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Stadion Miejski

w Poznaniu
City Stadium in Poznań

zeskanuj!

Freemont.
Cały świat w jednym samochodzie.
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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Prezentowany samochód jest jedynie ilustracją. Prezentowany kolor karoserii nie jest dostępny
w aktualnej ofercie. Emisja CO2 dla silnika Diesla 170 KM wynosi 169 g/km. Szczegóły w salonach.

www.fiat.pl
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powitanie / welcome

Szanowni Państwo,
Ladies and gentlemen,

miło mi powitać Państwa na pokładzie naszego samolotu.

I am pleased to welcome you on board our aircraft.

Zwykle piszę te słowa w chwili, kiedy Magazyn jest już gotowy, dzięki
czemu mogę zwrócić Państwa uwagę na jego treść.

I usually write these words at a time when the Magazine is ready,
so I draw your attention to its contents.

Dziś jednak, dzięki temu, że mój tekst trafia do druku jako ostatni,
mam okazję, by podzielić się z Państwem informacją z ostatniej
chwili – Eurolot zamawia nowe samoloty!

Today however, since my text goes to print as the last one, I have
the opportunity to share the information from the very last moment
with you – Eurolot is ordering new planes!

Dokładnie analizowaliśmy możliwości, jakie oferują różne typy samolotów turbośmigłowych. Sprawdzaliśmy ich koszty eksploatacji
na różnych trasach, negocjowaliśmy ceny. Przyszła pora na decyzję
– naszym nowym samolotem będzie najnowszy produkt kanadyjskiego Bombardiera – Dash Q400 NextGen.

We have carefully analysed the possibilities offered by different
types of turboprop aircraft. We have checked their operating costs
on different routes, negotiated the prices. Finally, it has been time
to decide – our new aircraft will be the latest product of Canadian
Bombardier – Dash Q400 NextGen.

To supernowoczesny turbośmigłowiec, przez wielu ekspertów nazywany turbo-jetem. Wynika to z porównywalnych do samolotu odrzutowego osiągów przy zachowaniu ekonomiki parametrów eksploatacyjnych samolotu turbośmigłowego. Dash Q400 NextGen ma również
szereg rozwiązań wpływających na komfort podróży, co przecież jest
szczególnie ważne dla Państwa – naszych Pasażerów. Producentowi
udało się znacznie obniżyć poziom hałasu w kabinie podczas lotu,
samolot ma też możliwość włączania klimatyzacji podczas postoju.

It is an ultra modern turboprop airliner, by many experts called a turbo–jet. This results from the aircraft performance that is comparable
to of a jet plane while observing the economics of operating parameters of a propjet. Dash Q400 NextGen has also a number of
solutions affecting the comfort of air travel, which is, after all, especially important for you – our Passengers. The producer significantly
managed to reduce the noise in the cabin during flight, the aircraft
has also a possibility to switch on air-conditioning on the standstill.

Szczegółowy opis naszych nowych samolotów znajdą Państwo
w kolejnym, kwietniowym numerze Magazynu.

A detailed description of our new planes can be found in the next,
April edition of the Magazine.

Bombardiery będą fabrycznie nowe, a Eurolot dołączy do takich renomowanych linii eksploatujących dziś ten typ samolotu jak japońskie ANA – All Nippon Airways, amerykański Horizon Air, a w Europie – Air Berlin, Austrian Arrows, Lufthansa Regional i brytyjski Flybe.

Bombardier planes will be brand new, and Eurolot will join such
well-known lines, which operate this type of plane today as Japanese
ANA – All Nippon Airways, American Horizon Air, and in Europe Air
Berlin, Austrian Arrows, Lufthansa Regional and British Flybe.

Nowe samoloty pojawią się w barwach eurolot.com jeszcze
w pierwszej połowie roku i będą je Państwo mogli spotkać zarówno
na naszych własnych rejsach, jak i na połączeniach, które realizujemy dla PLL LOT. Wymiana floty potrwa ok. 12 miesięcy.

The new planes will fly in the colours of eurolot.com as soon as
in the first half of the year and you will be able to meet them both
during our own flights, and on the routes we operate for PLL LOT.
The replacement of the fleet is going to take approximately 12 months.

Mam nadzieję, że podróżowanie naszymi nowymi samolotami
będzie dla Państwa ekscytującym podniebnym doświadczeniem.

I hope that travelling by our new airliners will be an exciting sky-high
experience.

Życząc miłej podróży, zachęcam oczywiście do lektury naszego
Magazynu.

Of course, wishing you a pleasant journey, I would like to invite you
to read our Magazine.

Mariusz Dąbrowski

Mariusz Dąbrowski

Prezes Zarządu

President & CEO
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Po pięciu latach mobilizacji doczekaliśmy się w Polsce
czterech wspaniałych obiektów, które już na stałe wpisały
się w krajobrazy Warszawy, Gdańska, Poznania i Wrocławia.
Budowa stadionów przez cały czas pozostawała w centrum
uwagi mieszkańców miast i kibiców.

After five years of mobilization we have lived in Poland to
see four great objects which now have embedded in the
landscapes of Warsaw, Gdańsk, Poznań and Wrocław.
At all time their construction remained in the centre of
attention of the residents of cities and fans.

Począwszy od marcowego numeru, przez cztery wydania, w specjalnym cyklu Miasta Euro 2012 postaramy się
przedstawić Państwu te obiekty oraz gotowość polskich
miast – gospodarzy na przyjęcie kibiców. Zaczynamy na
stronach 10 – 17. Zapraszam i życzę miłej lektury.

Starting in the March magazine and through next four
editions in the special series Euro 2012 Cities we are going
to present these facilities to you, as well as the readiness
of cities – the hosts – to welcome fans. We are to begin on
pages 10 – 17. Welcome and I hope you will enjoy reading.

Tomasz Hilbert
Redaktor naczelny

Tomasz Hilbert
Editor-in-chief
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Fot. Magdalena Charyło
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Eurolot news
Więcej połączeń międzymiastowych i specjalne rejsy
na Euro 2012 – to przygotowywane przez nas nowości
na zbliżający się sezon letni! / More connections between
cities and special flights for UEFA EURO 2012™ – these are novelties
prepared by Eurolot for the upcoming summer season!

Fot. Marta Peksa

Nowością jest przede wszystkim zwiększenie liczby lotów na już
obsługiwanych przez nas kierunkach. Na flagowej trasie pomiędzy
Krakowem a Gdańskiem, od połowy kwietnia, w czwartki i w piątki
będziemy latać aż trzy razy dziennie. Dodatkowy, drugi rejs, zaoferowany zostanie także w niedziele. Na dotychczasowym poziomie
pozostają połączenia w pozostałe dni tygodnia.
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First of all, the novelty is that we have increased the number of flights
to already served destinations. From mid-April, we intend to fly the
flagship route between Kraków and Gdańsk three times a day. The
additional second flight is offered on Sundays. Connections provided
on other days of the week remain in the same numbers.

Zwiększamy również liczbę rejsów pomiędzy Poznaniem a Krakowem
– dotąd dostępne były trzy razy w tygodniu, od połowy kwietnia
będzie ich więcej. Samoloty polecą na tej trasie od poniedziałku do
piątku dwa razy dziennie, w niedzielę będzie jeden wieczorny rejs.
W odpowiedzi na liczne prośby Pasażerów przyspieszyliśmy poranny rejs z Poznania do Krakowa w poniedziałki, środy i piątki w celu
umożliwienia dotarcia do Krakowa przed godziną 10:00.

We are also going to increase the number of flights between Poznań
and Kraków – they have been available three times a week so far,
and there will be more of them from mid-April. Planes will fly on
the route from Monday to Friday, twice a day, in addition there will
be one evening flight on Sundays. In response to numerous requests from Passengers, we have moved ahead a morning flight from
Poznań to Kraków on Mondays, Wednesdays and Fridays to allow
our Passengers to reach Kraków before 10:00 am.

Od poniedziałku do piątku i w niedziele będzie też kursował samolot
pomiędzy Krakowem a Szczecinem. We wtorki i czwartki będą dwa
rejsy dziennie, w pozostałe dni tygodnia – jeden.

Planes between Kraków and Szczecin will also fly from Monday to
Friday and on Sundays. On Tuesdays and Thursdays there will be
two flights a day, and during the rest of the week – one.

Również połączenie między Wrocławiem a Gdańskiem zyska dodatkowe dwa rejsy – rano i wieczorem w środy.

Connection between Wrocław and Gdańsk will also gain additional
two flights – morning and evening flights on Wednesdays.

W okresie Euro 2012 uruchomimy specjalne połączenia pomiędzy
Poznaniem a Gdańskiem. Jeżeli Pasażerowie będą zainteresowani tym
kierunkiem, nie wykluczamy utrzymania połączenia po Mistrzostwach.
Ponadto w sezonie letnim w siatce pozostanie połączenie z Gdańska
i Warszawy do Popradu / Zakopanego, które początkowo planowaliśmy tylko na sezon zimowy.

During UEFA Euro 2012 there will be launched a special connection
between Poznań and Gdańsk. If Passengers are interested in this
direction, we will not exclude the possibility to provide the connection
after the Championship. Moreover, flights from Gdańsk and Warsaw
to Poprad/Zakopane, initially planned only for the winter season, will
remain in our network of connections.

Już wkrótce Eurolot ogłosi nowe kierunki zagraniczne. Wśród nich
znajdzie się Lwów, dokąd będziemy latać z Wrocławia i Krakowa. Inne
kierunki zagraniczne z portów regionalnych są w fazie końcowych
ustaleń i pojawią się w sprzedaży w najbliższym miesiącu.

Eurolot will soon announce new international destinations. Lvov,
where we will fly from Wrocław and Krakow, is among them. Other
international destinations from regional airports are in the process
of final findings and will be available approximately within a month.

Połączenia Gdańsk – Poprad i Gdańsk – Warszawa – Poprad również latem!
Gdańsk – Poprad and Gdańsk – Warsaw – Poprad connections also in the summer!
W odpowiedzi na duże zainteresowanie
Pasażerów rejsami Eurolot na trasach Gdańsk –
Poprad – Gdańsk i Warszawa – Poprad –
Warszawa w sezonie zimowym 2011, Eurolot
postanowił kontynuować rejsy na tych trasach
również w sezonie letnim 2012.

