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przeglądy co 30 000 km
• 32 konfiguracje siedzeń
• 5-7 miejsc siedzących
• spalanie 6,4 l/100 km (cykl mieszany)
• silnik Diesla 170 KM
•
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Emisja CO2 dla silnika Diesla 170 KM wynosi 169 g/km.

www.fiat.pl
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powitanie / welcome

Szanowni Państwo,
Ladies and gentlemen,

i oto mamy długo wyczekiwany rok 2012. Rok, który większości Polaków
kojarzy się z wielkim piłkarskim świętem – z Mistrzostwami Europy. W Eurolocie
do Mistrzostw przygotowujemy się od dawna. Nasze bezpośrednie połączenia
międzymiastowe, uruchomione w ubiegłym roku, były pierwszym krokiem w tym
kierunku, wszak połączyliśmy już Gdańsk z Wrocławiem, a więc dwa ważne
ośrodki tej wyjątkowej imprezy. W Krakowie mecze co prawda odbywać się
nie będą, ale z pewnością wielu Gości wykorzysta okazję by zwiedzić to wyjątkowe miasto, a samoloty eurolot.com latają do Krakowa zarówno z Gdańska
jak i z Poznania. Już wkrótce przedstawimy też Państwu naszą nową siatkę
połączeń – jeszcze bardziej dopasowaną do potrzeb i oczekiwań Pasażerów.

and here we are in a long expected year 2012. The year, that most of Poles
associate with the great football festival – the European Championships.
In Eurolot, we have been preparing for the Championship for a long time. Our
direct domestic connections, launched last year, were the first step towards these
preparations; we have already linked Gdańsk and Wrocław -two important Sports
Centres of this unique event. Although in Kraków there will not be any matches
played; many guests will certainly use the opportunity to explore this unique
cityand the airplanes of eurolot.comfly to Kraków both from Gdańsk and from
Poznań. Soon, we will present our new network of connections to you – even
more targeted to the needs and expectations of Passengers.

Rok 2012 to także rok Olimpiady. Na Igrzyskach na pewno zobaczymy naszych
siatkarzy, którym jako Oficjalny Przewoźnik Polskiej Siatkówki już dziś gratulujemy
kwalifikacji i życzymy sukcesów!

The year 2012 is the year of the Olympic Games as well. At the Olympics, we
will see our volleyball players for sure. As the Official Carrier of Polish Volleyball
Team, as early as today, we congratulate them and wish them success!

Szanowni Państwo, Nowy Rok to czas snucia planów na przyszłość ale też
czas podsumowań ubiegłorocznych dokonań. Tu mogę z dumą powiedzieć, że
mamy wiele powodów do zadowolenia. Udało się nam to, co zaplanowaliśmy,
a na co Pasażerowie czekali od lat – latamy po kraju! Oczywiście wiele jest
jeszcze do zrobienia i wciąż staramy się udoskonalać naszą ofertę oraz serwis.

Ladies and Gentlemen, the New Year is a time of devising plans for the future,
but also a time of summaries of last year's accomplishments. Here, I can proudly
say, that we have many reasons for satisfaction. We have succeeded in what
was planned, on what passengers were waiting for years – we provide domestic
flights. Of course there is still much work to do, and we are still trying to improve
our products and services.

Wiele się jednak nam udało i wszystkim, którzy nam w tym pomogli – Pracownikom Eurolotu, naszym partnerom w Portach Lotniczych, Biurach Podróży,
w Urzędach, i wszystkim, z którymi budujemy krok po kroku nasze międzymiastowe połączenia, chcę bardzo podziękować.
Państwu – naszym Pasażerom – dziękuję przede wszystkim za zaufanie, jakim
obdarzają Państwo naszą linię. Każdego dnia staramy się tego zaufania nie
zawieść.
Wracając zaś do noworocznych postanowień, obietnic i planów – nasze
dotyczą przede wszystkim rozwoju siatki własnych połączeń. Chcemy latać
z Państwem więcej i dalej. To już wkrótce.
Na razie zaś zachęcam by lot umiliła Państwu lektura naszego magazynu.
Na pokładzie ma on silnych konkurentów w postaci tygodników Newsweek
czy Auto Świat, ale, jako że konkurencja pozytywnie wpływa na jakość, mam
nadzieję, że i na nasz magazyn znajdą Państwo czas – jeśli nie na pokładzie,
to w domu, w końcu to egzemplarz przygotowany specjalnie dla Państwa, tak
by Każdy mógł zabrać sobie z lotu, troszeczkę Eurolotu.

We have nevertheless achieved a lot, and I want to thanks all those who helped
us - Eurolot Employees, our Partners in Airports, Travel Agencies, Offices, and
those with whom we build our international connections step by step.
And You – our Passengers – thank you, first of all, for putting your trust in our
Airline. Every day we try not to disappoint the trust.
Coming back to the New Year's resolutions, promises and plans, our concern, as
I mentioned, is above all to develop our own network of connections. We want
to fly with you more and more. And this time will come soon.
For now, I encourage you to read our magazine and make your journey even
more pleasant. It has strong competitors; like Newsweek weekly or Auto Świat,
but since the competition has a positive effect on the quality, I hope that you
will find some time for our magazine – if not on board, then at home. This is the
copy prepared especially for You, so that everyone could take away something
from the flight, a bit of Eurolot.
I wish You the Magnificent Year 2012

Życzę Państwu Wspaniałego Roku 2012
Mariusz Dąbrowski
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Styczeń zwykle szybko werfikuje, których postanowień, mimo
najbardziej szczerych chęci, nie zrealizuję przez kolejne jedenaście miesięcy. Nie lamentuję wtedy nad sobą, ponieważ wiem,
że kiedy Nowy Rok stanie się znajomo stary i nadejdzie moment
jego podsumowania, znowu stwierdzę, że najważniejsze cele
zostały osiągnięte.

January usually quickly verifies, which resolutions, despite
of the most sincere desire, I will not be able to realize over
the next eleven months. I do not lament because I know that
when the New Year will get a bit familiar and it will come to
a windup time, again I will say that most of important aims
have been achieved.

Życie lubi przetasować nawet najlepiej opracowany harmonogram. Dlatego tak bardzo potrzebujemy dystansu do naszych
planów. W imieniu całej Redakcji życzę Państwu szczęśliwego
Nowego Roku! Na pewno się uda.

Life likes to shuffle even the best prepared schedule. That is
why we need the distance to our plans so much. On behalf
of the editorial I wish you a Happy New Year! For sure we
will succeed.

Tomasz Hilbert
Redaktor naczelny

Tomasz Hilbert
Editor-in-chief
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Fot. M. Sigmund

Eurolot news

Inauguracja połączeń z Warszawy i Gdańska do Popradu
Inauguration of flights from Warsaw and Gdańsk to Poprad
8 grudnia linie lotnicze Eurolot zainaugurowały rejsy z Gdańska i z Warszawy
do Popradu, malowniczego lotniska położonego w sercu słowackich Tatr,
oddalonego kilkadziesiąt kilometrów od Zakopanego. Podczas inauguracyjnego rejsu z Gdańska na pokładzie było blisko 30 Pasażerów, w rejsie
z Warszawy – około 40.

On 8th of December 2011, Eurolot airline inaugurated flights from Gdańsk and
Warsaw to Poprad, a picturesque airport located in the heart of Slovakia's
Tatra Mountains, several dozens of kilometres from Zakopane. During the
inaugural flight from Gdańsk there were nearly 30 Passengers on board, and
roughly 40 – from Warsaw.

Połączenie będzie realizowane w czwartki i niedziele. Samolot ATR-42-500
z Gdańska wyleci o godzinie 17.45, rejs w Tatry potrwa 1 godzinę i 45
minut. W lot powrotny z Popradu uda się o godzinie 20.00. Z Warszawy
samolot wyleci o 18.30, a podróż będzie trwała półtorej godziny, w drogę
powrotną maszyna wystartuje o 20.30. Rozkład niedzielny wygląda nieco
inaczej – wylot z Gdańska do Popradu o godzinie 14.00, a powrót (wylot
ze Słowacji) o godzinie 20.15. W międzyczasie przewidziano lot z Popradu
do Warszawy o godzinie 16.15 i z Warszawy na Słowację o godzinie 18.15.

Connection to Poprad is carried out on Thursdays and Sundays. ATR-42-500
aircraft from Gdańsk takes off at 5.45 p.m., the flight to the Tatra Mountains
takes 1 hour and 45 minutes. The return flight from Poprad starts at 8.00 p.m.
The aircraft from Warsaw takes off at 6.30 p.m., the journey lasts one hour
and a half. A Sunday schedule looks a bit different – the take off from Gdańsk
at 2.00 p.m., and the return (the take off from Slovakia) at 8.15 p.m. In the
meantime, the flight from Poprad to Warsaw at 4.15 pm and from Warsaw
to Slovakia at 6.15 p.m. are provided.

Rozkład lotów ułożono w taki sposób, aby zapewnić Pasażerom możliwość zarówno krótszych wypadów weekendowych – od czwartkowego
popołudnia do niedzielnego wieczoru, jak również pobyty tygodniowe.

The flight schedule has been arranged in a way to provide passengers with
the opportunity of both shorter weekend trips – from Thursday afternoon to
Sunday evening, as well as week-long stays.

Rejsy Eurolot w Tatry to pierwsze regularne międzynarodowe połączenie
przewoźnika w jego własnej siatce połączeń.

Eurolot flights to the Tatra Mountains are the carrier’s first regular international
flights in its own network of connections.

Szczegółowy rozkład wszystkich lotów eurolot.com na s. 48

You will find detailed schedules for all eurolot.com flights on page 48

Komfort dla naszych Pasażerów. Usługa transferu z lotniska Kraków-Balice do Zakopanego
Convenience for our passengers. Transfer service from the Kraków-Balice Airport to Zakopane
Od 19 grudnia 2011 roku we współpracy z firmą przewozową VIA VISTULA
uruchamiamy usługę transferu pomiędzy portem lotniczym Kraków-Balice
a Zakopanem i innymi miejscowościami na Podhalu (m.in. Rabka, Nowy
Targ, Bukowina Tatrzańska). Przewóz Pasażerów odbywa się w systemie
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Since 19th of December 2011 in cooperation with the transport company VIA VISTULA a transfer service from Kraków-Balice Airport
to Zakopane and other destinations in the Podhale (including Rabka,
Bukowina Tatrzańska) have now been possible. The company provides a

„od drzwi do drzwi”, tzn. z parkingu przed terminalem krajowym portu
lotniczego Kraków-Balice pod wskazany adres, podobnie w drodze powrotnej. Przejazd jest realizowany komfortowym, klimatyzowanym busem
marki Mercedes. Transfery skoordynowane są z rejsami Eurolot na trasie
Gdańsk-Kraków i Kraków-Gdańsk. Cena przejazdu wynosi 69 PLN od
osoby (w relacjach do miejscowości w powiatach tatrzańskim, nowotarskim
i suskim), 49 PLN (w relacjach do miejscowości w powiecie myślenickim).
Przewóz bagażu jest bezpłatny. W przypadku przejazdu grupowego cena
biletu jest obniżana dla 2 i 3 osoby o 10%, dla 4-8 osoby o 20%. Dla najmłodszych Pasażerów w busie zamontowane zostaną foteliki – wystarczy
wcześniej powiadomić o tym przewoźnika.
Rezerwacja przejazdu oraz informacje o przewozie pod adresem:
www.viavistula.pl/site/register

"door to door" service, i.e. from the domestic terminal parking of KrakówBalice Airport to the indicated address. The same concerns the way back.
Transport is provided with an air-conditioned Mercedes bus. Transfers are
coordinated with Eurolot Kraków – Gdańsk, and Gdańsk – Kraków connections. The fare is 69 PLN per person (in relation to destinations in the
districts of Tatra – Sucha Beskidzka district and Nowy Targ district), 49 PLN
(in relation to destinations in the Myślenice district). The carriage of luggage
is free. In case of a group travel, the ticket price is reduced by 10% – for 2-3
people and by 20% for 4-8 people. For the youngest Passengers the child
seats can be installed – it’s just necessary to notify the carrier in advance.
Booking and information at:
http://www.viavistula.pl/site/register

Niestandardowa promocja połączeń eurolot.com do Małopolski i Popradu
Unusual promotion of euro lot.com connections to Małopolska and Poprad
Mieszkańców wielkich miast zaskoczył w grudniu widok otoczonych śniegiem jacuzzi z naszymi hostessami. W ten oto niecodzienny sposób wraz
z Małopolską i Bukovina – Terma Hotel Spa promowaliśmy region, do
którego dzięki naszym połączeniom do Krakowa i Popradu można dostać
się z Gdańska, Warszawy i Szczecina zdecydowanie łatwiej i szybciej niż
kiedyś. Każdy, kto odwiedził nas na nietypowym stoisku, miał szansę wygrania biletu na połączenie Eurolot oraz wejściówki i tygodniowego pobytu
w Bukovina – Terma Hotel Spa.

The residents of big cities were surprised in December by a view of large
indoor baths, surrounded by snow, with our hostesses in. In this very unusual
way we promoted, together with Małopolska and Bukowina-Termal Hotel
Spa, the region which is definitely easier and faster to get from Gdańsk,
Warsaw and Szczecin than it used to be before, thanks to our flights to
Kraków and Poprad. Everyone who visited us at the unusual stand had
a chance to win a Eurolot flight ticket as well as day tickets and week-long
stays in Bukovina – Terma Hotel Spa.

Mikołajki na pokładzie eurolot.com / Saint Nicholas on board of eurolot.com aircraft
6 grudnia Mikołaja nie mogło zabraknąć na pokładach
naszych samolotów. Pasażerów porannych rejsów
z Gdańska do Krakowa i Wrocławia z pewnością
zaskoczyła postać Świętego, który na wysokości 25
tysięcy stóp wyszedł z kokpitu i zaczął rozdawać podarunki – upewniwszy się wcześniej, czy wszyscy byli
grzeczni. Nawet najbardziej zapracowani biznesmeni
na chwilę odłożyli laptopy, by zamienić dwa słowa
z Mikołajem. A ten, korzystając z okazji, napominał
ich, by w nawale pracy, nie zapominali o własnych
dzieciach. Były drobne prezenty, nie mogło zabraknąć
pamiątkowych fotografii. Mikołaj spawił, że każdy,
nawet najbardziej dorosły Pasażer, na chwilę wrócił
do lat dzieciństwa, a uśmiech pozostał na pokładzie
jeszcze długo po tym, jak Święty wrócił do kokpitu.

On 6th of December, Saint Nicholas could not have
been missed on board of our aircraft. The passengers
of morning flights from Gdańsk to Kraków and to
Wrocław certainly were surprised by the figure of the
Saint, who at an altitude of 25,000 feet, got out of the
cockpit and began handing out presents – making sure
in advance that the passengers were all polite. Even the
busiest businessmen put down their laptops for a moment, just to chat a little with Saint Nicholas, who took
the opportunity to admonish them not to forget about
their children, even when having a mountain of work
to do. There were small gifts. Commemorative photo
could not have been missed, too. Saint Nicholas made
everyone, even the most adult passenger, got back
to their childhood for a moment. The smile remained
on board long after the Saint returned to the cockpit.
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Dokąd lecicie w Nowym Roku?
Where are you flying in the New Year?

Nasi bagażowi eksperci wyszukali kilka nowości, które mogą Wam się
przydać podczas styczniowej podróży. Spakowani? To do zobaczenia
na miejscu! / Our baggage experts have selected some news that may be
useful to you, during the January trip. Packed? See you at your destination!

Do Zakopanego – na narty:
To Zakopane for skiing:

Podróżna torba narciarska Dynastar Cargo ma pojemność aż 127 litrów, dwie przepastne główne komory, wysuwaną aluminiową rączkę oraz kółka. Liczne przegrody ułatwiają
zapakowanie niezbędnych akcesoriów. / Dynastar Ski Travel Bag Cargo of capacity
of 127 liters, with two voluminous main compartments, an aluminum sliding handle and
wheels. Many compartments make it easy to pack necessary accessories.
Cena / price 879 zł
Ski Team

Do Gdańska – na koncert:
To Gdansk, on the concert:

„Take Me Away”: na wiosnę s.Oliver zapowiada Festiwal Kolorów. Do zobaczenia pod sceną w chinosach i jeansach z nowej
kolekcji! / "Take Me Away": s.Oliver announces the Festival of
colours. See you at the scene wearing chinos and jeans from
the brand new collection!
Cena / price 259 zł
s.Oliver

Do Bukowiny Tatrzańskiej – na slalom:
To Bukowina for ski slalom:

„Narciarstwo od A do Z” Marcina Szafrańskiego i Macieja Bydlińskiego to pięknie wydane
kompendium wiedzy nie tylko o technice jazdy. Książka + DVD / "Skiing from A to Z" by Marcin
Szafrański and Maciej Bydliński is a beautifully published compendium of knowledge, not only
about skiing techniques. Book + DVD.
Cena / price 49 zł
www.ski-boot-service.pl
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Do Wrocławia – na zakupy:
To Wrocław for shopping:

Seletti IT’S MINE! – nylonowy pasek do walizki z opcją personalizacji przyda się,
kiedy przyjdzie pora spakować zakupy w powrotną drogę. Wzmocni i wyróżni walizkę. / A nylon strap for Seletti IT'S MINE suitcase with the personalization option
will be useful when the time comes to pack your purchases for your way back. It will
strengthen and highlight the suitcase.
www.ipnoticshop.pl

Do domu – odpocząć:
Home to take some rest:

Kosmetyki J.S.Douglas Söhne łączą nostalgię i współczesność. Każda
seria pielęgnacyjna poświęcona jest innemu zagadnieniu i zawiera jeden do
dwóch składników głównych. / J.S. Douglas Söhne cosmetics combine
nostalgia and modernity. Each care series is devoted to a different issue and
includes one or two main components.
Cena / price 20-66 zł
Tylko w perfumeriach Douglas / Only in the Douglas perfumeries

r e k l a m a
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Destynacja / Destination
euroregion

Podhale – kraina niezwykła
Podhale – the Outstanding Land

„(…) – a teraz zobaczymy Twoje Podhale. Skoro stanęli na miejscu,
Pan Bóg aż oczy przetarł: – Coś Ty tu porobił?!? – zakrzyknął…”*
"(...) – And now we will see your Podhale. As they stood on the premises,
God rubbed his eyes – what have you done here?!? – He yelled..."*
Marta Peksa
Wciąż żywe legendy, przyśpiewki i tańce, oscypki, ciupagi, niebywała architektura, Tatry, juhasi, niepowtarzalna gwara i zauważalny
wszędzie folklor. Podhale przesycone jest kulturą i historią. To jeden
z nielicznych regionów Polski, gdzie sztuka ludowa, tradycja i zwyczaje zachowały się do dziś. Podhale nie jest jednak skansenem,
to przede wszystkim doskonałe miejsce dla miłośników sportów.
Zimą narty i snowboard na świetnie przygotowanych stokach,
oraz ski-alpinizm z dala od wyciągów i zatłoczonych tras. Wiosną
i latem atrakcji przybywa. Tatry kuszą turystyką pieszą, rowerową
i jaskiniową. Można po prostu wsiąść na rower lub ruszyć biegiem
jedną z niezliczonych tras górskich. Dla odważnych Podhale z lotu
ptaka – paralotniarstwo cieszy się tutaj ogromnym powodzeniem.
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Legends that are still alive, chants and dances, oscypek cheese
(a smoked cheese made of salted sheep milk exclusively in the Tatra
Mountains), ciupagi (a kind of an alpenstock, a long wooden pole
used by shepherds), incredible architecture, Tatra Mountains, Juhasi
(young shepperds), the unique local dialect and folklore noticeable
everywhere. The Podhale is imbued with culture and history. This
is one of the few Polish regions where the folk art, traditions and
customs have survived to this day. The Podhale is not a open-air
museum, above all, it is a great place for sports lovers. In winter –
a perfect place for skiing and snowboarding on well-prepared slopes,
but also ski – mountaineering away from the lifts and crowded slopes.
In spring and summer, there are even more and more tourists at-

Na tych, którzy w wodzie czują się jak ryba, czeka cała gama sportów wodnych: spływy kajakowe, hydrospeed, rafting. Na Podhalu
jest bowiem wszystko i tak jak na góralskim stole: niczego nie
może zabraknąć!

