientka sieci
perfumerii Douglas.
Warunek? Pragnienie
wydobycia
wewnętrznego
piękna. Efekty
uboczne?
Wzmocniona
pewność siebie,
promienny wygląd

i pamiątkowe zdjęcie
dokumentujące,
ile może zdziałać
makijaż
wykonany
kosmetykami
najlepszych marek,
rady profesjonalnych
makijażystów,
stylistów
i ekspertów od
zapachów. Jesteś
gotowa na zmianę?

KALENDARIUM
12–14 lutego Galeria Łódzka
19–21 lutego Galaxy w Szczecinie
26–28 lutego Galeria Rzeszów
5–7 marca Europa Centralna w Gliwicach
12–14 marca Magnolia we Wrocławiu
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ywania
Naukaalnweygkoomnakijażu
profesjon
KALENDARIUM
12–14 lutego Plaza w Lublinie
19–21 lutego Wola Park w Warszawie
26–28 lutego Kaskada w Szczecinie
5–7 marca Silesia w Katowicach
12–14 marca Copernicus w Toruniu

AKADEMIA
MAKIJAŻU po

sukcesie pierwszej
edycji także w 2015
roku serdecznie
zaprasza wszystkie
zainteresowane
panie. Wymagania?
Chęć poznania
tajemnic znanych
makijażystów

i ciekawość
trendów
kosmetycznych. Na
warsztatach każda
z uczestniczek pod
bacznym okiem
naszych ekspertów
nauczy się
wykonywać jeden
z trzech typów
makijażu.

Zdjęcia: Douglas
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Masz już dość zmęczenia
malującego się na twojej
twarzy? A może marzysz
o skórze, która będzie
promieniała, jakbyś
przed chwilą wróciła
z wakacji? To wszystko
może ci zagwarantować
dobrze dobrany podkład
i puder. Jeśli gubisz
się w kolorystycznych
tonacjach, skorzystaj
z pomocy programu
Douglas Color Expert. To
nowoczesna, komputerowa
metoda badania koloru
skóry, która natychmiast

wskazuje prawdziwy odcień
twojej cery.
Badanie trwa zaledwie kilka
sekund. Zajdź do perfumerii
Douglas chociażby
w przerwie na lunch.
Do wykonania badania
niezbędne jest niewielkich
rozmiarów urządzenie
i obecność makijażysty,
który wskaże właściwe
kosmetyki. Kilka minut
w perfumerii wystarczy,
aby mieć pewność, że
podkład na twojej twarzy
stanie się niewidzialny.

IDEALNA CERA
Dzięki usłudze
Douglas Color Expert
kolor twojej skóry
zostanie perfekcyjnie
określony, a kosmetyki
właściwie dobrane.

Propozycje z katalogu „Douglas” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają wyłącznie charakter poglądowy. Oferta jest ważna od 9.02 do 1.03.2015 lub do wyczerpania zapasów w magazynie. Zdjęcia produktów mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów, a ostateczną cenę podaje sprzedawca.
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Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
SZCZECIN GOLENIÓW
IM. NSZZ SOLIDARNOSC
AIRPORT MAGA ZINE

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

DANE TELEADRESOWE

INTERNET

AIRPORT TELEADRESS DATA

TA XI

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN

Airport Taxi Group

INTERGLOBUS TOUR

Tel.: +48 914 817 690

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

www.twitter.com/SzczecinAirport

numerami: / Tickets can be booked

www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY C AR

by Telephone:

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

ADRES ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.

Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

Tel.: +48 914 817 400

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

www.airport.com.pl

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

Tel.: +48 481 74 00

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/from

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Email: info@airport.com.pl

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

GG: 23336639

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
TRAVEL SERVICE CENTRE

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

rami / Tickets can be booked by Telephone:

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

stycznych/ Ticket selling point

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

Tel.: +48 481 75 05

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)

Tel.: +48 481 76 25

90 minutes before plane departure. Bus

AN-JAN

E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

by Telephone:

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND

Tel.: +48 943 531 052

PKP

Welcome Airport Service

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin
and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING ZIELONY

C A R PA R K G R E E N
CENNIK C AR 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

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NA STĘPNY T YDZIEŃ E VERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PARKING

C AR PARK RED / 24 H

CENNIK C AR PARK FEES
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY

7 PLN

UP TO 1 HR

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING OUR

2 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING DAY

30 PLN
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU
WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

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
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ROZKŁ AD LOTÓW

FLIGHT SCHEDULE

OSLO G A RDE RMOE N
OSLO TORP
S TAVA NG E R

DU BLIN

LI V E RP OOL

LON DY N LU TON
LON DY N
S TA NS TE D

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

09:25

09:50

FR2466/7

737

...4...

