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KĘDZIOR
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SPOTKALIŚMY SIĘ Z PIOTREM KĘDZIERSKIM Z ROCK RADIA, PROWADZĄCYM TEGOROCZNĄ
EDYCJĘ CIESZANÓW ROCK FESTIWALU, BY OPOWIEDZIAŁ NAM O PODRYWANIU DZIEWCZYN,
PRACY W TELEWIZJI I RADIO ORAZ O SAMOCHODACH, DO KTÓRYCH NIE MIAŁ SZCZĘŚCIA.
NIE PRZESZKODZIŁO MU NAWET OBLANIE SIĘ ŻURKIEM.
TEKST

JAKUB MILSZEWSKI

FOT.

SYLWESTER CISZEK

NIE WYSZEDŁ CI CHYBA BOJKOT FACEBOOKA?

TA WIZJA POKRYWA SIĘ Z TYM, CO ROBISZ PODCZAS

Nie wyszedł. Cofam to wszystko, co wcze-

PORANKÓW W RADIO Z TYMONEM TYMAŃSKIM?

śniej powiedziałem o Facebooku.

Poranki z Tymonem to rzecz, która się
trochę sformatowała przez to, że mieliśmy

SPODOBAŁ CI SIĘ?

totalną dowolność. To taki format audycji

Gramy trochę imprez z kolegami, a Face-

radiowej, w której nie wiemy, co się wyda-

book to dobra platforma, żeby reklamować

rzy. Dużo w tym improwizacji. Nie ukry-

pewne rzeczy. Mamy fanpejdże „Rannego

wam, że cieszę się, że udało nam się coś

kakao”, Exboyfriends czy „Dwóch neuro-

takiego wykreować. W tym całym popie

nów i trzech jąder”. Pakt z diabłem został

(w złym tego słowa znaczeniu), który nas

podpisany. Wiem, że się zarzekałem, że

otacza, bardzo ciężko spotkać w prime-

w życiu nie będę tego używał, ale tylko

timie takich gości, jak my mamy. A przy-

krowa nie zmienia poglądów. Mam Fa-

chodzą coraz częściej i bardzo chętnie. Są

cebooka. Biję się w pierś, jeżeli ktoś uzna

to muzycy alternatywni, aktorzy, reżyse-

mnie za zdrajcę to proszę bardzo.

rowie, zapraszamy ludzi, którzy działają społecznie. A to wszystko w bardzo

KIEDYŚ POWIEDZIAŁEŚ, ŻE NIE WIDZISZ SIEBIE

trudnym dla takich treści czasie. Oprócz

W ODTWARZANIU RÓL, BO WOLISZ BYĆ SOBĄ.

tego myślę, że przekroczyliśmy z Ryśkiem

W NIEKTÓRYCH PROGRAMACH CHYBA BYŁEŚ NA

pewne granice w polskim eterze...

SIŁĘ WCIŚNIĘTY W ROLĘ.
Starałem się zawsze być sobą, nawet

DOSTALIŚCIE NAWET KARĘ.

w bardzo popowych programach, jakim

To jest balansowanie na linie. Po każdej

była „Bitwa na głosy”, starałem się

audycji mam wrażenie, że powiedziałem

pokazać siebie, a nie wejść w schemat.

coś niestosownego i ktoś mi jakąś karę wle-

Jakieś ramy i tak były, bo miałem pewne

pi. Ale nikogo nie obrażamy tak naprawdę.

informacje do przekazania, określoną

Śmiejemy się z siebie. Nie zajmujemy się po-

ilość czasu. Ale mam swoją wizję siebie,

lityką, religią, podsłuchami…Nas to nie inte-

zarówno w radio, telewizji, jak i w życiu.

resuje. Ludzie i tak mają się czym dener-

Jestem jeszcze za młody żeby robić coś

wować, wystarczy obejrzeć lub posłuchać

tylko i wyłącznie dla pieniędzy, więc

dowolnego serwisu informacyjnego. Po co

odszedłem z telewizji. Jak pojawi się jakaś

mamy jeszcze im dokładać? Niespecjalnie

fajna propozycja to wrócę.

też atakujemy celebrytów, bo i po co? Zatem
gadamy głównie o sobie, o naszym życiu...

CO TO ZNACZY „FAJNA PROPOZYCJA”? JAKBY KTOŚ
ZADZWONIŁ Z TVP KULTURA I ZAPROPONOWAŁ CI

MASZ SPORO DO OPOWIADANIA JESZCZE Z CZA-

PROWADZENIE POWAŻNEGO PROGRAMU O MUZY-

SÓW, KIEDY PRACOWAŁEŚ W 4FUN.TV, A NAWET

CE ALTERNATYWNEJ TO BYŚ SIĘ ZGODZIŁ?

JESZCZE WCZEŚNIEJ, Z KANADY.

Akurat z TVP Kultura współpracowałem

W Kanadzie było dość ciężko. Byłem ku-

i myślę, że to jedna z niewielu stacji, która

charzem. Pojechałem tam i zatrudniłem

trzyma poziom i nie musi się bić o oglądal-

się na nocną zmianę w pierwszej knajpie,

ność serwując gówniane programy. A moja

do której wszedłem. Oczywiście nakłama-

wizja siebie na pewno nie ogranicza się do

łem, że jestem z bardzo biednego kraju, że

prowadzenia talent show.

mój tata był dyrektorem restauracji, gdzie
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Jestem jeszcze
za młody żeby
robić coś tylko
i wyłącznie dla
pieniędzy, więc
odszedłem
z telewizji. Jak
pojawi się jakaś
fajna propozycja
to wrócę.

pół Warszawy. Jest mi za to bardzo wstyd.

aktor. Chociaż bardzo bym chciał, to chyba

Jestem rozsądnym człowiekiem i gwaran-

najlepszy afrodyzjak: „hej, jestem aktorem!”.

tuję wam, że gdybym był świadomy zagrożenia, to nie bawiłbym się takim nietypo-

BĘDZIESZ MÓGŁ O TYM POGADAĆ Z PAWŁEM

wym gadżetem. Co by było gdyby Harrison

MAŁASZYŃSKIM W CIESZANOWIE.

Ford miał nabity pistolet w sławnej scenie

Paweł będzie grał z zespołem Cochise. On

z mieczem w „Poszukiwaczach zaginionej

spełnia swoje marzenia. Super, że znajduje

arki”? Z tego, co wiem, to najwięcej na tym

na to czas. Był niedawno u nas w audycji…

wszystkim ucierpiałem ja, a pan producent jakoś się wymigał. Jego skrucha

NASTAWIASZ SIĘ NA KTÓRYŚ KONCERT Z CIESZA-

polegała na tym, że dwa miesiące po całej

NOWA SZCZEGÓLNIE?

sytuacji wysłał mi SMS ze słowem „Prze-

Jestem wielkim fanem Muńka, wychowa-

praszam”. Nawet jakoś ze dwa lata temu go

łem się na nim. Czy to Szwagierkolaska,

widziałem, ale emocje opadły i nie miałem

którego płyty mój ojciec katował w samo-

siły i ochoty dać mu w pysk.

chodzie, czy wszystkie T-Love, które ja

MIAŁEŚ WIĘCEJ TAKICH SYTUACJI?

boo też słyszałem, więc Muniek w trzech

katowałem na swoim walkmanie... ShamŻeby kogoś wysadzić?

odsłonach to na pewno fajna sprawa.
Agnostic Front możemy potraktować jako

NA PRZYKŁAD.

legendę, którą wypada przynajmniej

W 4fun.tv robiliśmy mnóstwo dziwnych

raz w życiu zobaczyć na żywo. Oprócz

rzeczy i bardzo ubolewam nad tym, że

tego wiele polskich zespołów, np. Łąki

to była taka era przedyoutubowa. Teraz

Łan – myślę, że to będzie zaskoczenie dla

pracowałem i szukam jakiejś alternaty-

te nagrania na pewno hulałyby w sieci.

Cieszanowa. Będzie też koncert premiero-

wy. Pierwszym zadaniem, jakie dostałem

Wydaje mi się, że z pewnymi rzecza-

wy Maleńczuka, Lao Che z „Powstaniem

od pana szefa kucharza Chińczyka, było

mi byliśmy pierwsi w Polsce. Te żarty,

Warszawskim”, Happysad z jubileuszem

pokrojenie cebuli. Po pierwszej cebuli

prowokacje, łażenie z mikrofonem po

podszedł i powiedział: „Wiem, że nigdy nie

ulicach i zadawanie durnych pytań. Mam

pierwszej płyty, Acid Drinkers z całym
„Infernal Connection”. Arkona będzie,

miałeś w ręku noża ani cebuli, ale w moim

wrażenie, że wszyscy z tego skorzystali.

Korpiklaani. Mam nadzieję, że czytelnicy

kraju też jest ciężko, więc nikomu nie

A my z kolegą Michałem Migałą mieli-

waszego pisma właśnie sobie myślą „kur-

powiem, nie zwolnię i nauczę cię wszyst-

byśmy wielki wpływ na tworzenie się

de, dlaczego nie miałbym kupić biletu do

kiego”. I nauczył. To była praca na chwilę.

polskiej kultury popularnej. Trochę mi

Cieszanowa?”. Ja jestem podjarany. Może

Chciałem odbębnić, pójść na koncert Korn,

tego wszystkiego szkoda…

poznam miłość życia… Kto wie?!

który grał wtedy w Calgary, po czym
wrócić do Polski. To było przed klasą

A PROWADZENIE FESTIWALU W CIESZANOWIE TO NIE

MASZ BAKCYLA NA PUNKCIE STARYCH SAMOCHODÓW.

maturalną. Pracowałem non-stop przez

JEST KOLEJNA ROLA, W KTÓRĄ TRZEBA SIĘ WCIELIĆ?

Bakcyl to za dużo powiedziane. Po

całe wakacje. Wróciłem i cieszę się, bo nie

Nie. To jest akurat rzecz dla mnie natu-

pierwsze nie było to na moją kieszeń, a po

wyobrażam sobie życia w innym kraju.

ralna. Znam wielu muzyków, ich twór-

drugie nie jest to do końca praktyczne,

Nigdy nie miałem pokusy, żeby mieszkać

czość, wiem, na czym festiwale muzyczne

bo potrzebujesz drugiego samochodu

gdzie indziej.

polegają. Wiem też, że konferansjer może

do poruszania się. Miałem BMW 2002,

bardziej irytować niż pomagać. Podejdę

które sprzedałem niestety i kupiłem za

GDYBY CIĘ NP. W STANACH ZJEDNOCZONYCH

do tego na luzie. Wyjdzie kolega Piotrek,

to kuchnię do mieszkania. Po raz kolejny

ZGARNĘLI SPACERUJĄCEGO PO ULICY Z POCISKIEM

wasz kolega, opowie o tym, co zaraz na-

profanuję dzisiaj historię... Przez chwilę

ARTYLERYJSKIM TO MOGŁOBY BYĆ NIECIEKAWIE.

stąpi, o tym, gdzie można kupić sobie kieł-

miałem też Citroena 2CV. To była chyba

W Polsce też nie było ciekawie. W Stanach

baskę, gdzie można spokojnie odpocząć,

zemsta mojego ojca na mnie, bo mi kupił

chyba bym już nie żył, nie byłoby gadania,

kto jest sponsorem. To będzie rozmowa

go za 2 tysiące złotych, a ten samochód

w Polsce dalej żyję. Ale z tym pociskiem to

z kumplem, informowanie go o kilku

chciał mnie później zabić – kierownica
się zacinała i nie chciała odbijać. Miałem

nie była moja wina, serio. Wiem, że każdy

ważnych rzeczach. To nie jest wchodzenie

się tak tłumaczy, ale naprawdę tak było.

w rolę też dlatego, że ja nie potrafię grać,

też Mercedesa 190 2,5 cosworth, którego

Pan producent wręczył mi pocisk artyle-

choć bardzo bym chciał. Może dlatego

żaden mechanik nie chciał naprawić. Kiedyś pojechałem do warsztatu i pierwszy

ryjski mówiąc, że to atrapa. Ja chodziłem

nie udało mi się na egzaminach do szkoły

po mieście i moim zadaniem było to sprze-

aktorskiej. Jakiś czas temu mój przyjaciel,

raz widziałem taką sytuację, że przyjeż-

dawać. Zatrzymali mnie policjanci, którzy

który reżyseruje pewien serial, wsadził

dżasz do warsztatu jako klient, chcesz

generalnie rozumieli, że to prowokacja dla

mnie do epizodu. Musiałem powiedzieć

mechanikowi dać zarobić, a tu wszyscy

telewizji, atrapa i wszystko okej. I wszyst-

jedno zdanie.

wściekli, facet drze japę, że mam z tym

ko byłoby okej w dalszym ciągu, gdyby nie

samochodem wypier***ać, bo on widział

okazało się, że to nie jest rekwizyt. Kiedy

CO TO BYŁO ZA ZDANIE?

taki samochód raz w 1992 roku i nie chce

saper zobaczył pocisk kazał się całemu

Teraz już nie przytoczę, ale grałem chło-

go widzieć po raz drugi. Potem miałem Saaby. Te dwa samochody zrujnowały mnie

komisariatowi rzucić na ziemię, spako-

paka z czatu internetowego, a serial zwie

wał go i wybiegł. Okazało się, że pocisk

się „Usta Usta”. Nie mogę na siebie patrzeć

psychicznie. Przez czarnego Saaba, który

był prawdziwy, a ja mogłem wysadzić

na ekranie, w ogóle nie sprawdzam się jako

zepsuł się mojej dziewczynie na środku

8

HERO

BOHATER

SKORO JEDEN SAAB NIE DAŁ RADY TO CZEMU

YOU DIDN’T MANAGE TO BOYCOTT THE FACEBO-

KUPIŁEŚ DRUGIEGO?

OK, DID YOU?

Bo kochałem Saaby! Zobacz, mieliśmy też

No, I didn’t. I take back everything which

wiele dziewczyn, które kochaliśmy i nic

I had said about Facebook earlier.

z tego nie wyszło.
DO YOU LIKE IT NOW?
ALE NIE WSZYSTKIE DZIEWCZYNY SĄ Z TEJ

I together with my friends play during

SAMEJ RODZINY.

some events, and Facebook is a good place

Ale możesz mieć Kasię i Kasię i nie będzie

to advertise some things. We have got the

to samo. Imię to samo, ale model inny.

fan pages, “Ranne kako”, “Exbyfriends”

skrzyżowania, miałem kryzys w związ-

Nie gadajmy już o tym. Teraz jeżdżę MINI

and “Dwa neuron i trzy jądra.” A pact with

ku. Kupiłem ten samochód za 25 tysięcy,

i jestem zachwycony.

the devil is signed. I know that I promised

włożyłem 20, sprzedałem za 8.

myself that I will never use it, but only a cow
doesn’t change the views. I have a Facebook

IN ENGLISH
PODOBNO SZWEDZKIE SAMOCHODY SĄ BEZAWARYJNE.
Może miałem pecha. Miałem też drugiego
Saaba i tu, przyznam szczerze, był remis.
Pewnego pięknego słonecznego dnia zostawi-

Your friend,
Piotrek Kędzior

łem otwarty dach i poszedłem do pracy. Jak
wyszedłem też było słońce, ale w międzyczasie przeszła burza. Kiedy wsiadłem do tego
samochodu, wylałem wodę i próbowałem
go odpalić nastąpiło gigantyczne zwarcie.
Opuściły się wszystkie szyby i rozłożył dach.
Nie byłem w stanie już go naprawić.

account. I beat my breast, if someone perceives me as a traitor, please, go on.
ONCE YOU SAID THAT YOU DON’T SEE YOURSELF
IN PLAYING THE ROLES, SINCE YOU PREFER TO RE-

We met Piotr Kędzierski from Rock
Radio, the MC of the this year’s edition of
Cieszanów Rock Festival so he can tell us
about picking up girls, his work in television and radio as well as the cars he was
not fortunate in.
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MAIN YOURSELF. IN SOME OF THE PROGRAMS, YOU
PROBABLY WERE PUT BY FORCE INTO SOME ROLES.
I always tried to be myself, even in very
popular programs such as “Bitwa na głosy,”
I tried to present myself and not to follow
the pattern. There were some rules anyway,
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since I had some messages to transfer and

bad sense of the word) which surrounds

I went there and got a job in the first bar

a set amount of time. I have my own vision

us, it is very hard to meet such guest like

I entered for a night shift. Of course, I lied

of myself in the radio, television as well as

we have in the prime time. And they come

that I came from a very poor country; that

in life. I am still too young to do something

more and more often and with greater

my dad was the manager of a restaurant

only because of money, so I quit television. If

pleasure. Among them, there are alterna-

I worked in and I was looking for some alter-

tive musicians, actors, directors, we invite

native. The first task the Chinese Chief gave

a cool offer occurs, I will get back.

people who do voluntary works. And all

me was to chop the onions. The first onion

of these in a very hard time for these kind

chopped, he came to me and said: “I know

FROM TVP KULTURA CALLS YOU TO OFFER YOU

of topics. Besides I think that we together

that you have never had a knife or an onion

HOSTING A SERIOUS PROGRAM ABOUT ALTERNA-

with Rysiek crossed some boundaries in

in your hand, but it is hard in my country

TIVE MUSIC, WILL YOU ACCEPT IT?

the Polish radio…

as well, so I won’t tell it anyone, I won’t fire

WHAT DOES ‘A COOL OFFER’ MEAN? IS SOMEONE

Actually, I worked for TVP Kultura and

you and I will teach you everything.” And he

I think that this is one of only few TV

YOU EVEN WERE GIVEN A FINE.

did. It was a temporary job. I wanted to rattle

stations, which keeps a certain level and

It is like balancing on a line. After each

off and go to the concert of Korn which was

doesn’t have to enjoy record popularity of-

program, I have an impression that I said

held in Calgary, and then het back to Poland.

fering only shitty programs. And my vision

something inappropriate and I will be given

It was before the final year of the secondary

of myself is not restricted to hosting the

a fine. But actually, we do not insult anyone.

school. I worked the entire holidays without

talent shows.

We laugh at each other. We are not involved

a break. I got back and I am glad, because

in politics, religion, taps… we are not inter-

I cannot imagine living in a different coun-

DOES THIS VISION COINCIDE WITH WHAT YOU DO

ested in it. People will have the reasons to

try. I have never felt the temptation to live

DURING THE MORNING PROGRAMS IN THE RADIO

get nervous anyway, it’s enough to watch

somewhere else.

WITH TYMON TYMAŃSKI?

or listen any news service. Why should we

The morning programs with Tymon is

overload them? We do not attack the celeb-

WHEN FOR EXAMPLE YOU WERE CAUGHT WAL-

something which got a bit formatted due

rities really, what for? So we talk mainly

KING AROUND THE STREETS WITH AN ARTILLERY

to the fact that we had a total freedom. It

about ourselves, about our lives…

SHELL IN THE UNITED STATES, IT COULD BE BAD.

YOU HAVE A LOT TO TALK ABOUT THE TIME YOU

ably not live anymore, if it had happened

is a kind of radio program in which we
don’t know what will happen next. There

It was bad in Poland as well. I would prob-

is a lot of improvisation. I don’t conceal

WERE WORKING FOR 4FUN.TV, OR EVEN EARLIER

in the States, there would be no talk, but

that I am glad that we managed to create

PERIOD OF TIME, ABOUT CANADA.