In response to strong interest in Eurolot flights
operated on the routes Gdańsk – Poprad –
Gdańsk and Warsaw – Poprad – Warsaw in
the winter season 2011, Eurolot has decided
to continue flights on these routes also in summer 2012.

W nowym rozkładzie lotów (od 15 kwietnia
2012 roku) rejsy do Popradu będą wykony-

The new timetable (starting from April 15, 2012)
includes flights to Poprad to be performed on

wane w piątki rano i w niedziele po południu na trasie Gdańsk –
Poprad / Poprad – Gdańsk z międzylądowaniem w Warszawie.
Dla Pasażerów podróżujących na polską stronę Tatr, Eurolot, we
współpracy z firmą partnerską, oferuje transfery do Zakopanego
i Bukowiny Tatrzańskiej.

Friday mornings and Sunday afternoons from Gdańsk-Poprad /
Poprad-Gdańsk with a stopover in Warsaw. For Passengers travelling to the Polish side of the Tatra Mountains, Eurolot in cooperation
with a partner company offers transfers to Zakopane and Bukowina
Tatrzańska.

To dobra wiadomość zarówno dla osób z Trójmiasta, które latem
planują górskie wycieczki oraz dla mieszkańców Podhala i Słowaków,
którzy wybiorą się nad polskie morze oraz na mecze Euro 2012 do
Gdańska i Warszawy.

This is good news both for people from Tri-City who are planning
mountain hiking in the summer and for the residents of Podhale and
Slovakia who are going to the Polish seaside and to the Euro 2012
matches in Gdańsk and Warsaw.

Eurolot oficjalnym przewoźnikiem Międzynarodowych Targów Poznańskich
Eurolot as the official airline of the Poznań International Fair
20 lutego 2012 roku w Poznaniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Eurolotem
i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, na
mocy której eurolot.com stał się oficjalnym przewoźnikiem MTP. W praktyce oznaczać to będzie
specjalną ofertę dla Klientów MTP, Wystawców
z kraju i zagranicy. Umowa zakłada także organizowanie, w porozumieniu z MTP, dodatkowych rejsów czarterowych. Dla wielu Wystawców
i Zwiedzających z zagranicy często największą
przeszkodą w dotarciu na poznańskie Targi był
właśnie brak bezpośrednich połączeń lotniczych.
Na zdjęciu – Prezes Zarządu MTP Andrzej Byrt
i Prezes Zarządu Eurolot S.A. Mariusz Dąbrowski.

On February 20, 2012 in Poznań there was signed
a cooperation agreement between Eurolot and
the Poznań International Fair, under which eurolot.
com became the official carrier of MTP. In practice
this means a special offer for customers of the
Poznań Fairs, exhibitors from home and abroad.
The agreement also envisages the organization,
in consultation with MTP, additional charter flights.
For many exhibitors and visitors from abroad, it
was the lack of direct flights that was often the
biggest obstacle in getting to the Poznań Fair.
In the picture – the Chairman of MTP, Andrzej
Byrt and the President and CEO of Eurolot SA,
Mariusz Dąbrowski.

Oferta Eurolot dla firm / Eurolot offer for companies
Od marca uruchamiamy sprzedaż nowej oferty dla firm. Przy zakupie
biletów pakietowych dla firm mogą Państwo dokonywać rezerwacji
w atrakcyjnej cenie przy zachowaniu elastycznych warunków taryfy
Flex, co oznacza, że nawet w dniu wylotu mogą Państwo zarezerwować bilet w stałej cenie. Wszelkie zmiany rezerwacji, takie jak
zmiana nazwiska Podróżnego czy zmiana terminu podróży, pozostają
bezpłatne, a dokonywać ich można nawet do dwóch godzin przed
wylotem. Bilety pakietowe można nabyć na jedną bądź więcej tras
obsługiwanych przez Eurolot.
Wszelkie informacje uzyskają Państwo pisząc do naszego Działu
Sprzedaży na adres biznes@eurolot.com lub dzwoniąc do Contact
Centre pod numer +48 225 740 440.

From March we start selling a new offer for companies. When buying
group tickets for companies there is a possibility of making reservations
at an affordable price while maintaining flexible conditions of Flex
fare, which means that even on the day of departure Passengers can
book a ticket at a fixed price. Any changes to the reservation, such
as the change of name or date of travel remain free of charge, and
they can be made up to two hours before departure. Tickets can be
purchased for one or more routes provided by Eurolot.
For further information contact our Sales Department at
biznes@eurolot.com or Contact Centre by calling +48 225 740 440

Fot. Fotolia/Yuriy Kobets

Nowe połączenie zagraniczne Eurolot: Lwów
New international Eurolot connection: Lvov
W drugiej połowie marca zamierzamy uruchomić sprzedaż biletów
na połączenia: Kraków – Lwów
i Wrocław – Lwów.

In the second half of March we
intend to start selling tickets for flights between Krakow – Lvov and
Lvov – Wrocław.

Trwają przygotowania do uruchomienia nowych połączeń, mają one
szansę zostać otwarte już na przełomie kwietnia i maja, czyli jeszcze
przed Euro 2012. Szczegółowe
informacje już wkrótce na stronie
www.eurolot.com

Preparations are underway to
launch the connections, and they
have a chance to be opened at the
turn of April and May, i.e. before
Euro 2012. Detailed information
soon at www.eurolot.com.
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Przygotujcie się na wiosnę
Get ready for the spring time
Choć tu i tam zalega jeszcze śnieg, my już ogłaszamy sezon letni. Przygotujcie walizki na więcej
rejsów i ruszajcie na spotkanie wiosny! / While here and there still the snow lingers, we already have to
announce the summer season. Prepare your suitcases for more flights and move to meet the spring!

W i na głowach będzie słonecznie
It will be sunny in and on your heads
Przyciągają wzrok, osłaniają przed promieniami wiosennego słońca. Kapelusze
z kolekcji SELECTION by s.Oliver dla pań i panów. / Attracting the eye, shielding
from the rays of spring sunshine. The collection of hats from SELECTION by
s.Oliver for men and women.
s.Oliver

U panów będzie minimalistycznie
Men will be minimalistic
Elegancki bagażowy minimalizm dla panów prezentuje seria Menu
Black Titanium. To dwie zawieszki na bagaż, wizytownik, etui na karty kredytowe i podstawka na telefon. / The series of elegant luggage
minimalism for men is presented by Menu Black Titanium. These are
two luggage tags, a business card holder, a card beeper and a charger
tray for your phone.
www.ipnoticshop.pl

Paniom będzie lekko i kolorowo
Ladies will be light and colourful
Zmiana pory roku to dobry pretekst do zmiany torebki na jedną z wiosenno-letniej kolekcji s.Oliver Accessories. /
The change of season is a good excuse to replace your bag with one of the spring-summer collection by s.Oliver
Accessories.
s.Oliver
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Będzie więcej czasu...
i pogody na pikniki
There will be more time...
and good weather for picnics
Kolorowe zegarki TOOLATE pozwolą nie
spóźnić się na samolot do Gdańska, a torba na
wino Menu Baggy Winecoat pomoże szybko
urządzić piknik na plaży. / Colourful watches by
TOOLATE will not let you be late for a flight to
Gdańsk, and a wine bag by Menu Winecoat
will help you to prepare a picnic on the beach
in an instant.
www.ipnoticshop.pl

Przede wszystkim
będzie aktywnie!
First of all, it will be actively!
Wytrzymały, zapewniający komfortową pozycję rower
Cube Attention i wygodny plecak Cube to doskonały
zestaw na nadchodzący sezon rowerowy. / Durable,
providing comfortable position Cube Attention bike and
a comfortable Cube backpack is a perfect set for the
upcoming cycling season.
SkiTeam

r e k l a m a
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Miasta Euro 2012 / Euro 2012 Cities

Cztery wspaniałe!
Fot. Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.

Polskie stadiony Euro 2012

The great four! Polish Euro 2012 stadiums

Mecze w ramach turniej
Ceremonia Otwarcia, 8 czerwca 2012 r.
Polska – Grecja, 8 czerwca 2012 r.
Polska – Rosja, 12 czerwca 2012 r.
Grecja – Rosja, 16 czerwca 2012 r.
ćwierćfinał, 21 czerwca 2012 r.
półfinał, 28 czerwca 2012 r.

Stadion Narodowy w Warszawie

Matches in the tournament
Opening Ceremony, 8 June 2012
Poland – Greece, 8 June 2012
Poland – Russia, 12 June 2012
Greece – Russia, 16 June 2012
semifinal, 21 June 2012
final, 28 June 2012

National Stadium in Warsaw

i
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Perła w koronie, otwarty 29 stycznia 2012 r. pod hasłem „Oto jestem”. Jeszcze trzy i pół roku temu w jego miejscu był opróżniony
z kupców Stadion Dziesięciolecia. Mieszkańcy stolicy z niecierpliwością oczekiwali wielkiej zmiany. Podczas drzwi otwartych
2 października 2011 r. aż 140 tys. ciekawskich warszawiaków
zjawiło się, by zobaczyć operację zamykania dachu stadionu.
Był zachwyt i brawa – wszyscy na to czekaliśmy!

The jewel in the crown, inaugurated on 29 January 2012 under
the banner of "Here I am." Just three and a half years ago there was
the "10th Anniversary Stadium" in its place, empty of merchants.
The residents of the capital were eagerly waiting for that great change. During the open house event on October 2, 2011, as many as
140 thousand curious Varsovians turned up to see the final works
on closing the roof of the stadium. There were the admiration and
applause – all of us had been waiting for that!

Informacje
Adres: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Pojemność: 58 000
Loże VIP: 65
Miejsca premium/biznesowe: 4600
Miejsca dla mediów (liczba): 900

Information
Address: Ks. J. Poniatowski 1 Ave, 03-901 Warsaw
Capacity: 58 000
VIP boxes: 65
Premium/business seats: 4600
Media seats: 900

Dojazd z Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
im. Fryderyka Chopina
taksówką – czas: 20 min.
komunikcją miejską – czas: 40 min.
Z lotniska autobusem 175, wysiąść na przystanku Dworzec
Centralny. Dalej tramwajami numer 7, 8, 9, 22, 24, 25 albo
autobusami 507 lub 517, wysiąść na przystanku Rondo
Waszyngtona, następnie dojść pieszo.