09:45

10:10

FR2466/7

737

.....6.

16:05

16:30

FR2466/7

737

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

17:35

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

18:00

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

.2.....

11:30

12:00

…..6.

10:10

10:40

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:30

ODLOT
DEPARTURE

20:00

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

18:55

ODLOT
DEPARTURE

19:25

LONDYN LUTON
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1.3.5..

PRZYLOT
ARRIVAL

16:50

ODLOT
DEPARTURE

17:20

WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR5322/3

737

NORWEGIAN
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

DY1014/5

737

DY1014/5

737

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62159/60

A320

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

A320

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

2162/3

A320

PLL LOT
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

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

CZ ARTERY 2015

CHARTERS 2015

KIERUNKI DESTINATIONS
1 BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG:
OD 19.06-18.09.2015 OPERATOR RAINBOW TOURS
2 GRECJA KRETA:
14.06.-27.09.2015 (ITAKA, GRECOS)
3 EGIPT – (ALFA STAR I RAINBOW TOURS)
– HURGHADA 12.06.-15.10.2015
– SHARM EL SHEIKH 28.04.-29.09.2015
4 TURCJA RIWERA TURECKA
17.06.-23.09.2015 (RAINBOW TOURS, BEE FREE,
ITAKA, ALFA STAR)
5 TUNEZJA ENDIFHA:
04.06.-24.09.2015 (SUN&FUN, ALFA STAR)

SZCZECIN

BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG
BULGARIA
SUNNY BEACH

TUNEZJA ENDIFHA
TUNISIA ENDIFHA

GRECJA KRETA
CRETE

HURGHADA
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TURCJA
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

SHARM EL SHEIKH

AKTUALNOŚCI

NEWS

Podniebne wojaże

najmłodszych pasażerów, część I
PLANUJESZ PODRÓŻ Z DZIECKIEM? WARTO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
NIEJ, ABY BYŁA KOMFORTOWA DLA CIEBIE I INNYCH PASAŻERÓW. OTO KRÓTKI
PORADNIK DLA POZYTYWNEGO PASAŻERA.

L

ot samolotem z maluchem może
być ciekawą przygodą dla Ciebie
i dla niego. Zapewne będzie kształcąca już od najmłodszych lat i zachęci go
do podróżowania w przyszłości.
Słowniczek
- infant - dziecko poniżej 2 lat. W dniu
wylotu lub powrotu musi być maksymalnie na dzień przed 2 urodzinami.
- child - w zależności od linii jest to
dziecko, które nie może podróżować
samo. Musi podróżować w asyście osoby
dorosłej (w większości przypadków z osobą powyżej 16 roku życia), ewentualnie
w asyście stewardessy*.
Na początek
Bardzo istotną kwestią jest zakupienie
odpowiedniego biletu. Linie lotnicze
oferują bilety specjalnie dla dzieci.
Wyróżniają się one niewysoka opłatą,
zazwyczaj jest to tzw. opłata dodatkowa,
która stanowi kilka proc. standardowego biletu (nie przekracza 10 proc.). Takie
bilety maja pewne obostrzenia. Warto
np. pamiętać o tym, że za taki bilet nie
przysługuje podróżnikowi oddzielne
miejsce na pokładzie samolotu, dlatego
dziecko musi spędzić lot na kolanach
rodziców. Oczywiście jeżeli samolot nie
jest całkowicie wypełniony, a obok znajdują się wolne miejsca, można z nich
skorzystać. Można również wykupić
osobne miejsce dla malucha, ale wiąże
się z dodatkowymi opłatami.
Ze względu na bezpieczeństwo dla rodziców z dziećmi przeważnie przeznaczone są odpowiednie miejsca do siedzenia.
Osoby z infantami/dziećmi nie mogą
siedzieć w trzech strefach: w przednim
rzędzie siedzeń, przy wyjściu ewakuacyjnym oraz w ostatnim rzędzie samolotu.
* linie low cost nie posiadają opcji
podróży dziecka w asyście stewardessy,
jednak mają pewne udogodnienie: dzieci
pomiędzy 14 a16 rokiem życia mogą
podróżować same pod warunkiem pisemnej zgody rodziców. W tym wypadku

rodzic ma obowiązek pozostać na lotnisku do czasu odlotu samolotu, a na miejscu docelowym musi być odebrany przez
opiekuna. Wiąże się to z podejmowaniem
decyzji w trakcie rejsów zakłóconych.
IN ENGLISH