Zdjęcie z Misiem poproszę!
Stolica Tatr, na którą dumnie spogląda Giewont, najwyższy szczyt
Tatr Zachodnich, położona jest kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa
i niedaleko słowackiej granicy. To tutaj na osławionych Krupówkach,
najbardziej popularnej ulicy w mieście, znaleźć można najlepsze
oscypki, wypić jedyną w swoim rodzaju herbatę z rumem, zjeść
obfite i sycące dania kuchni góralskiej, kryjące się pod tajemniczymi nazwami, jak na przykład: siuto łowca w sabaśniku dusono,

co w wolnym tłumaczeniu oznacza po prostu pieczeń baranią
w sosie własnym… Bo w Zakopanem, nawet jeśli polski to nasz
rodzimy język, możemy mieć problemy ze zrozumieniem tego, co się
do nas mówi. Wieczorami, w gęsto rozsianych karczmach posiłek
zjemy przy akompaniamencie skrzypiec, akordeonu i wiolonczeli.
Zakopane jest bowiem przesycone kulturą regionalną i na każdym
kroku natknąć się można na jej ślady. Starzy górale opowiedzą nam
dziewiętnastowieczne legendy, na wszechobecnych straganach
kupimy ręcznie struganą ciupagę, saniami wybierzemy się na kulig, a jakiś „tubylec” zrobi nam zdjęcie z… białym niedźwiedziem.
Zakopane to także prawdziwa skarbnica zabytków, szczególne
wrażenie robi starówka z unikatowymi drewnianymi chałupami.
Można tutaj również odwiedzić kilka muzeów, także tych poświęconych życiu: Kornela Makuszyńskiego, Jana Kasprowicza, Karola
Szymanowskiego. Warto zwrócić uwagę na liczne zakopiańskie
pomniki i architektoniczne detale góralskich domów. W górnej części
miasta znajdują się obiekty sportowe: znane w całej Polsce trasy
biegowe, wyciągi krzesełkowe i kompleks skoczni narciarskich.

Fot. istock

Na stoki, gotowi, start!

tractions. The Tatra Mountains tempt tourists into hiking, biking, or
caving. You can also get on the bike, or go on mountain course over
one of countless mountaintrails. For the courageous people – the
Podhale from the air – paragliding is very popular here. For those
who feel water like a fish, a whole range of water sports is waiting
kayaking, hydrospeed, rafting. There is everything in the Podhale,
as on a highlander's table: nothing can be missing.

A photo with the Bear please!
The capital of the Tatra Mountains, Giewont looks proudly at, the
highest peak in the Western Tatras, is located several kilometers
from Kraków and at the same time, near the Slovak border. The
well-known albo famous Krupówki is here, the most popular street

in town, where you can find the best oscypek cheese, enjoy unique
tea with rum, eat hearty and filling mountain cuisine dishes, hiding
under mysterious names such as: Siuto łowca w sabaśniku dusono,
which freely translated means simply- roast mutton in its own juices.
In Zakopane, even though Polish is our native language, we may
have difficulty understanding what one says to us. In the evenings,
in the densely spread taverns, we will have a meal to the accompaniment of violin, accordion and cello. Zakopane is replete with
the regional culture and every step you take you come up against it.
The old highlanders will tell us the nineteenth-century legends, at the
ubiquitous stalls we can buy a handmade ciupaga, we can choose
a sleigh ride, and a "local" will take us a photo with... a white bear.
Zakopane is also a real storehouse of monuments; the old town is
filled with unique, wooden cottages. Here you can also visit several
museums, including the biographical, such as Kornel Makuszynski’s,
Jan Kasprowicz’s, Karol Szymanowski’s museums. The numerous
monuments of Zakopane, or architectural details of highlanders'
homes are worth noticing. In the upper part of the city sports facilities are located: well known in Poland, cross-country trails, chairlifts
and the complex of ski jumping hills.

Ta miejscowość, to mekka amatorów snowboardingu i narciarstwa.
Położona zaledwie 15 km od Zakopanego, w dyscyplinach zimowych stanowi dla niego groźną konkurencję. Mowa o Bukowinie
Tatrzańskiej. Są tu 22 wyciągi narciarskie, zróżnicowane co do
długości i stopnia trudności. Bez problemu przy każdym z nich
zaparkujemy samochód, wypożyczymy sprzęt, a w przerwach
między zjazdami najemy się do syta w pobliskiej karczmie góralskiej.
Nie bez powodu mówi się o niej Dach Podhala – stąd wszystkie drogi opadają w dół, więc amatorzy zjazdów na dziewiczym

On the slopes, ready, go!

* „Legenda o Podhalu”, Władysław Orkan

* The Legend of the Podhale by Władysław Orkan

This place is the Mecca of snowboarding and skiing amateurs.
The place is situated just 15 km from Zakopane, and if it comes to
winter disciplines it is its serious competitor. It is Bukowina Tatrzańska.
There are 22 ski lifts, varied in length and the degree of difficulty.
We can easily park the car at the bottom of the mountain, borrow the equipment, and during skiing breaks we will eat our fill in
a nearby mountain inn. Not without reason Bukowina is said to be
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terenie z pewnością znajdą coś dla siebie. Zadowoleni będą także
miłośnicy narciarstwa biegowego, choć bieganie po Bukowinie
nie należy do najłatwiejszych, jest to jednak najlepszy sposób
na poznanie okolicy. Dla wytrwałych: bieg do Nowego Targu lub
pobliskiej Białki Tatrzańskiej, Gliczarowa albo Małego Cichego.
Z Bukowiny wiedzie też popularna trasa turystyczna do Morskiego
Oka, która jest także międzynarodowym traktem handlowym ze
Słowacją – to ciekawostka dla tych, którzy zdecydowanie bardziej
wolą chodzić. Bukowina Tatrzańska słynie także z przepięknych
widoków i bogatych tradycji góralskich. To gmina, która rozciąga się
na dwóch zróżnicowanych kulturowo terenach: Podhalu i Spiszu.
Spotykają się tutaj trzy kultury: górali podhalańskich i spiskich,
a także karpackich Romów. Wszyscy po dziś dzień kultywują swoje
obyczaje, muzykę i strój. Zapewne dlatego Bukowina Tatrzańska jest
gospodarzem corocznego Góralskiego Karnawału, który odbywa
się zimą i ma na celu kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych. Natomiast latem organizowane są tam Sabałowe Bajania.
To ogólnopolska impreza folklorystyczna, na której można posłuchać
opowieści najprawdziwszych bajarzy ludowych. W spiskich wioskach
odnajdziemy zabytki architektury drewnianej, które warto porównać
z podhalańskimi: zagrodę sołtysów, szałasy pasterskie w Jurgowie
oraz zagrodę bogatych gospodarzy spiskich w Czarnej Górze.
Po takich krajoznawczych przechadzkach możemy zrelaksować
się w bukowińskich termach.
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the roof of the Podhale region – from here all routes go down, so the
amateurs of virgin slopes will surely find something for themselves.
Cross-country skiing fans will also be satisfied, Although running
around Bukowina is not easy, but this is the best way to explore
the area. For persistent ones, running to Nowy Targ, nearby Białka
Tatrzańska, Gliczarowa or to Małe Ciche can be a challenge and
a great fun. A popular walking route to Morskie Oko lake, that is also
an international trade route with Slovakia, also starts from Bukowina.
It is a curiosity for those who prefer walking. Bukowina Tatrzańska
is famous for its beautiful views and rich traditions of highland. This
is a commune that extends on two culturally diverse areas: Podhale
and Spiš. Three cultures meet here. Spiš highlanders, Tatra highlanders and the Carpathian Romani People. All groups, till present day,
cultivate their customs, music and costume. Probably because of
it, Bukowina Tatrzańska hosts the annual Mountain Carnival, which
takes place in winter and aims to cultivate the habits of Christmas.
In summer there are organized Sabałowe Bajania. Is a national
folklore event during which you can listen to the stories of most
authentic folk storytellers. In Spiš villages we can find monuments of
wooden architecture, which is worth to be compared with Podhale
one: mayors’ farm, shepherd's huts in Jurgów and an enclosure of
rich Spiš farmers in Czarna Góra. After such sightseeing walks, we
can relax in the Bukowina’s Thermal Baths.

Dalej na Podhale, hej!

Further In the Podhale, Hey!

Skoro już jesteśmy na Podhalu, musimy odwiedzić Nowy Targ, który
jest tu największym miastem. To kolejna świetna baza turystyczna.
Dla zapalonych trekkingowców – pasmo Gorców z najwyższym
szczytem Turbaczem, trochę dalej Jezioro Czorsztyńskie, a na
zachód masyw Babiej Góry, na południe zaś Tatry. Dla amatorów
sportów wodnych – Dunajec. To stąd wyrusza spływ kajakowy im.
Tadeusza Pilarskiego, będący jedną z największych i najstarszych
imprez tego typu w Europie. Nowy Targ aspiruje także do miana
stolicy narciarstwa biegowego: dla amatorów przygotowane są już
dwie trasy, 6 lutego natomiast odbędzie się tam VI Bieg Podhalański
im. Jana Pawła II. Ci, którzy wolą zjeżdżać, powinni wybrać się do
dzielnicy Kowaniec albo do pobliskiej, oddalonej o 15 km Białki
Tatrzańskiej, jednej z najbogatszych wsi na Podhalu. Trzy największe ośrodki narciarskie oferują tu masę udogodnień i atrakcji, bo
oprócz świetnych warunków dla narciarzy – wyciągów krzesełkowych, kolejek linowych, szkółek narciarskich – można spróbować
innych dyscyplin, np. snowtubingu, czyli zjeżdżania na oponach.
W Białce Tatrzańskiej znajduje się też jeden z piękniejszych szlaków
turystycznych – Wierchowa Droga, zwana także Drogą Królewską,
którą, jak głosi legenda, miejscowi górale przeprowadzili króla Jana
Kazimierza, kiedy uciekał przed Szwedami na Węgry.

While we are on the Podhale we have to visit Nowy Targ which
is the largest of its cities. This is another great tourist base. For
trekking enthusiasts – the Gorce mountain range with its highest
peak – Turbacz, little further to the west Czorsztyńskie lake and
a massif of Babia Mountain, to the south – the Tatra Mountains. For
water sports lovers – Dunajec – here starts a rafting trip named in
honour of Tadeusz Pilarski, which is one of the largest and oldest
event of its kind in Europe. Nowy Targ also aspires to the capital
of cross-country skiing. There are already prepared two routes for
amateurs, On 6th of February there will be the sixth race named in
honor of John Paul II. Those who prefer sliding down should go to
Kowaniec or to nearby, located only 15 km away, Białka Tatrzańska,
one of the richest village in the Podhale. The three largest ski resorts
here offer a mass of facilities and activities, in addition to excellent
conditions for skiers – chairlifts, cable lifts, ski schools – you can
also try other disciplines, such as snowtubing – sliding down on
tires. In Białka Tatrzańska there’s is also one of the most beautiful
hiking trails – the Wierchowa Road, also known as the Royal Way
through which, as the local legend says, Highlanders led King Jan
Kazimierz to Hangary, while running away from Swedes.
If you still believe in some legends, the Podhale surely will enchant
you, if you have stopped believing them… you have to come here!

i
informator / informant

Jeżeli jeszcze trochę wierzycie w legendy, Podhale na pewno was
oczaruje, jeśli już dawno przestaliście… to musicie tu przyjechać!

Gdzie spać

Gdzie jeść

Zakopane:

Zakopane:

Hotel Litwor / Litwor Hotel *****
tel. +48 18 20 24 200
www.litwor.pl
ul. Krupówki 40

Restauracja Koneser
Koneser Restaurant
tel. +48 18 20 24 230
www.litwor.pl
ul. Krupówki 40

Where to sleep

Hotel Belvedere ****
tel. +48 18 20 20 255
www.belvederehotel.pl
ul. Droga do Białego 3
Hotel Czarny Potok ***
Czarny Potok Hotel
tel. +48 18 20 22 760
ul. Tetmajera 20

Where to eat:

Karczma Czarci Jar
Czarci Jar Inn
tel. +48 18 20 64 178
www.czarcijar.pl
ul. Małe Żywczańskie 11a

Bukowina Tatrzańska:
BUKOVINA ****
Terma Hotel Spa
ul. Sportowa 22
Terma - tel. +48 18 20 20 070
Hotel - tel. +48 18 20 25 400
Spa - tel. +48 18 20 20 077

Polska
Poland

Podhale
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Leć na narty!

Do MałopolSKI!
Fly to ski. To Małopolska!

Fot. P. Barszczowski

Mieszkańcy Gdańska i Szczecina
mieli niedawno okazję spotkać w swoich miastach
niezwykłych gości – narciarzy kąpiących się
w małopolskim basenie termalnym. Relaksując się
w gorącej wodzie, promowali zimową ofertę turystyczną
regionu. Wszystko to w ramach akcji organizowanej
wspólnie przez Województwo Małopolskie i eurolot.com.

Fot. S. Adamczyk

Residents of Gdansk and Szczecin, recently had the
opportunity to meet amazing guests in their cities – ski riders
bathing in Małopolska’s thermal pool. While relaxing in the
hot water, they promoted winter tourism in region.
This special event was organized together by the Małopolska
Region and eurolot.com.
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Fot. G. Boczek

Głównym celem pojawienia się narciarzy w Gdańsku i Szczecinie
było przekonanie mieszkańców Pomorza, że nasz region to nie tylko
doskonałe miejsce dla miłośników „białego szaleństwa” – Małopolska
oferuje swoim gościom szereg innych atrakcji. Ogromna panorama
Tatr, sceneria basenu termalnego i kąpiący się w nim (mimo grudniowej aury!) narciarze wzbudzali powszechne zainteresowanie.
Nie bez przyczyny – Małopolska to idealne miejsce dla wielbicieli
sportów zimowych. Znajduje się tu kilkadziesiąt centrów narciarskich,
dziesiątki stoków i setki wyciągów. To właśnie w Małopolsce co
roku z początkiem grudnia odbywa się oficjalne otwarcie sezonu
zimowego w naszym kraju.

The main objective of the appearance of skiers in Gdańsk and
Szczecin was to convince people from Pomerania that our region
is not only a great place for fans of "white madness" but at the same
time, Małopolska offers its guests a number of other attractions.
The vast panorama of the Tatra Mountains, the scenery of thermal
pool and skiers bathing in it (despite the aura of December!), aroused
widespread interest. Not without reason - Małopolska is the perfect
place for winter sports devotees. There are dozens of ski resorts,
tens of slopes and hundreds of skilifts. Małopolska is the place,
where at the beginning of December there’s an official opening of
the Polish winter season.

Idealne dla poszukiwaczy narciarskich wrażeń jest oczywiście Podhale
i jego stolica Zakopane. Amatorów sportów zimowych przyciąga rejon
Kasprowego Wierchu, zbocza Gubałówki i stok Nosala uważany
za jedną z najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Atrakcyjnie
położone u stóp Tatr Bukowina i Białka Tatrzańska słyną z doskonale
przygotowanych stoków i licznych wyciągów narciarskich. Oferta
turystyczna regionu stale się rozwija – w tym roku amatorzy sportów
zimowych po raz pierwszy będą mogli skorzystać z jednego skipassu, łączącego pięć ośrodków narciarskich. Są to: Czorsztyn-Ski,
Kotelnica, Bania i Kaniówka w Białce Tatrzańskiej oraz Jurgów-Ski.

Perfect for ski adventure amateurs is of course Podhale with its capital
– Zakopane. Winter sports enthusiasts are attracted by the area of
Kasprowy Wierch, mountain slopes of Gubałówka and Nosal – one of
the most difficult and challenging of ski slopes in Poland. Conveniently
located at the foot of the Tatra Mountains, Bukowina and Białka are
famous for their perfectly adapted ski slopes and numerous ski lifts.
The offer for tourists is constantly evolving – this year winter sports
enthusiasts for the first time will benefit from a single skipass, connecting five ski resorts, including Czorsztyn-Ski, Kotelnica, Bania,
Kaniówka in Białka Tatrzańska and Jurgów-Ski.

Sporty zimowe można również uprawiać w Beskidach, Pieninach
i… niedaleko Krakowa – w położonym zaledwie 20 km od stolicy
regionu Sieprawiu czy w Kasinie Wielkiej, Spytkowicach, Rabce,
Koninkach, Lubomierzu oraz Szczawie. Świetne warunki narciarskie w Beskidach oferuje Krynica-Zdrój. Warto odwiedzić zimowy
kompleks Jaworzyna Krynicka i skorzystać z najdłuższej i najnowocześniejszej kolei gondolowej w Polsce. Kilkanaście kilometrów
od Krynicy znajdują się kolejne ośrodki narciarskie – Wierchomla,
Sucha Dolina niedaleko Piwnicznej oraz stacja Ryterski Raj w Rytrze.
W pienińskiej Szczawnicy niemal w samym centrum miasta zaczyna
się wyciąg krzesełkowy na Palenicę.

You can also go on winter sports in the Beskidy Mountains, Pieniny
and just a stone's throw (20km) from Cracow – the capital of the
region – Kasinia Wielka, Siepraw , Spytkowice, Rabka, Koninki,
Lubomierz and Szczawa. Krynica-Zdrój offers great ski conditions
as well. It's also worth to visit the winter complex of Jaworzyna
Krynicka winterand, take advantage and enjoy of the longest and
the most modern gondola cableway in Poland. Several kilometers
from Krynica there are even more ski resorts – Wierchomla, Sucha
Dolina near Piwniczna and station in Rytro – Ryterski Raj. In the
Pieniny Mountains – in Szczawnica, almost in center of the city,
there’s an initial station of Palenica chairlift.
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Zimowa oferta Małopolski nie ogranicza się tylko do atrakcji dla
narciarzy. W licznych góralskich karczmach na Podhalu można
spróbować niepowtarzalnych potraw, przygotowywanych na bazie produktów regionalnych. Tradycyjna receptura czyni ich smak
niezapomnianym! Na szukających odpoczynku czekają ze swoją
ofertą małopolskie baseny geotermalne. Są to: Terma Bukowina
Tatrzańska, Termy Podhalańskie – Szaflary, Terma Bania – Białka
Tatrzańska i Aqua Park Zakopane. Gorąca woda relaksuje, a z basenów roztaczają się piękne widoki na zbocza Tatr. Zima w regionie to
także niezapomniane wydarzenia kulturalne i sportowe. W Krakowie
trzeba odwiedzić Targi Bożonarodzeniowe, a w styczniu Karnawał
Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej. W Zakopanem kibice gromadzą
się podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, który w tym
roku odbywa się 20 i 21 stycznia.

Małopolska winter offer is not only limited to activities for skiers.
In numerous highlander inns in Podhale, one can try unique dishes,
prepared with regional products. The traditional recipe makes them
taste unforgettable! For those, who are looking for some repose,
there are geothermal pools waiting. These are: Terma Bukowina
Tatrzańska, PodhalańskieTermas in Szaflary, Terma Bania – Białka
Tatrzańska and Aqua Park Zakopane. Hot water relaxes, and the
swimming pools are surrounded by gorgeous views of the slopes
of the Tatra Mountains. Winter in the region is full of offers and also
of unforgettable cultural and sports events. In Kraków you need to
visit the Christmas Market, in Bukowina Tatrzańska the Mountain
Carnival in January. Moreover, Zakopane gathers fans during the
World Cup in Ski Jumping which takes place on 20 th and 21th of
January this year.

Bogata oferta dla narciarzy i snowboardzistów, aromatyczne regionalne przysmaki i szeroki wachlarz atrakcji dla spragnionych
poznania tradycji i historii regionu oraz wiele możliwości aktywnego
spędzania czasu sprawiają, że Małopolska jest miejscem, do którego
warto przyjechać!