Directions from Warsaw Chopin Airport
taxi – time: 20 min.
public transport – time: 40 min.
From the airport take a bus line 175, get off at the Central
Station. Next, take tram lines 7, 8, 9, 22, 24, 25
or bus lines 507 or 517, get off at Washington Roundabout,
then walk.

Stadion Miejski w Poznaniu
City Stadium in Poznań
The citizens of Poznań started the stadium’s modernisation prior to
the announcement of the organization of Euro 2012™ by Poland
and Ukraine. They were the first to show the world the great Polish
arena. The Poznań object has already proved itself during the football
spectacles to a full house (matches of Lech Poznań in the Europe
League), it hosted Sting and participants of the Red Bull X-Fighters.
Since the official opening, it has been visited by over 850 thousand
guests. Now it's time for Euro Fans!

Fot. EURO Poznań 2012

Poznaniacy ruszyli z modernizacją stadionu jeszcze przed ogłoszeniem organizacji UEFA EURO 2012™ przez Polskę i Ukrainę.
Jako pierwsi pokazali światu wielką polską arenę. Poznański obiekt
sprawdził się już podczas widowisk piłkarskich z kompletem publiczności (mecze drużyny Lech Poznań w Lidze Europejskiej). Gościł
też Stinga i zawodników Red Bull X-Fighters. Od dnia oficjalnego
otwarcia obiekt odwiedziło ponad 850 tys. gości. Teraz czas na
Kibiców Euro!

Mecze w ramach turnieju
Irlandia – Chorwacja, 10 czerwca 2012 r.
Włochy – Chorwacja, 14 czerwca 2012 r.
Włochy – Irlandia, 18 czerwca 2012 r.

Fot. EURO Poznań 2012

Matches in the tournament
Ireland – Croatia 10 June 2012
Italy – Croatia 14 June 2012
Italy – Ireland 18 June 2012

Fot. EURO Poznań 2012

Informacje
Adres:
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań
Pojemność: 43 528
Loże VIP: 45 dla 480 osób
Miejsca premium/biznesowe: 1100
Miejsca dla mediów:
w strefie VIP na poziomie 3 trybuny I –
cztery panoramiczne studia TV
Dojazd z Portu Lotniczego PoznańŁawica im. Henryka Wieniawskiego
taksówką – czas: 11 min.
komunikcją miejską:
w czasie Turnieju na terenie miasta
wprowadzona zostanie dodatkowa
specjalna organizacja komunikacji
miejskiej, m.in. dodatkowe autobusy
łączące centrum z lotniskiem oraz
stadionem.

i

information
Address:
Bułgarska 17 St, 60-320 Poznań
Capacity: 43 528
VIP boxes: 45 for 480 people
Premium/business seats: 1100
Media seats:
VIP Zone on the 3rd level of the 1st
tribune, four widescreen TV studios
Directions from PoznańŁawica Henryk Wieniawski Airport
taxi – time: 11 min.
public transport:
During the tournament the city will
implement a special additional public
transport organization, including
additional buses connecting the city
centre with the airport and stadium.
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PGE ARENA Gdańsk
PGE ARENA Gdańsk
The natural beauty of amber and centuries-old tradition of Gdańsk
as a port town inspired the designers of the stadium concept.
The pitch has already hosted the national football team in the
match vs. Germany. The game was watched by as many as 38 000
spectators. The Arena, put to use on July 10, 2011, is said to be
one of the most beautiful sports facility of this kind in Europe.
We recommend to see it with your own eyes!

Fot. W. Figurski

Naturalne piękno bursztynu oraz wielowiekowe tradycje portowe
Gdańska stały się inspiracją dla autorów koncepcji stadionu. Na jego
murawie gościła już Reprezentacja Polski w meczu z Niemcami;
z trybun spotkanie obserwowało aż 38 000 widzów. O gdańskiej
arenie oddanej do użytku 10 lipca 2011 roku mówi się, że jest
jednym z najładniejszych tego typu obiektów w Europie. Polecamy
sprawdzić to na własne oczy!

Mecze w ramach turnieju
Fot. W. Figurski

i
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Informacje
Adres:
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
Pojemność: 42 000
Loże VIP: 40 lóż (496 miejsc)
Miejsca premium/biznesowe: 1383
Miejsca dla mediów: 852

Information
Address:
Pokolenia Lechii Gdańsk 1 St,
80-560 Gdańsk
Capacity: 42 000
VIP boxes: 40
Premium/business seats: 1383
Media seats: 852

Dojazd z Portu Lotniczego Gdańsk
im. Lecha Wałęsy
taksówką – Trasą Słowackiego –
czas ok. 20 min
komunikacją miejską:
dedykowane autobusy wahadłowe:
Lotnisko – Słowackiego – Kościuszki –
Kochanowskiego – pętla w pobliżu
stadionu.

Directions from Gdansk Lech Walesa
Airport
taxi – through Słowacki Route –
approx. 20 min
public transport:
dedicated shuttle buses:
Airport – Słowacki St – Kościuszki St –
Kochanowski St – the loop close to the
stadium

Hiszpania – Włochy, 10 czerwca 2012 r.
Hiszpania – Irlandia, 14 czerwca 2012 r.
Hiszpania – Chorwacja, 18 czerwca 2012 r.
ćwierćfinał – 22 czerwca 2012 r.
– zwycięzca grupy B
(Holandia, Niemcy, Portugalia, Dania)
– druga drużyna grupy A
(Polska, Grecja, Rosja, Czechy)
Matches in the tournament
Spain – Italy, 10 June 2012
Spain – Ireland, 14 June 2012
Spain – Croatia, 18 June 2012
semi-final, 22 June 2012
– the winner of Group B
(the Netherlands, Germany, Portugal, Denmark)
– the second team of group A
(Poland, Greece, Russia, Czech Republic),

Stadion Wrocław
Wrocław Stadium
Dzięki udanym imprezom otwarcia ten polski stadion Euro na
dobre zagościł już w świadomości widzów. To tutaj 10 września
2011 r. Tomasz Adamek walczył z Witalijem Kliczko, tu niedawno
koncertował George Michael i tu odbywał się spektakularny pokaz
Monster Jam. Murawa obiektu, która na co dzień jest „domem”
piłkarzy klubu Śląsk Wrocław, już czeka na europejskie rozgrywki.
My również czekamy!

With the successful opening events, this Polish Euro stadium has
firmly lodged itself in the public consciousness. It is here where
Tomasz Adamek fought Vitali Klitschko on 10 September 2011,
here George Michael toured not so long ago, and here a spectacular show of Monster Jam was held. The green of the facility,
which every day makes a "home" to Śląsk Wrocław football club,
is waiting for the European game. So are we!

Mecze w ramach turnieju
Rosja – Czechy, 8 czerwca 2012 r.
Grecja – Czechy, 12 czerwca 2012 r.
Polska – Czechy, 16 czerwca 2012 r.
Matches in the tournament
Russia – Czech Republic, 8 June 2012
Greece – Czech Republic, 12 June 2012
Poland – Czech Republic, 16 June 2012

Fot. Wrocław 2012 sp. z o.o.,
www.stadionwroclaw.pl, www.2012.wroc.pl

Fot. fot. Marek Przybyło, Aeroklub Wrocławski
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Informacje
Adres:
al. Śląska 1, Wrocław
Pojemność: 42771
Loże VIP: 36
Miejsca premium/biznesowe:
ponad 1500 miejsc biznesowych
w trzech kategoriach: Gold, Silver
i Bronze.

Information
Address:
Śląska 1 Ave,
54-145 Wrocław
Capacity: 42 771
VIP boxes: 36
Premium/ business seats:
Over 1,500 business seats in three
categories: Gold, Silver and Bronze.

Dojazd z Portu Lotniczego Wrocław
im. Mikołaja Kopernika
taksówką – czas: 15 min.
komunikacją miejską:
na czas trwania turnieju przewidziano
specjalne połączenia autobusowe
łaczące lotnisko ze stadionem.

Directions from Copernicus
Airport Wrocław
taxi. – time: 15 min.
public transport:
For the duration of the tournament
a special bus service that connects
the airport with the stadium is provided.
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Miasta Euro 2012 / Euro 2012 Cities

Pierwszy na Euro
Stadion Miejski w Poznaniu
The first for the UEFA Euro
City stadium in Poznań

Od dnia inauguracji ponad 850 tys. gości
odwiedziło już Stadion Miejski w Poznaniu –
pierwszą w Polsce arenę gotową na
UEFA EURO 2012™. To miejsce niezwykłych
wydarzeń, które przyciąga nie tylko
fanów piłki nożnej. / Over 850 thousand guests
have visited the City Stadium in Poznań since
its inauguration – the first arena in Poland ready
for UEFA EURO 2012™. This is the venue for remarkable
events, that attracts not only fans of football.

Tomasz Hilbert
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Lądując pierwszy raz w Poznaniu, w drodze do centrum miasta,
warto poprosić taksówkarza, by pokazał nam Stadion Miejski przy
ul. Bułgarskiej. To obowiązkowy punkt na mapie turystycznej stolicy
Wielkopolski. Jeżeli siedzieli Państwo z lewej strony samolotu, to
bardzo możliwe, że już widzieli Państwo jego bryłę.

Upon landing in Poznań for the first time, on the way to the city centre,
ask your taxi driver to show you the City Stadium in Bułgarska street.
This is a must-see on the tourist map of the capital of Wielkopolska.
If you have been sitting on the left side of the plane, it is very possible
that you have already seen its shape.