Sky journeys for the
youngest passengers
– part 1
You are planning a trip with your kid?
You should prepare well in order to
make it comfortable for You and for
other passengers. Here goes a short
guide for a positive passenger.
If you fly with a kid, it can be a great
adventure for You and for your kid. It will
definitely teach your child a lot and will
encourage him/her to travel in the future.
Dictionary of key terms
- infant – a child that is below 2 years of
age. On the date of departure or return
the kid should be not older than 2 years.
- child – depending on the airlines, this
term refers to a child who cannot travel
alone and has to travel assisted by an
adult person (in most of the cases with
a person above the age of 16) or assisted
by a stewardess*.

For a start
It is very important to purchase the right
flight ticket. Different airlines offer special
flight tickets for kids. They are characterized by a low price which most often
has the form of an additional price which
equals to a certain amount of a full ticket
(it is not higher that 10% of the full ticket).
However, tickets for children have certain
limitations. You have to remember that
if you purchase such a ticket then your
kid will not be guaranteed a separate seat
onboard the plane. The kid has to spend the
whole flight in its parents' lap. Of course,
in a situation when the airplane is not full
and there are free places next to you, then
you can use them without hesitation. You
can also purchase a separate seat for your
child but you have to pay for it additionally.
Due to security reasons, parents
traveling with children are most often
provided with special seats. Passengers
traveling with infants/children are not allowed to sit in the three aircraft zones: in
the first row of seats, near the emergency
exit and in the last row of the seats.
* low cost airlines do not provide
options of children traveling in the
assistance of a stewardess, they do have,
however, certain conveniences: children
between 14-16 years of age can travel
alone in as log as they provide a written
statement allowing them to travel alone
signed by their parents. In this situation
the parent is obliged to stay in the airport
as long as the aircraft has not departed
and in the airport of the kid's destination
there has to be someone who will pick
the child up. It is crucial especially in the
situation of interfered flights.

FOT. ALL-FREE-DOWNLOAD.COM
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Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

‘’Są ludzie, którzy na swoich bliskich
czekają znacznie dłużej’’

- apel o pomoc w poszukiwaniu zaginionych osób.

LOTNISKO SZCZECIN GOLENÓW

przyłącza się do akcji

INFORMACYJNEJ
FUNDACJI ITAKA
PRZEZ LOTNISKA PRZEWIJAJĄ SIĘ TYSIĄCE LUDZI, KTÓRZY WRACAJĄ
Z PODRÓŻY ORAZ TYCH, KTÓRZY OCZEKUJĄ NA SWOICH BLISKICH. ALE
SĄ TEŻ TACY, KTÓRZY NA SWOICH BLISKICH CZEKAJĄ ZNACZNIE DŁUŻEJ.
TEKST
ŹRÓDŁO

ELWIRA POSTROŻNA
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.ZYJBEZPIECZNIE.POLIC JA .PL

W

2014 roku
policja odnotowała ponad
19 tys. zaginięć
polskich obywateli w kraju
i za granicą.* Ludzie giną bez względu na
wiek, płeć i status społeczny. Giną z powodu chorób (fizycznych i psychicznych),
wypadków, codziennych problemów,
a niekiedy padają ofiarą przestępstw.
Najważniejsze jest szybkie reagowanie.
W tym celu Fundacja ITAKA zwraca się
do wszystkich ludzi o pomoc w odnajdy-