A wide range of offers for skiers and snowboarders, aromatic regional
delicacies and a vast array of attractions for those seeking to discover
the traditions and history of the region, and many more opportunities
for active leisure, make Małopolska place worth coming to!

więcej informacji / more information

Fot. S. Adamczyk

Fot. T. Gębuś

euroregion

Odwiedź Małopolskę! / Visit Malopolska!
www.visitmalopolska.pl
Do MałopolSKI! / To Malopolska!
www.domalopolski.pl
Terma Bania – Białka Tatrzańska
www.termabania.pl

Aqua Park Zakopane
www.aquapark.zakopane.pl

Termy Podhalańskie – Szaflary
www.termyszaflary.com

Terma Bukowina Tatrzańska
www.termabukowina.pl

Park Wodny Kraków / Aqua Park in Kraków
www.parkwodny.pl
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Oderwij się / Take off

bujanie w obłokach / heads in the clouds

Sukces

ujarzmiony w butelce
Success enthralled in a bottle

Z hukiem otwiera Nowy Rok. Zwycięzca wyścigu
Formuły 1 oblewa nim zgromadzonych pod podium
wiwatujących fanów. Chłodzi się spokojnie, jakby
zapowiadając finał romantycznego spotkania.
Skąd tyle emocji wzięło się w szampanie?
Tomasz Hilbert

Nazywany był „wystrzeliwaczem korków”, „winem diabelskim". Nawet 250 milionów bąbelków stłoczonch pod ciśnieniem około sześciu atmosfer nie raz dało się we znaki
producentom i dystrybutorom. Butelki szampana lubiły
sobie żywo wybuchnąć jeszcze przed dostarczeniem ich do
konsumentów. Dlatego Anglicy kupowali go od mieszkańców
Szampanii w beczkach, a następnie sami próbowali ujarzmić
energię napoju. Do tego czasu aż Dom Pérignon, mnich
z opactwa benedyktyńskiego we francuskim Hautvillers,
wprowadził bardziej „pancerną” wersję butelki. Chemiczną
część tajemniczej siły drzemiącej pod dębowym korkiem
zgłębił dopiero Ludwik Pasteur podczas badań nad procesem
fermentacji. Wystarczy już jednak tej historii, chemii i fizyki.

Socjologia szampana wydaje się o wiele bardziej
ciekawa. Zwłaszcza, że dziś rocznie spożywamy ponad 300
milionów butelek tego napoju. Światową renomę szampan
zaczął zyskiwać w XVIII i XIX wieku dzięki reklamowym staraniom „domów szampana”, m.in. Florenz-Louis Heidsieck, Claude
Moët, Pierre-Nicolas-Marie, Perriet-Jouët, rodzinie Bollinger oraz
spadkobierczyniom winiarskich majątków: paniom Pommery, Perrier
i Clicquot. Promowano go jako napój arystokratów. Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord (minister spraw zagranicznych Francji) nazwał
go „napojem cywilizacji”. Ulubiony trunek królów, jak promował go
Laurent-Perrier, szybko zdobył podniebienia elit. Notable, oficerowie i ich
rodziny rozsmakowały się w szampanie, ale główna „grupa docelowa”
produktu dopiero czekała na odkrycie.

Madame de Pompadour

powiedziała,
że „Szampan jest jedynym winem, po wypiciu którego
kobieta pozostaje piękną”. W XIX w producenci
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It was called “The Corks’ Shooter", "Devil's Wine." As many
as 250 million bubbles squeezed under pressure of about six
atmosphere gave its producers and distributors a hard time
not once. Bottles of champagne liked to explode abruptly,
even before delivering them to consumers. That is why
the British used to buy it in barrels from inhabitants of the
Champagne region, and then they tried to tame the energy
themselves. Therefore, Dom Pérignon, a monk of the Benedictine abbey in Hautvillers, introduced a more "armored"
version of the bottle. The chemical part of mysterious forces
slumbering under the oak cork was explored by Louis Pasteur,
in his study of the fermentation process. Let’s end with the
history, chemistry and physics.
Sociology of champagne seems to be much more interesting. Especially due to fact that annually we consume more than
300 million of bottles of this tipple. Champagne began to gain
the worldwide reputation in the eighteenth and nineteenth century
through the "champagne houses”, such as Florenz-Louis Heidsieck,
Claude Moët, Pierre-Nicolas-Marie, Perriet-Jouet, The Bollinger Family and the heiresses of wine estates: ladies: Pommery, Perrier and
Clicquot. It was promoted as a drink of aristocrats, Charles-Maurice de
Talleyrand-Perigord (French foreign affairs minister) called it "the drink
of civilization". The favourite drink of kings, as promoted by LaurentPerrier, was quickly adored by the elites. Notables, officers and their
families, got into the swing of champagne, but the main "target group"
of the product was still waiting to be discovered.
Madame de Pompadour said "Champagne is the only wine,
after drinking which, I am still a beautiful woman". In the nineteenth century, the manufacturers have focused on the

skupili się na promocji szampana pośród kobiet, w opozycji do „męskiego”
wizerunku towarzyszącego winom z okolic Burgundii i Bordeaux. Hrabiny,
żony baronów, śpiewaczki operowe potwierdzały, że to ich ulubiony napój.
Poprzez obrazki przedstawiające romantyczne uniesienia oraz okazje wymagające wyjątkowej celebracji, takie jak ślub i chrzest dziecka, szampan trafiał
do wyobraźni ówczesnych kobiet jako napój towarzyszący wielkim, ważnym
momentom ich życia. Marketing poskutkował.

promotion of champagne among women, as opposed to a "masculine"
image accompanying wines from Burgundy and Bordeaux area. Countesses,
the wives of barons, opera singers confirmed that it was their favorite drink.
Through images of romantic excitement and opportunities that require a unique
celebration, such as marriage and baptism of a child, champagne appealed
to the imagination of contemporary women as a drink which accompanies
big, important moments of their lives. Marketing seemed to be successful.

W XX wieku, kiedy napój był już rozpowszechniony w klasie średniej,

In the twentieth century, when the drink was already widespread among
the middle class, more and more sparkling wines were commonly called
“champagne”. In the end, everyone wanted to taste the success and happiness. Legal steps taken to defend the market against the flood of counterfeits led to the development of very specific definitions and strict control
of production. Clearly defined area of cultivation, regulated way of cultivation
(such as vine density), the limited the size of harvest per area unit, manual
collection of grapes, careful pressing of grapes soon after harvest and wine
fermentation in bottles – are just some of the basic conditions to be met by
the manufacturer of genuine champagne. Not only the product’s name is trade
mark protected, but also the word “champagne” (champagne). To show the
scale of actions taken in defense of the uniqueness of the drink, it is enough
to make an example where Champagne perfume by Yves Saint-Laurent was
withdrawn from the market and reintroduced under a new name.

coraz więcej win musujących nazywano szampanem. W końcu każdy chciał
poczuć smak sukcesu i szczęścia. Kroki prawne prowadzące do obrony rynku
przed zalewem podróbek doprowadziły do bardzo szczegółowych definicji
i ścisłej kontroli produkcji. Ściśle określony obszar uprawy, regulowany sposób
uprawy (jak np. gęstość winorośli), ograniczenia wielkości zbiorów z jednostki
powierzchni, ręczne zbiory winogron, dokładne wyciskanie następujące szybko
po zbiorze, fermentacja wina w butelkach – to tylko niektóre, podstawowe
warunki, jakie musi spełnić producent prawdziwego szampana. Chroniona jest
nie tylko nazwa produktu, produkt, ale i samo słowo szampan (champagne).
By oddać skalę działań mających bronić wyjątkowości trunku, można podać
chociażby przykład wycofania z rynku perfum Champagne marki Yves SaintLaurent i ponowne wprowadzenie ich pod zmienioną już nazwą.

Dziś sukces smakuje nam szampanem, wznosimy nim
toasty w chwilach radości i spełnienia. To nie tylko wyśmienity trunek, ale
przede wszystkim rytuał, który mamy nadzieję powtórzyć kilka razy w 2012
roku. Kiedy nadarzy się okazja, postarajmy się o 0,75l tego niezwykłego trunku
schłodzonego w wiaderku z wodą i kostkami lodu. Uwolnijmy jego energię
spokojnie, bez huku i plamy na suficie. Rozlejmy do smukłych kieliszków.
Popatrzmy na bąbelki. Nie próbujmy ich policzyć, tylko zamknijmy oczy i dajmy
się porwać szampańskiemu nastrojowi. Sukces jest chwilą!

Today, the success tastes champagne; we raise it in toasts in moments
of joy and fulfillment. It is not only an exquisite drink, but first of all a ritual we
hope to repeat several times in 2012. When the opportunity arises, let's try
to have about 0.75l of uniqueness chilled in a bucket filled with water and ice
cubes. Let's release its energy peacefully, without noise and stains on the
ceiling. Let’s pour it into slender glasses. Let’s look at the bubbles. Let's not
try to count them, just close your eyes and let yourself drift into a champagne
mood. Success is just the moment!
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Fot. Moët Hennessy Polska Sp. z o.o.

With a big bang introduces the New Year.
The winner of Formula 1 pours it on
cheering fans gathered around
the podium. It chills calmly, as if it was
predicting the final of a romantic
meeting. Why are there so many
emotions enchanted in champagne?

Oderwij się / Take off

wywiad na walizkach / interview out of the suitcase

Bartosz
Polski piłkarz, obrońca reprezentacji
Polski, przedsiębiorca. Prywatnie
ojciec i mąż. Wiecznie „zalatany”,
ale znalazł chwilę, żeby opowiedzieć
nam o doświadczeniach z podróży,
planach i marzeniach.
Polish football player – the defender
of Polish National Team, an entrepreneur.
Privately father and husband.
Always “on the go”, but found some time
for us to tell about his travel experience,
his plans and dreams.

Dokąd lecisz? Teraz i przez całe życie.
Przez całe życie latałem za sportem, od kilku miesięcy trochę się to
zmienia. Obecnie żyję innymi sprawami. Już kilka lat temu zacząłem
budować swoją firmę. Teraz mam na to więcej czasu. Oczywiście wciąż
bardzo mocno jestem związany ze sportem i nie wyobrażam sobie
funkcjonowania bez niego. W ramach działalności biznesowej pośredniczę w kontaktach sportowych oraz działam w branży rehabilitacyjnej
w Centrum Rehabilitacji w Poznaniu. Ale, co ciekawe, nie tylko… działam
również z branżą elektroniczną. Jak widać, pomimo że od kilku miesięcy
nie gram, wciąż dużo się u mnie dzieje.
Jak wspominasz swój pierwszy lot samolotem?
Ojejku… (śmiech). Mój pierwszy lot samolotem? Miałem wtedy może
12, 13 lat. Na pewno było to dla mnie przeżycie, ale szczerze mówiąc,
dokładnie nie pamiętam. W swoim życiu odbyłem tyle lotów, że ten
pierwszy nie zapadł mi jakoś szczególnie w pamięć. Chyba leciałem
do Włoch, na turniej młodzieżowy. Z reguły jeździliśmy autokarami,
więc podróż samolotem była dla wszystkich niezwykłym wydarzeniem.
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Bosacki
Where are you flying? Now, and throughout your whole life.
Through all my life I flew for sport, and now for several months, it has
been slightly changing. Currently my life is also filled with other matters.
A few years ago I began building my own business. Now I can spend
more time on it. Of course I am still very strongly associated with sport
and I cannot imagine living without it. As a part of the business I mediate
in the sport world’s connections and I operate in the rehabilitation field
in the Rehabilitation Centre in Poznan. But what is interesting… I work
in the electronics industry as well. As you can see, although I have not
been playing for several months, there is still a lot for me to do.
How do you recall your first airplane flight?
OOps... (laughs). My first airplane flight? I was 12, maybe 13 years old.
This was certainly an enormous experience for me, but frankly I do not
exactly remember it. I took so many flights in my life that the first one isn't
embedded in my memory somehow. I guess I flew to Italy, for a youth
tournament. Usually we took busses, so the air travel was a big event
for all of us those days.
What and why is worth taking for a long journey?
A good book, even two of them – then the time passes quicker.
What do you think about when you’re in the clouds?
Hmm... I have such a dream to jump with a parachute. Each time I’m
flying an airplane I wonder how would it be to glide,break through the
layers of clouds. I hope that soon I experience that soon.
On Earth, usually are leaving...
The reality of life that goes on. Whether I’m flying alone, or with family
or friends, at the time of flight I pull away from everyday affairs. I turn off
the phone, lack of access to the Internet is the perfect moment to forget
about the current problems and tasks for implementation.
What part of your life and work is travelling?
When I played football travelling was a large part of my life. There has
been little less of it for a couple of months. Recently I have surprised
my daughter that I'm at home so often. I used to be away every week-

Co i dlaczego warto zabrać ze sobą w daleką podróż?
Dobrą książkę, nawet dwie – szybciej wtedy mija czas.
O czym myślisz, kiedy jesteś w chmurach?
Hmm... mam takie marzenie, żeby skoczyć ze spadochronem. Za każdym
razem, kiedy lecę samolotem, zastanawiam się, jakby to było szybować,
przebijać się przez te warstwy chmur. Mam nadzieję, że wkrótce się
o tym przekonam.
Na ziemi zwykle zostawiasz...
Rzeczywistość, życie, które się toczy. Niezależnie czy lecę sam, czy z rodziną lub znajomymi, na czas lotu odrywam się od spraw codziennych.
Wyłączony telefon, brak dostępu do Internetu – to idealny moment, by
zapomnieć o bieżących problemach i zadaniach do realizacji.
Jaką część Twojego życia i pracy stanowią podróże?
Kiedy grałem w piłkę nożną, podróże stanowiły sporą część mojego życia.
Od kilku miesięcy jest ich trochę mniej. Ostatnio nawet moja córka dziwiła
się, że tak często jestem w domu. Zazwyczaj nie było mnie w każdy
weekend, czasem również w tygodniu zdarzały się zgrupowania, wyjazdy
czy inne treningi. Podróży samolotem – tych związanych z wyjazdami
sportowymi – było zdecydowanie mniej niż autokarem. Niemniej jednak
średnio 3 razy w tygodniu wyjeżdżaliśmy, np. na Śląsk, na wybrzeże czy
też do Warszawy. Bywało to męczące. Dzisiaj bardzo mi tego brakuje,
ale chyba najbardziej brakuje mi grania i całej otoczki związanej z piłką.
Czy rozmawiasz czasem z nieznajomymi ludźmi w podróży?
Zdarza mi się, i to bardzo często. Z reguły ktoś mnie rozpozna i zagaduje.
Ludzie pytają o różne rzeczy, zwykle rozmowa zaczyna się od tematów
związanych ze sportem. Rozmówcy są ciekawi, jak to wszystko wygląda
„od środka”, jak wygląda życie zawodnika sportowego. Obecnie często
pada pytanie o to, czy będę jeszcze grał. Rozmowy z ludźmi są bardzo
ciekawe i kształcące. Rozmawiamy na różne tematy od polityki, poprzez
gospodarkę po sprawy życia codziennego. Na przykład ostatnio jechałem
pociągiem z przedstawicielami PKP. To niesamowite, ilu interesujących
rzeczy dowiedziałem się podczas tej podróży!
Czy spędziłeś kiedykolwiek noc na lotnisku?
I to nie raz! Noc, a nawet cały dzień. W różnych miejscach, np.
w Monachium czy Norymberdze. Ze dwa razy z powodu usterki, innym
razem powodem było… moje spóźnienie (śmiech). Jednak z reguły loty
były opóźnione bądź odwołane z powodu warunków atmosferycznych.
Zdradź nam, co robisz podczas wielu godzin lotu?
Niestety, jestem typem osoby, która nie potrafi spać w podróży. Zwykle
czytam książkę i przeglądam wszystkie gazety, m.in. takie jak ta. Często
czytam je po kilka razy.
Gdzie jest Twój dom i co czujesz, gdy do niego wracasz?
Zdecydowanie w Poznaniu. Tutaj się urodziłem i spędziłem większość
mojego życia. Mieszkałem przez 2 lata w Niemczech, ale nie mógłbym
przenieść się do innego miasta czy kraju na stałe. Wiadomo, zawsze
miło jest wrócić do domu, lecz zwykle nie mam czasu się nad tym rozwodzić. Po powrocie zazwyczaj czeka na mnie mnóstwo pracy. Gdy
wracałem z wakacji, często zdarzało się, że od razu następnego dnia
wyjeżdżaliśmy na zgrupowanie.

end, and sometimes in the middle of a week when there were the
team's groupings, trips or other trainings. Plane travels – those connected with sport trips – were much less frequent than those took by
coach. Nevertheless on average we left 3 times a week, for example, for
Silesia, to the coast or also to Warsaw. It used to be exhausting. Today,
I miss it, but probably I miss playing the most and the entire mystique
associated with football.
Does it happen to you to talk to strangers while travelling?
In fact, It happens to me very often. As a rule, someone usually recognizes me, comes over and strikes up a conversation, the conversation
usually begins with chats related to sport. People are curious about how
it all looks “from inside”, what sport player’s life is like? Nowadays, I am
often being asked I will play again? Conversations with people are very
interesting and instructive. We talk about various subjects from politics,
through economy and matters of everyday life. For instance, latterly
I travelled by train with the representatives of Polish railway. It’s amazing
how many interesting things I learned during this trip!
Did you happen to spend the night at the airport?
Of course, not only once! Night, and even the whole day. In various
places, such as Munich and Nuremberg. Twice because of the fault,
another time the reason was... I was late (laughs) but generally flights
were delayed or canceled due to weather conditions.
Tell us how do you spend time during a long flight?
Unfortunately, I’m not the type of person who can sleep in travel. Usually
I read a book and browse through all the newspapers, including such
as this one. I often read them several times.
Where is your home, what do you feel when you come back there?
Definitely in Poznan. Here I was born and spent most of my life. I lived
for 2 years in Germany, but I would not be able move to another city or
country permanently. It is clear, that it is always nice to come home, but
usually I do not have time to linger over it. After returning home, there
is usually a lot of work waiting for me. As I returned from my holidays
it often happened that immediately the following day we were leaving
for the team grouping.
When again will you be in the clouds?
Soon I’m going to Munich, then to Italy to ski. In February I would like to
go on vacation somewhere where it’s warm, and surf the kite.
Cloudless sky, we are landing! It’s time for a few words to passengers:

Regardless of where you fly and what’s the purpose of your journey
I wish you a safe landing. For those who are just going on vacation –
enjoyable holiday, for those flying in the business matters – full of
success return to reality. For those who are coming home – homeliness, joy, and wonderful moments spent with family and friends.

Kiedy znów będziesz w chmurach?
Niebawem lecę do Monachium, potem do Włoch na narty. W lutym
chciałbym wyjechać na ferie w jakieś ciepłe miejsce i posurfować na
kajcie.
Niebo bezchmurne, lądujemy! Czas na kilka słów do pasażerów:
Niezależnie dokąd lecicie i w jakim celu, życzę Wam bezpiecznego lądowania. Dla tych, którzy właśnie udają się na wakacje – udanego urlopu.
Dla osób lecących w celach biznesowych – pełnego sukcesów powrotu
do rzeczywistości. Dla wszystkich, którzy wracają do domu – ciepła
i radości oraz wspaniałych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi.
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Lotnisko, na którym zatrzymał się czas
The Airport, where the time has stopped

Wśród wielu muzeów, z których słynie Kraków, jedno zasługuje
na szczególną uwagę. To Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jedyna taka
placówka w Polsce i jedna z najciekawszych w całej Europie.
Among the many museums Kraków is famous for, one deserves
a special attention. This is the Polish Aviation Museum. The only such
facility in Poland and one of the most interesting in Europe.
Marcin Sigmund

W miejscu tym można prześledzić historię lotnictwa od repliki pionierskiej
lotni Otto Lilienthala z końca XIX w. i samolotu, na którym Louis Bleriot
w 1909 r. jako pierwszy pokonał Kanał La Manche, przez samoloty I i II
wojny światowej, po służące do dziś w polskim lotnictwie myśliwce MiG-29.
W muzeum zgromadzono ponad 200 statków powietrznych i ponad
sto silników lotniczych, wśród których znajdują się prawdziwe unikaty.
Dumą placówki jest jedyny zachowany na świecie polski przedwojenny
myśliwiec PZL P.11c. Maszyna ta stacjonowała właśnie na krakowskim
lotnisku. Szczęśliwie przetrwała kampanię wrześniową i zawieruchę wojenną, by jako eksponat powrócić na swe macierzyste lotnisko. Kolejnymi
przedwojennymi polskimi unikatami są: jedyny PWS 26 i jeden z dwóch
istniejących do dziś RWD-13.
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In this place, you can trace the history of aviation from the pioneer replica
of Otto Lilienthal of the late nineteenth century, the plane in which Louis
Bleriot in 1909 as the first one flew over the English Channel, throughout
the planes of First and Second World War, to fighters flying for Polish Air
Force MiG-29 till now.
The museum brings together more than 200 aircraft and more than
a hundred aircraft engines, among which there are really unique ones.
The pride of the facility is the only one in the word a pre-war Polish fighter
PZL P.11c. This machine was stationed at Krakow Airport. It luckily survived
the "September Campaign", and the turmoil of war, to finally return as an
exhibit to its home airport. Another pre-war Polish unique aircrafts are the
only PWS 26 and one of the two existing RWD-13.