Stadion Miejski to obiekt o długiej tradycji, którego historia sięga
lat 60. ubiegłego wieku. Założenia budowy, rozpoczętej w 1968 roku,
kładły nacisk na arenę piłkarską, ale przewidziano również rekreacyjne
funkcje inwestycji. Z biegiem czasu rosły wymagania wobec tego
typu obiektów, dlatego władze miasta podjęły w 2002 roku decyzję
o modernizacji stadionu. Celem prac było stworzenie wielofunkcyjnej
areny, zapewniającej mieszkańcom oraz gościom Poznania doskonałe
warunki do oglądania wielkich wydarzeń sportowych i kulturalnych,
oraz rozbudowa powierzchni komercyjnych na terenie stadionu.
Starano się zachować jego dotychczasowy klimat.

The City Stadium is a facility with a long tradition, dating back to the
60s of the last century. Guidelines for the construction which started in
1968 laid emphasis on the football arena itself, but they also provided
recreational functions of the investment. Over time, the requirements
for such facilities increased, so in 2002 the city authorities decided
to modernise it. The goal was to create a multi-purpose arena by
providing the residents and visitors to Poznań with perfect conditions for watching major sporting and cultural events, in addition to
the development of commercial space in the stadium. The authentic
atmosphere of the stadium was of great importance for the developers.

Wielka modernizacja
Ogłoszenie Poznania jednym z miast gospodarzy UEFA Euro 2012™
wpłynęło na zmianę koncepcji projektu, ale nie jego celu. Rozpoczęła
się wielka przebudowa, prowadzona zgodnie z wymaganiami UEFA.

Extensive modernisation
When Poznań was announced one of host cities for UEFA Euro 2012™,
the project concept changed, but its goal did not. So, the great reconstruction began, undertaken in accordance with the requirements of UEFA.

W wyniku prac Stadion Miejski w Poznaniu architektonicznie i użytkowo zyskał zupełnie nowy wymiar. Cztery w pełni zadaszone trybuny
stworzyły zwartą, charakterystyczną bryłę obiektu. Każda z nich
kryje funkcjonalną przestrzeń idealną dla działalności komercyjnej.

As a result, the City Stadium in Poznań has gained new architectural
and operational dimensions. Four fully covered grandstands has
created a compact, characteristic mass of building. Each of them
provides a functional space ideal for commercial activity.

Fot. Marek Kaczmarczyk
Fot. Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Fot. Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Obiekt zwiększył pojemność do 43 tysięcy widzów. Na stadionie
znajdują się 44 sky boxy, które łącznie mogą pomieścić 480 osób,
loża reprezentacyjna i 1100 miejsc biznesowych. Zadbano o ponad
200 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym także niewidomych
i niesłyszących. W strefie gastronomicznej zaplanowano dwie
restauracje, bar, kawiarnię i 34 kioski. Strefa dla mediów pozwala
na swobodną transmisję wydarzeń. Plan rozbudowy obiektu objął
również część hotelowo-apartamentową nad trybuną nr 2.

The stadium has increased its capacity to 43 thousand people. There
are 44 sky boxes that can accommodate 480 people in a whole,
the VIP box and 1,100 business seats. A special care was taken
to provide over 200 seats accessible for disable people, including
the visually and hearing impaired. The food court is designed for
two restaurants, bar, café and 34 kiosks. The media zone allows
for convenient broadcast of events. Besides, the development plan
contains the hotel – apartment area above the grandstand no. 2.

Pierwszy taki stadion w Polsce
20 września 2010 roku oficjalnie otwarto „nowy” Stadion Miejski,
jednak tysiące mieszkańców i turystów już wcześniej zachwyciły
się obiektem. Podczas Nocy Świętojańskiej 2010 roku odbył się
specjalny pokaz oświetlenia stadionu, później testowano nagłośnienie i największe LED-owe telebimy w Polsce.

The first such stadium in Poland
The "new" City Stadium was officially opened on September 20,
2010, however, thousands of residents and tourists started to be
delighted with it even earlier. During the midsummer night in 2010,
the special demonstration of the stadium lighting system took place,
and later the sound system and the largest LED screens in Poland
underwent a scrupulous test.

Poznański obiekt zyskał miano pierwszego w kraju spełniającego
światowe standardy, nie tylko estetyczne. Przy budowie zadbano
o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Każdy z zainstalowanych tu telebimów ma powierzchnię aż 116 m2, zamontowany
system nagłośnienia dostosowany jest do organizacji wielkich imprez
kulturalnych, a oświetlenie spełnia wymogi przekazu telewizyjnego
w formacie FULL HD. Warto wspomnieć o dachu, którego jasne,
membranowe pokrycie można podświetlać w dowolnej konfiguracji
kolorystycznej dzięki 195 systemom LED. To wszystko sprawia, że
poznański stadion od początku przyciąga organizatorów imprez.

The Poznań facility has become known as the first in the country that
meets global standards, not just aesthetic trends. During the construction phase the latest technological solutions have been adopted. Each
of two broadcast screens has an area of 116 m². The sound system is
adapted to the organization of major cultural events, and the lighting one
can meet the requirements of state-of-the-art full HD transmission. The
roof is also worth mentioning, as its light membrane can be highlighted
in any configuration with 195 colour LED systems. It all makes that
from the very beginning the Poznań stadium attracts event organisers.
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Fot. EURO Poznań 2012
Fot. EURO Poznań 2012

Miejsce dla wielkiego sportu, kultury i rozrywki
Organizacja wielkich imprez piłkarskich jest i niewątpliwie zawsze
będzie podstawową funkcją poznańskiego stadionu. Profesjonalny
obiekt klasy Elite już wkrótce zobaczą miłośnicy futbolu z całej
Europy. To ogromne wyróżnienie oraz powód do dumy dla mieszkańców miasta. Władze Poznania od lat dbają jednak o to, by arena
zapełniała się również w trakcie wydarzeń o innym charakterze.
Inaugurację Stadionu Miejskiego uświetnił koncert Stinga oraz
London Philharmonic Orchestra. Artystę przyciągnął fakt, że może
otworzyć pierwszą arenę Euro w Polsce. Przyszło ponad 30 tysięcy
widzów, fantastyczny spektakl świateł, dźwięku i obrazu w pełni
pokazał pozasportowe możliwości stadionu.
Arena przy ul. Bułgarskiej ściągnęła również do Poznania zawody
międzynarodowej serii Red Bull X-Fighters i kolejne 40 tysięcy
ludzi na trybunach. Razem ze spektakularnymi występami Lecha
Poznań w Lidze Europejskiej i innymi wydarzeniami, od chwili oficjalnego otwarcia zmodernizowany obiekt odwiedziło już ponad
850 tysięcy gości.
Codziennie dzieje się tu coś ciekawego
Stadion Miejski w Poznaniu żyje nie tylko wielkimi imprezami.
Mieszkańcy mieli możliwość wygrania romantycznej kolacji na
stadionie: on i ona na środku 43-tysięcznej areny! Powodzeniem
cieszyła się akcja „śniadanie na murawie”. W tak niestandardowym
pikniku wzięły udział 43 osoby z przyjaciółmi, wybrane za pomocą
fanpage’u w serwisie Facebook.
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The place for great sport, culture and entertainment
Undoubtedly, the organization of great football events is going to be an
essential function of the Poznań stadium. This professional Elite class
facility will soon be seen by football fans from across Europe. It's a
great honour and pride for Poznań and its residents. Nevertheless,
the city authorities have been attending to make sure that the arena
is filled up with the audiences during other events of different nature.
The concert of Sting accompanied by the Royal Philharmonic added
splendour to the great inauguration ceremony. The artist was attracted
by the fact that he could open the first arena of Euro in Poland. More
than 30 thousand people came, and the fantastic performance of
light, sound and visualisation showed the full capacity of the arena
for non-sports events.
The stadium in Bułgarska street drew to Poznań the Red Bull
X-Fighters and therefore, another 40 thousand spectators in the
grandstands. Including the audience for spectacular performances
by Lech Poznań in the UEFA Europa League and other events, since
the official opening of the modernized facility it has been visited by
more than 850 thousand guests.
Every day there is something interesting in here
The City Stadium in Poznań lives not only with major events. Residents
could have won a romantic dinner at the stadium: he and she in the
middle of the 43-thousand person arena! "Breakfast on the pitch"
was another action that enjoyed great popularity. 43 people, along
with their friends, selected by the Fan Page on Facebook took part
in such an unusual picnic.

Fot. Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Fot. EURO Poznań 2012

W każdy wtorek i środę chętni mogą zwiedzić zakątki pierwszej
polskiej areny Euro. Zorganizowane grupy, turyści odwiedzający
Poznań, szkoły i przedszkola są oprowadzane przez popularnych
dziennikarzy poznańskich mediów i profesjonalnych przewodników,
którzy znają historię stadionu od jego początków w 1968 roku.
Odbywają się tu spotkania biznesowe, konferencje i eventy komercyjne, a nawet sesje zdjęciowe. Na co dzień grają tu dwie drużyny
piłkarskie: LECH Poznań oraz Warta Poznań. LECH ma na Stadionie
Miejskim swoją siedzibę oraz bazę treningową. Większość pomieszczeń obiektu wynajmują już różne instytucje oraz firmy. Pozostałe
mogą zostać zagospodarowane na klub fitness, gastronomię,
handel oraz powierzchnie hotelowo-apartamentowe lub biura.
Poznański stadion tętni życiem.
Do zobaczenia w czerwcu!
Lądując w Poznaniu podczas piłkarskiego święta, po prostu trzeba
zobaczyć pierwszą w Polsce arenę Euro. Kto nie ma biletu na jedno
z 43 tysięcy miejsc, nie musi się martwić. 8 czerwca 2012 roku
w centrum miasta rozpocznie swoją działalność Poznańska Strefa
Kibica o obszarze 17 000 m2. Pomieści ona do 30 tysięcy osób.
Lotnisko, stadion i strefa będą doskonale skomunikowane. Każdego,
kto nie jest kibicem, Stadion Miejski w Poznaniu jeszcze nie raz
zaprosi na wielkie wydarzenia kulturalne. Warto się skusić.