I still live in Poland. But about this artillery

something like it. In this entire pop (in the

It was quite difficult in Canada. I was a cook.

shell, it wasn’t my fault, really. I know that

10
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everyone excuses himself that way, but it

Some time ago, my friend who directs some

first time when you come to the garage as

was like this really. The producer gave me

series put me into one of the episodes. I had

a client, you want to make the mechanic

the artillery shell saying that it is a dummy.

to say one sentence.

ear money and everyone is angry, a guy

was to sell it. The police officers caught me,

WHAT KIND OF SENTENCE WAS IT?

out with this car, since he saw this type of
car once in 1992 and he doesn’t want to see

I was walking around the city and my task

bawls his head off that I should get the fuck

but they actually understood that it was

I cannot cite it right know, but I played a guy

a provocation for television, it was a dummy

from the internet chat, and the series was

it once more. Then, I had Saabs. Those two

and everything was OK. And everything

called “Usta Usta”. I cannot watch myself

cars ruined me psychologically. Because

still would be OK, if it didn’t turn out that it

on the screen, I really don’t turn out to be

of the black Saab which broke down to my

was not a dummy. When a sapper saw the

a good actor. Though I really would like it,

girlfriend in the middle of the crossroad,

shell, he ordered everyone in the police sta-

since it is probably the best aphrodisiac:

I had a crisis in my relationship. I bought

tion to get on the ground, packed it and run

“Hey, I am an actor!”

out. It turned out that the shell was real and

this car for 25 thousand zlotys, I invested
about 20 thousand and sold it for 8.

I could have blown a half of Warsaw. I really

YOU COULD TALK ABOUT IT WITH PAWEŁ MAŁA-

feel shame at it. I am a reasonable man

SZYŃSKI IN CIESZANÓW.

and I guarantee that if I have been aware

Paweł would be performing with the ban,

Maybe I wasn’t lucky. I had a second Saab

of the danger, I wouldn’t have played with

Cochise. He is making his dreams come

and this time, I must say, there was a draw.

such an untypical gadget. What would have

true. It’s great that he manages to find some

One fine sunny day, I left the open roof and

happened, if Harrison Ford had his gun

time. He was our guest in the program some

went to work. When I finished work, it was

loaded in the famous scene with a sword

time ago…

sunny as well, but there was a storm in the

in “The Raiders of the Lost Ark”? As far as

SUPPOSEDLY, SWEDISH CARS ARE FAILURE-FREE.

meantime. Once I got into the car, poured

I know, I was the one who suffered the most,

DO YOU ANTICIPATE ANY CONCERT FROM CIESZA-

the water out and tried to start it, there was

the producer shirk it somehow. His remorse

NÓW PARTICULARLY?

a gigantic short-circuit. All windows got

was that he texted me two months after the

I am a great fan of Muniek, I grew up with

opened as well as the roof. It was no longer

whole situation a message saying “I am

his music. Either Szwagierkolaska whose

able to repair it.

sorry.” I even met him two years ago, but the

album my father was playing non-stop in

tension subsided and I had no power and

the car, or all T-loves which I was lis-

IF YOUR SAAB DIDN’T MAKE IT, WHY DID YOU BUY

will to give him a knuckle sandwich.

tening to all the time on my Walkman…

ANOTHER ONE?

I also heard Shamboo, so Muniek in three

Since I loved Saabs! Look, we also had many

DID YOU HAVE MORES SUCH SITUATIONS?

versions will be a really great thing. We

girlfriends who we loved and we didn’t

can consider Agnostic Front to be a legend

make it either.

That I was to blow somebody?

which should be seen live at least once in
FOR EXAMPLE.

your life. Apart from these, many Polish

BUT NOT ALL THE GIRLS COME FROM THE

In 4Fun.tv, we did many strange things

bands such as Łąki Łan, I think it would

SAME FAMILY.

and I lamented the fact that it was kind of

be a surprise for Cieszanów. There would

But you can have Kasia and Kasia and it

before-YouTube era. Now, those recordings

also be a premiere concert of Maleńczuk,

wouldn’t be the same. The same name, but

would run around the net. It seems to be that

Lao Che with its “Powstanie Warszawskie,”

a different model. Let’s change the subject

Poland was first with some things. Those

Happysad with its first jubilee album, Acid

now. Now I have a MINI and I am delighted.

jokes, provocations, going around the streets

Drinker with all “Infernal Connection.”

with a microphone and asking goofy ques-

There will be Arkona and Korpiklaani.

tions. I have a feeling that everyone made an

I hope that the readers of your magazine

advantage of it. And I with my friend, Michał

have a thought at the moment: “Bloody hell,

Migała had a great influence on creating Pol-

why can’t I buy the ticket to Cieszanów?”

ish popular culture. I feel a bit sorry about it …

I am really excited. Maybe I will meet a love
of my life there… Who knows?!

IS BEING THE MC OF THE CIESZANÓW FESTIVAL
ANOTHER ROLE YOU NEED TO PORTRAY?

YOU ARE CRAZY ABOUT THE OLD CARS.

No. Actually, this is a natural thing for

Crazy is a too big word. First, I couldn’t

me. I know many musicians, their works,

afford it, second, it is not entirely practical,

I know what the music festivals are about.

since you need the second car to use. I had

I know that the MC might be more irritating

a BMW 2002 which I, unfortunately, sold

than helpful. I would take it easy. A friend,

and bought kitchen to my flat. This is next

Piotrek will go out, your friend. He will tell

time I profane the history today… Recent-

you about what is going to take place, where

ly, I has a Citroen 2CV. It was probably my

you can get a sausage and where you can

father’s revenge on me, since he bought it

rest and who is the sponsor of the festival.

for me for two thousand zlotys, and this

It would look like a talk with a friend and

car wanted to kill me then – the steering

telling him a couple of important stuff. It

wheel jammed and it didn’t turn off. I also

is not portraying any role, since I cannot

had a Mercedes 190 2.5 cosworth which no

play, although I really want to. Maybe, this is

mechanic wanted to repair. Once I went to

why I failed my exams to the actors’ school.

the garage and saw such a situation for the
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Sozopol.

Bułgaria
w pigułce
W CIASNYCH ULICZKACH SOZOPOLA, JAKBY SIŁĄ WCIŚNIĘTYCH MIĘDZY
KAMIENNO-DREWNIANE DOMKI, NIE UŚWIADCZYCIE SUPERMARKETU.
TEKST I FOT

JAKUB MILSZEWSKI
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Skalisty półwysep, północ
Sozopola. To tutaj znajduje
się stara część bułgarskiego
miasta, które widnieje na
niezliczonej ilości widokówek
z tej części Bałkanów.
13
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Kamiennodrewniane
tradycyjne dla
tej części Europy
budynki po dziś
dzień opierają się
także wiatrom od
morza oraz falom.

S

kalisty półwysep, północ
Sozopola. To tutaj znajduje
się stara część bułgarskiego
miasta, które widnieje na
niezliczonej ilości widokówek z tej części Bałkanów.

Antheia, Apollonia, Sozopolis – za-

łożona jeszcze w epoce brązu osada na

wybrzeżu Morza Czarnego do dziś tętni
życiem. Kiedy przed trzydziestoma wiekami sprowadzili się tu z Półwyspu Iberyjskiego Milezjanie, zastali ciepłe morze,
żyzne ziemie i sprzyjający klimat. Nową
osadę nazwali Antheia, ale już wkrótce
miasteczko zasłynęło jako Apollonia. To
tutaj ustawiony został wielki posąg Apollina i Calamis, który potem Lukullus zabrał
ze sobą do Rzymu.
W zasadzie od momentu, kiedy w późniejszym Sozopolis pojawili się pierwsi
mieszkańcy, osada stała się miejscem
handlu. Zjeżdżali tu kupcy z najważniejszych ośrodków starożytnej Grecji.
Sozopol, który znajdował się na terytorium Traków, szybko też stał się ważnym
portem. Stąd też jego symbolem po dziś
dzień pozostaje kotwica.
Dziś w Sozopolu wciąż mówi się różnymi językami. Stara część miasta prze-

14
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trwała wieki wojen, zawieruch wojennych

łem. Prym pośród tego typu instytucji

i przechodzenia z rąk do rąk. Kamien-

wiedzie położone nad samą wodą Mu-

no-drewniane tradycyjne dla tej części

zeum Archeologiczne, w którym można

Europy budynki po dziś dzień opierają

między innymi zobaczyć replikę pomnika

się także wiatrom od morza oraz falom.

Apollina. W bocznych uliczkach, gdzie

Dzięki temu Sozopol stał się jeszcze w la-

panuje mniejszy ruch, gospodynie domo-

tach 60-tych modnym kurortem. Na letnie

we handlują przetworami własnej roboty.

wakacje zjeżdżali tu mieszkańcy wszyst-

Szczególnie warto zajrzeć tam w poszu-

kich krajów bloku wschodniego. Obecnie

kiwaniu dżemów i kompotów ze słodkich

miasto znów odżyło i przyciąga turystów,

zielonych fig.

tym razem z całej już Europy.
Sozopol przyciąga przede wszyst-

Jak w każdym starym mieście, także
i tu znaleźć można wiele małych kameral-

kim zabytkową częścią miasta. Niemal

nych kapliczek i cerkwi. Niektóre z nich

każdy budynek jest oryginalny. Pomiędzy

niedostępne są dla zwiedzających. Fron-

domkami ciągną się brukowane uliczki.

tony wielu z nich zdobią przyklejane przez

Dziś w sezonie letnim ruch w nich panuje

mieszkańców kartki ze wspomnieniami

niemal cały czas. Mnóstwo turystów

o zmarłych członkach rodziny. Podobne

przyciągają położone nad samym morzem

kartki znaleźć można niemal na każdym

restauracje z wyśmienitą kuchnią, w kar-

słupie i budynku w całej Bułgarii.

tach których królują ryby i owoce morza.
Prym pośród lokali wiedzie Restauracja
Wiatrak (Wiatyrna Mełnica), urządzona
w starym młynie.
Stara część miasta służy turystom
praktycznie w całości. Trudno tu znaleźć
supermarket, na każdym kroku witają
nas jednak kramiki z pamiątkami oraz
galerie z obrazami i stoiska z rękodzie-

IN ENGLISH

Sozopol. Bulgaria in
a nutshell
You won’t find a supermarket in the narrow
streets of Sozopol tightly squeezed between
small, wood and stone houses.
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Kiedy przed
trzydziestoma
wiekami
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Mnóstwo turystów
przyciągają położone
nad samym
morzem restauracje
z wyśmienitą
kuchnią, w kartach
których królują ryby
i owoce morza.
The old part of Sozopol famous from numer-

Antheia, but it soon became famous under

port, too. This is why it has always used an

ous postcards from this part of the Balkans

the name of Apollonia. This is where they put

anchor as its symbol.

lies on a rocky peninsula in the north of the

the huge statue of the god Apollo by Calamis,

Bulgarian city.

which was later taken to Rome by Lucullus.

Antheia, Apollonia, Sozopolis – the settle-

Today, people in Sozopol speak various
languages. Although it has changed hands

The place became an important trade

many times, the old part of the town has

ment founded on the Black Sea coast already

centre already when the first people had

survived centuries of wars and turmoil.

in the Bronze Age is still bustling with

settled in the future Sozopolis. Merchants

Wood and stone buildings traditional in this

life. When the Milesians came here thirty

from the most important centres in the

part of Europe have withstood harsh winds

centuries ago from the Iberian Peninsula,

ancient Greece gathered in Sozopol. The

and sea waves to this day. This is what made

they found a warm sea, fertile soils and fa-

settlement, located in the Thracian terri-

Sozopol a fashionable resort already in the

vourable climate. They called the settlement

tory, soon established itself as a leading

60s. Tourists from all Eastern Bloc coun-
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tries used to come here on holiday. Current-

with handicraft products wait for you

ly, the town has revived and attracts tourists

at every turn. The leading institution of

once again, only this time they come from

this kind is the Archaeological Museum

the whole Europe.

located right by the water, which exhibits

Sozopol draws tourists especially with its

for example a replica of the statue of Apollo.

historic centre, where nearly every building

Less crowded side streets are filled with

is unique and original. And in between the

housewives trading in their home-made

houses curve cobbled streets. Today, in the

preserves. It is worth taking one of such

summer season, the town is busy almost

streets in search of jams and compotes

all the time. Crowds of tourists gather in

made of sweet, green figs.

excellent restaurants located right on the
sea offering menus dominated by fish and

As in any old town, you can find here
many little chapels and Orthodox churches,

seafood. The most popular restaurant called

some of which are unfortunately closed to

Windmill is situated in an old mill.

visitors. Frontages of many of them are dec-

The old part of the town is almost completely dedicated to tourists. It’s difficult

orated with pieces of paper stuck by locals
with tributes to late members of their fam-

to find a supermarket here, but stalls with

ilies. Similar can be found on almost every

souvenirs, picture galleries and stands

post and building in the whole Bulgaria.
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Apollina i Calamis,
który potem
Lukullus zabrał ze
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Raj na

FOT.: VIPERAGP - FOTOLIA.COM

wyciągnięcie ręki

KORFU NAZYWANE JEST NAJBARDZIEJ ZIELONĄ WŚRÓD GRECKICH WYSP.
TO WYMARZONE MIEJSCE DLA WSZYSTKICH MARZĄCYCH O WIZYCIE
W RAJSKIM ZAKĄTKU.
TEKST

KA JETAN KUSINA

K

orfu wydaje się spełnieniem

ARGONAUTIS - FOTOLIA.COM

wybredne turystyczne gusta. To miejsce,

marzeń każdego turysty.

które pozwala uwierzyć, że życie może być

Najbardziej wysunięta na

o wiele spokojniejsze, a piękno znajdować

północ wyspa Grecji ma do

się zawsze na wyciągnięcie ręki.

zaoferowania bardzo wiele,

zarówno tym lubiącym wypoczynek ułożo-

MIASTO…

ny według planu, jak i tych, którzy preferują

Będące stolicą wyspy miasto Korfu to ty-

poszukiwanie atrakcji na własną rękę. Ta

powe miasto turystyczne. Jednak przezna-

niewielka wyspa skrywa wiele urokli-

czone jest dla tego spokojniejszego rodzaju

wych zakątków czekających na odkrycie.

podróżników. Na próżno szukać tam hała-

Skaliste urwiska, wielkie plaże i oliwne gaje

śliwych klubów i całonocnych imprez. To

są w stanie zaspokoić nawet najbardziej

małe miasteczko przyciąga tych, którzy ce-

18

TASTE

GUST

19

TR AVEL

PODRÓŻE

FOT.: NETFALLS - FOTOLIA.COM

nią sobie spokojne spacery wąskimi ulicz-

zakątków. Opcji transportowych jest wiele,

kami i podziwianie dobrze zachowanych

ale chyba najbardziej kusząca wydaje się

zabytków. Urok starówki wręcz zmusza,

samodzielna podróż za pomocą roweru lub

by usiąść z zimnym napojem przy stoliku

skutera. Korfu nie jest dużą wyspą, więc nie

i wchłaniać atmosferę dawnych dni. Szcze-

wymusza na zwiedzających żadnego pośpie-

gólnie duże wrażenie robi katedra świętego

chu. W ten sposób można zatopić się w spo-

Spirydiona, który otoczony jest na Korfu

kojnej atmosferze, która jest wszechobecna

wyjątkowym kultem. Mieszkańcy wyspy

w tym rajskim zakątku. Jednym z miejsc,

przypisują mu między innymi dwukrotne

gdzie można odczuć ją najmocniej, jest plaża

IN ENGLISH

Paradise within reach
Corfu is called the greenest from among
all Greek islands. It is a perfect destination
for everyone dreaming about visiting
a heavenly place.

powstrzymanie zarazy oraz przyzwanie

Porto Timoni. Mimo swojego piękna plaża

Corfu is like every tourist’s dream come

potężnej burzy, która zatopiła atakują-

bywa pusta nawet w ścisłym sezonie tury-

true. The northernmost Greek island offers

cych miasto tureckich najeźdźców. Patron

stycznym, bo nie jest mocno rozreklamowana,

much to both those who like scheduled

wyspy spoczywa w srebrnym sarkofagu

a dojazd do niej nie należy do najprostszych.

holidays and those who prefer searching

i często odwiedzany jest przez rozmodlo-

Wyjątkowo czysta woda zachęca do kąpieli

for attractions on their own. This small is-

nych wiernych. Znakiem rozpoznawczym

i zanurkowania w kilkunastometrowych

land hides many beautiful spots waiting to

kościoła jest jego wieża przykryta charak-

głębinach. Będąc na Korfu koniecznie trzeba

be discovered. Rocky cliffs, large beaches

terystycznym czerwonym dachem. Jest

odwiedzić któryś z tamtejszych niewielkich

and olive groves can indulge even the most

to najwyższy budynek na wyspie, a z jego

urwistych klifów, jak na przykład Canal

sophisticated tourist tastes. It is a place

szczytu podziwiać można zarówno całe

d’Amour, który słynie z ciekawie ukształto-

that makes us believe that life can be much

miasto jak i cudowną panoramę jego okolic.

wanych formacjach skalnych. Łatwo ulec

more peaceful and that beauty can remain

Korfu należy zwiedzić całe, ponieważ stare

pokusie odnalezienia mniejszej miejscowości,

within our reach.

budynki kryją się w często niespodzie-

gdzie panuje charakterystyczny śródziem-

wanych miejscach, a każdy jego zakątek

nomorski klimat, a dni wydają się upływać

CITY...

może okazać się prawdziwym skarbem.

o wiele wolnej. Należy wtedy skierować

Corfu, the capital of the island, is a typical-

Po jakimś czasie przebywanie w tłumie

się w stronę położonej na zachodzie wyspy

ly tourist town. But it is rather meant for

turystów zaczyna być męczące, ale na

wiosce Agio Georgios, której nazwa mogłaby

the calmer type of travellers. It is no use

szczęście nie stanowi to żadnego problemu,

być używana jako synonim słowa spokój. To

searching here for noisy clubs or night-long parties. This small city attracts those

ponieważ poza miastem kryje się jeszcze

tylko kilka propozycji, bo Korfu jest po prostu

więcej magicznych miejsc.

wypełnione urokliwymi zakątkami. Można

who appreciate gentle walks along narrow

by wspomnieć także niezliczone gaje oliwne,

streets and sightseeing tours of well-pre-

...I CAŁA RESZTA

greckie zabytki i dzikie plaże, ale nie ma

served monuments. The old town is so

Ci, którym zbrzydnie turystyczna atmosfera

sensu psuć radości z samodzielnego odkry-

charming that it makes us feel we have

stolicy wyspy, powinni wybrać się na samo-

wania ich wszystkich. W końcu drogę do raju

to sit there with a cold drink and absorb

dzielne zwiedzanie jej mniej uczęszczanych

najprzyjemniej znajduje się samemu.

the atmosphere of the old times. The Saint
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Spyridon Church makes a particularly

one seems to be travelling alone by a bike

strong impression. The saint is held in

or a scooter. Corfu is not a large island so it

great veneration especially here in Corfu.

does not demand any hurry from its visitors.

He is believed to have stopped an epide-

This way, we can lose ourselves in the calm

mic twice and summoned a fierce storm

atmosphere surrounding this heavenly place.

that drowned Turkish invaders attacking

One of the spots where it can be felt most

the town. The patron of the island rests in

strongly is the beach Porto Timoni. Despite

a silver sarcophagus and is often visited

its beauty, the beach is often empty even in

by praying followers. The church can be

peak season as it is not heavily advertised

easily identified thanks to its tower covered

and not that easy to reach. Crystal-clear wa-

with a characteristic, red roof. Being the

ter encourages tourists to swim and dive in

tallest building on the island, it offers

depths of several metres. When in Corfu, one

magnificent view over both the whole town

has to visit one of the local small but sheer

and the beautiful panorama of its surro-

cliffs, like for example Canal d’Amour famo-

undings. Corfu needs to be explored in its

us for its uniquely shaped rock formations.

entirety because old buildings often hide

Looking for smaller towns and villages filled

in unexpected places, and each corner can

with a characteristic Mediterranean climate

turn out to be a real treasure. The presence

is equally tempting. It seems that days pass

of crowds of tourists may become tiring

much more slowly there. One should defini-

after a while, but fortunately this does not

tely see Agios Georgios, a village located in

pose any problem because the island offers

the western part of the island, whose name

much more magical places.

could be used as synonym of peace. These
are only several suggestions because Corfu

...AND THE REST

is rich in lovely spots. I could also mention

Those who are fed up with the tourist at-

numerous olive groves, Greek monuments

mosphere of the capital of the island should

and secluded beaches, but there is no point in

embark on a tour of its less frequented places

spoiling the joy of discovering all of them on

on their own. There are various means of

one’s own. After all, it is best to seek the way

transport available, but the most tempting

to paradise alone.