Fot. Marcin Sigmund
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In pictures:
page 22. The famous British DH-100 Vampire – an example of first-generation fighter jets.
page 23. The Pearl in the crown of the Krakow Museum – the world's only preserved PZL P.11c which
till the outbreak of World War II stationed at Rakowieckie Airport, that is in place where now the Polish
Aviation Museum located.

Krakowskie muzeum słynie też z kolekcji samolotów z okresu I wojny
światowej, którą tworzą m.in. jedyne zachowane do dziś samoloty Roland
D.VI, Albatros B.IIa, LVG B.II, Halberstadt Cl.II, DFW C.V oraz rosyjska łódź
latającą Grigorowicz M-15. Prezentowany obok nich brytyjski myśliwiec
Sopwith F.1 Camel jest prawdopodobnie najbardziej zasłużonym zabytkiem
I wojny światowej, który przetrwał do dziś, gdyż ma on na swym koncie
11 zestrzelonych samolotów wroga.

Krakow museum has also a famous collection of aircraft from World War I
made of the only preserved aircraft Roland D. VI, Albatros B. IIa, LVG B.II,
Halberstadt Cl.II, DFW CV and the Russian flying boat Grigorovich M-15.
the British Sopwith F.1 Camel fighter, presented alongside them, is probably the most deserving monument of World War I that has survived until
today – it has on its account 11 enemy’s aircrafts shot downs.

Fot. Marcin Sigmund

Na zdjęciach:
s. 22: Sławny brytyjski DH-100 Vampire – przykład pierwszej generacji odrzutowców myśliwskich.
s. 23: Perła w koronie krakowskiego muzeum – jedyny na świecie zachowany do dziś PZL P.11c,
który do wybuchu II wojny światowej stacjonował na rakowieckim lotnisku, czyli w miejscu, gdzie
dziś znajduje się Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Innym unikatem na skalę światową jest amerykański myśliwiec z lat 30.
Curtiss Hawk II, który był osobistym samolotem Ernesta Udeta – kierownika
Urzędu Technicznego w Ministerstwie Lotnictwa Rzeszy – i inspiracją do
zaprojektowania sławnego Sztukasa.
Szczególne miejsce zajmuje najsłynniejszy brytyjski myśliwiec z II wojny
światowej – Supermarine Spitfire LF-XVIE, na którym u boku RAF walczyli
polscy piloci.
Wśród odrzutowców niewątpliwymi atrakcjami są: De Havilland Vampire,
F-84 Thunderstreak, F-104 Starfighter, Northrop F-5E, A-7 CorasairII,
SEPECAT oraz egzemplarz brytyjskiego samolotu pionowego startu
i lądowania BAe Harrier GR.3, który służył podczas wojny o Falklandy.
W alei Migów zaprezentowano prawie wszystkie odrzutowce używane
przez polskie lotnictwo wojskowe od lat 50. po dzień dzisiejszy – od Lim-1
(licencyjna wersja MiG-15), po służące do dziś Su-22 i Mig-29.
Dumą Muzeum są także doskonałe szwedzkie myśliwce SAAB J-35J
Draken i SAAB AJSF-37 Viggen – jedne z niewielu samolotów tego typu
prezentowanych poza Szwecją.
Dzięki jednemu z najważniejszych zbiorów silników lotniczych na świecie
i sporej liczbie unikatów – prawie dwudziestu samolotom i kilkunastu
silnikom lotniczym – placówka zalicza się do pierwszej dziesiątki muzeów
lotnictwa w Europie.

Another unique exhibit on a global scale is an American fighter of the '30s –
Curtiss Hawk II, which was the personal plane of Ernest Udet – Head of
Technical Office in the Reich Ministry of Aviation – and simultaneously the
inspiration for design of the famous "Sztukas".
A special place hereis taken by the most famous British World War II
Fighter – Supermarine Spitfire LF-XVIE, in which Polish pilots fought the
RAF pilots.
Among the jets, there are undoubted attractions as: De Havilland Vampire,
F-84 Thunderstreak, F-104 Starfighter, Northrop F-5E, A-7 CorasairII,
SEPECAT and a copy of the aircraft capable of vertical takeoff and landing operations. Harrier Gr.3, which served during the War of Falklands.
In the avenue of Migs there are presented almost all jets used by the
Polish Air Force since the 50s till the present day – from Lim-1 (licensed
version of MiG-15), to serving till now, Su-22 and Mig-29.
The prides of the Museum are also the excellent Swedish fighters SAAB
J-35J Drakenand and SAAB-37 AJSF Viggen – one of the few aircraft of
this type presented outside Sweden.
Thanks to one of the most significant collections of aircraft engines in
the world and a significant number of rarities – nearly two dozen aircraft
and aviation engines the Museum is one of the top ten aviation museums
in Europe.
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Od kolejnictwa do lotnictwa, czyli
From railway to aviation

Rovos Air

Najbardziej znana dziś w RPA firma
kolejowa, Rovos Rails, powstała
w 1989 roku, a jej właściciel – Rohan Vos
– wpadł na pomysł „szynowego”
biznesu przypadkowo, zafascynowany
podróżą koleją parową...
The best known in South Africa railway
company nowadays, Rovos Rails, was
founded in 1989, when its owner – Rohan
Vos, was accidentally fascinated by steam
train journey came up with the idea of "rail"
business.

Michał Petrykowski
Jego zainteresowanie przerodziło się w poważne przedsięwzięcie –
w 1986 Rohan zakupił na składnicy złomu parowóz pochodzący z 1938
roku, który został pieczołowicie odbudowany. Do składu dołączyło
wkrótce 7 wagonów, które wyposażono w luksusowe wnętrza o niespotykanym dziś standardzie. Kilkanaście lat po „opanowaniu” przez
Rovos Rails technologii parowej firma zdecydowała się na skok technologiczny – w 2001 w firmie pojawiła się pierwsza jednostka napędzana
silnikiem spalinowym. Tym razem nie był to jednak pojazd szynowy,
a najprawdziwszy samolot, zbudowany w 1954 Convair 440. Obok czysto
hobbystycznych powodów zakupu maszyn – Rohan Vos zawsze lubił
otaczać się „mechanicznymi” zabawkami – statki powietrzne niezbędne
były do utrzymania i rozszerzenia oferty firmy. Od 2000 roku z powodów
politycznych część najbardziej prestiżowego połączenia kolejowego Rovos
Rail – z Pretorii w RPA do Wodospadów Wiktorii – musiała odbywać się
drogą powietrzną wynajętymi samolotami.

His interest turned into a serious undertaking – in 1986 Rohan bought
at the scrap metal yard a locomotive that was thoroughly rebuilt. Seven
wagons, which were fitted with luxury interiors at an unprecedented
standard, soon joined the railway depot. Several years after the "mastery" of steam technology, the company decided to take a technical
leap forward – in 2001 the first unit driven by an internal combustion
engine appeared there. This time it was not a rail vehicle but the truest
plane, built in 1954 – Convair440th. Apart from purely hobby reasons
to purchase the machines – Rohan Vos has always liked to surround
himself with "mechanical" toys – aircraft were needed to maintain and
expand of the company's offer. Since 2000, for political reasons, the
most prestigious part of a Rovos Rail connection – from Pretoria in South
Africa to Victoria Falls – must have been carried out by air.

Staruszek Convair

The first historical Convair equipped with a comfortable passenger
cabin, like Rovos Rail trains, began its commercial flights in April 2002,
the second one flew for the first time in August 2002. Theoretically,
performance of CV-440 under standard conditions perfectly suited the
company’s business needs. It was assumed that the maximum duration
of flight will be about 8 hours, which at cruise speed of 350 km/h would

Pierwszy historyczny Convair, wyposażony podobnie jak koleje
Rovos w komfortową kabinę pasażerską, rozpoczął komercyjne rejsy
w kwietniu 2002 roku, drugi – w sierpniu. Teoretycznie osiągi CV-440
w standardowych warunkach doskonale odpowiadały potrzebom firmy.
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Convair – the oldtimer

Zakładano, że maksymalna długość lotu wyniesie ok. 8 godzin, co przy
prędkości przelotowej rzędu 350 km/h pozwoli na pokonywanie odcinków o długości niemal 3000 km. O ile maksymalny zasięg i pozostałe
parametry lotu doskonale odpowiadały potrzebom Rovos Air, o tyle
udźwig handlowy całkowicie dyskwalifikował CV-440 jako maszynę
„średniego” zasięgu. Okazało się, że z powodu specyficznych afrykańskich warunków przy maksymalnym zasięgu na pokładzie Convaira
mogło znajdować się jedynie kilku pasażerów. Ograniczenia pojawiły się
również na krótszych trasach lotu, np. z Kapsztadu do Parku Krugera na
wschodzie RPA udźwig pozwalał na przyjęcie na pokład jedynie 34 osób
na 44 dostępne miejsca. Co gorsza, w trakcie eksploatacji wyszło na
jaw, że aby zapewnić wymagane przepisami osiągi, konieczna jest
wymiana śmigieł. Koszty związane z poszukiwaniem i wymianą nowych
zespołów oraz ciągłe naprawy i doposażanie leciwych CV-440 zmusiły
właściciela już na początku eksploatacji do zainwestowania dodatkowych
kilku milionów randów, które zdobył, sprzedając kilka z kilkunastu firm,
których był właścicielem.

overcome almost 3000 km long flight trajectories. While the maximum
range and other flight parameters perfectly matched the needs of Rovos
Air, the payload of CV-440 totally disqualified the aircraft as a "mediumhaul" aircraft. It turned out that the specific African conditions only few
passengers could be boarded at the maximum range. Restrictions
also occurred at shorter flight routes – for example, from Cape Town to
Kruger Park in the east of the RSA the lifting capacity allowed only for
boarding 34 people out of 44 available seats. What was even worst,
during the aircraft operation it became apparent that, due to the regulations to provide the required performance, the propellers had to be
replaced by new ones. Costs associated with the search and exchange
of new components as well as continuos repairs and modernisation of
old CV-440, forced the owner at the very beginning to invest in Rovos
additional several million Rands, which he gained by selling a few of the
several owned companies.

Fot. Michał Petrykowski

DC-3 Ms Delaney

DC-3 Ms. Delaney

W sierpniu 2002 do floty Convairów dołączyła nieśmiertelna DC-3
„Dakota”, zbudowana pod koniec lat 30 (!). Samolot nosił imię Delaney
na cześć dziewczynki, która w roku 1975 urodziła się na jego pokładzie.
Po zakupie okazało się, że remont DC-3 wymaga sporych nakładów,
a kilka miesięcy postoju samolotu zmusiło linię do wynajmu odrzutowego
Fokkera 28. Co ciekawe, wielu klientów domagało się zwrotu pieniędzy
– ich zdaniem brak śmigieł i nowoczesna konstrukcja dyskwalifikowały
Fokkera jako godny szacunku środek transportu. Trudno się dziwić –
część pasażerów pokonywała dziesiątki tysięcy kilometrów po to tylko,
żeby odbyć podróż jak najstarszym, najwolniejszym i najgłośniejszym
samolotem; aby przenieść się do pionierskich czasów lotnictwa lat
40. czy 50.
Jak przyznaje sam właściciel, w jego przypadku cała „zabawa” w klasyczne lotnictwo nie znajdowała ekonomicznego uzasadnienia. Koszty
zakupu i eksploatacji CV-440 i DC-3 do połowy 2005 roku pochłonęły
w przeliczeniu ok. 3,5 mln Euro, zaś miesięczny nalot CV-440 wynosił
jedynie ok. 60 godzin. Nic więc dziwnego, że właściciel Rovos Air sprzedał
ostatecznie flotę swoich historycznych maszyn. Niestety po przejęciu
przez nowego właściciela Rovos w miejsce romantycznych podróży po
Afryce wykonuje „zwykłe” loty odrzutowymi DC-9.

In August 2002, the immortal DC-3 "Dakota", built in the late 30s (!),
joined the fleet. The plane was named Delaney in honor of the girl who
was born on board in 1975. After purchasing the aircraft, it turned out
that the DC-3 required a significant refit and financial commitment at the
same time. The few months of the aircraft's standstill forced the airline to
rent a Fokker 28 jet. Interestingly, many customers demanded a refund
– they thought that the lack of propellers and modern construction of
Fokker disqualified it as a respectable means of transport. It was not
surprising – some of passengers came tens of thousands of kilometers
just to make the journey with the oldest, slowest and loudest aircraft;
to move in time to the pioneering days of aviation.
According to the owner himself, in this case the whole "fun" of classic aviation was not economically justified. The cost of purchase and
operation of the CV-440 and DC-3 to mid-2005 claimed approximately
3.5 million EUR, while monthly flying time of CV-440 was only about
60 hours. No wonder that the head of Rovos Air eventually sold his
fleet of historic machines. Unfortunately, after the takeover by the new
owner in place of the romantic Rovos journey through Africa, it executes
regular cruises with DC-9 9 jets.

25

Oderwij się / Take off
fotoreportaż / photoreport

Kolory
Tajlandii
The Colours
of Thailand
Jakub Król

Lotnisko w Bangkoku osiągamy po prawie dobie lotu. Robi wrażenie
swoim rozmiarem, ale po wylądowaniu w Tajlandii uderzają nas jeszcze
dwie kwestie: temperatura i niespotykane w Polsce natężenie kolorów.
Dzięki nasłonecznieniu i wilgotności tamtejsza roślinność ma szansę
przybierać formy i barwy daleko wyprzedzające palmę z warszawskiego
Ronda de Gaulla.
Południowe wyspy rozsiane po obu stronach kontynentalnego Syjamu
potęgują wizualne uniesienie – gęsto porośnięte soczystą zielenią, wyrastają
z turkusowych wód dwóch oceanów, które z temperaturą bliską 30ºC
stanowią poważną pokusę dla nurków i turystów. Najprzyjemniej poruszać
się po nich na pokładach łodzi, tzw. long-tail boatów, które przyciągają
uwagę żywą kolorystyką i dziobami przyozdobionymi w modlitewne szarfy.
Postawienie nogi na stałym lądzie oznaczało dla nas długo wyczekiwane
zetknięcie z lokalną kuchnią. Makaron phat thai, szaszłyki czy zupa tôm
yam od ulicznych sprzedawców ujmowały smakiem, wyglądem i pasją
przygotowywania.
Tania taksówka zawiozła nas na targ. Setki straganów, tysiące wypisanych
ręcznie tektur z cenami przypraw, warzyw, owoców morza i żywego drobiu.
Raptem namiastkę tajskiego marketu można odnaleźć przy La Rambli w Barcelonie. Wzrok ucieka – to do czerwonych homarów, to do eksplodujących
słoneczną żółcią ananasów, dalej, przez czerń krabów i róż olbrzymich
krewetek znów do złożonych w wysokie pęki porów, zielonych papryczek
i słodkiego groszku. Skupienie uwagi wymaga silnej woli.
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1. Noc w Bangkoku faluje kolorami metropolii. / Night in Bangkok waves with the colours of metropolis.
2. Long-tail boats przyciągają oko kolorystyką i modlitewnymi szarfami. / Long-tall boats attract attention with colour and prayer scarves.
3. Owoce na ulicy oprawiane są na oczach klienta. / On the street the fruit is peeled just before the customer's eyes.

1

2

3

We Reach the Bangkok Airport after almost a day-long flight. Bangkok
impresses with its size, but after landing in Thailand, we are struck by two
other unusual in Poland issues: temperature and colour intensity. With
sunshine and humidity, the vegetation has a chance to take form and colour
far ahead of colours of the palm at the de Gaul roundabout in Warsaw.
Southern islands scattered on both sides of the continental Siam intensify
visual rapture – densely covered with lush greenery. They grow out of
turquoise waters of two oceans and with temperature close to 30°C are
a serious temptation for divers and tourists. The nicest way to move along
them is to board the boat so called long-tail boat – a boat that attracts
attention with its vibrant colours and bows decorated with prayer scarves.
Setting foot on the mainland meant for us a long-awaited encounter with
the local cuisine. Phat Thai Noodles, Kebabs or Tom Yam soup from
street vendors charmed us with their taste, appearance and passion of
the preparation.
A cheap taxi took us to the market. There are hundreds of stalls and
thousands of hand-inscribed cardboards with the prices of spices, vegetables, seafood and live poultry. A mere substitute for Thai market can
be found at La Ramba in Barcelona. Your eyes follow from red lobsters to
pineapples, that explode with sunny yellowness, then to black crabs and
pink giant shrimps to finally return to high bunches of leek, green pepper
and sweet pea. It requires a strong will to focus on a little bit.
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Bangkok pełen dualizmów, płynnie przeplata drapacze chmur z religijnymi
watami, stal nowoczesnych kondominiów ze zdobionymi złotymi blaszkami
i szmaragdowymi kafelkami ścianami miejsc zadumy. Uderza widokiem
białych kołnierzyków gremialnie spędzających lunch przy pordzewiałych
ulicznych wózkach z jedzeniem.

Bangkok full of dualities seamlessly intertwines skyscrapers with religious
Wats, the steel of modern condominiums with the walls of meditation places
decorated with golden shields and emerald tiles. It amazes with the views
of white-collars spending lunch collectively at rusted street carts with food.
Even the night highlights the colours of vibrant city life. Neon lights, glowing facades shed their colours on millions of cars, tuk-tuks and modern
railways, with grace and dynamism worthy of an American metropolis.

Nawet noc zasnuwa miasto kolorami tętniącego życia. Neony, lampy, świecące elewacje przelewają swoje barwy na miliony samochodów, tuk-tuków
i nowoczesnych kolejek, z gracją i dynamiką godną amerykańskiej metropolii.

6
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KONKURS!

THE COMPETITION!

4.
5.
6.
7.

Nie sposób odwrócić wzrok od bogactwa oferty. / It is impossible to look away from the richness of offer.
Kho San Road w Bangkoku oferuje turystom nie tylko tanie t-shirty. / Kho San Road on Bangkok offers its visitors not only cheap T-shirts.
Kolorem Buddhy jest złoto. / Gold is the colour of Budda.
Bangkok przeplata drapacze chmur z religijnymi watami. / Bangkok intervenes skyscrapers with religious Wats.

Zdobądź tytuł Euro Spotter 2011
i wygraj bilety od eurolot.com!

Get The Euro Spotter 2011 title,
and win tickets from eurolot.com!

Przez cały 2011 rok robiłeś zdjęcia lotnicze? Masz ich dużo?
Wyślij kolekcję zdjęć na adres eurospotter2011@v5group.pl do 17.02.2012 r.
Jury nagrodzi 2 najlepsze kolekcje. Prace zdobywcy tytułu pokażemy
w marcowym numerze magazynu.

Throughout the 2011 year you have been doing aerial photographs?
You have a lot of them? Send a collection of these photos till 17.02.2012
on eurospotter2011@v5group.pl mail. The jury will award two best collections.
The works of the winner will be show in our Magazine in March.