waniu zaginionych osób. Bardzo ważne
dla W 2014 roku policja odnotowała
ponad 19 tys. zaginięć polskich obywateli
w kraju i za granicą.* Ludzie giną bez
względu na wiek, płeć i status społeczny.
Giną z powodu chorób (fizycznych i psychicznych), wypadków, codziennych
problemów, a niekiedy padają ofiarą
przestępstw. Najważniejsze jest szybkie
reagowanie. W tym celu Fundacja ITAKA
zwraca się do wszystkich ludzi o pomoc
w odnajdywaniu zaginionych osób. Bardzo ważne dla Fundacji są doniesienia
zwykłych ludzi, którzy przypadkowo

zauważyli zaginioną osobę. - Informacje,
jakie dostajemy od postronnych osób
często pomagają nam trafić na ślad
zaginionej osoby. Im więcej osób dowie
się o takiej osobie, tym większa szansa
na jej szybkie i pomyślne odnalezienie
– mówi Aleksander Zabłocki z fundacji
ITAKA , która jest jedyną organizacją
pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięć
w Polsce i za granicą.
W okresie przedświątecznym Lotnisko im. NSZZ Solidarność postanowiło
przystąpić do organizowanej przez
Fundację ITAKA akcji „WaitingSings”.
W przygotowanej przez agencję Isobar
Poland akcji został wykorzystany niestandardowy nośnik, tak zwana ,,witajka”,
często wykorzystywana i bardzo przydatna rzecz dla osób oczekujących w hali
przylotów. „Witajki” to bezpłatne kartki,
na których osoba oczekująca może
napisać na kogo czeka i w ten sposób
szybciej odnaleźć wybraną osobę w tłumie przylatujących pasażerów. Co ważne,
na rewersie „witajki”, który znajdzie się
przed oczami oczekujących, Fundacja
ITAKA zamieściła zdjęcia oraz opis niedawno zaginionych osób z województwa
zachodniopomorskiego.
Według fundacji najważniejsze są
pierwsze tygodnie po zaginięciu, bo wtedy
udaje odnaleźć się najwięcej osób. Dzięki
akcji Fundacja ITAKA zyskała nowy sposób dotarcia z apelem o pomoc w poszukiwaniu zaginionych do szerokiej grupy
osób, które w hali przylotów oczekują na
spotkanie ze swoimi bliskimi.

Kartki „witajki’’ czekają na podróżnych i ich bliskich na specjalnych stojakach zainstalowanych w hali przylotów
naszego lotniska.
Więcej informacji na temat zaginionych
osób i udzielania informacji, które mogą
pomóc je odnaleźć znajduje się na stronach Fundacji ITAKA: www.zaginieni.pl.
Za koncept kreatywny i przygotowanie akcji odpowiada agencja Isobar
Poland.
Akcję ‘’Witajek” na Naszym lotnisku
wspiera drukarnia Printa Grupa MDX .
IN ENGLISH

Szczecin Goleniów
Airport joins the
promotional action of
ITAKA Foundation
Thousands of people visit airports everyday
- those coming back from and those who
are waiting for their relatives. But there are
also people who wait for their loved ones
much longer than we can imagine.
In 2014 the police has reported 19.000
Polish citizens who have vanished in
Poland and abroad.* People vanish no
matter what their age, gender and social
status are. They vanish due to illnesses
(physical and mental), accidents, daily
problems, and at times they become
victims of criminal offences. Instant
reaction is the most important thing in
such a situation.

For that reason ITAKA Foundation would
like to ask all people for help in seeking
the missing people. The Foundation highly
values any possible information coming
from all possible people who had the
chance to see the victim. - The information
we receive from bystanders and people not
directly related to the vanished person very
often help us to find the track of the missing
person. The more people get to know about
the missing person, the higher the chance
to find him/her – said Aleksander Zabłocki
from ITAKA Foundation, which is the only
non-governmental organisation in Poland
that deals with the problem of missing
people in Poland and abroad.
In the period before Christmas
Szczecin/Goleniów Airport decided to
join the action called „Waiting Signs”
organised by ITAKA Foundation.
During the „Waiting Signs” action, organised by the agency Isobar Poland, a special
and unusual means of communication
was used - the so called ,,witajka” (waiting
sign), a very useful thing often used by
people greeting passengers in the arrival
hall. Waiting signs are free sheets of paper
where someone can write the name of the
person he or she is waiting for and in that
way find this person more quickly among
the crowd of passengers. What's important,
at the back of the welcoming card, ITAKA
Foundation placed photos and descriptions
of people who have just recently vanished
in the West-Pomeranian Region.
Members of the Foundation highlight
that the first weeks after the vanishing are
crucial, because that is the time, when the
largest number of missing people were
found. Thanks to the "Waiting Signs" action
ITAKA Foundation gained new means of
accessing a large number of people waiting
in the arrival hall for their relatives with
request for help in seeking the missing
people.
The waiting signs are waiting for the passengers and their relatives on the special
stalls installed in the Airport's arrival hall.
You can find more information about
the missing people and about the procedures of providing ITAKA Foundation with
information that can help in finding the
missing people can be found on ITAKA
Foundation website: www.zaginieni.pl.
Agency Isobar Poland was responsible
for the creative concept and the organisation of the action.
"Waiting Signs" action carried out in our
Airport was supported by the publishing
house - Printa Grupa MDX .
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Ryanair