Skaliste urwiska,
wielkie plaże i oliwne gaje są w stanie
zaspokoić nawet
najbardziej wybredne turystyczne
gusta. To miejsce, które pozwala
uwierzyć, że życie
może być o wiele spokojniejsze,
a piękno znajdować
się zawsze na wyciągnięcie ręki.
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
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Igranie

z ogniem

POKAZY FIRESHOW Z ROKU NA ROK STAJĄ SIĘ W POLSCE CORAZ POPULARNIEJSZE. JEDNAK
MAŁO KTO ZDAJE SOBIE JAK WIELE POŚWIĘCEŃ I CIĘŻKIEJ PRACY JEST POTRZEBNE DO
STWORZENIA CZEGOŚ, CO CZĘSTO MYLNIE UZNAWANE JEST TYLKO ZA BŁAHĄ ROZRYWKĘ.
TEKST:

KA JETAN KUSINA

ŹRÓDŁO

FL AGRANTIS FIRESHOW
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FOT.: PIOTR CHLIPALSKI

FOT.: FLAGRANTIS FIRESHOW

M

ało rzeczy fascynuje i przykuwa wzrok
tak mocno jak robi to
ogień. Płomiennie mają
w sobie jakąś pierwotną

moc, która hipnotyzuje, każdego kto na
nie spojrzy. Zwłaszcza jeśli ktoś nad nimi

panuje i sprawia, że zaczynają tańczyć, jak
w przypadku pokazów fireshow. Ta forma
widowisk jest obecna w polskiej świadomości od niedawna, ale z roku na rok
zdobywa coraz większą popularność i jest
coraz chętniej oglądana. Niektórym może
wydawać się pozbawioną ciekawszych cech
i dość pustą rozrywką, co jest opinią bardzo
krzywdzącą, bo fireshow to coś więcej, niż
tylko radosna dla oka zabawa.

OGIEŃ A SPRAWA POLSKA
Trudno stwierdzić, kiedy tak naprawdę
fireshow zawitał do Polski. – Zawsze znajFOT.: MARTA CHOŁOTA

dzie się ktoś, kto „kręcił” wcześniej i ciężko
to w jakikolwiek sposób zweryfikować.
Myślę, że największe zmiany zaszły, gdy
pokolenie urodzone w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zaczęło coraz
częściej wyjeżdżać poza granice kraju, na
festiwale muzyczne czy teatralne, poznawać innych ludzi, odkrywać, że coś takiego
jak fireshow w ogóle istnieje – opowiada
Ola Roszak, członkini trójmiejskiej grupy
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FOT.: MICHAŁ MROŻEK

Flagrantis. Wspomina także, że duży

do sytuacji panującej na zachodzie. Człon-

wpływ na popularność pokazów ognia

kini Flagrantis tłumaczy, że wynika to

możemy narazić również publiczność i po-

miał rozwój internetu, który ułatwił kon-

z małego zakorzenienia kultury cyrkowej

winniśmy podjąć wszelkie możliwe kroki,

takt z innymi kuglarzami oraz możliwość

w polskiej świadomości. Niestety cyrk

by tego uniknąć – ostrzega Ola Roszak.

nauki z zamieszczanych w nim nagrań.

i kuglarstwo kojarzone jest u nas głównie

Organizując tego rodzaju wydarzenia warto

Drugim znaczącym czynnikiem było

z przestarzałymi cyrkami, w których

pamiętać o tym, że obcinanie kosztów

pojawienie się festiwalów takich jak Fe-

występują zwierzęta i nieśmieszni klauni.

w takim wypadku może doprowadzić do

stiwal Ognia w Ostródzie (I edycja w 2004

A w dzisiejszych czasach występom takim

niebezpiecznych sytuacji. Młode zespoły

roku), Środkowoeuropejskie Spotkania

jak pokazy fireshow bliżej przecież do

rzadko o tym myślą, więc organizatorzy

Teatralno-Cyrkowe we Wrocławiu (I edy-

przedstawień teatralnych niż do prostac-

powinni pamiętać o takich sprawach jak

cja w 2005 roku), Festiwal Rytmu i Ognia

kiej rozrywki dla gawiedzi.

zapewnienie gaśnic, środków na poparze-

TRUD, KOSZTA I KREW

padki zdarzają się nawet profesjonalnym

zaliczyła naprawdę duży progres w kwestii

Oczywistością jest stwierdzenie, że każda

kuglarzom, co tylko uświadamia, jak dużo

poziomu i profesjonalizacji najbardziej

prawdziwa pasja wymaga jakichś poświę-

ryzykują przy wykonywaniu swojej pasji.

aktywnych grup – Jeszcze kilka lat temu

ceń. Jednak niektóre wymagają go znacznie

Zwłaszcza, że jak na razie mało kto w Polsce
jest w stanie z tego wyżyć.

w Gdyni (I edycja w 2006 roku). W ciągu
tych dziesięciu lat ogniowa scena w Polsce

świadomości i doświadczeniu. Ale często

nia czy nawet ochrony straży pożarnej. Wy-

najczęściej występowano w pubach lub

więcej niż pozostałe. Taką pasją jest właśnie

podczas juwenaliów, a zapłatą było piwo

fireshow. Wyjście poza krąg amatorskiego

albo darmowe wejście na imprezę. Nic nie

kręcenia poikami wymaga bardzo dużych

było wcześniej ustalane, muzykę wybie-

nakładów czasowych oraz finansowych.

rano chwilę przed występem, a wszystko

Sprzęt do fireshow nie należy do tanich,

trwało niemożliwie długo i składało się

a samodzielnie zagłębianie się w tajniki tej

raczej z solowych występów. O wspólnych

sztuki wymaga naprawdę dużego samo-

choreografiach, oryginalnych sprzętach,

zaparcia. Do tego, jak to bywa przy igraniu

jakiejś scenografii czy kostiumach można

z ogniem, jest to zajęcie niebezpieczne. –

było zapomnieć. Widzowie i tak byli pod

Młode osoby zaczynające zajmować się

dużym wrażeniem, bo najczęściej i tak

fireshow często nie mają pojęcia o kon-

widzieli coś takiego pierwszy raz w życiu.

sekwencjach, takich ja poparzenia skóry

IN ENGLISH

Playing with fire
Fire performances are getting more and
more popular in Poland year by year.
However, not many realize how many
sacrifices and hard work are needed to
create something which is often considered
to be only trivial entertainment.

Nie myślano także o bezpieczeństwie czy

i dróg oddechowych – nie wiedzą, co robić

chociażby przeciwdziałaniu oparzeniom –

by tego uniknąć. Problemu wielkiego nie

There are few things that fascinate and

wspomina Roszak. To wszystko powoli się

ma, gdy zdarza się to nam, twórcom, bo

catches the eyes as much as fire does.

zmienia, dużo grup podchodzi do sprawy

zgodziliśmy się na to i podjęliśmy takie ry-

Flames has some kind of primitive power

poważniej, ale niestety nadal daleko nam

zyko, które trzeba założyć, nawet przy dużej

which hypnotizes everyone who looks at
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them. Especially when someone controls

in pubs or during the students’ festivals, and

them and makes them dance just like in

beer or free entrance for the party was the

case of the fire performances. This form of

payment. Nothing was arranged before, the

A w dzisiejszych
czasach występom
takim jak pokazy
fireshow bliżej
przecież do
przedstawień
teatralnych niż
do prostackiej
rozrywki dla
gawiedzi.

show has been present in the awareness

music was chosen shortly before the show

of Polish people for a short time, but it be-

and everything lasted terribly long and

ing with fire. “Young people starting their

comes more and more popular year by year

included mostly the solo performances. You

adventure with fire performances often do

and more and more people want to watch it.

could have forget about joint choreography,

not know the consequences such as burns of

It may appear to some people as it is devoid

original equipment, some scenography or

skin and respiratory tract – they don’t know

of more interesting traits and is a quite emp-

costumes. The audience was impressed

how to avoid them. It is not a big problem

ty form of entertainment, which is a very

anyway, since they usually saw something

when it happens to us, the authors, since

unfair opinion. Since fire performances are

like this for the first time in their lives.

we accepted this and took the risk which

something more than only fun for the eyes.

There was no concern about the safety or

always exists having even great awareness

prevention of burns,” says Roszak. It has

and much experience. But we can also ex-

FIRE AND THE POLISH MATTERS

been changing slowly, many groups take it

pose the audience to danger and we should

It is difficult to say when precisely fire

more seriously, but unfortunately, Polish

do our best to avoid this situation,” warns

performance came to Poland. “There would

fire performances are far behind the situa-

Ola Roszak. Then organizing this kind of

always be a man who was twirling earlier

tion on the West. The member of Flagrantis

event, it’s worth remembering about the fact

and it’s not easy to identify it somehow.

explains the reason for this is that circus

that cutting the costs in this case can lead to

I think that the biggest changes took place

culture is not deeply rooted in the Polish

the dangerous situations. Young teams rare-

when the generation born in 1970s and

awareness. Unfortunately, circus and jug-

ly think about it, so the organizers should

1980s started to go abroad more often for

gling are associated in Poland mainly with

remember about such things as providing

music of theatrical festivals, to meet another

old circuses where animals and not-funny

the fire extinguishers, burn medicines or

people and discover that there is some-

clowns perform. And nowadays, the fire

even the supervision by the fire brigade. The
accidents happen even to the professional

thing like a fire performance,” explains

performances are closer to the theatrical

Ola Roszak, the member of the group from

performances that to the crude entertain-

jugglers which only make you aware how

Tricity, Flagrantis. She also mentions that

ment for routs.

much they risk when performing their pas-

the development of the internet, which

sion. Especially when hardly anyone can

made the contact with other juggler easier

HARDSHIP, COSTS AND BLOOD

and gave the opportunity of learning from

The statement that every true

the video clips, had a great influence on the

passion requires some sacrifices

popularity of the fire shows. Second signif-

is obvious. But some passions need

icant factor were the festivals taking place

more of them the others. This pas-

in Poland like the National Fire Festival in

sion is fire performance. Going out

Ostróda (First Edition in 2004), Środkow-

the amateur circle of people twirling

oeuropejskie Spotkania Teatralno-Cyrkowe

with pois requires really lot of time

in Wrocław (First Edition in 2005), Frog Fire

and money. The equipment needed

and Rhythm Festival in Gdynia (First Edi-

to fire performances does not belong

tion in 2006). During those ten years, the fire

to the cheapest ones, and becoming

stage in Poland experienced a huge progress

acquainted with the arcana of this

in terms of level and professionalization

art requires a lot of perseverance.

of the most active groups. “Still a couple of

Additionally, it is a very dangerous

years ago, the fire jugglers performed mostly

activity as it happens with play-
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live off this hobby in Poland.

FOT.: JAKUB BORKOWSKI
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Słodycz

o wielu twarzach
CZEKOLADA DESEROWA KUPIONA DO NIEDZIELNEGO OBIADU W OSIEDLOWYM SKLEPIE TO DZIŚ BARDZIEJ
RELIKT NIŻ KULTYWOWANA TRADYCJA. I TO NIE DLATEGO, ŻE KLASYCZNA „DESERÓWKA” PRZESTAŁA
NAM SMAKOWAĆ. PO PROSTU NAJPOPULARNIEJSZY PRODUKT CUKIERNICZY NA ŚWIECIE MA DO
ZAOFEROWANIA ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ SŁODKI FINISZ.
TEKST

MATEUSZ KOŁOS

FOT.

DEL AFÉE INTERNATIONAL
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Bo czekolada, jak
mało który towar,
bardzo dobrze
smakuje na
bogato. Oto kilka
wymyślnych
kombinacji.

24-karatowym złotem. Podobno drogi kruszec aplikuje się zawsze lewą ręką, o czym
zaświadcza producent. Przysmak sprzedaje
się w dwóch wariantach: Intimacy Box (2
trufle) oraz Celebration Box (8 trufli). Cena
tańszego – zaledwie 39 euro, więc nie taka
straszna. Znacznie bardziej sen z powiek
spędza kwota, jaką trzeba zapłacić za specjalność nowojorskiej restauracji Serendipity.
Pod nazwą The Grand Opulence Sundae
mieści się m.in mieszanka limitowanych
czekolad Amadei Porceleana i Chuao oraz
23 jadalnych karatów. Do tego lody z wanilią
FOT.: WINSTON - FOTOLIA.COM

z Madagaskaru i dekoracja z kawioru Grand
Passion. Koszt – bagatela – 1000 dolarów.
Oprócz grubego portfela trzeba się wykazać
sporą cierpliwością. Deser zamawia się na
dwie doby przed podaniem.

Ś

CZEKOLADA + GRZYBY
wiatowy dzień czekolady już za

CZEKOLADA + ZŁOTO

Tak, to zestawienie istnieje i nie powodu-

nami, co nie przeszkadza nam

Kogoś, kto przyzwyczaił się do fioletowych

je żadnych żołądkowych przygód, jest za

hołubić przysmaku Azteków

opakowań Milki jako szczytu luksusu, może

to jednym z najbardziej cenionych przez

przez okrągły rok. Od pierwszej

zdziwić fakt, że czekolada to artykuł, który

koneserów. Oczywiście jeśli mamy na myśli

tabliczki wyprodukowanej

najczęściej konsumuje się w połączeniu ze

konkretne grzyby. Te grzyby to dwa rodzaje

przez Henriego Nestle czekolada nie scho-

złotem. Tak, złoto można jeść, co prakty-

trufli: perygordzka i biała. Grzyb, który

dzi z kulinarnego piedestału, pozostając

kuje się w wielu kulturach od wieków, a co

swoim wyglądem nie zachęca do konsump-

jednym z bardziej dochodowych produk-

najmniej od kilkunastu lat w przemyśle

cji, jest jednym z najbardziej luksusowych

tów spożywczych na świecie – wartość

cukierniczym. Cenione jest zwłaszcza ze

produktów spożywczych. Wszystko przez

rynku już trzy lata temu przekroczyła 100

względu na brak właściwości uczulających.

rzadkość występowania i trudności zwią-

miliardów dolarów. Rocznie mieszkańcy

Największymi konsumentami kruszcu

zane z uprawą. Właśnie dlatego pojawia się
w menu deserów najlepszych restauracji

globu wydają zaś na ten smakołyk ponad

są dzisiaj Francja, Włochy i Indie, gdzie

7 miliardów. W tej kwocie zawierają się

spożywa się rekordowe 12 ton rocznie. Za

świata. Ukoronowaniem tego związku jest

również bajońskie sumy płacone za naj-

najwykwintniejsze połączenie czekolady

za to specjał amerykańskiej Knipschildt

bardziej wymyślne czekoladowe wytwory.

i aurum uważa się czekoladowe praliny

Chocolatier o nazwie Chocopologie. To

Bo czekolada, jak mało który towar, bar-

szwajcarskiej firmy deLafee. Czekolada

rzeczywiście esencja wiedzy o czekola-

dzo dobrze smakuje na bogato. Oto kilka

powstała z mieszanek kakao z Ekwadoru,

dzie – trufla perygordzka oblana ganache

wymyślnych kombinacji.

Wenezueli i Ghany ozdabiana jest czystym

z 70-procentowego kakao Valhrona, które
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Za najwykwintniejsze połączenie
czekolady i aurum
uważa się czekoladowe praliny
szwajcarskiej firmy deLafee. Czekolada powstała
z mieszanek kakao z Ekwadoru,
Wenezueli i Ghany ozdabiana jest
czystym 24-karatowym złotem.

przygotowuje się na oleju truflowym. Całości

Wyjątkowym przykładem jest tu francuska

dopełnia kakaowa posypka. Za powyższą

firma Vosges, która w poszukiwaniach

delicję zapłacimy jednorazowo 250 dolarów.

połączeń nie ma sobie równych. W swo-

Tym samym Chocopologie to najdroższa

jej ofercie ma słynną kolekcję pralin, dla

pojedyncza czekoladka na świecie. Cenę za

których zastrzegła sobie nawet nazwy.

kilogram lepiej z dystynkcją przemilczeć.

I tak „Naga” to jedyne w swoim rodzaju
połączenie czekolady, curry i kokosa, pod

CZEKOLADA + ?

„Black Pearl” kryje się mieszanka imbiru

Wyszukane gusta producentów czekola-

i wasabi, a „Red Fire” stanowi mieszaninę

dy często balansują na granicy smaków.

papryk Ancho i Chipotle z cynamonem.
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among other chocolates the limited edition
mixed chocolates, Amadei Porceleana and
Chuao and 23 carats of edible gold. It is
served with ice-cream with Madagascar
vanilla and decorated with Grand Passion
caviar. It costs one thousand dollars, a trifle
really. The dessert should be ordered two
days before being served.

CHOCOLATE + FUNGUS
Yes, this combination really exists and
does not cause an upset stomach and it is
one of the most regarded combinations
by the connoisseurs. If we mean the right
fungus, of course. Those two types of
fungus are truffles, black Périgord truffle
and white truffle. The fungus which does
not encourage anyone to the consumption by its look is one of the most luxury
foodstuff. The fact is caused by the rare
FOT.: VERA KUTTELVASEROVA - FOTOLIA.COM.

occurrence and difficulties connected
with its cultivation. This is why it appears
in the dessert menu of the best restau-

Wyjątkowym uznaniem cieszą się również
„Finnochio” (nadzienie z pyłku kwiatowego

sum also includes the fortunes paid for

rants of the world. The coping stone of the

the most sophisticated chocolate products.

relation is the specialty of the American

dzikiego kopru) oraz „Balsamico” (ciemna

Since chocolate, unlike most of the food,

Knipschildt Chocolatier under the name,

czekolada połączona z orzechem lasko-

tastes very well in its richest form. The

Chocopologie. It is actually the essence

wym zanurzonym w dziesięcioletnim occie

following are several fancy combinations

of the chocolate knowledge – Périgord

winnym z Modeny). Dziwne? Specjalnością

of serving chocolate.

truffle covered with the ganache made of

Vosges są również połączenia czekolady

70% Valhron cocoa which is prepared on

z… bekonem. Za zestaw podarunkowy, na

CHOCOLATE + GOLD

the basis on truffle oil. The final element

który składa się 7 różnego rodzaju czekolad,

Those who are accustomed to the violet

of the dessert is cocoa sprinkle. We should

należy zapłacić równowartość 69 dolarów.

packages of Milka chocolate as an ultimate

pay about 250 dollars for a single delicacy.