Every Tuesday and Wednesday those who are willing can explore
the corners of the first Polish Euro arena. Organized groups, tourists
visiting Poznań, schools and kindergartens are guided by the popular
journalists of Poznań media and professional guides who know the
history of the stadium from its beginnings in 1968. This is the place
where business meetings, conferences, commercial events, and even
photo shoots are held. Two football teams: Lech Poznań and Warta
Poznań play here on the regular basis. Lech has here its headquarters
and the training base. Most rooms have been already rented by various institutions and companies. Other areas might be designated to
be a fitness club, a catering unit, a shop, and a hotel & apartment or
office facility. The Poznań Stadium is full of life.
See you in June!
Upon landing in Poznań during the football celebration, the first Polish
Euro arena is a simple must-see. Who lacks a ticket to one of the
43 000 seats does not need to worry. On June 8, 2012 the Poznań
Supporter Zone with an area of 17 000 m2 will start operating in
the city centre. It is designed to accommodate up to 30 thousand
people. The airport, the stadium and the zone will be well connected.
Anyway, the City Stadium in Poznań will invite those who are not
football supporters to other great cultural events more than once.
It’s worth checking out.

Więcej informacji o Stadionie Miejskim i UEFA EURO 2012™ w Poznaniu na stronach: / For more information on the City Stadium and
UEFA EURO 2012™ in Poznań click to: www.poznan.pl/uefaeuro2012, www.facebook.com/Poznan, www.europoznan2012.pl
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Destynacja / Destination
euroregion

Małopolska Trasa UNESCO
Małopolska UNESCO Route

Lista Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO powstała, by chronić
najcenniejsze zabytki świata.
Osiem z nich można na własne
oczy zobaczyć w Małopolsce.
The UNESCO World Heritage List has
been established to protect the most
precious monuments of the world.
Eight of them you can see with your
own eyes in Małopolska.

1

Krakowskie Stare Miasto jest pełne magicznych zakątków. Jego
zabytki i stylowe kamienice ukryte w labiryncie brukowanych uliczek
wypełnione są wspomnieniami dawnych dziejów Krakowa. Ich duch
unosi się nad traktem królewskim, którym niegdyś wjeżdżano do
miasta. Przez Bramę Floriańską i Rynek Główny orszaki władców
docierały do Zamku na Wzgórzu Wawelskim. Wraz ze Starym
Miastem i Wawelem na liście UNESCO znalazła się również dzielnica
Kazimierz – aż do II wojny światowej jedno z największych centrów
kultury jidysz w Polsce.

Kraków's Old Town is full of magical places. The monuments and
stylish houses hidden in a maze of cobblestone streets are filled
with memories of the early history of Kraków. Their spirit prevails
over the Royal Route, which once used to be passed through
when entering the city. Under the Florian Gate and crossing the
Main Market Square, processions of former rulers reached the
castle on the Wawel Hill. Along with the Old Town and the Wawel
castle, the UNESCO list also includes the Kazimierz district – one
of the largest centres of Yiddish culture in Poland till World War II.

Unikatowa Kopalnia Soli w Wieliczce to królestwo ukryte pod
ziemią zaledwie 13 km od Rynku Głównego w Krakowie. Podziemne
miasto wypełnia trzy tysiące solnych komór i ponad trzysta kilometrów korytarzy. Nie ma tu dostępu ani mróz, ani żar lejący się
z nieba – temperatura o każdej porze roku, dnia i nocy wynosi
ok. +14°C. Dawniej, jako źródło cennego surowca, Kopalnia Soli
w Wieliczce przyczyniała się do rozbudowy Krakowa. Dziś to jedna
z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Polsce.

A unique place, the Wieliczka Salt Mine, is the kingdom hidden
under the ground, just 13 km from Kraków's Main Market Square.
The subterranean city consists of three thousand chambers hewn
in rock salt, and over three hundred kilometres of corridors. Neither
frost nor heat pouring from the sky can enter here – the temperature
oscillates around +14°C at any time of the year, day and night.
In the past, as a source of valuable commodity, the Wieliczka Salt
Mine contributed to the expansion of Kraków. Today, it is one of
the most popular tourist attractions in Poland.

Kalwaria Zebrzydowska to dziś w Polsce jedno z najważniejszych
miejsc dla pielgrzymów. Idealnie połączono tu siły natury z potrzebami ducha, wpisując budowle sakralne w bogatą przyrodę. Podczas
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Kalwaria Zebrzydowska is currently one of the most important
places for pilgrims in Poland. The forces of nature are ideally com-

Na zdjęciach:

On photos:

1. Okucie drzwi Kościoła św. Michała Archanioła w Binarowej,
fot. M. Grychowski

1. Door fittings in the Church of St Michael the Archangel in Binarowa,
Photo by M. Grychowski

2. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, fot. M. Grychowski

2. Sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska, photo by M. Grychowski

3. Sklepienie Bazyliki Mariackiej, fot. M. Grychowski

3. Vaulting in St Mary's Church in Kraków, photo by M. Grychowski

4. Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim,
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5. (p. 20) Wieliczka Salt Mine, photo by T. Gębuś
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odpustów i świąt Kalwarią wędrują procesje. Najważniejszym
wydarzeniem jest tu obchodzone podczas Wielkiego Tygodnia
Misterium Męki Pańskiej.
Były niemiecki nazistowski Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
na zawsze pozostanie miejscem symbolicznym, mocno zakorzenionym w historii współczesnej Europy dowodem nieludzkiego
okrucieństwa. W czasach powojennych na terenie dawnego obozu
utworzono muzeum i miejsce pamięci, a na Listę UNESCO wpisano
je, by przypominać o tragicznych konsekwencjach nazistowskiego
fanatyzmu.
Na Małopolskiej Trasie UNESCO znajdują się również cztery drewniane kościoły. Pierwszy z nich – Kościół św. Michała Archanioła
w Dębnie – według legendy wznieśli zbójcy, po tym jak ukazał im się
Święty. Kościół wykonano z drewna, łącząc poszczególne elementy
bez użycia gwoździ. Największe wrażenie robią w nim wielobarwne
malowidła pokrywające wszystkie stropy, ściany, ambonę i ławy.
Kościół św. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej jest jednym z najbardziej malowniczych w Małopolsce. Prawie w całości pokrywa
go gont. Świątynia była kiedyś jednym z ulubionych plenerów
polskich malarzy: Wyspiańskiego, Mehoffera i Tetmajera. Wnętrze
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bined here with the needs of the spirit, blending religious buildings
with the rich nature. A number of processions march along the
Calvary during church fairs and holidays. The most important festival here is the Passion of Christ celebrated during the Holy Week.
Former german nazi Auschwitz-Birkenau Concentration Camp
will forever remain a symbolic place, a deeply rooted in the history of contemporary Europe evidence of human cruelty. After the
war, a museum and a place of remembrance were set up on the
premises of the former camp. They were put on the UNESCO list
to remind people about the tragic consequences of nazi fanaticism.
On the Małopolska UNESCO Route, there are also four wooden churches. The first of them – the Church of St Michael the
Archangel in Dębno was built, according to the legend, by robbers
to whom the Saint appeared. It was made of wood, combining its
individual components without nails. Colorful murals covering the
ceiling, walls, benches and the pulpit make the biggest impression. The Church of St Philip and St James the Apostles in
Sękowa is one of the most picturesque in Małopolska. It is covered
with wooden shingle. The temple used to be one of the favourite
locations of Polish painters: Wyspiański, Mehoffer and Tetmajer.
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Kościoła św. Michała Archanioła w Binarowej przypomina
galerię sztuki zdobniczej. Jego strop pokrywają wzory roślinne, na
ścianach wymalowano sceny z Nowego Testamentu oraz widoki
z dawnego Biecza. Bogato zdobiony jest również Kościół św.
Leonarda w Lipnicy Murowanej, położony wśród potężnych
drzew. Strzegą one znajdującego się nieopodal zabytkowego
cmentarza. Ciekawostką ukrytą w świątyni jest też pozytyw szkatulny – dawny instrument organowy – jeden z zaledwie siedmiu
tego rodzaju w Polsce. Drewniane budowle Małopolski każdego
lata otwarte są dla zwiedzających, a w niedzielne koncertowe
wieczory rozbrzmiewa w nich muzyka.

Małopolska Trasa UNESCO / Małopolska UNESCO Route
http://unesco.wrotamalopolski.pl/

r e k l a m a
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The interior of the Church of St Michael in Binarowa resembles a decorative art gallery. Its ceiling is decorated with floral
ornamentation, on the walls there are painted scenes from the
New Testament and the views of former Biecz. The Church of St
Leonard in Lipnica Murowana is set among huge trees which
guard the nearby ancient cemetery. There is also curiosity hidden
in the temple – the rigol – an old organ instrument – one of only
seven of its kind in Poland. Every summer, the wooden buildings
in Małopolska open their doors for visitors, and concert music
echoes in them on Sunday evenings.

Oderwij się / Take off
Euro Spotter 2011

Euro Spotter 2011: wyniki konkursu

Fot. Piotr Piekut

Fot. Piotr Piekut

Fot. Piotr Piekut

Fot. Piotr Piekut

Euro Spotter 2011: the results of the competition

Wybór najlepszej, spośród nadesłanych do nas kolekcji zdjęć lotniczych nie był łatwy. Jury podjęło jednak decyzję.

It was not easy to select the best collection of aerial photographs
that was sent to us. The jury, however, took the decision.

Tytuł Euro Spotter 2011 i pierwszą nagrodę
(2 bilety na dowolne połączenia eurolot.com w dwie strony) otrzymuje
Piotr Piekut. Poczuliśmy, jak maszyny z jego zdjęć przelatywały nad
naszymi biurkami! :)

The title of Euro spotter 2011 and the first prize
(two round-trip tickets to any eurolot.com flights) goes to Piotr
Piekut. We felt like the machines from his photographs were flying
over our desks! :)

Drugą nagrodę
(1 bilet na dowolne połączenie eurolot.com w dwie strony) otrzymuje
Steven Hirst.

The second prize
(one round-trip ticket to any eurolot.com flights) goes to
Steven Hirst.

Zwycięzców prosimy o kontakt na adres eurospotter2011@v5group.pl

Winners, please contact us at eurospotter2011@v5group.pl

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim Uczestnikom.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie silna konkurencja!