na sezon letni 2015
FOT. ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

RYANAIR, ULUBIONA TANIA LINIA LOTNICZA EUROPY, OBSŁUGUJE PONAD
1,6 TYS. LOTÓW DZIENNIE (PONAD 500 TYS. ROCZNIE) Z 72 BAZ, ŁĄCZĄC
186 INTERESUJĄCYCH MIEJSC W 30 KRAJACH.

P

ołączenia obsługiwane są
flotą 300 nowych samolotów
Boeing 737-800. Firma niedawno zamówiła kolejne 280
nowych samolotów Boeing

737, a także 100 nowych Boeingów 737
MAX (opcja), które zostaną dostarczone w latach 2014 - 2018. Dzięki nowym
samolotom Ryanair obniży ceny za loty,
Połączenia obsługiwane są flotą 300 no-
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wych samolotów Boeing 737-800. Firma
niedawno zamówiła kolejne 280 nowych
samolotów Boeing 737, a także 100 nowych Boeingów 737 MAX (opcja), które
zostaną dostarczone w latach 2014 - 2018.
Dzięki nowym samolotom Ryanair
obniży ceny za loty, jak również przewiezie więcej pasażerów rocznie (wzrost
z 90 mln w tym roku do ponad 150 mln
w roku 2024). Ryanair zatrudnia obecnie

AKTUALNOŚCI

ponad 9,5 tys. wysokiej klasy specjalistów i już od 30 lat przewozi bezpiecznie
pasażerów.
Polscy klienci mogą wybierać spośród
czterech połączeń uruchomionych z naszego Lotniska na sezon letni 2015 roku
oraz czerpać przyjemność ze wszelkich
wprowadzonych dla nich udogodnień,
takich jak przydzielane miejsca, druga
darmowa mniejsza torba podręczna,
zmniejszone opłaty, nowa strona internetowa, nowa aplikacja mobilna i mobilne
karty pokładowe, jak również pakiet
usług dla rodzin Family Extra.
Ryanair wprowadził także ofertę
Business Plus i łączy Szczecin z najważniejszymi Europejskimi centrami
biznesowymi, w tym z Dublinem i Londynem. Przewoźnik oferuje pasażerom
podróżującym w celach biznesowych
największy wybór połączeń w najniższych cenach.
Polscy klienci już dokonali wyboru
i latają z linią lotniczą Ryanair z powodu
niskich cen, wiodącej w branży obsługi
klienta i bardzo dużego wyboru połączeń. Obecnie mogą rezerwować loty
na lato 2015 roku jeszcze wcześniej - na
naszej ulepszonej stronie internetowej
oraz używając naszej nowej aplikacji
mobilnej. Wprowadzanie coraz większych udogodnień, takich jak możliwość
korzystania z urządzeń elektronicznych podczas całego lotu udowadnia, że
Ryanair oferuje swoim klientom dużo
więcej, niż tylko niskie ceny.
Maciej Dziadosz, Prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ
Solidarność, powiedział w Szczecinie:
„Od dłuższego czasu obserwujemy
rosnące zapotrzebowanie na połączenia lotnicze do Norwegii, w szczególności do aglomeracji wokół stolicy – Oslo.
Nowe połączenie linii Ryanair doskonale wpisuje się w ten trend. Jesteśmy
pewni, że dzięki temu połączeniu,
skorzystają nie tylko mieszkańcy naszego regionu pracujący w Norwegii, ale
również zachodniopomorska branża
turystyczna, goszcząc turystów norweskich, dla których nasz region jest jednym z ciekawszych miejsc do krótkich,
kilkudniowych wyjazdów. Z obserwacji
i analiz jakie wykonuje Port Lotniczy po połączeniu z Oslo możemy się
spodziewać około 30 proc. turystów
norweskich, którzy średnio, podczas
pobytu wydają około 365 USD. Pozwoli
to zasilić naszą regionalną gospodarkę
kwotą około 2 mln USD rocznie”.
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Letni rozkład połączeń linii lotniczej
Ryanair z Lotniska Szczecin-Goleniów:
1 nowe połączenie: Oslo
4 połączenia ze Szczecina (łącznie):
Dublin (2 x w tygodniu), Liverpool (2 x
w tygodniu), Londyn (7 x dziennie), Oslo
(2 x w tygodniu)
większa częstotliwość lotów do Londynu (codziennie)
Szczecin: Rozkład na lato 2015r.
Dublin
2 x w tygodniu
Liverpool
2 x w tygodniu
Londyn Stansted
7 x w tygodniu
Oslo Rygge
2 x w tygodniu NOWY
IN ENGLISH