Należy przy tym wierzyć producentom, że

in luxury can be surprised by the fact that

Thus, Chocopologie is the most expensive

to naprawdę uczta dla zmysłów.
IN ENGLISH

Sweetness with
many faces
Semisweet chocolate bought for the
Sunday dinner in your local shop is
more like a relict today than a cultivated
tradition. And it is not because the classical
semisweet chocolate does not taste
us anymore. Simply, the most popular
confectionary product in the world has
more to offer than the sweet aftertaste.

chocolate is the product which is most fre-

single chocolate in the world. The price for

quently consumed in the combination with

one kilo ought to be left unsaid.

gold. Indeed, gold can be eaten, which has
been practiced in many cultures for ages

CHOCOLATE + ?

and at least for dozen or so years in the con-

Sophisticated palates of the chocolatiers of-

fectionery industry. It is valued mainly for

ten operate on the edge of the good taste. The

its hypoallergenic values. The biggest con-

unique example is here the French company

sumers of the gold ore are France, Italy and

Vosges which cannot be compared to

India, where record number of 12 tons of it

any other as far as their experiments are

is eaten every year. The chocolates made by

concerned. In its offer, there is a famous

the Swiss company, deLafee are consid-

collection of chocolates which name is

ered to be the most refined combination of

reserved. For example, ‘Naga’ is the only one

chocolate and aurum. Chocolate made of

combination in its kind of chocolate, curry

blends of cocoa from Equator, Venezuela

and coconut, ‘Black Pearl’ is the combina-

and Ghana is decorated with pure 24 carat

tion of ginger and wasabi and ‘Red Fire’ is

gold. It is said that the valuable ore is applied

a blend of Ancho and Chipotle peppers with

The World Chocolate Day has already

always with the left hand, which is testified

cinnamon. ‘Finnochio’ (the filling is made

passed but it doesn’t mean that we cannot

by the producer. The delicacy is offered in

of the dill pollen) and ‘Balamico’ (dark

pamper the delicacy of Aztecs all year long.

two versions: Intimacy Box (2 chocolate

chocolate with hazelnut plunged in the

Since the moment the first chocolate bar

truffles) and Celebration Box (8 chocolate

ten-year-old wine vinegar of Modena) get

produced by Henry Nestle, chocolate hasn’t

truffles). The price of the cheaper one is

unique recognition as well. Sounds strange?

come off the sweet pedestal remaining one

about 39 euros, so it is not that bad. The sum

Vosges is also famous for its experimental

of the most lucrative foodstuff in the world

of money which is robbing the consumers

combination of chocolate with… bacon. The

– the total value of the market three years

of their sleep more than the previous one is

price for the gift set which includes 7 differ-

ago exceeded 100 billion dollars. People

the price for the specialty of the Serendipity

ent kinds of chocolate truffles is 69 dollars.

from all over the world spend over 7 billion

restaurant in New York City. The box named

And you need to believe the chocolatiers that

dollars on this delicacy every year. The

The Grand Opulence Sundae includes

it is truly a feast for the senses.
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będzie

WYZWANIA, WYZNANIA, LĘKI, LEKI, PROBLEMY, KATASTROFY
KULINARNE I ŻYCIOWE DZIŚ NIECH TRZYMAJĄ SIĘ OD NAS Z DALEKA.
TEKST

IWONA Z ASUWA

W

yzwanie będzie, ale
za to proste, efektywne i efektowne,
a z wyniku wszyscy powinni być

zadowoleni: od małych paszcz łaknących
słodkości jak kania dżdżu, po rodzicielskie
portfele. No właśnie! Po pierwsze: konia
z rzędem temu, kto w lokalnym sklepie
znajdzie „zdrowy” batonik! Po drugie:
kiedy już go znajdziemy, jak to możliwe, że
mały batonik „bezbezbez” z eko suszu jest
droższy, a zjeść wszak jednego nie sposób?
„Mamusiu! Chcę ten batonik i ten, i jeszcze
ten! Mogę pięć?”. Możesz dziecię drogie.
Zrobimy dziś doskonałe, smaczne i naprawdę zdrowe słodycze – batoniki (bez cukru,
nabiału, glutenu i dodatków chemicznych)
nie rujnując domowego budżetu ani własnego zdrowia
IN ENGLISH

Sweet on sugar!
Challenges, fears, tears, troubles, problems,
and life and culinary disasters should keep
away from us today.
There will be a challenge, however, but
a simple and effective one, whose results
will please everyone: from small hungry
mouths yearning for sweets to parents’
purses. Precisely! Firstly: a king’s ransom
to whoever finds a “healthy” bar in a local
shop. Secondly: when you finally find it, how
is that possible that these natural, low-calorie “treats” from dried eco-something are
more expensive and in fact inedible? “Mum!
I want this bar! And this one! And this, too!
Can I take five?” Of course you can, dear
child. Today we are going to make perfect,
tasty and really healthy sweets – bars

BATONIK CZEKOLADOWY
Składniki na 10 solidnych batoników:
– daktyle – 300g
– orzechy laskowe – 100g
– mielone ziarno kakaowca (prawdziwe kakao) lub
karob albo też miks obu – w sumie ok 3 łyżek (lub
do smaku)
– amarantus ekspandowany (popping z amarantusa) –
1/2 do 3/4 szklanki – lub do odpowiedniej konsystencji
– olej kokosowy – 1 łyżka (nie jest niezbędny).
Wykonanie:
Daktyle zmiel na masę, orzechy zmiel na
mąkę albo nawet na masło jeśli dysponujesz
urządzeniem wysokoobrotowym lub jeśli
tak jak my lubisz strukturę „na ząb” zmiel
grubo, połącz obie masy z dodatkiem kakao
(karobu), dodaj tłuszcz kokosowy i popping
z amarantusa. Ugnieć w jednorodną masę
i uformuj kształt jaki ci się podoba.Gotowe
słodkości przechowuj w lodówce. Podawaj
schłodzone.

FOT. MAGDALENA PAWL AK

Dziś
		słodko!
IWONA Z ASUWA

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.

BATONIK POMARAŃCZOWY
Składniki:
–– daktyle suszone (trzy garści)
– jagody goji suszone (garść)
– skórki pomarańczowe (najlepiej domowe) suszone lub
świeże – kilka paseczków
– amarantus ekspandowany i/lub proso ekspandowane (w sumie – 1/2-3/4 szklanki lub do odpowiedniej
konsystencji).
Wykonanie:
Daktyle, jagody i skórki zmiel w dowolnym
urządzeniu wysokoobrotowym albo zmiażdż
w wyciskarce ślimakowej lub też zmiel w maszynce do mięsa (możesz próbować też w niskoobrotowych urządzeniach z dodatkiem
wody ale masa nie może być zbyt wilgotna
– zwiększ wówczas ilość suchych składników).
Uformuj batoniki, szyszki lub pralinki, schłodź
w lodówce i podawaj.
CHOCOLATE BAR
Ingredients for 10 solid bars:
– 300 g dates
– 100 g hazelnuts
– about 3 tablespoons (or as much as you want) ground cocoa (real cocoa) or carob (or mix of both)
– from 1/2 to 3/4 cup (or the amount you need for
proper consistency) expanded amaranth (popped
amaranth)
– 1 tablespoon coconut oil (not essential)

(without sugar, diary, gluten and chemical
additives) that won’t ruin your health nor
make you go bankrupt.
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Instructions:
Grind the dates until they are smooth and the
hazelnuts until they have the consistency of
flour or even butter (if you have a high-speed device). And if you want to feel the nuts
crunch in your mouth, you can leave them
coarsely ground. Mix the two ingredients
with cocoa (or carob), add the coconut oil and
popped amaranth. Knead until well-mixed
and form any shape you like.Store the ready
sweets in a fridge. Serve chilled.
ORANGE BAR
Ingredients:
– 3 handfuls dried dates
– handful of goji berries
– several strips of dried (preferably home-made) or fresh orange peels
– from 1/2 to 3/4 cup (or the amount you need
for proper consistency) expanded amaranth
and/or millet
Instructions:
Grind the dates, berries and peels in any
high-speed device, a juicer or a meat mincer
(you can also try adding some water and using
low-speed devices, but the mass cannot be too
wet – add more dry ingredients then). Form
bars, cones or pralines, chill in a fridge and
serve.

REKLAMA

OKOLICE

V I N CI N I TY

Znamy

ostateczny

program CRF 2014!

FOT.: PIOTR MACZKOWSKI

FOT.: MAT.PRASOWE

NOWY TELEDYSK LUXTORPEDY, PREMIERA NAJNOWSZEJ PŁYTY
MALEŃCZUK&PSYCHODANCING, KONCERTY PATYCZAKA, SPECULUM,
COCHISE I ŁYDKI GRUBASA NA SCENIE ALTERNATYWNEJ – ORGANIZATORZY
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL ODKRYWAJĄ OSTATNIE KARTY
PROGRAMU NADCHODZĄCEJ EDYCJI. NAJWIĘKSZA ROCKOWA IMPREZA
W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE STARTUJE 21 SIERPNIA.

PATRONI MEDIALNI CIESZ ANÓW ROCK FESTIWAL 2014:

V I N CI N I TY

OKOLICE

FOT.: MAT. PRASOWEY

FOT.: MAREK ‚WILKU WILCZEK

CORA Z WIĘCEJ ATRAKC JI, WARSZTATÓW, NIETUZINKOWYCH AKTYWNOŚCI PRZYBYWA RÓWNIEŻ W FESTIWALOWYM CITY NGO, SZCZEGÓŁY
ZNA JDZIECIE POD TYM LINKIEM:

www.facebook.com/CityNgo.

BILETY DO KUPIENIA ONLINE ORA Z
W PUNKTACH SPRZEDA ŻY NA:
www.patefon.pl (BILETY KOLEKC JONERSKIE), www.ebilet.pl,
W SALONACH EMPIK ORA Z NA
STRONIE INTERNETOWEJ
www.cieszanowrockfestiwal.pl

W Z AKŁ ADCE BILETY.

MORE AND MORE ATTRACTIONS,
WORKSHOPS, UNCONVENTIONAL
ACTIVITIES ARE APPEARING IN THE
FESTIVAL’S CITY NGO AS WELL, YOU
CAN FIND THE DETAILS ONLINE:

FOT.: KASIA KUPISZ

C

ieszanów Rock Festiwal

FOT.: MAT. PRASOWE

Łydka Grubasa, rockowy Cochise z Pawłem

ponownie zamieni się w plan

Małaszyńskim na wokalu oraz Brudne

teledysku. Podczas piątej,

Dzieci Sida czyli Patyczak i jego gitara z pro-

jubileuszowej edycji, swój klip

gramem „Trzy akordy darcie mordy”.

do nowego utworu zarejestruje

Luxtorpeda. To nie koniec jubileuszowych

wieści. Publiczność festiwalu czeka też
niespodzianka w postaci premierowego
koncertu z materiałem z jeszcze nie wydanej, planowanej na jesień, najnowszej płyty
zespołu Maciej Maleńczuk & Psychodancing, połączonego z zestawem wybranych
utworów, pochodzących z dotychczasowej
działalności lidera zespołu.
Wiadomo również, że jubileuszowy CRF
2014 poprowadzi Piotr Kędzierski, prezenter
Rock Radia, współprowadzący kultową
audycję „Ranne Kakao”.
Organizatorzy zamknęli także program
sceny alternatywnej CRF 2014. Oprócz
zespołów konkursowych publiczność

www.facebook.com/CityNgo.

YOU CAN BUY THE TICKETS ONLINE
OR IN THE TICKET AGENCIES:
www.patefon.pl (COLLECTORS’
TICKETS), www.ebilet.pl, IN EMPIK
SHOPS AND ON THE OFFICIAL
WEBSITE OF THE FESTIVAL,
www.cieszanowrokfestiwa.pl IN
THE TAB, TICKETS.

IN ENGLISH

We know the final
program of CRF 2014!
A new clip of Luxtorpeda, the
premiere of the latest album of
Maleńczyk&Psychodancing, Patyczak’s,
Speculum’s, Cochise’s and Łydka Grubasa’s
concerts on the alternative stage – the
organizers of The Cieszanów Rock Festival
reveals the last secrets about the program
of the this year’s edition. The biggest rock
event in the south-eastern part of Poland
starts on August 21st. .

planned to be released in autumn, combined
with the set of selected tracks coming from
the current work of the frontman.
It is known as well that Piotr Kędzięrski, who
is the radio host working in the cult program,
Ranne Kakao will be the emcee of the jubilee
edition of CRF 2014,.
The organizers completed the program of
the alternative stage as well. Apart from the
competition bands, the public will also listen
to the mysterious project, Speculum. It is
a new baby of Dr Yry known for his cooperation with Kazik Staszewski, brother Figo

usłyszy m.in. tajemniczy projekt Speculum.

Cieszanów Rock Festival will change into the

from Figo Fagot band and the musicians of

To nowe dziecko znanego ze współpracy

set of the clip again. During the fifth, jubilee

Rzeszów band, Cremaster. It will be the first

z Kazikiem Staszewskim Dra Yry, brata Figo

edition, Luxtorpeda will record the clip to

concert of this band which was formed only

z Figo Fagot oraz muzyków rzeszowskiego

their new track. It is not the end of jubilee

in May this year. Moreover, there will jolly

zespołu Cremaster. Będzie to pierwszy

news. There is a surprise for the festival’s

and crazy Łydka Grubasa, rock Cochise with

w historii koncert tego, założonego zaledwie

public, which is a premiere concert contain-

Paweł Małazyński singing and Brudne Dzie-

w maju tego roku, zespołu. Ponadto na sce-

ing the material of the newest album of the

ci Sida which is Patyczak and his guitar with

nie alternatywnej zagrają: wesoła i szalona

band, Maciej Maleńczuk & Psychodancing

the program, “Trzy akordy darcie mordy”.
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REVIEWS

RECENZ JE

Piotr Metz poleca
Recommended by Piotr Metz
PIOTR METZ

Led Zeppelin I,II,III
– deluxe editions
WYD. WARNER

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

TEKST

Sharon Van Etten
– Are We There
WYD. SONIC

SIA
– 1000 forms of fear
WYD. SONY

Absolutny kanon rocka po latach wciąż in-

Nieznana szerzej w Polsce amerykańska

Co łączy Beyoncé, Rihannę, Shakirę i parę

spirujący muzyków wszelkich gatunków

songwriterka wydała album życia. Jest to

innych supergwiazd? Wszystkim wielkie

– od gitar każdej maści, po hip-hop i Lady

jedenaście autorskich kompozycji zaśpie-

przeboje dostarcza jedna autorka – Sia

Gagę. Odrestaurowany w genialny sposób

wanych z pasją przypominającą nieco Cat

Furler, która po megasukcesach jako autor

przez kustosza dorobku Led Zeppelin

Power czy Florence Welch, wśród których

postanowiła wrócić do śpiewania, co kie-

Jimmy’ego Page’a z dodatkowymi płytami

najważniejszy jest ponad sześciominutowy

dyś już robiła z niemałym powodzeniem.

zawierającymi fascynujące,niepubli-

hymn „Your Love Is Killing Me”. Oszczęd-

Wydaje się, że łatwość pisania pozosta-

kowane wcześniej alternatywne wersje

niejsze niż dotąd aranże wydobywają na

wiła jej w szufladzie wystarczającą ilość

klasycznych nagrań. Najbogatsza z kilku

plan pierwszy wokal wyśpiewujący własne,

utworów, które nie trafiły do wymienio-

wersji edytorskich, oferująca – oprócz

znakomite teksty. Gdzieś w kącie czai się

nych wyżej nazwisk, żeby dość podobny

pięknych gadżetów – muzykę w trzech

tu również duch Nicka Cave’a, z którym

popowy zestaw nagrać na własna rękę.

wersjach: winylowej, kompaktowej i audio

ostatnio Sharon koncertowała, śpiewając

Obsesyjna wręcz niechęć do promocji

o wysokiej rozdzielczości, to prezent-ma-

również jego repertuar.

(zdjęcia z zasłoniętą twarzą i koncerty

rzenie dla trzech pokoleń fanów grupy,
która zmieniła na zawsze rock’n’rolla.

Led Zeppelin I, II, III
– Deluxe Editions

tyłem do publiczności!) każe wierzyć, że

Sharon Van Etten
– Are We There
RELEASED BY SONIC
The American songwriter (still relatively

chodzi tylko o sprawdzenie siły kompozycji. A te oczywiście się bronią.

SIA
– 1000 Forms of Fear

RELEASED BY WARNER

unknown in Poland) has released the album

An absolute canon of rock still inspiring

of her life. It features eleven original compo-

RELEASED BY SONY

musicians representing different kinds of

sitions sung with passion slightly resem-

What do Beyoncé, Rihanna, Shakira and

music – from various guitars to hip-hop

bling Cat Power or Florence Welch, out of

several other superstars have in common?

and Lady Gaga. Restored in an excellent

which the most important one is the hymn

They are all given lyrics by one writer, Sia

manner by Jimmy Page, the custodian of

“Your Love Is Killing Me” lasting more than

Led Zeppelin’s works, the collection con-

six minutes. More economical than before,

author – has decided to return to singing.

Furler, who – after her great success as an

tains additional records with fascinating,

the songs bring her voice singing her own,

As a matter of fact, she had been already

so-far unpublished alternative versions

excellent lyrics to the foreground. We can

doing this before and quite successful-

of classic songs. It is the most extensive of

sometimes feel the spirit of Nick Cave here,

ly, too. It seems that her ability to write

all several editorial versions and – apart

too, with whom Sharon has recently per-

provided her with enough songs not used

from beautiful gadgets – offers music in

formed singing also his repertoir.

by the names mentioned above to record

three variants: a vinyl record, CD and

a similar pop album herself. Her almost

high-quality audio. A perfect gift for all

obsessive aversion to promotion (covering

three generations of fans of the group that

her face on photographs and standing with

has changed rock’n’roll forever.

her back to the audience during concerts)
makes us believe that this is only about
checking the power of her compositions.
And they are obviously great.
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TASTE

GUST

Diana
ZDJĘCIA/PHOTO: Koty 2 (www.koty2.com)
MODELKA/MODEL: Diana @MagTeam
STYLIZ AC JA/STYLIST: Różena Grey
MAKIJA Ż/MAKEUP: Różena Grey
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FASHION

MODA

BODY

BODY Natalia Duda
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FASHION

MODA

BODY

BODY Natalia Duda SPÓDNICA

SKIRT H&M RĘKAWICZKI
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GLOVES Hugo Boss PŁ ASZCZ

COAT H&M

39

FASHION

MODA

KOSZULKA I NASZYJNIK

SHIRT & NECKL ACE Natalia Duda
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TASTE

GUST

Bez gwiazdy

nie ma jazdy

MOJE POKOLENIE JEST PRZEKLĘTE. TO ZA NASZEGO ŻYCIA POWSTAŁA NAJGORSZA
MUZYKA ŚWIATA. UWAŻAM, ŻE NIE MA BARDZIEJ KLEJĄCEGO SIĘ DO MÓZGU, PSUJĄCEGO
GUST – EXCUSEZ LE MOT – GÓWNA, NIŻ POLSKI POP Z PRZEŁOMU LAT 80. I 90.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

TEKST

MARCIN KĘDRYNA

B

FOT.

MAT. PRASOWE

ardzo chciałem posłuchać

Jeden z liderów tego zespołu kupił ponoć

debaty sejmowej po tym,

sobie na początku lat 90. mercedesa klasy

kiedy premier Donald Tusk

S. Strasznie na niego narzekał, wszystko

złożył wniosek o wotum

mu nie pasowało, dopóki któryś z pasa-

zaufania. Niestety żadna

żerów nie wyłączył ogrzewania siedzenia

ogólnopolska rozgłośnia radiowa jej nie

kierowcy, które w połączeniu z upalnym

transmitowała. Na osiem, w których zasię-

akurat latem i permanentnym kacem

gu byłem, pięć puszczało polski POP. Więc

nie tyle odbierało przyjemność jazdy, co

zamiast być świadkiem – jak czytam –

zamieniało ją w udrękę.

najważniejszego wydarzenia politycznego

Ja – Bogu dzięki – wiem jak sterować

w ostatnich kilkunastu latach Polski, mo-

ogrzewaniem foteli i choć najnowszy mer-

głem śpiewać przeboje zespołu Lady Pank.

cedes klasy S jest dużo bardziej skompli-
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TASTE

GUST

kowany niż modele sprzed ćwierćwiecza

casting station transmitted it. I was within

potrafiłem go jakoś ogarnąć.

range of eight stations, out of which five

Wsiadałem do auta zainfekowany

played Polish pop. So instead of witnessing

stereotypem – o, esklasa, wymarzony

the most important (as they call it) political

samochód prywatnej inicjatywy. Bardzo

event in Poland of the last several years,

szybko się z tego stereotypu wyleczyłem

I could merrily sing the hits of Lady Pank.