We thank and congratulate all participants and hope that next year
the competition will be equally strong!
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wywiad na walizkach / interview out of the suitcase

Monika
Borzym

She began singing at the age of
three. Her talent and work put
into the vocal capabilities have
created for her the possibility
of touring and recording with
the greatest jazz musicians of
the world. Meet the singer
whose debut album "Girl Talk"
raises your ears, goes to the heart
and stays on the playlist.
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Dokąd lecisz? (Teraz i przez całe życie)
Niewątpliwie należy wiedzieć, w którą stronę się zmierza, ale nie
myślę jeszcze o lądowaniu. Na pewno staram się czerpać z życia
pełnymi garściami. Tworzę muzykę i wykonuję ją przed publicznością, to daje mi szczęście i uczucie spełnienia... no chyba że
śpiewam do przysłowiowego kotleta i mało kto słucha, bo i tak się
zdarzało... na szczęście coraz rzadziej.

Where are you flying? (Now and throughout your life)
Undoubtedly, you need to know which way you are heading, but
I don’t think about landing yet. For sure, I try to enjoy life to the
full. I make music and perform it for my audience, it gives me
a feeling of happiness and fulfilment... unless I go commercial and
hardly anyone listens, because it has also been that way before...
fortunately less frequently now.

Twoja debiutancka płyta „Girl Talk” niedawno pokryła się
platyną. Co według Ciebie sprawia, że jej zawartość tak
szybko przyciąga metale szlachetne i tysiące słuchaczy?
Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że osiągniemy taki sukces.
Byłam bardzo mile zaskoczona, kiedy weszłam do empiku i moja
płyta leżała na pierwszym miejscu w sekcji z jazzem i to przed takimi gigantami jak Wynton Marsalis, Eric Clapton czy nasz Leszek

Your debut album "Girl Talk" has recently gone platinum.
What do you think makes its content to attract such precious
metals and thousands of listeners so fast?
Frankly I did not expect that we will achieve such success. I was
very pleasantly surprised when I entered the Empik store and my
album was displayed on the first place in the jazz section, and
prior to such giants as Wynton Marsalis, Eric Clapton, and our

Fot. Sony Music Entertainment Polska

Zaczęła śpiewać w wieku
trzech lat. Talent i praca
włożona w głos otworzyły jej
możliwości koncertowania i
nagrywania z największymi
muzykami jazzowego świata.
Poznajcie wokalistkę, której
debiutancki album „Girl Talk”
podbija uszy, trafia do serca
i nie schodzi z playlisty.

Możdżer. Myślę, że atutami tej płyty są wspaniali muzycy, piękne
aranże Gila Goldsteina i Aarona Parksa, niesamowita wyobraźnia
i otwarta głowa Matta Piersona, no i oczywiście świetne piosenki.
Od 1998 roku, kiedy zaczęłaś swoją muzyczną edukację,
wiele wydarzyło w Twoim życiu. Który z dotychczasowych
muzycznych sukcesów uważasz za najważniejszy?
Wyznaję zasadę, że w życiu wszystko dzieje się po coś. Zarówno
sukcesy, jak i porażki ukształtowały mnie i moje życie, doprowadzając do miejsca, w którym się dzisiaj znalazłam. Myślę, że wszystkie
moje muzyczne sukcesy są ważne, a który jest najważniejszy?
Nie mam pojęcia.

Leszek Możdżer. I think the strengths of this album are the great
musicians, beautiful arrangements of Gil Goldstein and Aaron
Parks, incredible imagination and open mind of Matt Pierson and,
of course, great songs.
Much has happened in your life since 1998, when you started
your musical education. Which of the past musical achievements do you consider to be the most important?
I believe that everything happens for a reason in life. Both successes
and failures have shaped me and my life leading me to the place
where I am found today. I think all my musical successes are important, but which one I regard as the most important? I have no idea.

Jakie to uczucie, kiedy sam Michał Urbaniak mówi o Tobie
„This is real Stuff!! To jest talent na życie!”.
Bardzo, bardzo, bardzo miłe. (śmiech)

How does it feel when Michał Urbaniak says about you: "This
is real stuff! This is a talent for life."
Very, very, very nice. (laughs)

Mieszkasz w Los Angeles, często musisz podróżować.
Co lubisz w takim życiu „na walizkach”?
Poznaję świat, nowych ludzi, inną kulturę. Uwielbiam podróżować.
Oczywiście razem z mężem chcemy się gdzieś w końcu osiedlić,
ale do „spokojnej starości” mamy jeszcze masę czasu.

You live in Los Angeles; do you often need to travel. What
do you like about living "out of a suitcase"?
I get to know the world, new people and different cultures. I love
travelling. Of course, together with my husband, we want to settle
down somewhere at last, but we still have a lot of time to "a peaceful retirement."

Jak wspominasz swój pierwszy lot samolotem?
To mama powinna odpowiedzieć na to pytanie. Byłam wtedy
jeszcze bardzo mała. Leciałyśmy do Grecji... podobno bardzo
byłam przejęta cateringiem – wszystko takie malutkie, skrupulatnie przygotowane w tych pudełeczkach. No, oczarowało mnie to
najwidoczniej. (śmiech)
O czym myślisz, kiedy jesteś w chmurach? Zdarza się Tobie
komponować, tworzyć linie melodyczne w powietrzu?
Każdy lot jest inny i jedyny w swoim rodzaju. Mam wyjątkowe szczęście do samolotowych sąsiadów. Nawiązałam w ten sposób wiele
bardzo ciekawych znajomości, więc często zdarza mi się dużo rozmawiać podczas lotu. A o czym myślę? O pięciu miliardach rzeczy.
A jeśli chodzi o linie melodyczne, to, jak mówi stare przysłowie,
„nie znasz dnia, godziny... ani miejsca”. (śmiech)
Opowiedz nam, dlaczego warto wylądować w Miami Frost
School of Music. Kogo tam spotkałaś i czego się nauczyłaś?
Przede wszystkim poznałam tam Matta Piersona i masę rewelacyjnych muzyków, od których nauczyłam się słuchać i otwierać
na muzykę.
Do nagrania utworów na album „Girl talk” zaprosiłaś czołowych amerykańskich muzyków. Kogo było najtrudniej
namówić? Z kim pracowało się najlepiej?
Szczerze mówiąc, ze względu na fakt, że organizacyjną głową tego
projektu był Matt Pierson, nie mieliśmy problemu z namówieniem
żadnego z artystów. A z którym pracowało się najlepiej...? Tak naprawdę to ze wszystkimi. Każdy z nich jest absolutnie wyjątkowy.
Jeśli już musiałabym jednak wybrać, to poczucie humoru i geniusz
Gila Goldsteina mogłyby wygrać.
Kto jest według Ciebie artystą jazzowym nr 1?
Uh. Bardzo ciężkie pytanie. Miles Davis, Bill Evans i Ella Fitzgerald
to chyba moi najwięksi idole.
Które wokalistki podziwiasz? Erykah Badu? Bjork? Z którą
najchętniej poleciałabyś na wycieczką dookoła świata?
Ojej, odpowiedź na to pytanie byłaby bardzo długa i trudna, jest
ich tak wiele.
Wracając do podróży, kiedy znów będziesz w chmurach?
W jakim celu?
Następnym miastem, które odwiedzę będzie Nowy Jork. Cel:
muzyka!
Lądujemy! Czas na kilka słów do Pasażerów eurolot.com:
Proszę zapiąć pasy, złożyć stoliki i ustawić siedzenia w pozycji
pionowej. Życzę Państwu przyjemnej podróży!

How do you recall your first airplane flight?
It’s my mum who should answer this question. I was still very
small. We flew to Greece... I was apparently very taken over the
catering – everything was so tiny, meticulously prepared in those
boxes. It must have charmed me apparently. (laughs)
What are you thinking of when you're in the clouds? Does
it happen to you that you compose, create melodic lines in
the air?
Every flight is different and unique. I am very lucky to my air neighbours. I have made quite a few very interesting acquaintances so
far, so I often talk a lot during the flight. And what am I thinking of?
Well, about five billion things. And when it comes to melodic lines,
it is as the old saying goes: "you do not know the date, time,...
or even the place." (laughs)
Tell us why it is worth to end up in the Frost School of Music
in Miami. Who did you meet there and what you have learned?
First of all, I met Matt Pierson and a lot of superb musicians from
whom I have learned to listen and open up to the music.
You invited the leading American musicians to record the
tracks of "Girl talk". Who of them was the most difficult to
be persuaded? Who did you like working with the most?
Frankly, due to the fact that it was Matt Pierson who was the leader
of the project, we did not have a problem to persuade any of the
artists to do it. And with who I had the best cooperation... In fact,
with everyone. Each of them is unique. If I had to choose someone, the sense of humour and genius of Gil Goldstein would win.
Who do you think is the No. 1 jazz artist?
Uh. A very difficult question. Miles Davis, Bill Evans and Ella
Fitzgerald are probably my biggest idols.
Who do you admire? Erykah Badu? Bjork? Which singers
would you prefer to fly with on a trip?
Oh, the answer to this question is very long and difficult, there are
so many of them.
Going back to the trip, when are you going to be in the clouds
again? For what purpose?
The next city to I am visiting is New York. The objective: music!
We are landing! It is time for a few words to the passengers
of eurolot.com:
Please fasten your seatbelts, stow the tables and set the seats in
an upright position. I wish you a pleasant trip!
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bujanie w obłokach / heads in the clouds

Czas na zdrowy city break:

SPA w Kołobrzegu
Time for a healthy city break: SPA in Kołobrzeg

Szybki, często weekendowy „wypad”.
Cel: pooddychać innym powietrzem,
oderwać się na chwilę i wrócić. Kilka lat
temu city break kojarzył nam się głównie
z Barceloną, Londynem lub Paryżem.
Dziś latamy również po Polsce.
Quick "getaway", often for a weekend.
Objective: to breathe the different air,
break away for a while and come back.
A few years ago, city breaks were associated
mainly with Barcelona, London or Paris.
Today we can fly within Poland as well.