1. Nagroda: Tytuł Euro Spotter 2011, publikacja i 2 bilety na dowolne połączenia
eurolot.com w dwie strony

First Prize: Title Spotter Euro 2011, publication, and 2 eurolot.com return
tickets to any eurolot.com’s destination

2. Nagroda: 1 bilet na dowolne połączenie eurolot.com w dwie strony

Second Prize: One eurolot.com return ticket for any eurolot.com’s destination

Regulamin na / Terms and conditions of the competition on: www.eurolot.com/badz_na_biezaco/press_center/
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www.aquacity.sk

Offerta Skii & Welllneess pob
bytóów
w AquaaCitty Poprrad




Tygodniowy
All inclusive pobyt
7 nocy za 5


� Zakwaterowanie w hotelach AquaCity Seasons***
AquaCity Mountain View**** oraz Horizont*** Stará Lesná
� Ski pas na 3 lub 6 dni do ośrodkow narciarskich
Strbskie Pleso, Tatrzańska Łomnica
oraz Stary Smokowiec w Tatrach Wysokich
POBYT W AQUACITY OBEJMUJE:
� zakwaterowanie w hotelu AquaCity Seasons***
lub Mountain View****
� śniadania i kolacje w restauracji High Tatras w formie
szwedzkich stołów
� wieczorny pokaz laserowy w basenach Blue Sapphire
� programy animacyjne dla dzieci i dorosłych
� parking strzeżony, opłaty lokalne
� sejf oraz zestaw do przygotowania
kawy i herbaty w pokoju
� bezpłatny dostęp do internetu



Ferie zimowe
przy gorących
źródłach
Karnety
narciarske
w cenie pobytu

Połączenie lotnicze
z Gdańska i Warszawy
do Popradu - Tatry

� bezpłatne wejście do termalnego Aquaparku

i do centrum wellness:

3 termalne baseny zewnętrzne, baseny dziecięce, baseny relaksacyjne
Blue Sapphire z chromoterapią i pokazem laserowym, luksusowe
baseny Blue Diamond z barami, Witalny Świat z saunami
i pomieszczeniami inhalacyjnymi, 50m basen pływacki, ﬁtness
centrum, sauny parowe, atrakcje i zjeżdżalnie wodne

Od 8 grudnia 2011 r. Polskie Regionalne Linie Lotnicze EUROLOT S.A. uruchamiają regularne połączenie
lotnicze z GDAŃSKA i WARSZAWY do POPRADU - TATRY. Samoloty ATR 42 i ATR 72 z Gdańska
oraz z Warszawy na lotnisko Poprad-Tatry kursować będą 2 razy w tygodniu (czwartek i niedziela).

QR-CODE
naszej online
oferty pakietów
zimowych

Rezerwacja pakietów pobytowych w AquaCity Poprad:

Tel. +421 52 78 51 222
Fax: +421 52 78 51 220
www.aquacityresort.com/pl

recepcia@aquacity.sk
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Deregulacja bis

Mniej barier dla przedsiębiorców?
The second deregulation. Fewer barriers for entrepreneurs?
Zapowiadanej deregulacji w zakresie znoszenia barier administracyjnych
ciąg dalszy. Po wejściu w życie w lipcu 2011 r. zmian wprowadzonych
ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych przyszła pora na kolejne
uproszczenia procedur, zmniejszanie obowiązków i znoszenie najbardziej
uciążliwych dla przedsiębiorców barier. / The announced deregulation
by removing administrative barriers is in continuation. Following
the entry into force of changes introduced by the Act on the reduction
of administrative barriers in July 2011, it is time to further simplify
procedures, reduce duties and remove the most burdensome barriers
for entrepreneurs.

Daniel Majchrzak

Radca prawny, senior partner w Kancelarii prawnej MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY
Solicitor, senior partner at MAJCHRZAK BRANDT AND PARTNERS Legal Office

Czy ustawa z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378)1 rzeczywiście
usuwa przepisy, których stosowanie utrudnia wykonywanie działalności
gospodarczej i realnie przyczyni się do zmniejszenia barier dla przedsiębiorców? Oto najważniejsze z przyjętych rozwiązań, które w większości
weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Zaległy urlop w kolejne wakacje
Istotne novum, wprowadzane ustawą, dotyczy przepisów prawa pracy.
Ta zmiana z pewnością ucieszy każdego, posiadającego prawo do urlopu
wypoczynkowego. Nowelizacja wydłuża termin wykorzystania „zaległego”
urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego. Do tej pory
z urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów
można było skorzystać jedynie do końca pierwszego kwartału następnego
roku. Nowe przepisy istotnie poszerzą pole manewru pracowników w
zakresie organizacji urlopu, a pracodawcom znacząco wydłużą termin przewidziany na wykonanie obowiązku określonego przepisami prawa pracy.

Mniej obciążeń w rachunkowości
Rozwiązaniem, które ma przyczynić się do znaczącego zaoszczędzenia
kosztów dla przedsiębiorców, jest rezygnacja z obowiązku publikacji
sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B. Obowiązek taki przewidywały przepisy o rachunkowości. Ustawa deregulacyjna ujednolica
zasady ogłaszania sprawozdań finansowych, między innymi znosząc
obowiązek ich publikacji wraz z towarzyszącymi dokumentami w Monitorze
Polskim B dla jednostek, które składają sprawozdania finansowe do KRS
i których wpisy do rejestru przekazywane są automatycznie do publikacji
w MSiG. Wprowadzane zmiany stanowią element deregulacji związany
z przewidzianą na 1 stycznia 2013 r. likwidacją Monitora Polskiego B.
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Does the Act of 16 September 2011 on the reduction of certain obligations
of citizens and business (Journal of Laws No. 232, item 1378)1 really remove
the provisions the application of which hampers business activity? Will it in
fact help to reduce the barriers for entrepreneurs? Here are some of the
solutions, which in their majority entered into force on 1 January 2012.

Overdue annual leave forward to the next holiday
A significant novelty introduced by law applies to labour regulations. This
change will certainly be appreciated by everyone who has the right to
annual leave. The amendment increases the time limit to use "overdue"
leave until 30 September next calendar year. Previously, the unused annual leave according to the holiday schedule was to be used only within
the first quarter of next year. The new regulations will significantly improve
the margin of manoeuvre for employees within holidays arrangement, and
extend the period allowed for employers to perform the obligation under
the provisions of labour law.

Fewer burdens on the accounting
The solution that is to result in significant cost savings is to discharge
entrepreneurs from the obligation to publish financial reports in the Polish
Monitor B. Such obligation was envisaged by accounting regulations.
The deregulatory act consolidates the principles that apply to the publication of financial reports, inter alia it makes the entities, that submit financial
statements to the National Court Register and whose registry entries are
automatically forwarded for publication in the Judicial and Economic
Monitor, free from the obligation to publish financial reports together with
supporting documents in the Polish Monitor B. The introduced changes
are part of the deregulation connected with liquidation of Polish Monitor
B scheduled on 1 January 2013. The change will allow for a significant

Zmiana pozwoli na znaczną redukcję kosztów publikacji sprawozdań
finansowych. By dostrzec wymierny rezultat nowelizacji, wystarczy porównać koszt ogłoszenia jednej strony dokumentu w Monitorze Polskim B
wynoszący ok. 771 zł brutto z całkowitym kosztem złożenia sprawozdania
finansowego i towarzyszących mu dokumentów do KRS i opublikowaniem
wzmianki o ich złożeniu w MSiG wynoszącym 290 zł.

Szybciej przedawnią się należności wobec ZUS
Zmiany objęły również regulację systemu ubezpieczeń społecznych.
Skrócono z 10 do 5 lat termin przedawnienia należności z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne i nienależnie opłaconych składek. Pomimo
tak radykalnych zmian nadzieje przedsiębiorców na większe prawdopodobieństwo przedawniania się należności względem ZUS mogą okazać
się płonne. Ustawodawca nie wprowadziłby wskazanej regulacji, bez
przekonania, że od strony technicznej ZUS sprosta konieczności dokonywania sprawniejszej kontroli firm.
Zmianie uległa również częstotliwość informowania przez płatników składek
o odprowadzonych za ubezpieczonego składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z nowelizacją, zniknął comiesięczny obowiązek
wydawania ubezpieczonemu formularzy ZUS RMUA, które od 1 stycznia
2012 roku będą wydawane jedynie na żądanie pracownika, nie częściej
jednak niż raz w miesiącu. Obligatoryjne raporty miesięczne dla ubezpieczonego zastąpi raport roczny. Pierwszy taki raport zostanie przekazany
ubezpieczonym za rok 2012 w terminie do 28 lutego 2013 roku. Dużym
uproszczeniem dla przedsiębiorców ma być również skrócenie okresu
przechowywania przez płatników składek kopii deklaracji rozliczeniowych
i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te
deklaracje z 10 do 5 lat.

Więcej swobody dla przedsiębiorców
zagranicznych

reduction in the cost of financial statements publication. To see a tangible
result of the amendment, it is enough to compare the publishing cost
of one page of a document. In the Polish Monitor B it is of approximately
PLN 771 gross for publication of one page when the total cost of submission of a financial report with accompanying documents to the National
Court Register and publication of a reference of such submission in the
Judicial and Economic Monitor amounts to PLN 290.

Debts to the Social Insurance Institution
to become limited sooner
The changes also include the regulation of the social insurance system.
The limitation period for claims arising from social security contributions
and contributions paid unduly have decreased from 10 to 5 years. Despite
such radical changes, the expectations of entrepreneurs to be given the
limitation of claims by the Social Insurance Institution more likely may prove
futile. The legislator would not have introduced the indicated adjustment
without the conviction that the Social Insurance Institution would meet the
necessity of providing more efficient inspection of companies.
The frequency of providing the information on contributions on social and
health insurance has been also changed. According to the amendment,
the obligation to provide the insured with monthly ZUS RMUA forms disappeared. From 1 January 2012 the forms will be issued only at the request
of the employee, once a month or less. The mandatory monthly reports
for the insured will be replaced by an annual report. The first such 2012
report will be forwarded to the insured by 28 February 2013. Shortening
the storage period of settlement declarations, personal monthly reports
and corrections to the documents submitted by the payer of such contributions from 10 years to 5 years is also expected by entrepreneurs to
be a significant simplification.

More economic freedom for foreign entrepreneurs

Nowelizacja objęła również ustawę z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.).
Obszerne zmiany wprowadzono w regulacji dotyczącej tworzenia oddziałów i przedstawicielstw. Odnośnie oddziałów poszerzono definicję legalną
przedsiębiorcy zagranicznego o osoby fizyczne posiadające obywatelstwo
polskie, które prowadzą działalność gospodarczą za granicą. Dzięki
przyjęciu takiego rozwiązania obywatele polscy prowadzący działalność
gospodarczą za granicą od 1 stycznia 2012 r. uzyskali możliwość tworzenia
oddziałów na terytorium RP.

The amendment also included the Act of 2 July 2004 on freedom of
economic activity (Journal of Laws of 2010, No. 220, item. 1447, as
amended). Extensive changes have been made considering the establishment of branches and representative offices. Regarding branches,
a legal definition of a foreign entrepreneur is expanded to include the
individuals with Polish citizenship who perform an economic activity
abroad. By adopting this solution, since 1 January 2012 the Polish citizens
conducting economic activity abroad have been given an opportunity to
set up branches in Poland.

W kwestii tworzenia przedstawicielstw nowelizacja między innymi: rezygnuje z obowiązku wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych, banków zagranicznych i instytucji kredytowych, znosi
obowiązki informacyjne tych podmiotów względem ministra właściwego
do spraw gospodarki oraz zmniejsza wysokość opłaty skarbowej za wpis
do rejestru z 6713 zł do 1000 zł.

In terms of creation of representative offices, the amendment, inter alia:
resigns from the obligation to register foreign representative offices of
foreign banks and credit institutions, abolishes the information obligations
of these entities against the minister competent for economy and reduces
the amount of a stamp duty for registration of PLN 6,713 to PLN 1000.

***

The Act on the reduction of certain obligations of citizens and businesses
is supposed to meet the expectations of entrepreneurs, as to reduce
administrative barriers they have to deal with during economic activity.
Unfortunately, the potential for further deregulation does not seem to be
fully exploited. Changes introduced by the Act, besides the liquidation of
Polish Monitor B and changes in the law on social insurance system, are
not big enough to talk about the real impact of the regulation on improving the conditions for economic activity in the country. Nevertheless, the
adopted direction of change should be assessed positively. Therefore, the
modification of the package including 22 acts introduced by the Deregulatory Act should be seen as a prelude to further work on improving the
system where the expected result is to facilitate the process of business
activity. Consequently, it is to lead to the increased competitiveness in
economy and further development of entrepreneurship.

Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ma
wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców co do zmniejszenia barier
administracyjnych, z jakimi przychodzi im się zmagać podczas wykonywania działalności gospodarczej. Niestety, potencjał kolejnej deregulacji
nie wydaje się w pełni wykorzystany. Zmiany wprowadzane ustawą, prócz
likwidacji Monitora Polskiego B i zmian dokonanych w ustawie o systemie
ubezpieczeń społecznych, nie są na tyle duże, by mówić o realnym wpływie
regulacji na polepszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w kraju. Mimo to przyjęty kierunek zmian należy ocenić pozytywnie.
Modyfikację pakietu 22 ustaw dokonaną ustawą deregulacyjną widzieć
wobec tego należy jako wstęp do dalszych prac nad usprawnieniem
systemu, których rezultatem ma być ułatwienie procesu wykonywania
działalności gospodarczej i w efekcie – zwiększenie konkurencyjności
gospodarki oraz dalszy rozwój przedsiębiorczości.

***

Rozszerzona wersja artykułu dostępna na www.mbwnet.pl

1) Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji
niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378)
dostępne na http://orka.sejm.gov.pl

1) Justification of the governmental draft law of 16 September 2011 on the reduction
of certain obligations of citizens and business (Journal of Laws No. 232, item 1378)
available at http://orka.sejm.gov.pl
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Z wokandy

From the cause list

Trybunał orzeknie o zgodności z Konstytucją
norm prawa unijnego

The Court is to decide the constitutionality
of EU law

Zbycie udziału w prawie do nieruchomości
dostawą towaru

Sale of share in the right to property
is a supply of goods

Badanie zgodności z Konstytucją aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej jest dopuszczalne. Precedensowy wyrok w tym zakresie wydał
w dniu 16 listopada 2011 roku Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt: SK
45/09). Trybunał stwierdzając, że akty prawa pochodnego stanowione
przez organy Unii Europejskiej wykazują cechy aktu normatywnego w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji, uznał za dopuszczalne badanie ich
zgodności z Konstytucją w trybie skargi konstytucyjnej. Wskazując na
nadrzędność i pierwszeństwo postanowień Konstytucji wobec wszystkich
aktów prawnych obowiązujących w polskim porządku prawnym, w tym
także prawa unijnego, w uzasadnieniu wyroku określono także skutek
stwierdzenia niezgodności z Konstytucją aktu prawa pochodnego. Byłoby
nim pozbawienie możliwości stosowania takiego aktu przez organy polskie
i wywierania (przez taki akt) skutków prawnych w Polsce.
źródło: http://www.trybunal.gov.pl

NSA w składzie 7 sędziów dnia 24 października 2011 roku podjął uchwałę,
zgodnie z którą sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towaru
według przepisów o podatku od towarów i usług (sygn. akt: I FPS 2/11).
Uchwała rozstrzyga wątpliwości, jakie występowały w orzecznictwie sądów
administracyjnych, gdzie dotychczas dominowało stanowisko, iż zbycie
udziałów jest w rozumieniu przepisów o VAT świadczeniem usług.
źródło: http://www.nsa.gov.pl

Uprawnienia pracownika przy wypowiedzeniu
umowy o pracę zawartej na czas określony

Pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas
określony, w której nie przewidziano możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, przysługują roszczenia określone w art. 59 k.p.
w związku z art. 56 k.p. Takie stanowisko zaprezentował SN w składzie
7 sędziów w uchwale z dnia 17 listopada 2011 roku (sygn. akt: III PZP
6/11). Pracownik będzie mógł zatem dochodzić przywrócenia do pracy
na poprzednich warunkach albo odszkodowania. Jeżeli upłynie termin,
do którego umowa miałaby trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby
niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostanie do upływu tego
terminu, pracownikowi będzie przysługiwać wyłącznie odszkodowanie.
Uchwała zapadła przy dwóch zdaniach odrębnych.
źródło: http://www.sn.pl
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The examination of legal acts of EU secondary law for their compliance
with the Constitution is admissible. The Constitutional Court issued in
this regard a precedential ruling of 16 November 2011 (ref.: SK 45/09).
The Court stated that acts of secondary law, issued by the European Union
institutions, show the characteristics of a normative act within the meaning
of article 79 item 1 of the Constitution and considered the examination
of their constitutional compliance under the constitutional complaint to
be admissible. Pointing to the primacy and priority of provisions of the
Constitution over all legal acts being in force in the Polish legal system,
including EU law, the effect of non-compliance with the Constitution of
a secondary law act was also included in the judicial opinion. It would be
to deprive the Polish authorities of applicability of such act and the act
itself of the possibility of exercising legal effect in Poland.
source: http://www.trybunal.gov.pl

On 24 October 2011 the Supreme Administrative Court of Poland in the
composition of seven judges passed a resolution according to which the
sale of a share in perpetual usufruct right and share in co-ownership in
a building is a supply of goods under the regulations on tax on goods
and services (ref. no: I FPS 2/11). The resolution removes doubts which
used to be expressed in the jurisprudence of administrative courts those
previously in their majority held the position that the sale of share was the
provision of service, as defined in the VAT Act.
source: http://www.nsa.gov.pl

Employee rights in case of fixed-term
employment contract termination

Any employee whose fixed-term employment contract without the possibility of early termination by notice has been ended is entitled to claims
as defined in article 59 of Labour Code in relation to article 56 of Labour
Code. This position was adopted by the Supreme Court in the composition of seven judges in its resolution of 17 November 2011 (ref. no: III PZP
6/11). The employee will therefore be able to claim reinstatement under the
previous terms or compensation. If the time by the end of which contract
was to continue has already passed or if reinstating of the said employee
is inadvisable due to the shortness of the period left until the expiry date
of that term, the employee will be entitled only to compensation. The
resolution was passed with two separate opinions.
source: http://www.sn.pl

Zmiany w prawie

Changes in the law

Postępowanie cywilne

Civil procedure

Dnia 3 listopada 2011 roku ogłoszono ustawę z dnia 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381). Nowelizacja likwiduje postępowanie
odrębne w sprawach gospodarczych, poddając spory między przedsiębiorcami regułom ogólnym. Jednocześnie ustawodawca wprowadza do
ogólnych zasad postępowania cywilnego szereg rozwiązań właściwych
dotychczas dla postępowania w sprawach gospodarczych, np.: możliwość
dyscyplinowania stron oraz uczestników postępowania poprzez nałożenie na nich obowiązku składania określonych pism przygotowawczych,
a także przyznanie sądowi uprawnienia do pomijania twierdzeń i dowodów
spóźnionych oraz tych, które powoływane są jedynie dla zwłoki. Do istotnych zmian należą również między innymi: uznanie za w pełni skuteczne
wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji; poszerzenie katalogu rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu w trybie zażalenia; wydłużenie do
dwóch tygodni terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego;
podniesienie progów kwotowych grzywien, jakie mogą być wymierzane
przez organ egzekucyjny oraz nałożenie na komornika obowiązku publikowania określonych informacji także na stronie internetowej Krajowej
Rady Komorniczej. Ustawa wejdzie w życie z dniem 3 maja 2012 roku.

Telekomunikacja

Dnia 4 grudnia 2011 roku weszła w życie większość przepisów ustawy
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Celem nowelizacji jest poszerzenie ochrony abonentów i użytkowników
końcowych przed nadużyciami ze strony dostawców tzw. premium rate,
czyli usług o podwyższonej opłacie. Ustawa nakłada na dostawców takich
usług szereg obowiązków, zobowiązując ich między innymi do przejrzystego
i czytelnego poinformowania abonenta o zasadach korzystania z usługi
i umożliwienia mu dokonania skutecznej i natychmiastowej rezygnacji z niej
w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat. Każdy dostawca
premium rate został zobowiązany również do wprowadzenia co najmniej
trzech progów kwotowych: 35, 100 i 200 zł, których przekroczenie przez
abonenta będzie obligować dostawcę do poinformowania go o tym fakcie
i na żądanie abonenta – niezwłocznego zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania
połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku
zapłaty po stronie abonenta.

Minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2012 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę.
Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.
(Dz. U. Nr 192, poz. 1141) wynagrodzenie minimalne ustalono na poziomie
1500 zł brutto. W 2011 roku wynagrodzenie to wynosiło 1386 zł brutto.

Krajowy Rejestr Sądowy

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851).
Nowelizacja nadaje przymiot dokumentu urzędowego zaświadczeniom,
informacjom, odpisom i wyciągom wydawanym przez Centralną Informację
KRS w formie elektronicznej. Dotychczas taką moc posiadały jedynie
dokumenty wydawane przez Centralną Informację w postaci papierowej.
Zgodnie z nowymi przepisami, Centralna Informacja będzie udostępniała
bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, wszystkie
aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru, a także listę
dokumentów przekazanych do elektronicznego katalogu dokumentów
spółek. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji
o podmiotach wpisanych do rejestru będą miały moc zrównaną z mocą
dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli będą posiadały cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze.