– prywatnej inicjatywy raczej nie stać

Ale kierowca
nie ma co
narzekać. Może
jeździć takim
samochodem
i jeszcze mu za
to płacą.

They say one of the leaders of this band

na kierowcę, a w przypadku tego auta

bought himself a Mercedes S -Class in the

właścicielowi nie bardzo wypada siedzieć

early 90s. He was complaining bitterly

or performance, though perhaps I should

za kierownicą, bo ktoś może go wziąć za

about it, nothing suited him at all until one

share one piece of useless information with

szofera. W tym mercedesie miejsce wła-

of the passengers turned off the driver’s seat

you – this huge in fact car can use less than

ściciela jest z tyłu.

heater, which – combined with the hot sum-

six litres per 100 kilometres. It is precisely

mer and permanent hangover – made the

5.6 litre if one drives 900 km with the aver-

drive less pleasant or even a great torment.

age speed of 78 kph. The rich always strike

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

Thank God, I know how to handle seat

I’m not going to describe the car’s features

it lucky.

Nie będę opisywał wyposażenia czy

heaters and although the newest Mercedes

As we know, the PM won the vote for

osiągów samochodu, choć może podzielę

S -Class is much more complicated that the

confidence, and I came back to Warsaw.

się jedną właściwie bezużyteczną informa-

models from before the quarter of a century,

I was driving a one-way street and ap-

cją: ten – jakby nie patrzeć – wielki samo-

I could grasp it.

proached a City Guard’s car blocking the

chód potrafi spalić mniej niż sześć litrów

I got into the car infected with the follow-

street. I stopped, the start-stop system

na sto kilometrów. Dokładnie 5,6 litra przy

ing stereotype in mind – S -class, the dream

turned off the engine. I stood waiting. The

900 km trasy ze średnią prędkością 78 km/

car of private enterprise. But I soon got over

City Guard noticed me. He was standing and

godz. Bogatemu to i byk się ocieli.

this thinking – private enterprise cannot

thinking for a while. Then he approached

really afford a driver, and in the case of this

me. I opened the window and heard: “I am

głosowanie, ja wróciłem do Warszawy. Na

car it’s not right for the owner to sit behind

really sorry, sir, but we are going to block the

jednokierunkowej ulicy dojechałem do

the wheel because he can be mistook for

street for the next twenty minutes. Another

blokującego ją samochodu Straży Miejskiej.

a chauffeur. In this Mercedes, the owner’s

car will come in a minute and stand at the

Stanąłem, system auto-stop wyłączył silnik.

place is in the back.

entrance. City Guards will keep informing

Premier, jak wiadomo, wygrał sejmowe

Stoję. Zauważył mnie miejski Strażnik. Stoi

But the driver has no reason to complain.

i myśli. Podszedł. Otworzyłem okno. –Bar-

He can drive such a car and still get paid for

dzo pana przepraszam, ale będziemy blo-

that. There’s much to envy him.

kować tę drogę jeszcze przez dwadzieścia
minut. Zaraz przyjedzie drugi radiowóz,
stanie na początku, koledzy będą informować kierowców, że nie ma przejazdu.
Takie rzeczy tylko w mercedesie klasy S.
IN ENGLISH

Won’t you drive
a Mercedes Benz?
My generation is damned. The worst music
in the whole world was created exactly in
our time. I think that there’s no bigger –
excusez le mot – shit sticking to one’s mind
and spoiling one’s taste than Polish pop
from the turn of the 80s and 90s.
I really wanted to listen to the parliament
debate taking place after Prime Minister
Donald Tusk had called for the vote of confidence. Unfortunately, no Polish broad-
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drivers that they cannot cross the street.”
Something like that is possible only in the
Mercedes S-Class.

BUSINESS

BIZNES

Kobieca ręka

w spedycji

GRUPA KAPITAŁOWA OMEGA PILZNO TO DZIŚ LIDER NA RYNKU SPEDYCJI
I LOGISTYKI. JEST TO WIĘC POŻĄDANY PRACODAWCA, ALE I FIRMA, KTÓRA
WYZNACZA TRENDY I NA KTÓRĄ OGLĄDA SIĘ KONKURENCJA. WARTO WIĘC,
ŻEBY PREZENTOWAŁA JAK NAJWYŻSZE STANDARDY.

can expect the fair sex in trade, HR, quality
and settlement divisions.

TEKST

ŁUKASZ TAMKUN

W

FOT.

But it does not mean the only thing ladies

MAT. PRASOWE

do is sit behind desks and send their male
colleagues to the field. Forcing through new

ydawać by się mogło,

i pną się po drabinie awansu – bez żadnej

standards in the industry, OMEGA Pilzno

że tego typu firma

taryfy ulgowej. W efekcie firma jest jesz-

employs women as truck drivers or tech-

będzie męska aż

cze bardziej przyjazna dla kobiet.

nical support workers in the logistics park,

do szpiku kości.
A jednak w OMEGA

To wszystko pokazuje, że przekonanie
o tym, że to męski biznes i kobiety nie mają

that is in warehouses. This way the company shows that the belief that it is a typical

Pilzno kobiety idą ramię w ramię ze swo-

tu czego szukać jest całkowicie błędne.

masculine profession is only a stereotype

imi kolegami, nie ustępując im w niczym,

Stąd też warto zachęcić panie do tego, żeby

and that ladies can be equally good employ-

często wręcz zawstydzając ich swoją

odważnie stanęły w szranki z panami

ees in the industry. Such a policy also im-

skutecznością i ambicją. Sprzyja temu

i spróbowały szczęścia w tej branży właśnie

proves the atmosphere at work because on

zresztą struktura i polityka firmy, która

w Grupie Kapitałowej OMEGA Pilzno. Prak-

the one hand women introduce gentleness

oferuje wiele specjalnych programów dla

tyka pokazuje, że naprawdę świetnie się tam

to their workplace, and on the other hand

kobiet. Panie spotkamy tutaj we wszyst-

odnajdują, jednocześnie budując wizerunek

it creates healthy competition and makes

kich jednostkach organizacyjnych, a jest

firmy otwartej i nowoczesnej.

employees want to improve their results.

ich sporo. Firma to złożona struktura – są
tu działy transportu, działy spedycji oraz
kilka działów wspierających. Możemy
więc spodziewać się płci pięknej w handlu,
HR, jakości, czy rozliczeniach.
Nie oznacza to jednak, że panie siedzą
za biurkami, wysyłając swoich kolegów
w teren. OMEGA Pilzno, forsując nowe
standardy w branży, zatrudnia kobiety
jako kierowców TIRów czy też obsługę
techniczną parku logistycznego, czyli

Consequently, nobody is surprised at the
fact that a forwarding company employs

IN ENGLISH

Women in forwarding
The OMEGA Pilzno Consortium is today the
leader on the forwarding and logistics market. It is also both a desirable employer and
a company setting trends and followed by
its competitors. So it should certainly meet
the highest standards possible.

magazynów. W ten sposób pokazuje, że

quite many ladies in top, managerial
positions. Successful at every level and in
every department, they ambitiously press
ahead and work their way up the career
ladder without any leniency. As a result,
the company becomes even more friendly
toward women.
It all shows that the belief that this business is only for men and that women have
nothing to do here is completely erroneous.

przekonanie, że to typowo męski zawód to

It may seem that such a company is com-

So it is worth encouraging ladies to bravely

zwykły stereotyp, a panie mogą swobod-

pletely dominated by men. In fact, women

enter the lists with men and try their luck

nie dorównywać swoim kolegom w tych

work shoulder to shoulder with their male

in the industry at the OMEGA Pilzno Con-

dziedzinach. Poprawia to też atmosferę

colleagues at OMEGA Pilzno. And they man-

sortium. Experience shows that they turn

pracy, bo z jednej strony kobiety łagodzą

age to do so equally successful, often putting

out to be very successful. At the same time,

obyczaje, a z drugiej – wprowadza to zdro-

men to shame with their effectiveness and

they create

wą konkurencję i jeszcze większą chęć

ambition. This is also what the structure

poprawy wyników.

and policy of the company supports. OMEGA

Rezultatem jest oczywiście to, że nie

Pilzno offers many programmes developed

dziwi już nikogo, że w firmie spedycyjnej

specifically for women. Ladies can be found

na najwyższych, kierowniczych stano-

here in all units of the company, which, as

wiskach możemy spotkać całkiem sporo

a complex structure, consists of numerous

pań. Sprawdzając się na każdym szczeblu

departments, including transport, forward-

i w każdym dziale, ambitnie prą do przodu

ing and several support departments. So we
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Czas patriotów
według KNF
Paulina Pietkiewicz nie została szefową PTE Nordea – nie zgodziła się na to KNF.
W tle: spór Eureko–PZU i walka o interesy zagranicznego pracodawcy.

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

cej spełnianie wymogów członka zarządu
towarzystwa emerytalnego”. Innymi słowy – wymienienie na piśmie powodów, dla
których Pietkiewicz nie została zaaprobowana jako szef PTE. Gdyby KNF wydała
taką opinię, uniknęłaby pozwu ze strony
Pietkiewicz o to, że jej kandydatura została
bezpodstawnie odrzucona.
Swoją karierę Pietkiewicz zaczynała
w połowie lat 90. Absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego trafiła do Kancelarii
Wardyński i Wspólnicy. Szybko wciągnięto ją do programu wymiany pracowników między kancelariami z całej Europy. W ten sposób w 1999 roku znalazła
się w Amsterdamie wśród
prawników obsługujących „Nadzór zachowuje
się skandalicznie.
grupę Achmea, najwiękTo zbyt daleko
szego udziałowca Eureko.
idąca ingerencja
Wówczas o tej firmie było
w politykę
już w Polsce głośno.
kadrową (...)
W listopadzie 1999
niezależnych
podmiotów
roku Emil Wąsacz, migospodarczych”.
nister skarbu w rządzie
Jerzego Buzka, podpisuje
umowę prywatyzacyjną PZU, największego polskiego ubezpieczyciela. Skarb Państwa za 3 mld zł oddaje
30 proc. akcji spółki konsorcjum Eureko
BV i BIG Banku Gdańskiego. Holenderski
ubezpieczyciel wykłada na akcje PZU
2 mld zł, dostając pakiet 20 proc. BIG daje
1 mld zł za kolejne 10 proc.
Wg założeń prywatyzacyjnych główną korzyścią, jaką PZU miał odnieść, było
pozyskanie silnego partnera, który wniesie do grupy europejskie doświadczenie
i wspomoże największego polskiego ubezpieczyciela w tworzeniu nowych produktów oraz w lepszym zarządzaniu aktywami. Jednak Eureko wówczas było dość
luźnym konglomeratem spółek o mało
przejrzystej strukturze, trudnym do wycenienia majątku i niewielkim doświadczeniu w branży ubezpieczeniowej.
Dziewięć miesięcy po zawarciu umowy
pod naporem ogromnej krytyki minister
ZDJĘCIA: ARCHIWUM

granicznej firmy w sporze ze Skarbem PańPowszechne Towarzystwo Emerytalne
stwa stanowi okoliczność dyskwalifikującą
Nordea, które zarządza OFE z aktywami
wynoszącymi prawie 7 mld zł, od listopamożliwość pełnienia kierowniczych stanoda nie ma prezesa. 16 czerwca na „To nie jest tak, że
wisk w polskim systemie finansoto stanowisko powołany został
wym. – To nie takie proste, zale[w KNF – red.] są
Artur Maliszewski, który wciąż jacyś złośliwi
ży, co się dokładnie robiło – mówi
oczekuje na zgodę Komisji Nad- ludzie mający
Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.
zoru Finansowego, by mógł ob- narodową optykę. – Szczegółowo badamy dotychObrona interesu
czasową działalność zawodową.
jąć stanowisko.
gospodarczego jest W tego rodzaju postępowaniach
Wcześniej przez niemal pół
czymś normalnym
Komisja standardowo bada m.in.
roku na identyczną zgodę czew każdym
przebieg kariery w kontekście
kała powołana na to stanowisko zachodnim
ustawowej rękojmi należytego
jesienią ubiegłego roku Paulina
państwie. (...)
wykonywania powierzonych oboPietkiewicz. Nie doczekała się
To raczej kwestia
tego, że
wiązków – dodaje. PTE Nordea
– odeszła z firmy, a wniosek
[Pietkiewicz]
odmówiła komentarza.
o wydanie zgody Komisji
kiedyś dokonała
Od osób zbliżonych do
Nadzoru Finansowego został
pewnych
sprawy usłyszeliśmy natoprzez PTE Nordea wycofany.
wyborów”.
Jak dowiedział się
miast, że w ramach postępowa„Businessweek”, Pietkiewicz ninia przedstawiciele KNF bardzo
szczegółowo wypytywali Paulinę
gdy zgody na pełnienie obowiązPietkiewicz o jej rolę w procesie arbitrażoków od Nadzoru by nie dostała. Powód:
wym w sporze PZU –Eureko i byli świetnie
kontrowersyjna przeszłość i reprezentowanie interesów zagranicznej firmy w spo- przygotowani do spotkań. Pytań o rynek
otwartych funduszy emerytalnych nie było.
rze ze Skarbem Państwa. I to w sporze nie
Niedoszła prezes PTE Nordea szykuje
byle jakim, bo w wieloletniej batalii o prysię na wojnę z KNF. Uważa, że dostała wilwatyzację PZU, którą kolejni ministrowie
toczyli z holenderskim Eureko.
czy bilet od Komisji, co może zamknąć jej
Z naszych informacji wynika, że KNF
drzwi do kariery zawodowej. Wynajęła już
odmówiła ustnie wydania zezwolenia na
adwokata – sprawę w jej imieniu prowadzi
powołanie Pietkiewicz na szefa PTE NorRoman Giertych, były wicepremier w rządea, jako powód podając jej zatrudnienie
dzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosław Eureko. KNF nie chciała
wa Kaczyńskiego. Kancelaria Giertycha
tego komentować. Zapywysłała do KNF przedsądowe wezwaWilczy
nie, w którym wnioskuje do Komisji
taliśmy więc Komisję, czy
bilet?
o „dobrowolne wydanie opinii ustalająfakt reprezentowania za-

3,5

Jak to było z Eureko...

Przez wszystkie lata, pracując dla Eureko, była solą w oku polskich urzędników, którzy zarzucali jej działalność na
➊ listopad 1999 – minister skarbu Emil Wąsacz
szkodę własnego kraju. Mówiło się, że jest
sprzedaje 30 proc. akcji PZU konsorcjum Eureko
szarą eminencją w grupie ubezpieczenioTyle mld zł dywidendy PZU z państwowej puli
i BIG Banku Gdańskiego za 3,02 mld zł.
wej, niektórzy używali wobec niej bardzo
otrzymało Eureko w ramach ugody ze Skarbem
➋ listopad 2000 – minister skarbu Andrzej
Państwa. To w dużej mierze zasługa Pietkiewicz.
niewybrednych epitetów. Agresywnie toChronowski składa pozew o unieważnienie transakcji.
czyła boje o wpływy Holendrów w zarzą➌ kwiecień 2001 – minister skarbu Aldona Kamela–
dzie i radzie nadzorczej PZU. Na walnych
–Sowińska wycofuje pozew Chronowskiego, podpisuje
anonimowo osoba z rynku kapitałowego. –
zgromadzeniach ścierała się z reprezenaneks obiecujący sprzedaż 21 proc. akcji Eureko.
Ona ma ogromne doświadczenie w skutantami Skarbu Państwa.
➍ 2002 – minister skarbu Wiesław Kaczmarek nie
Trwające dekadę awantury i przepychan- tecznej konfrontacji z organami państwozamierza realizować aneksu. Eureko składa wniosek
wymi – dodaje.
ki zakończyło w 2009 podpisanie ugody
do międzynarodowego arbitrażu.
Teorii spiskowej nie dostrzega jedz
Eureko,
które
zostało
przedstawione
jako
➎ 2005 – Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy
wielki sukces ówczesnego ministra Aleksan- nak nasz inny rozmówca. – Sprawa jest
w Londynie wydaje korzystny dla Eureko werdykt.
wbrew pozorom dosyć prosta.
dra Grada. Po wyroku w arbitra➏ październik 2009 – minister skarbu Aleksander
„Po raz pierwszy
Ona
miała zbyt dużo za uszażu Polsce groziła zapłata
Grad podpisuje ugodę z Eureko. Holendrzy rezygnują
od początku
z roszczeń, dostają łącznie 7,75 mld zł, w tym
mi, żeby KNF mogła ją zaakcep35,6 mld zł odszkodowania. Hokariery jestem
3,55 mld z puli przynależnej Skarbowi Państwa.
tować. Cała sprawa Eureko to
lendrzy zgodzili się na mniej – na bez pracy.
➐ maj 2010 – Eureko sprzedaje na GPW 20 proc.
szereg błędów ze strony państwa,
mocy dokumentu PZU wypłaciMam trójkę
akcji PZU, zachowuje pakiet 13 proc.
dzieci, choćby
ło Eureko 4,2 mld zł dywidendy.
które Pietkiewicz skrupulatnie
ze względu
Dodatkowo w zamian za rezywykorzystywała – mówi, sugena nie
gnację ze swoich roszczeń Eurując, że takie antypolskie dziasię
Emil Wąsacz zostaje przez premiera Buzreko otrzymało 3,55 mld zł z puli
łanie jest nieetyczne.
nie poddam”.
ka odwołany. Ministerialną tekę przejdywidendy PZU należnej SkarCzy KNF powinna oceniać
– Paulina
wyłącznie kompetencje zawodobowi Państwa. Po debiucie giełmuje Andrzej Chronowski, który już trzy
Pietkiewicz
we czy kierować się także oceną
dowym zaś PZU Eureko dostamiesiące po objęciu posady decyduje się
ło 1,22 mld zł ze sprzedaży części
patriotyzmu gospodarczego kandysądownie unieważnić umowę z Eureko.
państwowego pakietu akcji. Wywaldata? – Uważam, że nadzór zachowuje
Tak zaczyna się trwający 10 lat konflikt
czenie tych kwot to w dużej mierze zasię skandalicznie. To zbyt daleko idąca
holenderskiej firmy z polskim państwem.
sługa Pietkiewicz.
ingerencja w politykę kadrową, bądź co
W 2002 roku Eureko wnosi sprawę do MięOna sama jest rozżalona. Uważa,
bądź, niezależnych podmiotów gospodardzynarodowego Trybunału Arbitrażowego,
czych – oburza się pytana przez nas osoba
który ostatecznie przyznał rację Holendrom. że ktoś nie chciał jej wpuścić do branży
PTE , bo stanowiła potencjalne zagrożenie
z rynku emerytalnego.
Przez te lata Paulina Pietkiewicz pięła
dla organów państwowych. – Mogła być
Ale zdania w tej sprawie są podzielosię po szczeblach kariery w Eureko. Howażnym orężem całej branży PTE w walce ne. Inna pragnąca zachować anonimowość
lendrzy przenieśli ją z Amsterdamu do
przeciwko Skarbowi Państwa w kontekosoba z rynku finansowego uważa, że taWarszawy – potrzebowali kogoś takiego
kie działania KNF są standardowe i każdy
jak ona. Była skuteczna, znała język polski ście wprowadzonych zmian w OFE , które
regulator w Europie zachowałby się w ten
zaczęły obowiązywać od lutego – mówi
i realia panujące w kraju nad Wisłą, a posam sposób. – Oczywiście można narzenadto, co najważniejsze, była bardzo lokać na KNF, ale właśnie
jalna wobec pracodawcy. Znalazła się we
od tego nadzór jest, żeby pilnować pewwłaściwym miejscu i we właściwym czasie.
nych standardów – mówi. – To nie jest tak,
Od 2001 roku pracowała w centraże tam są jacyś złośliwi ludzie mający nali PZU z ramienia Eureko, gdzie dostała
funkcję koordynatora do spraw prawnych.
rodową optykę. Obrona interesu gospoSzybko objęła też stanowiska
darczego jest czymś zupełnie normalnym
w radach nadzorczych spółek z grupy PZU
w każdym zachodnim państwie. Zabloko– m.in. w PTE i Towarzystwie Funduszy
wanie Pietkiewicz nie ma więc nic wspólInwestycyjnych PZU. Gdy konflikt Eurenego z jakąś osobistą urazą. To raczej kweko ze Skarbem Państwa wszedł w fazę
stia tego, że kiedyś dokonała ona pewnych
arbitrażu, reprezentowała
wyborów – dodaje.
interesy swojego pracodawcy.
Paulina Pietkiewicz nie chce się
KNF przez pięć
– Była bardzo kompetentpogodzić z takim rozwojem wypadków. –
miesięcy
negocjowała
na i świetnie przygotowana od
Po raz pierwszy od początku kariery jestem
z Nordeą obsadę
strony merytorycznej – mówi
bez pracy – przyznaje z uśmiechem. A z pełzarządu PTE. Wolała,
o tamtych czasach pragnąca
ną powagą dodaje: – Mam trójkę dzieci,
by prezesem został
zachować anonimowość osoba
choćby ze względu na nie się nie poddam.
ktoś mniej
—— Mateusz Pawlak
związana z rynkiem kapitałokontrowersyjny.
wym. – Wiedzy i profesjonaJednym słowem: Zdaniem KNF Paulina
lizmu nie można było jej odmówić. Była
Pietkiewicz zbyt mocno walczyła o wpływy
Eureko w sporze ze Skarbem Państwa o PZU.
bardzo pewna siebie – dodaje.