Anna Niewiadomski
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Międzymiastowa rewolucja w regionalnych połączeniach lotniczych
daje nam zupełnie nowe możliwości wygodnego wypoczynku.
Bałtyk przybliżył się do mieszkańców południowej Polski, a pomysł
na szybki wyjazd do Kołobrzegu już nie musi kojarzyć się z wielogodzinną podróżą samochodem. Eurolot, fundacja Kołobrzeg
Polskie Centrum SPA oraz Wolski Travel nawiązały współpracę,
w wyniku której powstał pakiet wypoczynkowy z przelotem i transferem. Na rynku polskim jest to jeszcze bardzo unikatowy produkt
turystyczny. Na razie pakiet oferujemy tylko mieszkańcom Polski
południowej, ale już niedługo rozszerzymy nasza ofertę również
na inne regiony.

The intercity revolution concerning regional air services has given us
brand new opportunities for a comfortable rest. The Baltic Sea has
moved closer to the residents of the southern Poland, and these days
the idea of a quick trip to Kołobrzeg doesn’t need to be associated
with long hours when travelling by car. Eurolot, Kołobrzeg Polskie
Centrum SPA Foundation and Wolski Travel have teamed up, and as
a result a holiday package of flights and transfers has been provided
to our customers. This is still a very unique tourist product on the
Polish market. For the moment we can only offer the package to the
residents of the southern Poland, but soon we are going to extend
our offer for other regions as well.

Innowacyjny pomysł na weekend
Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie kojący szum fal, przytulny hotel,
zabiegi SPA, powietrze bogate w leczniczy jod i ten spokój plaży
poza sezonem. Kto nie chciałby się tam na chwilę „teleportować”?
Pakiety pobytowe służą właśnie takiej szybkiej zmianie otoczenia.
Nie musisz martwić się o czas, bo dzięki podróży samolotem, będziesz miał go więcej na wypoczynek. Nie musisz szukać dobrego
hotelu, bo ten już na Ciebie czeka. Na lotnisku czeka również bus,
który zawiezie Ciebie i walizkę pod same drzwi resortu.

An innovative idea for a weekend
Now, close your eyes and imagine the soothing sound of waves, a cosy
hotel, spa treatments, therapeutic air rich in iodine and the off-season
peace. Who would not like to be "teleported" there for a while? Our
stay packages are just for such a quick refreshing change of scene.
You do not have to worry about time, because thanks to the air travel,
you will have more of it to rest. You do not have to look for pleasant
accommodation, because it is already waiting for you. At the airport, the
bus is waiting to take you and your baggage to the door of the resort.

Kołobrzeg: Polskie Centrum SPA
Już od dwustu lat Kołobrzeg znany jest jako uzdrowisko. Wyjątkowe
położenie miasta i panujący w nim wypoczynkowy, nadmorski

Kołobrzeg: The Polish SPA Centre
Kołobrzeg has been known for being a spa resort for two hundred years. The unique location of the city and its prevailing unique

mikroklimat niosą odprężenie i poczucie wolności. Fundacja
Kołobrzeg Polskie Centrum SPA zrzesza obecnie osiem hoteli
i ośrodków SPA w Kołobrzegu. Dotrzesz do nich w komfortowy
sposób z południowej Polski dzięki międzymiastowym połączeniom
eurolot.com i transferom z lotniska.

seaside microclimate bring relaxation and the sense of freedom.
The Foundation of Kołobrzeg Polskie Centrum SPA currently has
eight hotels and SPA centres in Kołobrzeg. You can reach them in
a comfortable way from the southern part of Poland thanks to intercity
connections with eurolot.com and the airport transfers.

Podczas gdy do innych europejskich miast często lata się na zakupy,
do Kołobrzegu warto wybrać się przede wszystkim po zdrowie,
piękny wygląd i wspaniałe samopoczucie. Bogata oferta zabiegów
terapeutycznych, atrakcyjne baseny i leczniczy klimat miasta pozwalają nawet w kilka dni zregenerować organizm i nabrać nowych
sił do życia, bez względu na porę roku. Pakiety pobytowe w każdym z hoteli i ośrodków Fundacji, oprócz wygodnego transportu,
obejmują również różnorodne zabiegi zdrowotne i relaksacyjne.

While we often fly to other European cities to do the shopping, we
choose Kołobrzeg primarily for health, good looks and great feel.
Regardless the season, a vast array of therapeutic treatments, inviting
pools and the healing atmosphere of the city allows you to regenerate your body and find new strength to live even within few days.
In addition to convenient transportation, the packages in each of the
Foundation’s hotels and resorts additionally include a variety of health
and relaxation treatments.

Biznesowe spotkania nad Bałtykiem
Kołobrzeg to idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń
i sympozjów z dużą liczbą gości. Hotele i ośrodki SPA, oprócz
swoich zdrowotnych i krajobrazowych walorów, oferują doskonałe
warunki do pracy i prowadzenia negocjacji. Biznesowym spotkaniom sprzyjają eleganckie apartamenty i sale konferencyjne,
wokół których, zamiast hałasu wielkiego miasta, słychać kojący
szum morza. Tutaj rześki, morski mikroklimat zapewnia jasność
myślenia, a profesjonalny, przyjazny personel jest zawsze otwarty
na życzenia klienta.

Business meetings at the Baltic seaside
Kołobrzeg is an ideal place for holding conferences, seminars and
symposia with a large number of guests. Besides their health and
landscape values, the hotels and SPA centres offer excellent conditions for work and negotiations. Conducive to business meetings
are the elegant suites and conference rooms, around which, instead
of the big city noise, you can hear the soothing sound of the sea.
Here, the fresh, maritime microclimate provides clear thinking, and
a professional, friendly staff is always open to our customers.

Zaskocz szefa i zrelaksuj się
Po prostu powiedz mu w czwartek, że „jutro skończysz wcześniej,
bo lecisz do SPA”. Wejdź na stronę Fundacji, wybierz hotel i zarezerwuj pakiet pobytowy na stronie www.wolskitravel.pl. W piątek
przyjdź do biura z walizką, zamów taksówkę na lotnisko. Zaraz po
wylądowaniu, wyślij szefowi kartkę z pozdrowieniami z Kołobrzegu.
Tylko nie zapomnij wrócić do pracy w poniedziałek :-). Tak wygląda
udany city break!

Surprise your boss and relax
Just tell them on Thursday: "I am going to leave earlier tomorrow,
‘cos I am flying to SPA." Visit the Foundation’s website, select a hotel
and book your package at www.wolskitravel.pl. On Friday, come to
office with a suitcase, order a taxi to the airport. Immediately after
landing, send your boss a greeting card from Kołobrzeg. But do not
forget to come back to work on Monday. So, this is the way a good
city break looks like!

Więcej pomysłów na zdrowy wypoczynek w Kołobrzegu

More ideas for a healthy holiday in Kołobrzeg

na www.polskiecentrumspa.pl

on www.polskiecentrumspa.pl
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Red Arrows

– brytyjska elita / the British elite

Brytyjski zespół akrobacyjny Red Arrows
(Czerwone Strzały) jest wizytówką RAF
(Królewskich Sił Powietrznych) i jedną
z najsłynniejszych tego typu grup na świecie.
W ciągu 47 lat istnienia zespół wziął udział
w ponad 4300 pokazach w 50 krajach.
Kilkakrotnie gościł też w Polsce.
The British Red Arrows aerobatic team is a showcase of RAF
(Royal Air Force) and one of the most famous aerobatic
groups in the world.Within 47 years of existence, the team
have taken part in more than 4,300 displays in over 50
countries. They have also visited Poland several times.

Marcin Sigmund
1
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W pierwszej połowie lat 60. XX w. niemal każdy dywizjon czy szkoła
lotnicza w Wielkiej Brytanii miała własną grupę akrobacyjną latającą
na odrzutowcach, co powodowało nadmierne angażowanie zasobów ludzkich i finansowych. Dlatego w 1964 r. dowództwo RAF
podjęło decyzję o stworzeniu jednego zespołu akrobacyjnego, który
reprezentowałby całość sił powietrznych. Stała się nim grupa Red
Pelicans (Czerwone Pelikany), latająca na 6 odrzutowcach szkolnych
Jet Provost. W tym samym roku w No 4 Flying Training School sformowano zespół Yellowjacks latający na 5 szkolnych odrzutowcach
Folland Gnat. Jego dowódcą był Flight Lieutenant (kapitan) Lee
Jones, który w 1965 r. otrzymał zadanie sformowania grupy Red
Arrows. Nazwa zespołu miała nawiązywać i kontynuować tradycje
dwóch grup, które miał zastąpić: Red Pelicans i Black Arrows.

In the first half of the sixties of the twentieth century, almost every
squadron or flight school in Britain had its own group of aerobatic
flying jets, what resulted in excessive involvement of human and
financial resources. Thus, in 1964, the command of the RAF decided to create a single professional aerobatic team that would
represent the whole Royal Air Force. The team was made of the
Red Pelicans flying Jet Provosts – the jet-powered training aircraft.
In that same year, at No 4 Flying Training School, there was formed
a team known as the Yellowjacks flying five Folland Gnat jet trainers.
The team’s commander was Flight Lieutenant (Captain) Lee Jones,
who in 1965 was posted to form the Red Arrows. The team's name
was supposed to establish and continue the tradition of two earlier
groups it had replaced: the Red Pelicans and the Black Arrows.

Początkowo zespół Red Arrows, którego oficjalna nazwa brzmi
Royal Air Force Aerobatic Team (Grupa Akrobacyjna Królewskich
Sił Powietrznych) stacjonował w bazie Fairford i składał się z siedmiu pilotów występujących na samolotach Folland Gnat. Podczas
pierwszego sezonu, w 1965 r. zespół dał 65 pokazów w Wielkiej
Brytanii, Francji, Włoszech, Holandii, Belgii i Niemczech. Otrzymał
też nagrodę Britannia Trophy nadaną przez Królewski Aeroklub za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie awiacji.

Initially, the Red Arrows, whose formal name is the Royal Air Force
Aerobatic Team, stationed at the base in Fairford and consisted of
seven display pilots performing with Folland Gnat jet trainers. During
the first season, in 1965, the team gave 65 displays throughout
Britain, France, Italy, Holland, Belgium and Germany. It was also
awarded the Britannia Trophy by the Royal Aero Club in recognition of its outstanding contribution to British prestige in the field
of aviation.