Ryanair for the summer
season 2015
Ryanair, the most popular cheapflights airline in Europe, serves
more than 1.600 flights daily (over
500.000 yearly) from 72 bases, connecting 186 interesting destinations
in 30 countries.
Ryanair's flight connections are operated with the use of a fleet composed of
300 new aircrafts Boeing 737-800. The
company has recently ordered new 280
aircrafts Boeing 737, as well as 100 new
Boeing 737 MAX (option) that will be
delivered in the years 2014-2018. Thanks
to the new aircrafts, Ryanair will be able
to lower the prices of its tickets as well
as to rise the yearly number of served
passengers (the rise from 90 millions in
2015 up to 150 million in 2024). Currently
Ryanair hires 9.500 high class specialists
and since 30 years continues to provide
safe travel for its passengers.
Polish customers of Ryanair can choose
from among four new flight connections
that will be introduced in our Airport in
the summer season 2015. They can also
draw a lot of pleasure for all conveniences
that Ryanair introduced such as – attributed seats, second hand-luggage for free,
lowered additional costs, new web-site,
new mobile application, mobile boarding
passes as well as a service package for
families - Family Extra.
Ryanair introduced also Business
Plus offer and connects Szczecin with
the most important European business

centres including Dublin and London.
Ryanair provides business passengers
with the broadest range of flight connections at the lowest prices.
Polish customers have already made
their choice and they are flying with Ryanair due to its low prices, customer service
which is best in the market and a broad
range of flight connections. Currently, Polish passengers can make reservations for
flights departing in the summer of 2015,
and they can do it even sooner – they can
do it on our new website as well as using
our new mobile application. The introduction of such conveniences as the possibility of using electronic devices onboard
during the flight is a proof of the fact that
Ryanair offers its customers much more
than just low prices.
Maciej Dziadosz, Chairman of the
Szczecin-Goleniów NSZZ Solidarność
Airport, said in Szczecin:
„Since a long time we have been observing a growing need for flight connections
from Szczecin to Norway, especially to
the vicinities of Oslo. The new Ryanair's
flight connection will perfectly fit into that
trend. We are more than sure that this
flight connection will come as a benefit not
only to inhabitants of our region, who work
in Norway, but also the representatives of
the tourist branch in West-Pomerania, as
we will hopefully host more Norwegian
tourists that consider our region as one of
the most attractive destinations for short
travels. The observations and analysis
carried out by the Szczecin Airport, the
introduction of the new flight connection
with Oslo should bring a 30% rise in the
number of Norwegian tourists visiting
our region; tourists who spend 365 USD on
average during their stay in Poland. This
will definitely help to support our regional
economy by ca. 2 millions USD per year”.
Summer timetable of flights of Ryanair from Szczecin-Goleniów Airport:
1 new flight connection: Oslo
4 flight connections from Szczecin:
Dublin (2 times a week), Liverpool (2
times a week), London (7 times per day),
Oslo (2 times a week)
a higher frequency of flights to London (every day
Szczecin: flights timetable for summer 2015
Dublin 2 times per week
Liverpool 2 times per week
Londyn Stansted
7 times per week
Oslo Rygge 2 times per week NEW
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