ZDJĘCIA: ROBERT GARDZIŃSKI/FOTORZEPA, ARCHIWUM, DM CAPITAL PARTNERS

Spór o prywatyzację PZU holenderskiej firmy
ze Skarbem Państwa ciągnął się 10 lat.

Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

Polityka
i Biznes

Trudne słowo:
synergia
MSP zabiera się za koordynację inwestycji.

Pierwsze spotkanie już się odbyło. Wzięli w nim udział prezesi wszystkich największych spółek, które należą do państwa. Jednego dnia w jednym miejscu – w Ministerstwie
Skarbu – zebrało się aż 16 menedżerów, którzy kierują największymi polskimi gigantami. Na liście, do której udało nam się dotrzeć,
są m.in. szefowie KGHM, Grupy Azoty,
koncernów paliwowych: Orlenu i Lotosu,
PGNiG, firm energetycznych: Enei, Tauronu,
Energi oraz PGE. A także finansowych: PKO
BP, PZU, BGK oraz PIR . Powód spotkania
– prezentacja powstającego właśnie programu, o którym urzędnicy Ministerstwa Skarbu
mówią krótko: strategiczny. Udało nam się
dotrzeć do tego dokumentu, który publicznie
nie był jeszcze prezentowany.
Na 10 stronach ministerstwo wyjaśnia,
w jaki sposób chce inicjować, wspierać
i zacieśniać współpracę gospodarczą między
największymi polskimi spółkami oraz „promować ich potencjał i wkład w rozwój gospodarki”. A wszystko po to, by rosła ich wartość.
Mówiąc wprost – by wycisnąć z nich tak tyle,
ile się da. Między wierszami można wyczytać
– również w postaci dywidendy.
Prezesi nie chcą na razie komentować prac
nad programem. – Tam, gdzie to tylko możliwe, współpracujemy z innymi podmiota-

O co w tym
wszystkim
chodzi?

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

mi przy realizacji swoich projektów – mówił Herbert Wirth, prezes KGHM, podczas
jednego z paneli Europejskiego Kongresu
Finansowego w Sopocie. W nieoficjalnych
rozmowach można usłyszeć obawy, iż dążenie
do stworzenia listy projektów strategicznych
może zwiastować, że państwo będzie chciało
narzucać swoim spółkom ich realizację, co nie
zawsze musi być opłacalne ekonomicznie.
W dokumencie Ministerstwa Skarbu jako
najważniejsza wskazywana jest jednak maksymalizacja tzw. efektu synergii, jaki może dawać
wspólne działanie największych koncernów.
W zamyśle autorów – Departamentu Spółek
Kluczowych resortu – ma to przynieść zwiększenie wartości spółek, a także sprawniejszą
realizację projektów, które również państwo
uznaje za szczególnie ważne.
„Musimy się teraz
– Siła tkwiąca w prywatykoncentrować
zacji się wyczerpuje – słyszymy
na szukaniu spood jednego z wysokich rangą
urzędników Ministerstwa Skar- sobów, by spółki,
bu. Echa tego można zresztą od- które są
w naszym ręku,
naleźć w kierunkach prywatyrozwijały się
zacji majątku Skarbu Państwa
i zyskiwały na
ki Kluczowe”. – Wartość najważna ten rok. „Po ponad 20 latach
transformacji Skarb Państwa jest wartości, a przez niejszych projektów realizowanych
to wspierały
przez kluczowe spółki przekracza
właścicielem aktywów, które,
wzrost gospo100 mld zł. To inwestycje o ogrompoza kilkudziesięcioma przydarczy kraju oraz nym znaczeniu dla całej gospodarki,
padkami, w coraz mniejszym
budżet”.
które wpływają na jej reindustriastopniu stanowią atrakcyjne aklizację oraz, co oczywiste, tworzą
tywa dla potencjalnych inwestonowe miejsca pracy. Ważne, byśmy
rów branżowych” – pisze minijak najefektywniej gospodarowali tym zasoster Włodzimierz Karpiński.
– Jednym słowem, musimy się teraz bem – mówi o nim Włodzimierz Karpiński.
Jego rzeczniczka Agnieszka Jabłońska–
koncentrować na szukaniu sposo–Twaróg wyjaśnia, że resort chce nie tylko
bów na to, by spółki, które są w nainicjować i wspierać współpracę gospodarczą
szym ręku, rozwijały się i zyskiwapomiędzy największymi firmami. – Choły na wartości w inny sposób, a przez
dzi o to, by nastąpiła optymalizacja działań
to wspierały wzrost gospodarczy
całego kraju oraz budżet – do- spółek w nadzorze Skarbu Państwa, na czym
korzystać będą wszyscy – mówi. Innymi słodaje urzędnik.
wy: resort chce doprowadzić do tego, że jeśli
Dokument, który jest
spółka A ma w planach jakąś ważną inwestywstępem do opracowania
cję i sama ma problem z jej realizacją, łatwiej
strategii, został zatytułoją będzie uruchomić, jeśli zrobi to wspólwany „Program koordynacji projektów strategicznych nie ze spółką B, która również może na nim
skorzystać, a na dodatek wnieść do projektu
realizowanych przez Spół-

ZDJĘCIA: WALDEMAR KOMPAŁA/FOTORZEPA

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

135

Tyle projektów o strategicznym znaczeniu mają dziś
spółki Skarbu Państwa.

100

Tyle mld zł warte
są te plany.

Jak ma powstawać program?

Jego opracowanie już się rozpoczęło. Zakończyć się
ma na przełomie listopada i grudnia.
W pierwszym etapie Ministerstwo Skarbu
przeanalizowało już strategie rozwoju swoich
spółek i wyłuskało z nich najważniejsze projekty
inwestycyjne.

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

Przy współudziale samych spółek
w ministerstwie ma zostać opracowana
mapa projektów, które będą
realizowane w ramach programu. Ma
on zostać zamknięty do końca roku.

wnątrz. 106 projektów już jest
realizowanych, 28 jest na etapie
analiz. Wyodrębnionych zostało przy
tym pięć sektorów – elektroenergetyczny, paliwowo–gazowy, wydobywczy, chemiczny oraz finansowy.
Dla spółek elektroenergetycznych najTyle projektów
ważniejszym celem jest odbudowa
o znaczeniu
strategicznym spółki i zwiększenie mocy wytwórczych, spełnienie wymogów środowiskowych oraz
kluczowe realizują
poprawa bezpieczeństwa dostaw enerdziś wspólnie
z innymi.
gii. Paliwowo–gazowe za najistotniejsze
uznają projekty związane z utrzymaniem
swoje doświadczenia. Pozwoli to na zwięki zwiększeniem bazy zasobowej, zwiększeszenie wartości spółek kluczowych.
nie magazynowej oraz poszukiwanie nowych
– Nie chodzi o to, by komukolwiek nazłóż. O powiększaniu bazy zasobowej, dyrzucać inwestycje, które nie mają biznesowewersyfikacji dostaw oraz zapewnieniu rengo sensu, ale jak najlepiej wykorzystać synertowności produkcji mówi też sektor wydogie i działać jak najefektywniej – zastrzegają
bywczy. Podobne cele ma branża chemiczna,
urzędnicy Ministerstwa Skarbu.
która dodatkowo mówi o dopasowaniu swej
Dodają, że kluczowy jest także wzrost
oferty do potrzeb rynku. Z kolei spółki fiinnowacyjności. – W nowej perspektywie
nansowe za cel stawiają sobie wsparcie sektounijnej mamy przecież do wykorzystania 18
rów o podwyższonym ryzyku, rozwój techmld euro na innowacje, prace badawczo–roznologiczny i aktywizacje przedsiębiorców,
wojowe i wzrost konkurencyjności przedsięale mówią także o ekspansji zagranicznej, co
biorstw. Byłoby dobrze, by biznes i naukowcy
umożliwi dotarcie do nowej grupy klientów.
zaczęli ściślej współpracować. W przeciwnym
„Większość projektów strategicznych ma
razie nie zdobędą pieniędzy – zastrzegają.
na celu zapewnienie szeroko rozumianego
Po przeglądzie strategii spółek Minibezpieczeństwa energetycznego, poprzez
sterstwo Skarbu wyłuskało już 135 projekzwiększenie bazy zasobowej, dywersyfikatów, które uznają one za ważne. Ich łączna
cje dostaw i działalności, budowę i moderwartość została oszacowana na ponad 100
nizację mocy wytwórczych oraz poprawę
mld zł. Tyle właśnie największe państwowe
efektywności produkcji” – można przeczyfirmy chcą wyłożyć w najbliższych latach na
tać w dokumencie.
realizację strategicznych planów ze środków
Padają w nim jednak nie tylko ogólniwłasnych oraz funduszy pozyskanych na zekowe hasła. Mowa także o konkretnych
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przedsięwzięciach. Jest ich
w sumie dziewięć. To m.in.
budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, dostosowanie
sieci elektroenergetycznej do potrzeb
KGHM , budowa kilku bloków energetycznych (w Stalowej Woli, Puławach), projekty
związane z poszukiwaniem i wydobyciem
gazu łupkowego, ale także eksploatacją złóż
konwencjonalnych, realizacja ogromnej
inwestycji rafineryjnej w Gdańsku, którą
Lotos przy współudziale spółki PIR (odpowiada za realizację programu „Inwestycje polskie”) ma przeprowadzić z Azotami,
ale także utworzenie nowego ramienia największej polskiej firmy ubezpieczeniowej
– PZU Zdrowie, która ma działać na rynku
ubezpieczeń medycznych.
– Już na pierwszym spotkaniu zarządy
spółek wskazały wiele obszarów, w których
spółki mogą ze sobą współpracować – zwraca uwagę Jabłońska–Twaróg. Dodaje, że poprzez uruchomienie programu resort chce
stworzyć forum współpracy dla kluczowych
firm. Tym bardziej że to Ministerstwo Skarbu ma być koordynatorem programu. Ono
też ma później monitorować stan realizacji
poszczególnych inwestycji. W tym celu powołany ma zostać nawet specjalny komitet,
który, począwszy od początku lipca, ma się
spotykać regularnie co dwa tygodnie. W jego
skład wejdą przedstawiciele ministerstwa,
ale także prezesi spółek. Finalizacja prac planowana jest na przełom listopada i grudnia.
Od nowego roku program ma wejść w życie.
—— Karol Manys
Jednym słowem: Szans na realizację
strategicznych planów Ministerstwo Skarbu
upatruje w ścisłej współpracy swoich spółek.

Technologie

Uprawa jabłoni to współcześnie nie taka
prosta sprawa. Jak większość roślin w dzisiejszym rolnictwie drzewka wymagają intensywnego opryskiwania i nawożenia, co
może się odbywać wyłącznie w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W praktyce oznacza to codzienne pobudki pracowników farmy o godz. 3–4 rano tylko po
to, by sprawdzić pogodę i na jej podstawie
zadecydować, czy rośliny mogą zostać poddane zabiegowi. – Z prośbą o pomoc zwróciła się do nas parę lat temu holenderska firma sadownicza. Jej przedstawiciel zapytał,
czy moglibyśmy zbudować robota, który
sam, bez ingerencji człowieka, zajmowałby się opryskami – opowiada Łukasz Konarski z wrocławskiej spółki Agrirobo. Jej
odpowiedzią na to pytanie stał się agribot.
Przypomina wielkiego zielonego żuka, tyle

„To ostatnie chwile, kiedy możemy jeszcze zrobić coś, co będzie się liczyło w świecie”.
Oto trzy historie wybitnych polskich twórców robotów. Wszystkie z podobnym morałem.

ZDJĘCIA: AFP, 123RF, MATERIAŁY PRASOWE/PIAP
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Agribot powstał w wyniku współpracy studentów i pracowników Politechniki
Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pieniądze wyłożyły Unia Europejska oraz Wrocławskie
Centrum Badań +. Łącznie na zbudowanie działającego prototypu 10–osobowy zespół poświęcił zaledwie 18 miesięcy,
przy budżecie 200 tys. euro. W tej branży
są to grosze.
– Nikt na Zachodzie nie chciał początkowo uwierzyć, że w takim czasie i przy
tak ograniczonych funduszach zbudowaliśmy działającego robota. Dla porównania: skonstruowanie podobnej platformy
w Brazylii, do pracy na uprawach kawy,
zajęło sześć lat. A w Niemczech niedawno
wystartował projekt zbudowania podobnej
platformy, tyle że z budżetem 2,5 mln euro
– mówi Konarski. Za granicą projekt Polaków natychmiast doceniono. – Na targach
Agritechnica 2013 w Hanowerze nasz robot cieszył się dużym zainteresowaniem.
Pojawili się pierwsi przedsiębiorcy, m.in.
z Islandii czy Nowej Zelandii, chętni do
jego zakupu – mówi Konarski. Zapewne
skusiła ich nie tylko unikalność rozwiązania, ale również cena. Agribot ma kosztować zaledwie 100 tys. euro za sztukę.
To była pierwsza historia. Teraz druga.
– Do dziś sprzedaliśmy ponad 150 robotów
na całym świecie, w większości
klientom zagranicznym – opoKonstruktorzy
wiada prof. Piotr Szynkarczyk,
tworzą efektowne dyr. ds. inteligentnych systemów
bezpieczeństwa w warszawskim
i imponujące
Przemysłowym
Instytucie Auinżyniersko
że zamiast na chitytomatyki i Pomiarów. W ofercie
projekty, których PIAP są rozwiązania dla przenowych kończynach
potem, niestety,
mysłu oraz dla sektora specjalporusza się na gąsienego, związanego ze służbami
nicach, a z korpusu
nie udaje się
wystają mu metaloskomercjalizować. wojskowymi, policyjnymi i ratowniczymi. Takie roboty, jak
we chwytaki. Napęm.in. Expert czy Inspector, już
dza go silnik Diesla,
od lat są stosowane np. w policji.
a mózg zastępuje mu
Idąc za ciosem, warszawski ośrodek stwokomputer. – Po zaprogramowaniu agribot
rzył kolejne konstrukcje – wielokrotnie
w pełni autonomicznie może wykonywać
nagradzanego robota Ibis do zastosowań
prace polowe przy użyciu takich samych
pirotechnicznych czy Gryfa (również z ronarzędzi, jakie montuje się do standardodziny mobilnych robotów pirotechniczwego ciągnika – mówi Konarski. Urządzenych) odznaczonego godłem Teraz Polnie można wykorzystywać więc nie tylko
ska i nagrodą Polski Produkt Przyszłości,
do oprysków i nawożenia sadów, ale także
przeznaczonego do rozpoznania terenu
do koszenia trawy (np. na polach golfoi miejsc trudno dostępnych.
wych) lub – po zainstalowaniu odpowiedWg prof. Szynkarczyka Gryf zaczyna
nich dmuchaw gazowych – do ochrony
już odnosić sukces eksportowy („Ostatkwiatów przed przymrozkami.
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nio sprzedaliśmy 20 sztuk indonezyjskiej policji”). PIAP podkreśla także swój
udział w projektach Proteus (mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe) i Talos (robot do
patrolowania granic UE). W tym drugim
projekcie warszawski instytut był nie tylko współrealizatorem, ale także koordynatorem. – Zarządzaliśmy budżetem rzędu
20 mln euro – zwraca uwagę Szynkarczyk.
Faza badawcza Proteusa ma być ukończona na jesieni, PIAP planuje komercjalizację jego poszczególnych elementów. Talos
(badania zakończyły się dwa lata temu) nie
wszedł w fazę komercjalizacji, ale wyniki badań instytut wykorzystuje w innych
swoich projektach.
Trzecia historia opowiada o warszawskiej firmie Robotics Inventions, której
udało się skonstruować m.in. robota plecakowego do zadań specjalnych, robota–
–odkurzacz czy unikalny w skali światowej
moduł do sterowania tzw. rojem robotów
R i Fleet. Stworzenie tego ostatniego zostało sfinansowane ze środków unijnych,
podobnie jak częściowo otwarcie przedstawicielstwa firmy w Dolinie Krzemowej.
– Dotacje z UE pozwoliły nam na prowadzenie badań rozwojowych i ekspansję
poza Polskę. Jesteśmy we wczesnej fazie
rozwoju, dopiero zaczynamy osiągać zyski
ze sprzedaży
– mówi Marek Sadowski, założyciel firmy,
absolwent Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego w Strasburgu,
a w przeszłości m.in. pracownik NASA .
Wzrost sprzedaży to w dużej mierze zasługa współpracy z Purifad, amerykańską
firmą specjalizującą się w sprzątaniu biurowców, która używa rozwiązań Robotics Inventions do czyszczenia powierzchni międzystropowych. – Amerykanom spodobało się,
że w porównaniu z metodami manualnymi
Robotyka będzie się bardzo opłacać

32

proc.

Tyle światowego rynku robotów
należy do firm z Europy.

3,8

mld euro

Taka ma być w ciągu sześciu lat
wartość grantów na rozwój cywilnej
robotyki
w unijnym programie badań
euRobotics AISBL.

Gryf,
najnowszy
robot instytutu,
zdobywca nagród
Teraz Polska
i Polski Produkt
Przyszłości.
Może działać
w miejscach
trudno dostępnych.
Ibis,
robot do działań
pirotechnicznych
i rozpoznania.

Inspector,
jedna z flagowych
konstrukcji
instytutu. Służy
antyterrorystom
m.in. do badania
niebezpiecznych
ładunków.

Warszawski PIAP
od lat specjalizuje
się w robotach
dla policji, wojska
i służb.

Pi–R–2,
czyli wydajny
robot–odkurzacz.
Nie wciąga
klocków Lego i
może służyć jako
mobilna kamera
do zdalnego
pilnowania niani.

22

mld euro

Takie roczne przychody generuje
dzisiaj na świecie rynek robotyczny.