On 3 November 2011 the Act of 16 September 2011 on amending the
Act – Code of Civil Procedure and certain other acts was announced
(Journal of Laws No. 233 item 1381). The amendment liquidates separate
proceedings in business cases subjecting the disputes between entrepreneurs to general rules. At the same time the legislator introduces a number
of solutions previously competent for proceedings in business cases to
general rules of civil procedure, e.g.: the possibility of disciplining parties
and participants in proceedings by imposing on them the obligation to
submit certain preparatory documents as well as granting the court power
to preclude late statements and evidence and those invoked only for delay.
Other important changes also include, among others: recognition of an appeal made to the court of second instance to be fully effective; expansion of
the catalogue of decisions actionable under appeal; extension the deadline
for raising an objection to a default judgment to two weeks; increase in
the threshold quota of fines that may be imposed by a law enforcement
authority as well as obligation on bailiffs to publish certain information on
the website of the National Council of Court Executive Officers. The Act
comes into force on 3 May 2012.

Telecommunications

On 4 December 2011 the Act of 16 September 2011 on the amendment
to the Telecommunications Act entered into force. The amendment serves
the purpose of increased protection of users and subscribers against fraud
related to so called premium rate i.e. services at an increased price perpetrated by providers. The Act imposes on the providers of such services
a number of duties, obliging them, inter alia, to provide subscribers with
transparent and clear information on rules related to using the services and
to enable the latter an effective and immediate withdrawal of services at
any time, in a simple and free of charge way. Providers are obliged to offer
at least three price limits to their subscribers amounting to PLN 35, PLN
100 and PLN 200. They are also obliged to inform subscribers in case of
exceeding such limit and at the subscriber’ request – block outgoing calls
to premium rate numbers and incoming calls from such numbers, unless
such calls will not create payment obligations on the subscriber's part.

Minimum wage

From 1 January 2012 a minimum wage is to increase. According to the
wording of the regulation of 13 September 2011 by the Council of Ministers on the amount of minimum wage in 2012 (Journal of Laws No. 192,
item 1141) the minimum wage is set at PLN 1500 gross. In 2011 it was
PLN 1386 gross.

National Court Register

On 1 January 2012 the Act of 13 May 2011 on the amendment to the
National Court Register entered into force (Journal of Laws No. 144,
item 851). The amendment gives the attribute of an official document to
certificates, information, copies and extracts issued by the Information
Centre of NCR in the electronic form. Previously, only documents prepared
by the Information Centre in paper form had this power. Under the new
regulations, the Information Centre will make available all current information about business entities entered in the Register in public ICT networks
for free, as well as the list of documents submitted to the catalogue. Such
individually downloaded and printed copies of current information on
entities entered into the Register will enjoy an equivalent status of official
documents with those issued by the Information Centre, as long as they
has certain features enabling their verification.
Newsletter is for informational purpose only.
Newsletter is based on official information and justification for projects of legal acts available on the
websites of the relevant ministries, the Sejm and the President.

Newsletter ma charakter wyłącznie informacyjny.
Do opracowania newslettera wykorzystano informacje urzędowe i uzasadnienia projektów aktów
prawnych udostępnione na stronach internetowych właściwych resortów, Sejmu i Prezydenta RP.

Błękitne strony w eurolot.com magazine opracowują specjaliści
w doradzaniu przedsiębiorcom z Kancelarii prawnej
MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY.
Więcej na www.mbwnet.pl

Blue pages in eurolot.com magazine
are developed in cooperation with experts on providing
legal advice for entrepreneurs at
MAJCHRZAK BRANDT AND PARTNERS, Legal Office.
Read more on www.mbwnet.pl
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Podróż do świata aplikacji
The journey into the world of applications
Już prawie połowa kupowanych telefonów
komórkowych to smartfony. Nierzadko używają ich
ci, którzy nie mają świadomości, jaka drzemie w nich
moc i jak bardzo potrafią być przydatne na co dzień
do czynności innych niż rozmowy, SMS-y czy maile.
Ich zalety są szczególnie ważne w podróży.

Nearly half of the purchased mobile phones are smartphones.
They are often used by those who are not aware what power
resides in them, and how they can be useful for daily activities
other than calls, text messages and emails.
Their features are particularly important while travelling.

Witold Tomaszewski
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Apple AppStore, Android Market, Nokia Store, Blackberry AppWorld
i Windows Marketplace – to programy w smartfonach, które umożliwiają dostęp do całego katalogu aplikacji. Wystarczy prosta rejestracja
z podstawowymi danymi teleadresowymi, utworzenie loginu i hasła,
aby móc je instalować.

Apple AppStore, Android Market, Nokia Store, Blackberry AppWorld
and Windows Marketplace – these are the smartphones’ software
which allow the access to the entire catalogue of applications. Just
a simple registration with filling in basic contact data, creation of
a login and password is enough to allow for their installation.

Wiele ciekawych aplikacji można znaleźć w sklepach poprzez
wpisanie prostych słów kluczowych – od miast, w których się
znajdujemy, aż po funkcje, jakich oczekujemy. Przy odrobinie czasu można znaleźć takie, które spełniają nasze oczekiwania i są
darmowe – choć te płatne często mają bardzo przydatne funkcje,
a kosztują z reguły nie więcej niż 2-3 euro.

Many interesting applications can be found in stores by entering
simple keywords – starting from the cities where we are, to the
sophisticated features we expect. With a bit of time we can find
those that meet our expectations and are free of charge. Although
these for which we have to pay for, often have very useful features
and they usually cost no more than 2-3 EUR.

Prawie każdy smartfon ma już na starcie zainstalowany program
z mapami. W większości pozwala on nie tylko na ustalenie drogi
z punktu A do B trasą samochodową, ale także pieszo i – co ciekawe – również komunikacją miejską od najbliższego przystanku.

Almost every smartphone has default installed program with maps,
in most cases, it allows not only to establish a car route from point
A to B, but also on foot, and – interestingly – from the nearest
public transport stop too.

Jedną z ciekawszych aplikacji przydatnych w podróży jest Wikitude.
To program oparty na technologii augmentet reality, czyli poszerzonej rzeczywistości. Po jego uruchomieniu włącza się aparat
fotograficzny w trybie podglądu. Na ekranie wyświetla się wtedy

One of the most interesting applications usuful for travel is Wikitude.
This is a program based on "augmented reality" technology, which
is in fact an enlarged reality. Once it starts, it turns on the camera in
preview mode. The screen then displays the image with surround-

obraz otoczenia wraz z graficznymi punktami pokazującymi, jak
daleko jesteśmy od celu i w jakim kierunku powinniśmy pójść.
Obracając się wokół własnej osi, możemy zobaczyć, co znajduje się
w najbliższej okolicy. Klikając w punkt, otrzymujemy o nim obszerne
informacje. Dane aplikacja pobiera z Wikipedii oraz różnych stron
związanych z turystyką.

Recently an application for iPhone was released by the Ministry
of Foreign Affairs. IPolak program is a collection of tips for abroad
travels, current alerts for Poles who are outside the country, a list
of embassies and consulates, where if necessary, we can go and
get the help we need.

Fot. Telepolis/Apple

Ostatnio swoją aplikację na iPhone’a wypuściło Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Program iPolak to zbiór porad dotyczących wyjazdów zagranicznych. Zawiera m.in. aktualne ostrzeżenia dla Polaków
będących poza krajem, a także listę ambasad i konsulatów, gdzie
w razie potrzeby możemy się udać i uzyskać potrzebną pomoc.

ings with graphic points, showing how far we are from that goal
and in what direction we should go. By rotating around its axis, we
can see what is in the neighborhood. Clicking on a point we obtain
extensive information about surroundings. Application retrieves data
from Wikipedia and various tourism-related sites.

Zawsze warto mieć zainstalowane aplikacje Booking.com (rezerwacja
hoteli w okolicy) czy Momondo (wyszukiwanie lotów na konkretnych
trasach, wraz z podaniem ich cen). Fani lotnictwa powinni zainteresować się programem FlightRadar24, która w czasie rzeczywistym
na mapę nakłada wszystkie samoloty znajdujące się w powietrzu,
pokazując trasę, numer lotu, a także zdjęcie maszyny. Dzięki temu
wiadomo także, czy należy już wyjeżdżać po gościa na lotnisko, czy
można jeszcze posiedzieć w domu, bo lot jest opóźniony.

It’s always good to have installed Booking.com applications (booking hotels in the area) or Momondo (search for flights on specific
routes, together with their prices). Fans interested in aviation would
like FlightRadar24 program, which in real time marks on a map all
aircraft in the air, showing the route, flight number and the photo
of machine. Therefore, it is also known whether you should have
to leave home to pick up someone from the airport, or if you can
still sit at home because the flight is delayed.

UWAGI:

NOTES:

Należy pamiętać o tym, że zdecydowana większość z zaprezentowanych aplikacji do poprawnego działania wymaga aktywnej
transmisji danych. Ta w roamingu jest kilkukrotnie droższa niż
w kraju. Przed wyjazdem za granicę zalecany jest kontakt z biurem
obsługi operatora celem uaktywnienia transmisji danych w roamingu
i zasięgnięcia informacji o jej cenie. Jeżeli wszystko po stronie
operatora zostało włączone, korzystanie z telefonu poza Polską
nie wymaga od użytkownika żadnych zmian ustawień w telefonie.

Please remember that the vast majority of applications presented,
require an active data connection for proper operation. The roaming
connection is several times more expensive than in the country.
Before going abroad it is recommended to contact the customer
service center to activate data roaming and to gather information
about its price. If required services are enabled by your operator,
the use of your phone outside Poland is possible and it does not
require any changes in settings.
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Do walizki / Into the suitcase:
płyta

książka

CD

book

AMY WINEHOUSE

BOWDEN OLIVER

Universal Music Poland

Creed "Brothehood"

Lioness:
Hidden Treasures

Dmitry Glukhovsky

Assassin’s Creed
„Bractwo” / Assassin’s

Czas zmierzchu
It’s Getting Darker
Insignis 2011

The album consists of twelve tracks selected by
the producers and musicians with whom Amy
worked before, during and after the release of
"Frank" and "Back To Black" albums. The choice
of compositions was made by long-term Ammy’s
co-artist Mark Ronson and Salaam Remi. "Lioness: Hidden Treasures", the third album of Amy
Winehouse, undeniably one of the most talented
and original artists of our time, was released on
on 5th of December 2011.
Universal Music Poland

Powieść, którą od
pierwszej strony aż
do samego końca
wypełnia niezwykle
dynamiczna akcja,
rozgrywająca się
w pobudzającej
wyobraźnię scenerii przesiąkniętego
zepsuciem i upadłego Wiecznego
Miasta. Rzym, niegdyś potężny, dziś
leży w ruinach.
W mieście pleni się
cierpienie i nędza;
jego obywatele żyją
w strachu przed
bezlitosną rodziną Borgiów. Tylko jeden człowiek
może ich uwolnić spod jarzma tyranii – Ezio Auditore, mistrz asasynów.
Druga część przygód Ezia Auditore jest bezpośrednią kontynuacją „Renesansu”. Tym razem Ezio,
dojrzały i zaprawiony w boju asasyn, stawia czoła
wcieleniu zła i zepsucia – synowi papieża Aleksandra VI – Cesare Borgii. Rzymu nie zbudowano
w jeden dzień i nie odbuduje go samotny asasyn.
Ezio Auditore. Oto jego Bractwo.
The novel which is filled in with very dynamic action
from the first page until the very end, takes place
in the stimulating scenery of the the fallen Eternal
City rife with corruption. Rome, once mighty, now
lies in ruins. Agony and misery spread in the city; its
citizens live in fear of the ruthless Borgias. Only one
man can free them from the yoke of tyranny – Ezio
Auditore, the master of assassins.
The second part of the adventures of Ezio Auditore,
is a direct continuation of “Renaissance”. This time,
Ezio, a mature and seasoned assassin, faces the
incarnation of evil and putridity, the son of Pope
Alexander VI – Cesare Borgia. Rome was not built in
one day and cannot be rebuild by a single assassin.
Ezio Auditore. Here is his Brotherhood.
kk, materiały wydawcy
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Fot. Insignis

Na płycie znajduje się 12
utworów wybranych przez
producentów i muzyków,
z którymi Amy pracowała
przed, w trakcie i po wydaniu albumów „Frank”
i „Back To Black”. Wyboru
kompozycji dokonali wieloletni współpracownicy
wokalistki Mark Ronson
i Salaam Remi. „Lioness:
Hidden Treasures”, trzeci
album Amy Winehouse,
niezaprzeczalnie jednej z najbardziej utalentowanych
i oryginalnych artystek naszych czasów, został
wydany 5 grudnia 2011 roku.

Fot. Insignis

Fot. Universal Music Poland

Insignis 2011
Gdyż nieszczęście
świata w tym, że
chory jest Bóg
jego, stąd i świat
choruje. W gorączce jest Pan i jego
dzieło gorączkuje.
Umiera Bóg i stworzony przez niego
świat umiera. Lecz
nie jest jeszcze za
późno… Co łączy
wierzenia Majów z
naszym, zdawałoby
się, postreligijnym
postrzeganiem rzeczywistości? Czy
jest jakiś związek
między współczesnymi wydarzeniami a wyprawą
opisaną na kartach tajemniczego dziennika? Związek ten zdaje się dostrzegać tylko jeden człowiek.
„Czas zmierzchu”, nowa książka autora bestsellerowego „Metra 2033” i „Metra 2034”, jest rosyjską odpowiedzią na twórczość Dana Browna;
Glukhovsky zaś jeśli nie jest nowym Gogolem, to
na pewno rosyjskim Stephenem Kingiem. I nie są
to porównania przesadzone.
The misfortune of the world is that its God is suffering and the whole work suffering. In fever is the
Lord and his word is as well. The God is dying
and the world created by him is dying too. But it is
not too late... What do the Mayan beliefs and our,
it would seem, post-religious perception of reality
have in common? Is there a connection between
contemporary events and the expedition described
in the pages of a mysterious diary? This affinity
seems to be seen by only one man.
"It’s Getting Darker", a new book by the author of
bestselling "Metro 2003" and "Metro 2034" is the
Russian answer to Dan Brown's work; Glukhovsky
if not a new Gogol, he is surely the Russian Stephen
King. And these are not exaggerated comparisons.
kk, materiały wydawcy

wybitny / excellent

bardzo dobry / very good

może być / good

słaby / weak

unikać / better to avoid

premiery kinowe
cinema releases

Mikołaj Chrzan,
Michał Tusk,
fot. Dominik Werner

Gdańsk z góry

Rzeź

W ciemności

Carnage

In Darkness

Dystrybucja / Distribution: Kino Świat

Dystrybucja / Distribution: Kino Świat

Premiera: 20 stycznia 2012
Release date: 20th of January 2012

Premiera: 5 stycznia 2012
Release date: 5th of January 2012

Fot. Millenium Media

Ich pasje to Gdańsk
i lotnictwo. Co mogło powstać z takiego połączenia? To
chyba oczywiste:
pierwszy album ze
współczesnymi,
lotniczymi zdjęciami pomorskiej metropolii.
– Uwielbialiśmy latać nad Gdańskiem,
każde lądowanie w Porcie Lotniczym im. Lecha
Wałęsy było szansą na przyjrzenie się temu, jak
zmienia się miasto, co nowego się buduje. Pomyśleliśmy: musimy podzielić się tymi widokami, wydamy album – opowiadają Mikołaj Chrzan i Michał
Tusk, dziennikarze trójmiejskiego oddziału „Gazety
Wyborczej”, autorzy i pomysłodawcy albumu.
W wydanym tuż przed świętami Bożego Narodzenia albumie jest ponad 140 zdjęć przedstawiających wszystkie dzielnice Gdańska, najważniejsze
obiekty, budynki, zespoły mieszkalne. Znajdziemy
tu i zabytki Głównego Miasta, i nowoczesne obiekty takie jak stadion PGE Arena Gdańsk czy hala
sportowo-widowiskowa Ergo Arena.
Więcej informacji: www.gdanskzgory.pl
Their passions are Gdańsk and aviation. What
could arise from this very combination? It's probably obvious: the first album with the modern air
photos of Pomeranian metropolis.
– We loved to fly over Gdańsk, each landing at
the Lech Walesa Airport was a chance to look at
how the city was changing, what's being built.
We thought: we must share these views; we will
issue an album – tells Mikołaj Chrzan and Michał
Tusk – the journalists of Tri-City’s branch of "Gazeta
Wyborcza", and at the same time the authors and
originators of the album.
In the album, published just before Christmas,
there are more than 140 photographs depicting
all districts of Gdańsk, the most important objects,
buildings, residential units. We also find there the
City’s monuments, and modern areas such as
sports facilities: PGE Arena Gdańsk, or Ergo Arena.
More information: www.gdanskzgory.pl
kk, materiały wydawcy

Fot. Kino Świat

Millenium Media 2011

Fot. Kino Świat

Gdańsk seen from the sky

Roman Polański zebrał na planie „Rzezi” nie tylko
aktorską śmietankę Hollywood (m.in. Christopher
Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster, John C.Reilly),
ale także najwybitniejszych twórców współczesnego kina. Dwie nowojorskie pary. Zdawałoby
się, że wszystko je łączy. Nienaganne maniery
i wysoki standard życia. Wszyscy czworo mogą
uważać się za elitę amerykańskiej socjety. Kiedy
ich dzieci wszczynają bójkę, spotkanie rodziców,
zorganizowane celem wyjaśnienia sprawy, przerodzi
się w lawinę potyczek i wzajemnych złośliwości.
W tym piekielnie zabawnym pojedynku stawką
będzie dobre imię i status każdego z uczestników.
Nic zatem dziwnego, że wytrawni przeciwnicy dopuszczą się ciosów poniżej pasa. Wkrótce wyjdą
na jaw głęboko skrywane tajemnice, a gdy więzy
małżeńskie ulegną zaskakującemu rozluźnieniu,
okaże się, że w nowoczesnym związku wszystkie
chwyty są dozwolone...
Pierwsza od wielu lat pełnokrwista komedia
Polańskiego. Pełna napięcia, intensywnych obrazów
oraz prawdy o nas samych.
Roman Polanski while working on "Carnage" gathered
not only the cream of Hollywood (including Christopher
Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster, John C.Reilly),
but also the most prominent artists of contemporary cinema. Two New York couples. It would seem
that they have everything in common. Impeccable
manners and a high standard of living. All of four can
claim to be the elite of American high society. When
their children initiate a fight, the meeting of parents,
organized to clarify the matter, becomes a flurry of
skirmishes and mutual malice. In this fiendishly entertaining duel the stake is the reputation and status
of each participant. It is no wonder that experienced
opponents will exchange blows below the belt. Soon
it will come to reveal deeply hidden secrets, and when
the bonds of marriages will be surprisingly loosed,
it turns out that it is time for the gloves to come off
in the contemporary relationship.

Katolik… grzesznik... drobny złodziejaszek…
Leopold Socha, Polak ze Lwowa – przez ponad
rok pomagał i dawał schronienie ukrywającej się
w kanałach grupie uciekinierów z getta. Za pieniądze. Jednak to, co wydawało się okazją do
zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej
więzi emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną walkę o ludzkie życie.
Przejmujący film Agnieszki Holland opowiada
prawdziwą historię Leopolda Sochy i uratowanych
przez niego Żydów. Polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny,
z wybitną rolą Roberta Więckiewicza i międzynarodową obsadą (m.in. nagrodzona Srebrnym
Niedźwiedziem MFF w Berlinie Maria Schrader,
Benno Furmann, Agnieszka Grochowska, Kinga
Preis, Herbert Knaup, Krzysztof Skonieczny, Marcin
Bosak, Julia Kijowska, Michał Żurawski). .
Catholic... sinner... petty thief... Leopold Socha,
a Pole from Lviv – who helped and gave shelter in
sewers to the group of refugees from the ghetto
for over a year. However, what seemed like an
opportunity to earn, led to a deep emotional bond
between Socha and refugees, evolving into a heroic
struggle for human life.
Agnieszka Holland's poignant movie tells the true
story of Leopold Socha and rescued Jews. Polish
candidate to the Oscar as Best Foreign Language
Film, with a prominent role of Robert Wieckiewicz
and international cast (inter alia Maria Schrader,
awarded the Silver Bear at the International Film
Festival in Berlin, Benno Furmann, Agnieszka
Grochowska, Kinga Preis, Herbert Knaup, Krzysztof Skonieczny, Marcin Bosak, Julia Kijowska,
Michał Żurawski).
kk, materiały dystrybutora

The first full-blooded comedy of Polański for many
years. Full of tension, intense images, and the truth
about ourselves.
kk, materiały dystrybutora
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Kulturalne lądowanie / Cultural landing
rezerwuj styczeń / january events

W STYCZNIU postanawiamy:
In January, we decide to…

Po świątecznym odpoczynku czas na karnawałowe szaleństwo.
2012, koniec świata, kryzys? My prognozujemy kulturalną hossę i fiestę!
Od stycznia wdrażamy nasz projekt i odwiedzamy najciekawsze wydarzenia.
Kapcie i pilot (ten od telewizora) zostają w domu. Cel: kraina dobrej zabawy,
relaksu i zapomnienia. Lecicie tam z nami! / After the festive rest time, the carnival
madness season is coming. 2012- the end of the world or crisis? On the contrary, we predict
a cultural boom and fiesta! Since January we are going to implement our project and visit
the most interesting events. Slippers and remote controls are left home. Objective: The land
of fun, relaxation and forgetfulness. Fly away with us.