180

nasz robot jest 40 razy szybszy i łatwiej
dociera do miejsc trudno dostępnych –
twierdzi Sadowski.W Dolinie Krzemowej
robotami RI zainteresowali się kolejni potencjalni klienci. – Prowadzimy m.in. rozmowy w sprawie ich użycia do przeprowadzania
inspekcji elektrowni atomowych – mówi Sadowski. – Szykujemy również start kampanii
sprzedaży robota domowego wyposażonego
w otwarte oprogramowanie na platformie
crowdfundingowej Kickstarter – dodaje. System Ri Fleet jest w trakcie komercjalizacji
w USA, w Singapurze, na Bliskim Wschodzie
(we współpracy z firmą Jakusz z Kościerzyny).
Wspaniale? To teraz kubeł zimnej wody.
– W pewnym momencie odniosłem
wrażenie, że nie jestem w stanie nic więcej
osiągnąć w Polsce – mówi Sadowski. Jego
firma zdecydowała się więc na częściowy exodus do USA. – Produkcja pozostała
w Polsce, ale koncentrujemy się na budowaniu pozycji w Stanach i marki amerykańskiej, pod której szyldem będziemy
prowadzić sprzedaż na świecie – podkreśla
Sadowski. Spółka musiała poświęcić część
swego dorobku. – Sprzedaliśmy know–how
i licencję na robota domowego dużemu
producentowi AGD z Europy. Częściowo
zamknęliśmy sobie w ten sposób rynek –
mówi założyciel Robotics Inventions. Jak
wyjaśnia, dzięki temu firma pozyskała finansowanie, a możliwości rozpoczęcia produkcji masowej i tak nie miała.
Poważnym dla niej problemem był
m.in. brak klientów w Polsce. – Zaproponowałem kiedyś straży pożarnej budowę robota, który obniży ryzyko ponoszone przez strażaków w trakcie akcji.
Usłyszałem, że to bez sensu, bo oferuję maszynę za 100 tys. złotych, podczas
gdy polisa na życie dla strażaka kosztuje
jedną piątą tej sumy – opowiada Sadowski. Innym razem jego firma złożyła

50–62

Tylu członków liczy stowarzyszenie
euRobotics AISBL. W tym gronie jest tylko

1

mld euro

A tyle wyniesie wartość sprzedaży tych
urządzeń do 2020 roku.

firma z Polski.
ŹRÓDŁA: SPARC , EUROBOTICS AISBL

ofertę w Ministerstwie Obrony na dostarczenie saperskich robotów plecakowych. – Niestety, przetarg na sprzedaż robota dla armii trwa mniej więcej
pięć lat, ten okres ewentualnie może się
skrócić do trzech – twierdzi Sadowski.
A żaden start–up nie jest
w stanie przetrwać tak
„W kraju bardzo
długo bez zlecenia.
trudno jest
– Co prawda bierzepozyskać
inwestora”.
my udział w przetargach,
– Łukasz Konarski,
w których pokonujemy zaAgrirobo
graniczne konstrukcje, ale
i tak zderzamy się z trudnościami finansowymi – to już prof.
Piotr Szynkarczyk z PIAP. – Nie
wystarcza nam pieniędzy na ambitne przedsięwzięcia, jakim był
chociażby Talos.
Agrirobo ma jeszcze gorzej. Na rozpoczęcie produkcji robota rolniczego Polakom
po prostu brakuje pieniędzy. – Potrzebujemy
2–2,5 mln zł – zdradza Konarski. – W Polsce bardzo trudno jest pozyskać inwestora.
Duże krajowe firmy produkujące maszyny
rolnicze w ogóle nie są tym projektem zainteresowane – twierdzi Konarski.
Firmie Agrirobo zagląda więc w oczy
widmo bankructwa. Sytuacja jest zła do
tego stopnia, że wrocławianie rozważają sprzedanie projektu na Zachód, bo tam,
jak twierdzą, potencjalnych nabywców nie
brakuje. I, niestety dla polskiej gospodarki, jest duże prawdopodobieństwo, że tak
się właśnie stanie. – Bo jeżeli szybko nie
znajdziemy źródła finansowania, stracimy
płynność – przyznaje Konarski.
Te trzy przypadki to w zasadzie
historia polskiej robotyki w pigułce.
Na etapie badawczo–rozwojowym polscy konstruktorzy tworzą efektowne
i imponujące inżyniersko projekty, których potem, niestety, nie udaje się skomercjalizować. Flagowym przykładem
„Robotyka w
Polsce ma za małe jest rodzina robotów
poparcie
chirurgicznych Robin
decydentów”.
Heart z Zabrza, które
– prof. Piotr
mimo że parametraSzynkarczyk, PIAP
mi przewyższają zagraniczne konstrukcje
i tylko czekają, by rozpocząć ich produkcję, od lat de
facto się marnują.
Wszystko to w sytuacji, gdy
robotyka na świecie staje się
jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Aż 32 proc.
światowego rynku robotów należy do firm
z Europy. Gdy wejdziemy głębiej w liczby, odkryjemy, że blisko jedna trzecia
wszystkich robotów przemysłowych pochodzi ze Starego Kontynentu. W przypadku mniejszych, specjalistycznych konstrukcji o przeznaczeniu cywilnym jest to

A–Bot Light,
„wszechstronny robot
skaut” dla przemysłu
i służb bezpieczeństwa.
Służy m.in. do inspekcji,
rekonesansu i
patrolowania.

A–Bot Ultra
spełnia podobne
zadania jak jego
większy kolega,
ale można go
składać
i przenosić
w plecaku.

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

Wrocławska firma
Agrirobo boi się,
że straci wkrótce
płynność
finansową.

Rolniczy robot Agribot.
Za granicą są już chętni
do jego zakupu, ale
najpierw trzeba
uruchomić produkcję
– na co brakuje
pieniędzy.

aż 63 proc. Te dane robią jeszcze większe
wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę, że
rynek robotyczny generuje dzisiaj 22 mld
euro przychodów rocznie. A ocenia się,
że do 2020 roku wartość samej sprzedaży maszyn będzie wynosić 50–62 mld euro
(to wszystko dane branżowej organizacji SPARC). O ogromnych zmianach, jakie w produkcji przemysłowej, usługach
i opiece medycznej wywoła do 2025 roku
rozwój zaawansowanej robotyki, pisali
ostatnio także analitycy firmy konsultingowej McKinsey.
Jest zatem o co grać. Rząd w Paryżu
w marcu ubiegłego roku, przy wsparciu

francuskiego biznesu, uruchomił fundusz
wsparcia rozwoju francuskiej robotyki
w wysokości 100 mln euro. W Wielkiej
Brytanii na początku lipca ma zostać
ogłoszony narodowy program robotyzacji
kraju. Niemiecki przemysł robotyczny,
który jest jednym z najsilniejszych graczy
na świecie, niemal stale może liczyć na
wsparcie swoich interesów przez rząd
– w tym na zamówienia państwowe.
Tymczasem w Polsce dla rozwoju krajowej robotyki nie ma pieniędzy, jasnego planu ani politycznego wsparcia. – Robotyka
w Polsce ma za małe poparcie decydentów.
Potrzebujemy integracji środowiska polskich robotyków, by móc podjąć poważne
wyzwania, musimy wziąć się do pracy także w dziedzinie robotyki konsumenckiej.
Powinniśmy realizować projekty kończące
się wdrożeniami – przekonuje prof. Szynkarczyk. – To ostatnie chwile, kiedy polska
robotyka może jeszcze zrobić coś, co będzie
się liczyło w świecie. W przeciwnym razie
zostaniemy skazani na korzystanie z osiągnięć zagranicznych – dodaje.
Jest jeszcze szansa, by pozyskać
i mądrze rozdysponować środki z UE
na rozwój robotyki w Polsce. SPARC, czyli
partnerstwo dla robotyki w Europie zawiązane przez Komisję Europejską i Stowarzyszenie euRobotics AISBL (zrzeszające firmy i placówki badawcze), uruchomiło
niedawno największy
na świecie program cywilnych badań
w tej dziedzinie. W sumie w jego ramach
w ciągu sześciu lat planuje się rozdysponowanie grantów w wysokości 3,8 mld euro.
Cel – zwiększenie udziału Unii
w globalnym rynku robotycznym
do 42 proc.
Pierwsza runda finansowania rozpocznie się w październiku tego roku
i zakończy w kwietniu 2015. Niestety,
w stosunku do Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii już jesteśmy
„W pewnym
mocno spóźnieni. Wśród momencie
180 członków euRoboodniosłem
tics AISBL jest zaledwrażenie, że
wie jedna firma z Polw Polsce nie
ski – Agribot. A mówimy jestem w stanie
o organizacji, która może już nic więcej
osiągnąć”.
pomóc w znajdowaniu
– Marek Sadowski,
partnerów do projektów,
Robotics Invention
a także ma realny wpływ
na politykę UE w swojej
dziedzinie. I jest to kolejny przykład na to, jak nieumiejętnie
walczymy o przyszłość robotyki
w Polsce.
—— Jarosław Marczuk
Jednym słowem: Polskie
roboty padają ofiarą tzw. luki
wdrożeniowej. Szkoda, bo to bardzo
perspektywiczna branża.

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE ROBOTICS INVENTION

Technologie

YOUR
PARTNER
IN BEAUTY
Summ e r
las t m in ute

M IEJSKI MU ST HAVE
Konsultacja: Marcelina Michalak

WIĘCEJ

o „miejskich” kosmetykach
przeczytasz w magazynie
Douglas
w wersji na tablet
i iPhone.
douglas magazyn pl

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

69 zł

2 Sensai
Bibułki matujące służą do
usuwania nadmiaru sebum
lub wilgoci z twarzy bez naruszania makijażu i bez konieczności dokładania kolejnej
warstwy pudru w ciągu dnia,
nr 424881

59 zł

3 Collistar
Superprecyzyjna, odporna na
wodę mascara do rzęs gwarantuje pogrubienie, podkręcenie i wydłużenie rzęs,
8 ml, nr 789632

99 zł
69 zł

3
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4 Sensai
Nawilżająca mgiełka do odświeżania twarzy, która dzięki
unikalnej technologii pobudza skórę do produkcji kwasu
hialuronowego. Doskonale się
wchłania i powstrzymuje starzenie się skóry,
100 ml, nr 499066

279 zł

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

1

Szybkie tempo, zgiełk, industrialne otoczenie – jednym
słowem: miasto. Przestrzeń,
która ma wysokie wymagania.
Także wobec kosmetyków.
Co powinno znaleźć się
w kosmetyczce kobiety z metropolii? Spójrz, co dla ciebie
przygotowaliśmy.

4

5

6 Douglas nails hands feet
Pilnik do paznokci o delikatnej strukturze. Zaprojektowany z myślą o kruchych paznokciach, subtelnie je kształtuje,
nr 392082

19,90 zł

2
6

Zdjęcia: Douglas, Shutterstock.com; produkty: Collistar, Clarins, Douglas, Sensai

175 zł

WAKACYJNY MUST HAVE
Konsultacja: Marcelina Michalak

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

WIĘCEJ

o kosmetykach na lato
przeczytasz
w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i iPhone.

39,90 zł

2 Artdeco
Wodoodporny eye-liner
w energetycznym, intensywnym kolorze,
nr 813523

douglas magazyn pl

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

64,90 zł

7
6

1
5

3 Artdeco
Wodoodporny tusz do rzęs
zawierający odżywcze ekstrakty roślinne. Wydłuża i zagęszcza rzęsy,
nr 813534

64,90 zł

2

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

59,90 zł

5 Douglas XL.xs
Woda micelarna z ekstraktem
z róży i oczaru (bez parabenów) pielęgnuje skórę i ułatwia usuwanie makijażu, 50
ml, nr 618404

12,90 zł
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4

6 Douglas XL.xs
Żel pod prysznic (bez parabenów) wzbogacony ekstraktem mięty wodnej oraz
aloesu. Działa rewitalizująco
i nawilżająco,
75 ml, nr 618423

7,90 zł

7 Artemis
CC Cream wyrównuje koloryt
skóry oraz nawilża i regeneruje. Krem minimalizuje też
pierwsze zmarszczki,
50 ml, nr 738234

119 zł

Zdjęcia: Douglas; produkty: Artdeco, Artemis, Douglas

3

M ISTRZOW SKI LO O K
3

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

5

2

1

6

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

31,90 zł

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

27,90 zł

3 NYX
HD Studio Photogenic Foundation,
doskonale kryjący podkład rozświetlający, 36 g, nr 604093

83,90 zł

Zdjęcia: Justyna Gieleta, Make-up: Agnieszka Rudzińska/Phenomenee; produkty: NYX

4
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Zestaw kosmetyków
Laura Mercier
baza pod podkład,
puder sypki utrwalający makijaż Invisible

5x

WHAT-ANNA-WEARS .BLOGSPOT.COM

Zdjęcia: Bartek Molga; produkty: Douglas, Giorgio Armani, Laura Mercier, NYX

Najmodniejsze w tym sezonie usta – czerwone
i matowe! Tom Pecheux radzi, aby przy stosowaniu
karminowej barwy precyzyjnie zaznaczyć kontur ust.
Przydatny w tym celu będzie wielofunkcyjny korektor
(Wonder Pencil).

5x
Zestaw NYX z paletą do makijażu Butt Naked Eyes oraz
kredką Wonder Pencil

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

o blogerce
Annie Skurze i jej makijażu
przeczytasz w magazynie
Douglas w wersji na tablet
i iPhone.

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

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

29,90 zł

Woda perfumowana
50 ml
Giorgio Armani
Si

WIĘCEJ

29,90 zł

24,90 zł

5x

douglas magazyn pl

Tom Pecheux zazwyczaj koncentruje się na łączeniu
przeciwstawnych kolorów. Dlatego tutaj delikatnie
podkreślonej czernią linii rzęs towarzyszy pokryta
matowym (niemal białym) cieniem powieka.
Trwałość makijażu oka gwarantuje baza pod cienie.

Przy tak efektownym makijażu cera musi wyglądać
idealnie. Dlatego ważna jest wysokiej jakości baza pod
podkład oraz lekko rozświetlający podkład mineralny
(bez parabenów i talku). Kości policzkowe powinny być
lekko muśnięte różem.

3x

PREZEN T Y
TYLKO
ONLINE

Kod:

GOLD311

COLLISTAR

Przy zakupie kosmetyków do makijażu
marki Collistar za min. 129 zł
otrzymasz złotą elegancką kosmetyczkę
oraz pędzel do brązera w prezencie*.

DR IRENA ERIS

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

Oferta obowiązuje od 22.07.2014
do 04.08.2014.

ARTEMIS

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

TYLKO
ONLINE

Kod:

LOTION30

L AB SERIES

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

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

Zdjęcia: Douglas; produkty: Artemis, Collistar, Dr Irena Eris, Lab Series

Oferta obowiązuje
w wybranych perfumeriach.

TYLKO Kod:

NY X

GEL125

ONLINE

Przy zakupie dwóch dowolnych
produktów marki NYX otrzymasz
kredkę do powiek 901 Black
w prezencie*.

ZIPPO

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

TYLKO
ONLINE

Kod:

BLACK901

A RT N E R
YO U R P

TY
I N B E AU

MONT BL ANC

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

Zdjęcia: Douglas; produkty: Lanvin, Mont Blanc, NYX, Zippo

Oferta obowiązuje od 15.07.2014.

L ANVIN

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

Oferta obowiązuje
od 15.07.2014.

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

Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM
SZCZECIN GOLENIÓW

Port lotniczy

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

AIRPORT TELEADRESS DATA

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN
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.instagram.com/szczecinairport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

www.youtube.com/user/SzczecinAirport
ADRES ADDRESS

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
Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Tel.: +48 481 75 05

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-

Email: biuropodrozy@airport.com.pl

rami / Tickets can be booked by Telephone:

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod

GG: 6364857

Tel.: +48 512 370 778

biura LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
TRAVEL SERVICE CENTRE

Tel.: +48 502 323 396

przed wylotem. Bilety do nabycia u kierow-

Tel.: +48 947 110 510

cy oraz pod numerem telefonu: +504 188

www.air-transfer.pl

737. / Minibus departs from the LOT office

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 90 minutes

stycznych/ Ticket selling point

before plane departure. Bus tickets availa-

AN-JAN

Tel.: +48 481 7505

Rezerwacja biletów telefonicznie

ble from bus driver and can be booked by

Tel.: +48 481 7625

pod numerami / Tickets can be booked

Telephone: +48 504 188 737.

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

Tel.: +48 943 531 052

PKP

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND

by Telephone:

Welcome Airport Service

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pocią-

Tel.: +48 481 75 03

gów 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

T25 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

66

CZ ARTERY 2014

CHARTERS 2014

KIERUNKI DESTINATIONS
1 ZŁOTE PIASKI– od 20.06.2014 do 12.09.2014
(Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2

HURGHADA – cały rok (Alfa Star)

3 KRETA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
4 ANTALYA – od 18.06.2014 do 24.09.2014
(Itaka, Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
1 ZŁOTE PIASKI – od 20.06.2014 do 12.09.2014
(Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2

HURGHADA – cały rok (Alfa Star)

3 KRETA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
4 ANTALYA – od 18.06.2014 do 24.09.2014
(Itaka, Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)

SZCZECIN

ZŁOTE PIASKI
GOLDEN SANDS

ANTALYA
KRETA
CRETE

HURGHADA
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ROZKŁ AD LOTÓW

LONDYN STANSTED
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

11:00

10:35

FR2466/7

737

..3.5..

11:15

10:50

FR2466/7

737

......7

09:45

09:20

FR2466/7

737

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

22:25

22:00

FR5322/3

737

….5..

22:25

22:00

FR5322/3

737

LIVERPOOL
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1.....

22:10

21:45

7112/1

737

....5..

22:40

22:15

7112/1

737

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NORWEGIAN
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

13:25

13:55

DY1014/5

737

…..6.

15:00

15:30

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

1...5..

19:45

PRZYLOT
ARRIVAL

19:15

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

..3...7

10:25

FLIGHT SCHEDULE

PRZYLOT
ARRIVAL

09:55

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

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

WA R S Z AWA | P L L L OT
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

123456.

09:05

08:40

LO3931/2

Q400

12345.7

21:00

20:30

LO3935/6

Q400

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

68

AKTUALNOŚCI

NEWS

Gorące ceny perfum

		 w Aelia Duty Free

CZY JUŻ WYBRALIŚCIE ODPOWIEDNI DLA SIEBIE ZAPACH NA LETNIE PRZYGODY?
JEŚLI JESZCZE NIE, TO ZAPRASZAMY DO AELIA DUTY FREE NA ZAKUPY
W WYJĄTKOWO ATRAKCYJNYCH CENACH. SUMMER SHOW CZAS ZACZĄĆ!

W

Aelia Duty Free shops (both the shop which
miesiącach w waka-

PACO 100 ml za 89 PLN oraz THIERRY MU-

is located behind the safety control and the

cyjnych sklepy Aelia

GLER MUGLER SHOW 50 ml, KLEIN CK FREE

shop available for all people at the airport,

Duty Free (zarówno

100 ml, HUGO BOSS BOSS FEMME 50 ml oraz

also those who do not travel) have a really

sklep po odprawie bez-

LACOSTE LOVE OF PINK 90 ml za 129 PLN.

hot offer for the selected perfumes for the

pieczeństwa, jak i sklep

w ogólnodostępnej części lotniska, dostępny
także dla osób, które nie planują podróży)

przygotowały wyjątkowo gorącą ofertę na
wybrane perfumy. Dobrze znane i lubiane
zapachy można kupić już za 89 PLN lub 129
PLN. Takiej okazji na można przegapić!
W letniej ofercie znalazły się między
innymi takie zapachy, jak: VERSACE RED
JEANS i BLUE JEANS 75 ml, KLEIN CK IN 2 U dla

niej i dla niego 50 ml czy też PACO RABANNE

holiday months. You can buy well-known
and favorite fragrances for 89 zlotys or 129

IN ENGLISH

Hot Prices of perfumes
in Aelia Duty Free
Have you chosen the right fragrance for
you for the summer adventures? If not,
please, come and visit Aelia Duty Free
and do the shopping in the uniquely low
prices. It’s time for SUMMER SHOW!

69

zlotys. You cannot miss it!
In the summer offer, you can find such
fragrances as: VERSACE RED JEANS and BLUE
JEANS 75 ml, KLEIN CK IN 2 U for her and for

him 50 ml and PACO RABANNE PACO 100 ml
for 89 zlotys and THIERRY MUGLER UGLER
SHOW 50 ml, KLEIN CK FREE 100 ml, HUGO
BOSS BOSS FEMME 50 ml and LACOSTE LOVE
OF PINK 90 ml for 129 zlotys.
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Oslo – nie tylko
egzotyka na wakacje

FOT.: NANISIMOVA - FOTOLIA.COM

SPACER DO PAŁACU KRÓLEWSKIEGO, REJS PO FIORDZIE, RYBY I KAWIOR NA
ŚNIADANIE. I NA KAŻDYM KROKU MUZEUM, JAK CHOCIAŻBY TO Z ŁODZIAMI
WIKINGÓW, NIEPOWTARZALNY GMACH OPERY, RZEKOMO NAJBRZYDSZY RATUSZ,
W KTÓRYM DANUTA WAŁĘSA ODBIERAŁA DLA MĘŻA POKOJOWEGO NOBLA,
MALOWNICZE DREWNIANE DOMKI POROZRZUCANE NAD ZATOKAMI.
TEKST

ELWIRA POSTROŻNA
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slo to najstarsza ze stolic

państw skandynawskich, latem zanurzona w krystalicznej

poświacie. Leży w południo-

wo-wschodniej części kraju,

nad Oslofjorden. Stolica Norwegii to miasto

ekologiczne, choć nowoczesne. Rozległe, choć
sprawiające wrażenie, że wszędzie jest blisko.
Z powodzeniem stolicę Norwegii można
zwiedzać pieszo bądź rowerem. Oczywiście

w Oslo istnieje gęsta sieć autobusów miejskich, tramwajów i kolej podziemna (T-bane),
natomiast przeciwległe brzegi fiordu łączą
liczne promy. Ogromnym ułatwieniem dla
turystów jest Karta Oslo (Oslo Kortet), która
upoważnia do darmowych przejazdów komunikacją miejską w granicach miasta oraz
bezpłatnego wstępu do wszystkich muzeów.
Ponadto, posiadacze karty mają zapewnione
bezpłatne parkowanie i wstęp na baseny oraz
szereg zniżek w restauracjach i hotelach.
Kartę taką można zakupić w hotelach, biurach turystycznych i campingach.

FOT.: LSANTILLI - FOTOLIA.COM

PAŁAC KRÓLEWSKI
Det Kongelige Slott to budowla, która służy
rodzinie królewskiej. Do wzgórza, na któ-

- mieszkał tu 11 lat. Wszystkie pomieszczenia

rym stoi Pałac Królewski prowadzi długa

są zachowane, a pracownia wręcz nietknięta

stym wzgórzu nad zatoką ok. 1300 roku.

ulica Karl Johans Gate przecinająca cen-

od czasu śmierci w 1906 roku. Ibsen Museet

Podczas II wojny światowej w fortyfikacji

trum miasta. Obecnie urzęduje tu król Ha-

pozwala poznać historię życia pisarza.

rald V; dla zwiedzających wstęp możliwy

twierdza została zbudowana na skali-

i samym zamku mieściła się siedziba
władz hitlerowskich.

jest jedynie przez kilka tygodni w okresie

PARK VIGELANDA

letnim (wstęp płatny, na zwiedzanie

Położony w zachodniej części Oslo 80-hek-

RADHUS

należy umawiać się z wyprzedzeniem).

tarowy park rzeźb Vigelanda słynie z 212

Ratusz miejski w Oslo sprawia wraże-

Klasycystyczny w stylu gmach jest jed-

dzieł Gustava Vigelanda. Otwarta prze-

nie surowego i kanciastego, w słoneczny

nym z najbardziej charakterystycznych

strzeń jest nieco oddalona od centrum Oslo.

dzień doskonale komponuje się jednak

budynków stolicy Norwegii, interesujący

Znajdują się tu liczne rzeźby nagich osób,

z błękitnym niebem. Ma dwie wieże, stoi

jest widok sprzed niego i okoliczny park

a w środku parku stoi monument przedsta-

nad brzegiem morza, nieopodal Centrum

(nie wolno się w nim opalać - to wyjątek

wiający splecione ludzkie ciała. Najładniej

Pokojowej Nagrody Nobla. W auli ratusza

pośród tutejszych parków). Codziennie

jest tu w ciepłych porach roku, gdy zielenie-

odbywa się corocznie uroczystość wrę-

o 13:30 stajemy przed okazją obejrzenia

je trawa i drzewa. Park Vigelanda to jedno

czenia tego wyróżnienia.

zmiany warty.

z miejsc obowiązkowych na mapie Oslo.

MUZEUM IBSENA

TWIERDZA AKERSHUS

Nieopodal Pałacu Królewskiego stoi Mu-

13-wieczna forteca Akershus, położo-

medialną „trawę”, która wyrasta w jednej

zeum Ibsena, czyli znanego norweskiego

na w centrum miasta, ukazuje historię

z sal. Na krańcach niektórych źdźbeł znaj-

dramatopisarza (patrząc na front pałacu

i pozostałości średniowiecznego Oslo.

dują się ekrany - wyświetlane są na nich

należy skręcić w lewo i dojść do ulicy, a po

Akerhus, najlepiej zachowany zabytek

zdjęcia laureatów oraz informacje o nich.

jej drugiej stronie ujrzymy już muzeum).

średniowiecza, który leży na sterczą-

W salach na parterze prezentowane są

W budynku tym artysta skończył swój żywot

cym półwyspie. Ta najstarsza norweska

czasowe wystawy dotyczące pokoju.

CENTRUM POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA
Warto tu przybyć, aby zobaczyć multi-
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FOT.: TOMFRY - FOTOLIA.COM

NARODOWE MUZEUM SZTUKI, ARCHITEKTURY
I PROJEKTOWANIA

można oglądać tratwę, którą Thor Heyerda-

LECĘ BO CHCĘ

hl w 1947 r. wraz z pięcioma podróżnikami

Do Oslo można wylecieć z naszego lotniska

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og

przepłynął Ocean Spokojny (z Peru do

w każdy poniedziałek, wtorek, piątek, sobotę.

design powstało z połączenia czterech

Polinezji w czasie 101 dni). Podróżą chciał

Rejsy obsługiwane są prze linie Wizzair oraz

muzeów: Galerii Narodowej (Nasjonalgalle-

udowodnić, że Indianie mogli odbyć taką

Norwegian. Ceny biletów dostępne na stronie

riet) przy ulicy Universitetsgata 13, Muzeum

samą drogę w przeszłości. Jest też Muzeum

przewoźników z aktualnym rozkładem, jak

Sztuki Współczesnej (Museet for sam-

Fram (Frammuseet), chyba najbardziej

również na naszej stronie oficjalnej:

tidskunst) przy Bankplassen 4, Muzeum

interesujące. Pokazuje oryginalny polarny

www.airport.com.pl.

Architektury (Nasjonalmuseet – Arkitek-

statek zbudowany 1892 r., który brał udział

tur) przy Bankplassen 3, Muzeum Sztuki

w kilku wyprawach polarnych organizowa-

Użytkowej (Kunstindustrimuseet) przy St.

nych przez Fridtjofa Nansena oraz Roalda

Olavs gate 1, a także Wystaw Państwowych

Admundsena na biegun południowy.

(Riksutstillinger).

OD KUCHNI
OPERA W SKALE

Z racji klimatu dania są tłuste i wysokoka-

Operę postawiono nad wodą fiordu.

loryczne. To zapewnia ochronę Norwegom,

Kształtem przypomina wystający z morza

którzy jadają dużo nabiału, m.in. sery

lodowiec, a może statek. Zbudowano go na,

(kozie, żółty Jarlsberg), z mięs - baraninę,

a właściwie w skale, bo konstrukcja wcho-

a także mięso renifera, foki i wieloryba.

dzi w nią na prawie 60 metrów. Można więc

Najpopularniejszym dodatkiem do dania

spacerować po jej dachu z białego marmu-

głównego są ziemniaki. Godne polecenia są

ru. Odwiedzający wyglądają z daleka jak

krewetki, wędzony łosoś, kawior z dorsza,

maszerujące po śniegu pingwiny.

kiełbasa z renifera, kozi ser oraz dżemy
z dzikich owoców. Norwegowie specjalizu-

IN ENGLISH

Oslo – not only exotics
on holidays
A visit in the Royal Palace, a cruise around
the fjords, fish and caviar for breakfast.
And a museum at every turn, like for
example the one with Vikings’ boats,
unique opera house, allegedly the ugliest
City Hall which Danuta Wałęsa received
The Nobel Peace Prize granted to her
husband, picturesque wooden houses
scattered around the bays.

WSPOMNIENIA WIKINGÓW

ją się w pieczonych żeberkach świńskich

Na półwysep Bygdoy warto się wybrać

i jagnięcych, serwują głowę owczą w cało-

Oslo, the oldest capital city of the Scandina-

z dwóch powodów. Po pierwsze są tam

ści z oczami, uszami i innymi przybytkami.

vian countries, is immersed in the crystal

osiedla drewnianych, wytwornych domów

Wśród napojów króluje rozpuszczalna

glow in the summer time. It is located in

bogatych Norwegów. Cel drugi, znacznie

kawa, zwykle słaba i gorzka, wszędzie

the south-eastern part of the country, on

ważniejszy, to muzea. Jest tu Muzeum Stat-

można zamówić mleko i napoje orzeźwia-

the Oslofjorden. The capital city of Norway

ków Wikingów (Vikingskipshuset), w któ-

jące. Herbatę pija się sporadycznie, zwykle

is an eco-friendly city, but modern at the

rym są trzy oryginalne łodzie z IX wieku.

owocową. Współczesne Olso jest nowocze-

same time. It is extensive, but it also gives

Wśród eksponatów wystawy znajdują się

sną stolicą wraz z dużą różnorodnością

impression that it is close everywhere from

narzędzia, sanie, powozy konne i drewnia-

dań etnicznych, fast foodów, restauracji

there. The capital city of Norway can be suc-

ne rzeźby. Jest też Muzeum Kon-Tiki, gdzie

i klasycznych kawiarenek.

cessfully visited on foot or by bike. Of course,

72

LOTNISKO

there is a dense net of city buses, trams and

AIRPORT

century, located in the city center shows

tube (T-bane) in Oslo, while the opposite

the history and remains of the medieval

edges of a fjord are connected by numerous

Oslo. Akerhaus, the best preserved medieval

ferries. A great facilitation for the tourists is

building which was built on the protruding

Oslo Card (Oslo Kortet) which enables the

peninsula. This oldest Norwegian fortress

passengers to use the city communication

was raised on the rocky hill on the bay in

within the city boundaries and entrances to

about 1300. During the World War II, there

all museums without any charge. Moreover,

was a seat of Nazi authorities in the fortress

Oslo Card holders can park their cars and

and in the very castle.

can use the swimming pools for free and
have a number of discounts for restaurants

RADHUS

and hotels. This card can be purchased in

The City Hall in Oslo appears to be austere

the hotels, tourist centers and camping sites.

and angular, but it matches perfectly with
the blue of the sky in a sunny day. It has two

THE ROYAL PALACE

towers, is located on the sea coast near the

Det Kongelige Slott is a building which

Nobel Peace Prize Center. In the City Hall’s

serves the royal family. Long Karl Johans

aula is the place where the Nobel Peace Pri-

Gate Street, cutting across the city center

ze Award Ceremony takes place every year.

leads to the hill which the Royal Palace is

Położony
w zachodniej
części Oslo
80-hektarowy
park rzeźb
Vigelanda słynie
z 212 dzieł Gustava
Vigelanda
also The Kon-Tiki Museum where you can

built on. Now, the current monarch is King

THE NOBEL PEACE CENTER

see the raft which Thor Heyerdahl with five

Harald V. The tourists can visit the palace

The place is worth visiting in order to see

others travelers travelled across the Pacific

only for a couple of weeks in the summer

the electronic ‘grass’ which grows in one of

Ocean in 1947 with (From Peru to Polynesia in

season (the entrance is charged and the visit

the rooms. On the ends of some grass blades,

the time of 101 days). He wanted to prove with

should be booked in advance.) The building

there are screens displaying the photo-

his expedition that the indigenous inhabitants

with a classical architecture style is one of

graphs of Noble winners and information

from America could have made the same

the most characteristic building in the capi-

about them. Temporary peace exhibitions

journey in the past. There is also the Fram

tal city of Norway. The view from before the

are held in the rooms on the ground floor.

Museum (Frammuseet) which is probably the
vessel built in 1892, which took part the polar

among the local parks.) Every day at 13.30,

THE NATIONAL MUSEUM OF ART, ARCHITECTURE AND DESIGN

you have a chance to watch the changing of

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og de-

Roald Amundsen to the Polar Regions.

the guard.

sign was formed of four museums: National
Gallery (Nasjonalgalleriet) on Universitet-

CUISINE

THE IBSEN MUSEUM

sgata13, the Museum of Contemporary Art

Due to the climate, the dishes here are fat
and high-calorie. It provides protection to the

palace is interesting as well as a nearby park
(you cannot suntan there – it is an exception

most interesting. It shows the original polar
expeditions organized by Fridtjof Nansen and

Near the Royal Palace, there is the Ibsen Mu-

(Museet for samtidskunst) on Bankplassen

seum, the museum of the famous dramatist

4, The National Museum – Architecture on

Norwegians who eat a lot of dairy products

(when looking on the front of the palace, you

Bankplassen 3, The Museum of Decorative

like cheese (goat’s milk cheese and hard

need to turn left and reach the street, on the

Arts and Design on St. Olavsgate 1 as well as

Jarlsberg cheese), mutton as well as meat

opposite side of the street, there is the mu-

National Exhibitions (Riksutstillinger).

seum.) In the building, the artists ended his

of reindeers, seals and whales. Potatoes
are added to the main course most frequ-

life – he had lived there for eleven years. All

THE OSLO OPERA HOUSE

the rooms are preserved and the workshop

The Opera House was built on the waters of

reindeer sausage, goat’s milk cheese and

is left almost intact since his death in 1906.

fjord. Its shape resembles a glacier protru-

wild berry jams are worth recommending.

Ibsen Museet enables the tourists to learn the

ding out of the sea or even a ship. It was ra-

The Norwegians specialize in roasted pork

history the dramatist’s life.

ised on, or actually in the rock, since the con-

and lamb ribs, they serve a whole ship’s head

struction goes into it for 60 meters. Thus, you

with eyes, ears and other specialties. The

ently. Prawns, smoked salmon, cod caviar,

THE VIGELAND PARK

can walk on its roof made of white marble.

most popular drink is instant coffee, regular,

Located in the western part of Oslo, the

The visitors look from the distance as if they

weak and bitter, everywhere you can order

Vigeland sculpture park of the size of 80

were marching penguins on the snow.

hectares is famous for its 212 works by Gu-

milk and refreshing drinks. Norwegians
don’t drink tea often, but if so, it is fruit tea.

stav Vigeland. The open space is a bit distant

THE MEMORIES OF THE VIKINGS

Contemporary Olso is the modern capital

from the city center of Oslo. There are

There are two reasons to visit the Bygdøy

city with diversity of ethnic dishes, fast foods,

numerous sculptures of nude figures, and

peninsula. Firstly, there are the estates of

restaurants and classic cafés.

there is a monuments showing the human

wooden houses, the elegant houses of rich

figures embracing one another. The place

Norwegians. The second reason, much more

TRAVEL

looks most beautifully in the warm season,

important, is a number of museums. There is

You can fly to Oslo from our airport on every

when the grass and trees are green. Vige-

the Viking Ship Museum (Vikingskipshuset)

Monday, Tuesday, Friday and Saturday. The

land Park is one of must-see place in Oslo.

where there are three original ships from

flights are operated by Wizzair and Norwe-

the 9h century. Among the showpieces of the

gian Airlines. The ticket prizes are available

AKERSHUS FORTRESS

exhibition, there are also tools, sleighs, horse

online, on the website of the airlines with

The Akerhaus Fortress from the 13th

carriages and wooden sculptures. There is

the current flight schedule as well as on our
official website, www.airport.com.pl.
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Jan Paweł II w Goleniowie

IN ENGLISH

John Paul II
in Goleniów

JAN PAWEŁ II W GOLENIOWIE - FOT. ZBIORY OŚRODKA DOKUMENTACJI DZIEJÓW ZIEMI GOLENIOWSKIEJ

Twenty seven years has passed on June
11th since the visit of Pope John Paul II
in Szczecin. It’s worth mentioning the
episode which took place at our airport.
The third Pope’s pilgrimage do his home-

11 CZERWCA MINĘŁO 27 LAT OD WIZYTY PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W SZCZECINIE. WARTO TUTAJ WSPOMNIEĆ O EPIZODZIE, JAKI MIAŁ
MIEJSCE NA NASZYM LOTNISKU.

land lasted from June 8th to June 14th 1987.
During his stay, he visited 9 cities, which
wouldn’t have been possible without fast
air transport. When the route of the pilgrimage was being planned, it turned out that

TEKST

a refueling stop in Goleniów was necessa-

KORNELIUSZ ZIOŁO

ry. The protection of the airport during the
visit of such an important person was not

T

rzecia pielgrzymka Ojca Świę-

so easy. The entire undertaking was code-named ‘Zorza-II’. The approach to the
Dwa samoloty Jak-40 wylądowały

runway was secured by the soldiers from

tego do ojczystego kraju trwała

w Goleniowie o godz. 10:20. Ojciec Święty

od 8 do 14 czerwca 1987 roku.

przesiadł się do śmigłowca Mi-8 i odle-

the access roads to the airport. The full re-

W tych dnach odwiedził on

ciał na mniejsze lotnisko Szczecin-Dąbie.

adiness was reached on June 10th at 18.00

dziewięć miast, co nie byłoby

Podobnie jak podczas poprzednich wizyt

and it lasted until 18.00 next day, when

the storm sub-nits. The police controlled

możliwe bez szybkiego transportu lotnicze-

na biało-niebieskich Mi-8 zamalowano

the Pope left Goleniów for Gdynia. Among

go. Planując trasę pielgrzymki konieczne

wszystkie znaki identyfikujące je z lot-

others, the Pope John Paul II was greeted

okazało się międzylądowanie w Goleniowie.

nictwem wojskowym. Jana Pawła II na

at the airport by the Bishop, Kazimierz

Zabezpieczenie lotniska na czas wizyty tak

lotnisku przywitali m.in. bp Kazimierz

Majdański and the Provincial Governor,

ważnej osoby nie było łatwe. Całemu przed-

Majdański oraz wojewoda Stanisław Ma-

Stanisław Malec as well as a group of the

sięwzięciu nadano kryptonim „Zorza-II”.

lec, a także grupa wiernych z Goleniowa.

faithful from Goleniów. In Szczecin, the
Pope celebrated the Holy Mass on Jasne

Podejście do pasa zabezpieczali żołnierze

W Szczecinie Ojciec Święty odprawił mszę

z pododdziałów szturmowych. Drogi dojaz-

na Jasnych Błoniach dla blisko 700 tys.

Błonie for nearly 700 thousand people.

dowe do portu kontrolowała policja. Pełną

osób. Już po uroczystościach, przed odlo-

After the celebrations, before his departu-

gotowość osiągnięto 10 czerwca o godz. 18:00,
a trwała ona do godz. 18:00 dnia następnego,
kiedy to papież odleciał do Gdyni.

tem z Goleniowa, Jan Paweł II powiedział:
„Dbajcie o ludzi, służcie Ziemi Szczecińskiej,
bo to nasz wielki skarb”.

74

re from Goleniów, John Paul II said: “Take
care of people, serve the Szczecin Land,
since it’s our great treasure.”