Katarzyna Kawczyńska
8 i 10 stycznia / 8th an 10th of January

Wielki Koncert Galowy Johanna Straussa
Johann Strauss Great Gala Concert

Fot. materiały organizatora

w Krakowie i Warszawie / in Cracow and Warsaw
Strauss Festival Orchestra przedstawi porywającą muzykę epoki Franciszka Józefa I i przeniesie słuchaczy do roztańczonego cesarskiego
Wiednia. Jednocześnie stylizowane układy choreograficzne i wysmakowane kostiumy prezentowane przez Strauss Festival Ballet Ensemble
przekształcą koncert w niezapomniany spektakl. W programie m.in.
uwertury do operetek „Baron Cygański” i „Zemsta Nietoperza”, walce
„Wiedeńska Krew”, „Gazetki Poranne” oraz liczne polki, galopy i marsze.
Nie zabraknie słynnego walca „Nad modrym Dunajem” i „Marsza Radetzkiego”. Tym razem prawie stuosobowy zespół gwarantuje, że Wielki
Koncert Galowy stanie się niezapomnianym wydarzeniem artystycznym
otwierającym Nowy Rok.
8 stycznia – Warszawa, 10 stycznia – Kraków. /eventim/

Strauss Festival Orchestra will present its thrilling music of Franz Joseph
era and simultaneously will transfer the audience to imperial, dancing
Vienna. At the same time stylized choreography and sophisticated
costumes presented by the Strauss Festival Ballet Ensemble, will turn
the concert into an unforgettable spectacle. The program includes
the overtures to the operettas, "Gypsy Baron" and "The Bat", waltzes
"Viennese Blood" and "Morning Journals", numerous polkas, galops
and marches. During the show, the famous waltzes "On the beautiful
Blue Danube" and " Radetzky Marsch" will not be missed. This time, the
almost hundred-strong ensemble will ensure that the Grand Gala Concert
will be a memorable artistic event opening the New Year.
8th of January – Warsaw, 10th of January – Cracow /eventim/

11 stycznia / 11th of January
Fot. materiały organizatora

Wieczór hiszpańskiej gitary / The Spanish guitar evening
w Warszawie / in Warsaw
Koncert inspirowany kulturą Andaluzji. Ogniste dźwięki gitary i rytmiczna
muzyka w pełni oddają temperament i zmysłowość tego pięknego regionu
Hiszpanii. Wybitny wirtuoz gitary ROLANDO SAAD po mistrzowsku ukazuje techniczne możliwości tego niezwykłego instrumentu. Towarzyszy
mu znakomita STATE SYMPHONY ORCHESTRA pod batutą ALIAKSEIA SHAKURY. „Święto hiszpańskiej gitary” – to wybitni wykonawcy
i niepowtarzalna atmosfera! Ten wieczór przyniesie radość, wywoła
melancholię i wzbudzi namiętne uczucia. Dzięki ognistej muzyce na kilka
godzin przeniesiemy się w środku zimy do gorącej Hiszpanii. /eventim/
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The concert is inspired by the culture of Andalusia. Fiery guitar sounds
and rhythmic music fully reflect the temperament and the sensuality of this
beautiful region of Spain. Rolando Saad, an outstanding guitar virtuoso,
masterfully reveals the technical possibilities of this extraordinary instrument.
It is accompanied by a great State Symphony Orchestra under the baton
of Aliaksei Shakura. "The Feast of Spanish guitar" – a prominent artist and
unique atmosphere! This evening will bring you joy and melancholy, and
will awake passionate feelings. With the fiery music we will be moved to
hot Spain in the middle of winter for a few hours. /eventim/

Fot. materiały organizatora

14 stycznia / 14th of January

Katarzyna Groniec
we Wrocławiu / in Wrocław
Wyjątkowa wokalistka i osobowość polskiej sceny! Jej występy to przejmujące spektakle, a widzowie od początku czują realistyczność wszystkich
historii. Towarzyszący artystce muzycy w idealny sposób dozują emocje,
budując niepowtarzalny nastrój. „Pin-up Princess” – to siódma płyta
Katarzyny Groniec. Po raz pierwszy Groniec używa brzmień gitarowych,
piosenek opartych przede wszystkim na rytmie. Naturalność brzmienia
podrasowana lekką elektroniką dodaje tekstom lekkości. /eventim/

A unique singer and personality of the Polish scene! Her performances
are poignant shows, during which audiences from the very beginning
feel that all presented stories are realistic. Musicians accompanying the
artist build a unique mood dosing emotions perfectly. "Pin-up Princess" –
is the seventh album of Katarzyna Groniec. For the first time Groniec
uses guitar tones, songs based primarily on the rhythm. Naturalness, hot
up with gentle electronic sounds, adds lightness to the lyrics. /eventim/

Fot. materiały organizatora

15 stycznia / 15th of January

Ethno Jazz Festival – Atom String Quartet
we Wrocławiu / in Wrocław
Pierwszy w Polsce kwartet smyczkowy grający jazz. Nowa Nadzieja
polskiego jazzu! Atom String Quartet jest jednym z nielicznych na świecie
i pierwszym w Polsce kwartetem smyczkowym grającym jazz. Wykonują
głównie własne kompozycje, które dzięki zastosowaniu tak nietypowej
dla muzyki jazzowej obsady wykonawczej, brzmią bardzo nowocześnie
i oryginalnie. /eventim/

Poland's first string quartet playing jazz. The New Hope of Polish jazz!
Atom String Quartet is one of the very rare string quartets in the world
and in Poland that play jazz. They mainly perform their own compositions, which sound modern and original thanks to the unusual set of
instruments for a jazz band. /eventim/

19 – 22 stycznia / 19th – 22th of January

The Australian Pink Floyd Show
Fot. materiały organizatora

w Poznaniu, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu
in Poznań, Katowice, Warsaw, Wrocław
Fenomen – The Australian Pink Floyd Show ponownie w Polsce!
The Australian Pink Floyd Show to koncertowa sensacja, już ponad
3 mln widzów na całym świecie miało okazję zapoznać się z magią
Pink Floyd w wykonaniu tego zespołu. Najnowsza trasa nawiązuje do
tekstu klasycznego utworu Floydów – „Shine On Your Crazy Diamond”
i chociaż TAPFS na razie utrzymuje w tajemnicy wszystkie niespodzianki,
jakie przygotował dla fanów, jedno jest pewne – czeka nas koncertowe
przeżycie roku, a sam zespół obiecuje, że przekroczy granice swoich
koncertowych możliwości i wyniesie to doświadczenie na zupełnie
nowy poziom! Będzie to największe i najbardziej spektakularne show
wszechczasów!

Phenomenon – The Australian Pink Floyd Show is back in Poland!
The Australian Pink Floyd Show is a live touring sensation, that has
been revealed by more than 3 million spectators around the world, who
had the opportunity to feel Pink Floyd’s magic, performed by this band.
The current tour refers to the lyrics of the classic Pink Floyd song – "Shine
On Your Crazy Diamond" and although TAPFS yet keeps in secret all the
surprises that has been prepared for the fans, one thing is certain – the
performance of the year is waiting for us. The band itself promises that
they will push back the boundaries of their concert capabilities and take
the musical experience to a new level! This will be the largest and most
spectacular show ever!

Doskonale dopracowany ponad dwugodzinny show, niesamowita gra
świateł, projekcje wideo oraz charakterystyczne wizualizacje sprawiają,
że ich koncerty są wiernym odzwierciedleniem wydarzenia, jakim był
każdy koncert Floydów. /eventim/

A perfectly prepared over two-hour show with amazing lights, video
projections and visualization features, make their concerts a faithful
reflection of the Floyd’s events. /eventim/

19.01.2012 – Wrocław, Hala Stulecia / Centenni Hall – Wrocław
20.01.2012 – Poznań, Arena / The Arena – Poznań
21.01.2012 – Warszawa, Torwar / Torwar – Warsaw
22.01.2012 – Katowice, Spodek / The ”Spodek” Arena – Katowice

24 stycznia / 24th of January

Dropkick Murphys
Fot. materiały organizatora

w Warszawie / in Warsaw
Legenda muzyki niezależnej z Bostonu. Dropkick Murphys to starzy
punkrockowcy, którzy czują wciąż ogromne przywiązanie do kraju,
z którego pochodzą ich przodkowie, czyli Irlandii. Dlatego właśnie ich
muzyka to eksplodująca mieszanka klasycznego hc/punka, rock’n'rolla
oraz celtyckiego folku. Muzycy oprócz klasycznych instrumentów używają
m.in. dud, akordeonu czy banjo! Jest to pozytywna, żywa i wesoła muzyka
stworzona do szalonej zabawy na koncertach. /eventim/
Klub Stodoła/Warszawa

A Legend of independent music from Boston. Dropkick Murphys are old
punk rockers who still feel a huge attachment to Ireland – the country of
origin of their ancestors. That's why their music is an exploding blend of
classic hardcore punk, rock'n'roll and Celtic folk. In addition to classical
instruments they use bagpipes, accordion and banjo! This is a positive,
lively and cheerful music created for the crazy fun at concerts. /eventim/
Stodoła Club / Warsaw
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Witaj w domu / Welcome home
fashion on board!

Karnawał
2012:
kulturalna
elegancja
Carnival 2012:
cultural elegance

Sylwester za nami,
a my już szykujemy się na kolejne wyjścia.
Dołączyć do iskrzącego się, balowego
korowodu czy wyróżnić się na jego tle
prostą, ponadczasową elegancją?
New Year is already behind us
and we are getting ready
for next events. To join the glittering
festive parade or to stand
out of the background
with simple timeless elegance?

Suz

Stylizacje / Stylization: Deni Cler Milano,
kolekcja zimowo-karnawałowa 2011/2012
the Winter and Carnival Collection 2012/2012
Fot: Marta Wojtal
Model: Ola Kośka
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W kolekcjach zimowo-karnawałowych znajdziemy coś zarówno na
wieczorowe, jak i te mniej zobowiązujące spotkania. Warto posatwić na
czyste w formie, maksymalnie uproszczone fasony bardzo kobiecych
sukienek, począwszy od małej czarnej z wysmakowanym detalem,
aż po zwracające uwagę, błyszczące cekinowe kreacje. Starannie
wyselekcjonowane tkaniny doskonale podkreślą naszą sylwetkę, a trzy
bezpieczne, ale szlachetne kolory: granat, biel i czerń, w połączeniu
z piękną biżuterią i szałowymi torebkami, nadadzą naszej stylizacji
szykowny blichtr.

In winter and carnival collections we can find suggestions for both
evening and less official meetings. It’s worth gambling on maximally
simple cuts of very feminine dresses, pure in their form, ranging from
little black ones with tasteful detail to shiny sequined creations that
attract attention. Carefully selected fabrics perfectly emphasize the
silhouette, and three safe but noble colours: blue, white and black,
combined with beautiful jewellery and awesome handbags, will add
a chic styling to our look.

r e k l a m a
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Witaj w domu / Welcome home
aktywnie! / actively!

NARTY – dla amatorów i zawodowców
SKI – for beginners and experts

Żyję w tym narciarskim świecie bardzo długo, wcześniej jako zawodnik, teraz
ucząc jazdy na nartach. Każdy szuka własnego sposobu na sprawienie sobie
przyjemności i osiągnięcie satysfakcji. Podczas uprawiania szeroko pojętego
narciarstwa nasza świadomość robi się czysta. Można – a nawet trzeba –
koncentrować się tylko i wyłącznie na nartach. / I live in the world of ski yet for a long

time, previously as a ski rider, now teaching skiing. Everyone looks for a way to give themselves
some pleasure and achieve satisfaction. When practicing widely understood skiing, our
consciousness gets pure. You might – you even must – focus only on skiing.

Marcin Szafrański

Pozycja wyjściowa
Starting position

Moment, kiedy narciarz znajduje się pomiędzy skrętami i przygotowuje nowy tor jazdy. Stoimy na całych
stopach, ciało prawie wyprostowane. Małe ugięcie w stawach: skokowym, kolanowym i biodrowym.
Ciężar ciała wspiera się w największym stopniu na układzie kostnym. Lekko napięte mięśnie utrzymują
równowagę. W skręcie przy mocniej ugiętych stawach ciężar ciała utrzymujemy bardziej za pomocą
mięśni. Ręce trzymamy z przodu, swobodnie przed sobą. / The moment when the skier is between
turns and keeps preparing for a new track. We are standing on the whole feet, the body is almost
straight. Slight bend in the joints: ankle, knee and hip. The body mostly leans against the skeletal
system. Slightly strained muscles maintain the balance. In a twist, while the joints are bent tighter, the
body is supported more by muscles. Keep your hands freely in front of you.

Zanim przystąpimy do jazdy,

pamiętajmy o przygotowaniu do sezonu
oraz rozgrzewce na stoku. / Before we start,
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we must remember to prepare for the season and
warm up on the slopes.

Początek skrętu – wprowadzenie nart na krawędź

The start of a turn – skies on the
edges
Wprowadzenie nart na krawędź, czyli rozpoczęcie skrętu, to ruch odbywający się za pomocą
stóp. Dopiero później wprowadzamy kolana.
Na początku skrętu najmocniej obciążamy przednią część stopy oraz paluch nogi zewnętrznej.
Trzymając biodra wysoko, przenosimy środek
ciężkości zdecydowanie do przodu. Ramiona
znajdują się bardziej z przodu niż stopy. / Putting
skis on their edges, i.e. the start of a turn, is a
movement made with feet. We use knees later. At
the beginning of a turn we weight down the front
part and toe of the external leg. Keeping hips high,
we strongly transfer our weight forward. Arms are
in front of the feet.

Sterowanie w skręcie
Turn control

Moment wymagający od narciarza zaangażowania największej siły. Musimy utrzymać tor jazdy
przy coraz mocniej działającej sile odśrodkowej.
Do środka skrętu kierujemy oba kolana. Przy odpowiednim ułożeniu kolan biodro ustawi się samo
we właściwej pozycji. Ważne, by trzymać ręce
z przodu, ramiona zawsze powinny być wysunięte
przed stopy. Siła rozkłada się prawie na całej stopie, oczywiście głównie na wewnętrznej krawędzi. /
The moment which requires the involvement of the
greatest strength from the skier. We need to keep
track when a centrifugal force is increasing. We
make both knees inward to the turn. With proper
position of knees, the hip will set itself in a correct
place. It is important to keep your hands in front.
Shoulders should always be placed forward the
feet. The strength is distributed almost over the
entire foot, of course mainly on the inner edge.

Zakończenie –
wyjście ze skrętu

The end- out of the turn
Jeśli poprawnie wykonamy wcześniejsze elementy,
końcowa faza skrętu nie powinna stanowić problemu. Jedyny trudny element to wyczucie momentu,
w którym środek ciężkości narciarza znajduje się
przez chwilę z tyłu. Aktywnie używając mięśni,
musimy dogonić narty. Szybko ciągniemy ręce
i biodra do przodu w górę. Skręt rozpoczęliśmy
na narcie dolnej, teraz obciążamy prawie równo
obie nogi. / If we properly execute the previous
elements, the final phase of a turn should not be
a problem. The only demanding part is a proper
sense of the moment in which the skier's centre
of gravity is in the back for a moment. While using muscles actively, we must catch up with skis.
We quickly pull hands and hips to the front up.
We begin the turn on a lower ski, and now we
weight down both legs almost equally.

Faza przejścia ze skrętu
w skręt
From one turn to the other

Przy przejściu ze skrętu w skręt ważne jest utrzymanie odpowiedniej koordynacji ruchów we właściwym czasie. W ostatniej fazie skrętu narty, które
gwałtownie się prostują, działają na nasze ciało
ze sporą energią. Jeśli nie pozwolimy za bardzo
im uciec, pozostaje tylko utrzymać odpowiednią sylwetkę. Tułów trzymamy w kierunku jazdy.
Wszystko dzieje się szybko i automatycznie. Wbicie
kijka będzie pomocne dla złapania odpowiedniego momentu przejścia i rozpoczęcia nowego
skrętu. Kijek wbijamy lub akcentujemy wbicie tuż
obok dzioba narty wewnętrznej – trzymany w rękach z przodu ustawiony jest pod kątem. NIGDY
PIONOWO! Ramiona przesuwają się do przodu,
mięśnie szkieletowe utrzymują stabilną sylwetkę.
Dla zawodnika szybkie przejście ze skrętu w skręt
to jeden z ważniejszych elementów. / With the
transition from turn to turn, it is important to maintain the proper coordination of movements in the
right time. In the last phase of turning, skis, which
rapidly straighten, act on our body with considerable energy. If we do not let them get away too
much, it remains only to maintain an appropriate
silhouette of your body. Keep the torso in the
track’s direction. Everything happens quickly and
automatically. Punching the ski pole will be helpful
to catch the right moment of transition and will
begin a new turn. We punch the pole or slightly
touch it to the ground right next to the top of the
inner ski – held in hands in front of us, the pole is
angled. NEVER VERTICALLY! Arms move forward,
muscles maintain a stable skeletal figure. Quick
transition from turn to turn is one of the most
important elements for the skier.
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Rady, które ułatwią Państwu podróż

Some advice which will help you travel with us

44

Proszę sprawdzić numer swojego miejsca przed wejściem do
samolotu (miejsca AB znajdują się po lewej stronie kabiny, CD po
prawej, miejsca A i D są miejscami przy oknach). Proszę zwrócić
uwagę, że wejście do samolotu znajduje się z tyłu, zatem miejsca
w pierwszych rzędach znajdują się z przodu kabiny.

Please check your assigned seat number before you enter the aircraft
(seats AB are located on the left side of the cabin and CD are on the
right side; places A and D are window seats). Please pay attention
when boarding the aircraft that the entry door is located at the rear
of the plane. That is why in the first rows are located in the front.

Jeżeli mają Państwo bagaż podręczny, proponujemy zostawić go
przy schodkach samolotu (bagaż zostanie wówczas załadowany
do przedziału bagażowego, otrzymają go Państwo po wyjściu
z samolotu – bagaż będzie się znajdował przy schodach).

If you have any hand luggage please leave it by the airstairs (it will
be then loaded into the luggage compartment, you will receive it
after leaving the aircraft – the baggage will be placed by the door).

Jeżeli Państwa miejsce znajduje się przy oknie awaryjnym, personel
pokładowy poprosi o umieszczenie całego bagażu na półce nad
siedzeniem.

If your seat is located by the emergency exit a cabin crew member
will ask you to put all your hand luggage into the overhead locker.

Większy bagaż podręczny prosimy umieścić pod poprzedzającym
fotelem, a na półce kładziemy mniejsze przedmioty oraz odzież.

If your hand luggage is bigger it can be placed under the seat in
front of you. Smaller luggage and clothes should be also placed
in the overhead lockers.

Telefony komórkowe i wszelkiego rodzaju urządzenia nadawczo-odbiorcze muszą być wyłączone podczas całego lotu (po lądowaniu
telefony komórkowe mogą zostać włączone dopiero po całkowitym
zatrzymaniu samolotu i wyłączeniu znaku „zapiąć pasy”). Pozostałe
urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone zawsze, gdy podświetlona jest sygnalizacja „zapiąć pasy”. Personel pokładowy udzieli
informacji, z jakich urządzeń będzie można korzystać podczas lotu.

Mobile phones and all radio transmitting devices have to be switched
off during the whole flight (mobile phones can be switched on again
after landing when the plane stops completely and when the fasten
seatbelt sign is turned off). Other electronic devices must be turned
off always when the fasten seatbelt sign is on. The cabin crew will
inform you which devices can be used during the flight.

Proszę zwrócić uwagę, czy miejsce, które Państwo zajmują, nie znajduje się w pobliżu wyjścia awaryjnego. Jeżeli tak, należy wówczas
zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa. W przypadku ewentualnej
sytuacji awaryjnej personel pokładowy może poprosić Państwa
o pomoc przy otwieraniu wyjścia awaryjnego.

If your seat is located next to the emergency window you should
be aware of the safety card because in case of emergency you can
be asked to open the emergency exit window.

Przed startem samolotu personel pokładowy zapozna Państwa
z zasadami bezpieczeństwa. Proszę zwrócić szczególną uwagę
na sposób zapinania i rozpinania pasów bezpieczeństwa, lokalizację wyjść awaryjnych, oświetlenie awaryjne, sposób zakładania
kamizelki ratunkowej.

Before take off the cabin crew will demonstrate safety rules. Please
take note of emergency lightning system, location of the nearest emergency exits, usage of life vest and way the safety belt is
opened and closed.

Na czas startu i lądowania proszę umieścić wszelkie przedmioty
w kieszeni fotela przed Państwem.

All your belongings should be located in the seat pockets in front
of you during the take-off and landing.

Nad Państwa głową znajduje się przycisk wezwania personelu
pokładowego. Proszę użyć go, kiedy będą Państwo potrzebowali
pomocy obsługi na pokładzie.

If you need any help during the flight please press the flight attendant call button located over your head.

Bufet oraz toaleta znajdują się z tyłu samolotu.

Buffet and toilet are located in the back of the plane.

Zawsze, kiedy zajmują Państwo swoje miejsce, proszę zapinać
pasy bezpieczeństwa.

You also should have your seat belt fastened always while seated.

You should not leave your seat while the plane is taxiing (after
landing please remain seated until the fasten seat belt sign is
turned off).

Jeżeli podróżują Państwo z dzieckiem do lat 2, na czas lotu personel pokładowy przekaże Państwu specjalny pas dla niemowląt.
Pomoże on w prawidłowym przypięciu dziecka i zapewni w ten
sposób bezpieczeństwo maluszka.

If you are travelling with children under 2 years old you will be given
a special belt for children. Make sure that your child is fastened
correctly and safe.

Dokumenty potrzebne w podróży. Pasażerowie odbywający podróż
lotniczą z Eurolot na trasach krajowych powinni posiadać przy sobie
następujące dokumenty:
• dokument tożsamości (aktualny dowód osobisty lub ważny paszport),
• wydrukowaną kartę pokładową lub numer rezerwacji uzyskany
drogą elektroniczną.

Documents needed for travel. Passengers travelling on domestic
Eurolot routes should carry the following documents:
• identity document (ID card or current valid passport),
• printed boarding card or booking number obtained electronically

Uwaga: prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości i nie jest
honorowane przy kontroli bezpieczeństwa i dokumentów.

Note: The driving license is not a document of identity and is not
honoured at security and documents checks.

Dokumenty dla dziecka. Dzieci podróżujące rejsami w ruchu krajowym muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich
tożsamość. Wynika to z obowiązujących przepisów.
• niemowlęta w wieku 0-2 lat oraz dzieci w wieku 2-7 lat odbywające
podróż pod opieką rodziców lub opiekunów muszą posiadać
dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia;
• dzieci w wieku szkolnym odbywające podróż pod opieką rodziców
lub opiekunów muszą posiadać dowód osobisty, paszport lub
legitymację szkolną;
• dzieci podróżujące samodzielnie pod opieką personelu pokładowego i dzieci powyżej 12 lat podróżujące bez opieki muszą
posiadać, niezależnie od wieku, ważny dowód osobisty, paszport
lub legitymację szkolną.

Documents for children. Children travelling on domestic routes
must carry a document certifying their identity. This is due to
current regulations.
• infants and small children aged 0-2 years and children aged
2-7 years flying with parents or with guardians must have an
identity card, passport or birth certificate;
• children aged over 6 years travelling with parents or guardians
must carry either identity card, passport or school ID;
• children travelling alone under the supervision of our crew and
children over 12 years travelling without any supervision, no matter their age, should either have valid ID, passport or school ID.

Informujemy, że na wszystkich naszych rejsach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

We kindly inform you that smoking in our planes is strictly forbidden.

Miłej podróży!

Have a nice flight!

Fot. M. Sigmund

Prosimy nie przemieszczać się po pokładzie, kiedy znak „zapiąć
pasy” jest włączony. Prosimy, by zajmowali Państwo swoje miejsca
zawsze podczas kołowania (po lądowaniu proszę pozostać na swoim
miejscu do czasu wyłączenia znaku „zapiąć pasy”).
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Nasze samoloty
Our fleet

W naszych barwach latają samoloty ATR 42-500 i ATR 72-202. Oba to pasażerskie górnopłaty z dwoma turbośmigłowymi silnikami. Produkowane są przez
europejskie konsorcjum lotnicze ATR (Avions de Transport Régional). Eurolot
jest także właścicielem Embraerów 175. Dwa z nich, w barwach narodowych,
odbywają rejsy z najważniejszymi osobami w państwie. / In our colours fly ATR
42-500 and ATR 72-202. Both are passengers’ turbotrops with two engines.
They are produced by European aviation consortium ATR (Avions de Transport
Régional). Eurolot is also the owner of Embraer 175, two of them, painted
in national colours operate flights with the most important people in our country.

Czy wiesz, że? / Did you know?
Najdłuższy rejs, jaki wykonał ATR 72
Eurolotu, trwał siedem i pół godziny. /
The longest flight, which was made by ATR
72, lasted seven and a half hours.

Samoloty ATR spalają ok. 500 kg
nafty lotniczej na godzinę lotu. /
ATR aircraft burnes about 500 kg
of aviation kerosene per hour.

ATR eurolot.com

ATR 42-500

ATR 72-202

Wymiary / Dimensions:
Długość / Length
Rozpiętość / Span
Wysokość / Height
Powierzchnia skrzydeł / Wing area
Szer. kabiny pasażerskiej / Cabin width
Wys. kabiny pasażerskiej / Height of cabin

22,67 m
24,57 m
7,59 m
54,5 m
2,57 m
1,91 m

27,17 m
27,05 m
7,65 m
61 m
2,57 m
1,91 m

18600 kg

21500/22000 kg

11600 kg

12900 kg

4700 kg

6400 kg

4500 kg

5000 kg

PW127E
2400 KM

PW124B
2400 KM

Ciężary / weights:
Maksymalny ciężar do startu
Maximum weight for take-off
Ciężar samolotu pustego
Aircraft empty weight
Udźwig maksymalny
Maximum capacity
Pojemność zbiorników paliwa
Fuel tank capacity
Silniki / Engines: 2 × Pratt & Whitney
Moc maksymalna / Maximum power
Długość drogi do startu
The length of the road to start
Pułap maksymalny / Maximum ceiling
Zasięg (zależny od udźwigu)
Range (depending on capacity)
Prędkość przelotowa / Cruising speed
Liczba pasażerów
Number of passengers
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Do dziś dostarczono użytkownikom
ponad 950 samolotów ATR na całym
świecie. / Till these days, the company
has provided users with more than
950 ATR aircraft in the world.

1165 m
ok. / approx. 7600

1400 m
m

ok. / approx. 7600

1500 km

1500km

556 km/h
45/47

515 km/h
64/66
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Taryfy eurolot.com
eurolot.com fares

Eurolot oferuje swoim Pasażerom zakup biletów lotniczych w trzech
taryfach:
• taryfie ekonomicznej (Economy),
• taryfie Eurolot,
• taryfie Flex.
Jeśli cenią sobie Państwo niezależność w planowaniu podróży i chcą
swobodnie dokonywać zmian imienia i nazwiska pasażera oraz terminu
podróży, zachęcamy do wybrania taryfy Flex. Taryfa Flex gwarantuje
bezpłatną zmianę imienia i nazwiska pasażera oraz daty wylotu i przylotu,
nawet do 2 godzin przed odlotem. W przypadku rezygnacji z podróży,
otrzymają Państwo zwrot należności za niewykorzystany bilet.** Zmiany
daty podróży oraz imienia i nazwiska pasażera można dokonać poprzez
Contact Center, dzwoniąc pod numer: +48 225 740 740.

Eurolot Passengers can purchase tickets based on three fares:
• fare economy (Economy),
• fare Eurolot,
• Flex fare.
If you appreciate the independence of planning a trip and want to be
free to make changes to the passenger’s name, surname and date of
travel, we encourage you to choose the Flex fare. Flex fare guarantees
free change of passenger’s name, surname and date of departure and
arrival time, even up to 2 hours before travelling. In case of cancellation
of travel, you will receive a refund for the unused ticket.** These changes
can be made through the Contact Center by calling: +48 225 740 740.

Zależy Państwu na komforcie dostosowania terminu podróży do bieżących
planów? Polecamy wybór taryfy Eurolot. Dzięki niej otrzymają Państwo
możliwość zmiany dotychczasowej daty i godziny lotu bez ponoszenia
opłat, do 12 godzin przed odlotem. Zmiany daty i godziny podróży można
dokonać poprzez Contact Center, dzwoniąc pod numer:
+48 225 740 740.

If the comfort of your travel depends on time to adapt to the current plans
you should enjoy the Eurolot fare. With this you will receive the ability
to change the current date and time of flight without any charge, up to
12 hours before departure. Changes to travel dates and times can be
made through the Contact Center by calling: +48 225 740 740.

Taryfa ekonomiczna (Economy) to najlepszy wybór dla tych pasażerów,
którzy znają konkretne parametry dotyczące swojej podróży, nie przewidują nagłych zmian daty wylotu czy przylotu i chcą czerpać korzyści
z wygodnej, niskokosztowej podróży z Eurolot.

Economy fare (Economy) is the best choice for those passengers who
know the specific parameters of their journey, do not provide any sudden
changes in the date of departure or arrival and want to reap the benefits
of convenient, lowcost travel with Eurolot.

ECONOMY

EUROLOT

FLEX

Bagaż podręczny do 6 kg (55x40x20 cm)
Carry-on baggage to 6 kg (55x40x20 cm)

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

Bagaż rejestrowany do 20 kg
Checked baggage to 20 kg

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

Bagaż specjalny
Special Baggage

na życzenie za dopłatą
on request at extra charge

na życzenie za dopłatą
on request at extra charge

na życzenie za dopłatą
on request at extra charge

Wybór miejsca na pokładzie
Choosing a location on board

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

Kawa, herbata, zimny napój, przekąska
Coffee, tea or cold drink, snack

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

w cenie biletu
in the ticket price

Zmiana daty podróży
Change of your travel dates

na życzenie za dopłatą
do 24 h przed odlotem*
on request at extra cost
up to 24 h before departure*

w cenie biletu
do 12 h przed odlotem*
in the ticket price
up to 12 h before departure*

w cenie biletu
do 2 h przed odlotem*
in the ticket price
up to 2 h before departure*

Zmiana imienia i/lub nazwiska Pasażera
Change of the name and/or surname of the Passenger

na życzenie za dopłatą
do 24 h przed odlotem*
on request at extra cost
up to 24 h before departure*

na życzenie za dopłatą
do 12 h przed odlotem*
on request at extra cost
up to 12 h before departure*

w cenie biletu
do 2 h przed odlotem
in the ticket price
up to 2 h before departure

Zwrot biletu
Ticket return

brak możliwości
impossible

brak możliwości
impossible

50 – 100% **

* Przy każdej opcji zmiany daty podróży lub imienia/nazwiska pasażera, należy dopłacić wyrównanie
różnicy w cenie biletu. Informacji o cenniku dopłat udzieli Państwu Contact Center: +48 225 740 740.
** W przypadku rezygnacji do 7 dni przed odlotem – zwrot 100% wartości biletu; w przypadku rezygnacji
pomiędzy 7 dni a 2 godziny przed odlotem – zwrot 50% wartości biletu.

* With any change of travel dates or the name/surname, a compensation of the difference in ticket price
must be paid. To get any further information about price list call Contact Center: +48 225 740 740.
** In case of cancellation up to 7 days prior to departure – refund 100% of the ticket; in case of cancellation
between 7 days and 2 hours before departure – 50% refund of the ticket.
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Rozkład lotów – styczeń 2012 / Flight schedule – January 2012
Trasa
Route

GDAŃSK – KRAKÓW

KRAKÓW – GDAŃSK

GDAŃSK – WROCŁAW

WROCŁAW – GDAŃSK

GDAŃSK – POPRAD
POPRAD – GDAŃSK
WARSZAWA – POPRAD
POPRAD – WARSZAWA
KRAKÓW – POZNAŃ

POZNAŃ – KRAKÓW

KRAKÓW – SZCZECIN

SZCZECIN – KRAKÓW

POZNAŃ – SZCZECIN
SZCZECIN – POZNAŃ
SZCZECIN – RZESZÓW
RZESZÓW – SZCZECIN
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Numer lotu
Flight number

Trasa
Route

Start
Departure

K2 001
K2 001
K2 001
K2 001
K2 001
K2 005
K2 005
K2 005
K2 007
K2 007
K2 007
K2 002
K2 002
K2 002
K2 002
K2 002
K2 006
K2 006
K2 008
K2 008
K2 008
K2 008
K2 011
K2 017
K2 017
K2 017
K2 017
K2 017
K2 012
K2 018
K2 018
K2 018
K2 018
K2 018
K2 103
K2 107
K2 108
K2 108
K2 117
K2 117
K2 116
K2 118
K2 021
K2 027
K2 031
K2 037
K2 022
K2 028
K2 032
K2 038
K2 031
K2 035
K2 035
K2 035
K2 037
K2 032
K2 038
K2 038
K2 038
K2 038
K2 031
K2 037
K2 032
K2 038
K2 055
K2 055
K2 056
K2 056

GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
GDNKRK
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
KRKGDN
GDNWRO
GDNWRO
GDNWRO
GDNWRO
GDNWRO
GDNWRO
WROGDN
WROGDN
WROGDN
WROGDN
WROGDN
WROGDN
GDNTAT
GDNTAT
TATGDN
TATGDN
WAWTAT
WAWTAT
TATWAW
TATWAW
KRKPOZ
KRKPOZ
KRKPOZ
KRKPOZ
POZKRK
POZKRK
POZKRK
POZKRK
KRKSZZ
KRKSZZ
KRKSZZ
KRKSZZ
KRKSZZ
SZZKRK
SZZKRK
SZZKRK
SZZKRK
SZZKRK
POZSZZ
POZSZZ
SZZPOZ
SZZPOZ
SZZRZE
SZZRZE
RZESZZ
RZESZZ

06:30
06:30
07:20
06:30
07:20
15:30
16:00
15:30
18:30
18:30
20:30
08:30
08:30
09:20
08:30
09:20
17:30
17:30
20:30
20:30
18:30
21:20
06:40
19:30
18:40
18:40
18:40
19:30
08:30
21:20
20:30
20:30
20:30
21:20
14:00
17:45
20:00
20:15
18:30
18:15
16:15
20:30
07:00
18:00
06:20
17:50
08:40
19:40
10:05
21:35
06:20
14:30
14:30
14:30
17:50
09:00
20:55
20:55
20:55
20:30
07:50
19:20
09:00
20:30
16:30
16:30
18:45
18:45

Lądowanie
Arrival

pn
Mo

wt śr cz
Tue Wed Thu

08:00		
08:00		
08:50
08:00		
08:50		
17:00		
17:30
17:00
20:00
20:00
22:00
10:00
10:00
10:50
10:00
10:50
19:00
19:00
22:00
22:00
20:00
22:50
08:00
20:50
20:00
20:00
20:00
20:50
09:50
22:40
21:50
21:50
21:50
22:40
15:45
19:30
21:45
22:00
20:00
19:45
17:45
22:00
08:10
19:10
07:30
19:00
09:50
20:50
11:15
22:45
08:35
16:05
16:05
16:05
20:05
11:15
22:30
22:30
22:30
22:45
08:35
20:05
09:45
21:15
18:15
18:15
20:30
20:30

pt
Fri

so nd
Sat Sun

Od
From

Do
To

Samolot
Plane

01.01.2012
06.01.2012
07.01.2012
09.01.2012
14.01.2012
01.01.2012
13.01.2012
15.01.2012
01.01.2012
06.01.2012
12.01.2012
01.01.2012
06.01.2012
07.01.2012
09.01.2012
14.01.2012
01.01.2012
15.01.2012
01.01.2012
06.01.2012
12.01.2012
13.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
03.01.2012
10.01.2012
12.01.2012
15.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
03.01.2012
10.01.2012
12.01.2012
15.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
02.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
13.01.2012
02.01.2012
01.01.2012
02.01.2012
01.01.2012
05.01.2012
13.01.2012
28.12.2011
02.01.2012
01.01.2012
05.01.2012
13.01.2012
01.01.2012
02.01.2012
01.01.2012
02.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
05.01.2012
01.01.2012
05.01.2012

01.01.2012
06.01.2012
07.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
08.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
06.01.2012
31.01.2012
05.01.2012
06.01.2012
07.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
08.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
06.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
08.01.2012
03.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
08.01.2012
03.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
23.03.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
01.01.2012
08.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
01.01.2012
08.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
01.01.2012
08.01.2012
01.01.2012
08.01.2012

AT7
AT5
AT5
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT5
AT7
AT7
AT5
AT5
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT5
AT7
AT7
AT5
AT7
AT5
AT5
AT7
AT7
AT5
AT7
AT5
AT5
AT7
AT7
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
AT7
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Kokpit / Cockpit

miłego eurolotu / have a nice eurolot

Miłego eurolotu / Have a nice eurolot
życzy / wishes:
Marta Sochacka-Podbielska
stanowisko: Stewardesa – Szefowa pokładu
position: Stewardess – Head of the deck
Godziny w powietrzu: 1400
Godziny na ziemi: Cały pozostały czas… z wyjątkiem chwil, kiedy lecę
na wakacje :)
W barwach eurolot.com: Od czerwca 2008
Najwyżej w powietrzu: Około 25 tysiący stóp
Najdłuższy lot: Czarter do Turcji (Antalya)
Moja kariera zaczęła się od: Dziecięcego marzenia, żeby zostać stwewardesą… a potem od przypadkowego wysłania mojego CV do Eurolotu
Najciekawsze miejsce, w którym wylądowałam to: Lotnisko
w Popradzie malowniczo położone pośród gór
Najbardziej w mojej pracy lubię: Moment, w którym samolot odrywa się
od ziemi i wspaniały, błogi widok za oknem gdy jest już ponad chmurami
Zawsze dziwi mnie: Obojętność ludzi wobec krzywdy jednostki
Pasażerowie znają mnie z: Chyba z tego, że jestem najwyższą stewardesą
Znajomi zawsze pytają mnie o: Czy mogę załatwić tańsze bilety lotnicze ;-)
Na urlopie zwykle latam do: Odległych miejsc w cieplych krajach, które
zawsze chciałam zwiedzić
Poza lotniskiem zamieniam się w: Mamę, która bardzo lubi biegać,
pływać i grać w siatkówkę
W domu zawsze czekają na mnie: Otwarte ramiona męża, bezzębny
uśmiech synka oraz niewinne oczka buldożka francuskiego

Hours in the air: 1400
Hours on the ground: The whole remaining time... except for moments
when I'm flying for a holiday :)
Representing eurolot.com since: June 2008
The highest in the air: Approximately 25,000 feet
The longest flight: Charter flight to Turkey (Antalya)
My career began with: Child's dream of becoming a stewardess... then
with unplanned sending of my CV to Eurolot
The most interesting place I have landed: The Poprad airport, picturesquely situated among the mountains
The thing I like at my work most: The point at which the aircraft takes
off the ground and a wonderful, delightful view from the window when
it has already climbed above the clouds
I am always amazed at: people’s indifference to others' harm
Passengers know me mostly from: that I am the tallest of all stewardesses
My friends always ask me: Can I arrange airline tickets cheaper ;-)
On holidays I usually fly: to distant places in tropics, which I have
always wanted to visit
Outside the airport I change myself into: a Mom, who likes running,
swimming and playing volleyball
At home I am always awaited by: My husband’s opened arms, my son’s,
yet toothless smile, and innocent eyes of French Bulldog
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Slovakia Ski & Thermal
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Projekt współfinansowany
ze środków ERDF.