Pierwszy pokaz w składzie 9 samolotów grupa odbyła już w 1966 r.,
ale oficjalne rozszerzenie zespołu nastąpiło dopiero dwa lata później.
Jesienią 1979 r. na wyposażenie Red Arrows trafiły samoloty BAe

The first display with nine pilots was already in 1996, but the official increase in size was not until two years later. In the autumn
of 1979, the Red Arrows took delivery of the BAe Hawk trainers.

Na zdjęciach:

In pictures:

1. W sezonie pokazowym w 2010 r. wśród pilotów Red Arrows zadebiutowała
pierwsza kobieta Flight Lieutenant (kapitan) Kirsty Moore, latająca wcześniej
na odrzutowcach bojowych Tornado.

1. In the 2010 display season, Flight Lieutenant (Captain) Kirsty Moore, previously flying Tornado combat jets, debuted as the first woman among the
pilot of the Red Arrows.

2. Występująca na 9 szkolnych odrzutowcach BAe Hawk grupa jest wizytówką
RAF i brytyjskiego przemysłu lotniczego.

2. The team flying 9 BAe Hawk jet trainers is a showcase of RAF and the
British aircraft industry.

3. Podczas pokazów piloci osiągają przeciążenie 5 g, powodujące, że ważą 5
razy więcej niż stojąc na ziemi. Podczas najbardziej dynamicznego manewru
przeciążenie osiąga nawet 7 g.

3. During the displays, pilots reach 5g gravity load, as an effect they weigh five
times more than when standing on the ground. During the most dynamic
manoeuvre, the g-load reaches up to 7g.
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Fot. Marcin Sigmund

Hawk. Maszyny tego typu pozostają na wyposażeniu grupy do dziś.
Debiut na nowych odrzutowcach nastąpił w 1980 r.

The machines of this type have remained with the group till today.
The debut of new jets came in 1980.

Dołączenie do elitarnego grona pilotów Red Arrows jest marzeniem
każdego pilota RAF i dowodem osiągnięcia szczytowych umiejętności
pilotażowych. Kandydat musi jednak spełnić bardzo wysokie kryteria: mieć wylatane co najmniej 1500 godzin, zaliczoną turę bojową
i wykazywać ponadprzeciętne umiejętności pilotażowe. Co roku
przez tydzień wyczerpujących egzaminów i testów 9 najlepszych
kandydatów walczy o trzy miejsca w zespole po odchodzących
kolegach. Ci, którzy pokonają rywali, rozpoczynają trzyletnią służbę
w zespole. Aby zostać pilotem prowadzącym całą grupę trzeba
wylatać trzy lata w Red Arrows i przejść odrębną selekcję.

Joining the elite team of the Red Arrows’ pilots is the dream of
every RAF pilot and the proof of acquiring the peak of precision
flying skills. However, the candidate must meet very high criteria:
must have a minimum of 1,500 flying hours, must have completed
a frontline tour and posses the above-average pilot skills. Every year,
for a week of gruelling exams and tests, the best nine candidates
are fighting for three places left by the colleagues that have finished
their tour. Those who have beaten their rivals start a three-year
service in the team. To become the team leader, one must have
completed a three-year tour in the Red Arrows and is appointed
in a separated selection process.

Nowi piloci rozpoczynają treningi zaraz po zakończeniu sezonu pokazowego. Początkowo latają w małych formacjach 3 lub 4 samolotów.
Każdy z pilotów wykonuje po trzy loty dziennie, pięć dni w tygodniu.
O tym, jak trudne jest występowanie w dziewięciosamolotowym
zespole, może świadczyć fakt, że trening lotów w pełnym składzie
rozpoczyna się dopiero około lutego, czyli dopiero po 5 miesiącach.
Red Arrows stanowi dziś wizytówkę RAF i brytyjskiego przemysłu
lotniczego. Perfekcyjne pokazy tej grupy, budzące zachwyt widzów
na całym świecie, są nie tylko efektem morderczego treningu i mistrzowskich umiejętności pilotów, ale i ciężkiej, najczęściej w ogóle
niedostrzeganej pracy 80 mechaników dbających o sprawność
charakterystycznych czerwonych Hawków.

New pilots begin their training immediately after the display season.
Initially, they fly in small formations of three or four trainers. Each
of the pilots performs three flights a day, five days a week. How
difficult the performance in the 9-aircraft team can be provides the
fact that the flight training at full strength does not start until about
February, that is, after 5 months.
The Red Arrows are now a showcase of RAF and the British aircraft
industry. Their perfect displays, admired by audiences all over the
world, not only are the effect of tough training and master skills
of pilots, but also the severe and mostly unnoticed work of 80
mechanics that care about the efficiency of unique Red Hawks.
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W 50 minut
na Słowację
50 minutes to Slovakia

Zima w mieście dobiega końca, a deska snowboardowa
wciąż łypie na mnie z wyrzutem, oparta niedbale
o ścianę pokoju. Mam 4 dni. Trzeba się stąd teleportować!
Winter in the city is coming to an end, and my snowboard,
carelessly leant against the wall, is still looking at me with pangs
of regret. I have 4 days. I have to teleport out of here!

Marta Peksa
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Gdzie pojechać? Jak nie stracić cennego czasu w samochodzie lub
pociągu? Odpalam komputer, wybieram połączenie lotnicze eurolot.
com na Słowację. Rezerwuję miejsce i, patrząc na snowboard,
mówię – „no to lecimy”!

Where to go? How not to lose valuable time in the car or on the train?
I start my computer, choose eurolot.com direct flight to Slovakia.
I book a seat and staring at my snowboard I say – "let’s go!"

Dzień 1:

"Little Alps"

„Małe Alpy”
Lot trwał zaledwie 50 minut. Szybciej podróżują tylko Superman i bohaterowie serii „Star Trek”, tylko oni w drodze nie dostają Horalków…
Po dwóch lampkach słowackiego wina i odrobinie regionalnej groszkówki wysiadam na lotnisku w sercu Tatr. Busem dostaję się do
hotelu w Jasnej, stamtąd mam już tylko parę metrów na stok.
Zaczynamy. Chopok. Pogoda idealna, świetnie przygotowane
trasy… Małe Alpy – myślę sobie, podziwiając Niskie Tatry. Jest tu
jednak zdecydowanie taniej, o czym przekonuję się w położonej na
1670 m n.p.m. restauracji Von Roll Lukova. Von Roll to nazwa firmy,
która zbudowała tu pierwszy wyciąg. Pożerając haluszki w sosie
grzybowym, siedzę dokładnie pod nim, to element dekoracyjny tej
górskiej knajpy. W palcach obracam SLOVAKIA SUPER SKIPAS,
ważny w Wysokich Tatrach w: Tatranska Lomnica, Stary Smokovec,
Strbske Pleso, Donovaly, Velka Raca, Ruzomberok i tutaj, w Jasnej.
To 94 km tras. Nie ma na co czekać, szybko wychylam Demanovke,
regionalny ziołowy trunek, wskakuję na deskę i zjeżdżam stąd!

Day 1:
The flight lasted merely 50 minutes. Only Superman and the heroes
of "Star Trek" can travel faster, but they do not get Horalky on the
way. After two glasses of the Slovak regional wine and a little of
groszkówka (pea soup), I get off at the airport in the heart of the
Tatra Mountains. I take a bus to the hotel in Jasna, from here there
are only a few metres to the ski slopes.
Here we go. Chopok. Perfect weather, well-groomed pistes... Little
Alps – I think to myself admiring the Low Tatras. Well, here is definitely
cheaper, what I come to know about in Von Roll Lukova restaurant
located 1670 m above sea level. Von Roll is the name of the company
that built the first ski lift here. Devouring haluszki (potato dumplings)
with mushroom sauce I am sitting directly under it, the decorative
element of this mountain tavern. I am playing with my SLOVAKIA
SUPER ski pass, valid in the High Tatras: Tatranska Lomnica, Stary
Smokovec, Strbske Pleso, Donovaly, Velka Raca, Ruzomberok and
here, in Jasna. This is 94 km route. So, there is no point in waiting,
I quickly drink my Demänovka, regional herbal liquor, and jump on
my snowboard to go down from here!
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Dzień 2:

Day 2:

„...a jak jest piękna kobitka, to pomachamy więcej”

"...and if a girl is gorgeous, we help more"

W Strbske Pleso poznaję brytyjską rodzinę, z którą wdaję się w krótką
pogawędkę. Zgodnie twierdzą, że panują tu świetne warunki dla
dzieci, do nauki jazdy, hotele są dobre, a jedzenie pyszne i tanie.
To najwyżej położony ośrodek narciarski na Słowacji. Dolna stacja
znajduje się tu 1300 m n.p.m., a górna, Solisko, na 1840 m. Stoki są
tutaj bardziej strome, więc by podszlifować swoje umiejętności, udaję
się do jednej ze szkółek. Dwie godziny jazdy z instruktorem to ok.
35 euro. Tak poznaję Janko, który przekonuje: „Bo my, instruktorzy,
pomachamy, a jak jest piękna kobitka, to pomachamy więcej…”.

In Strbske Pleso I get to know a British family I chat a little with.
As they say in unison, there are here perfect conditions for children
and ski learners, in addition hotels are pleasant and the food is either
delicious and cheap. This is the highest located ski resort in Slovakia.
The lower station is at 1300 m above sea level and the upper one,
Solisko, at 1840 m. Slopes here are steeper, so to brush up my
skills I head to one of the ski schools. Two hours of skiing with an
instructor costs about 35 euro. So this way I get to know Janko,
who in broken Polish convinces me: "Because we instructors help,
and if a girl is gorgeous, we help more"...

Dzień 3:

Dziadek, jamajska kawa i wiszący cadillac Madonny…
Tatrzańska Łomnica to drugi najwyższy szczyt Słowacji, zwany
przez miejscowych Dziadkiem (masyw przypomina ponoć twarz
starca). Pogoda trochę się popsuła, ale wyciągi i narciarze nie
dają za wygraną. Sześcioosobowa kanapa wywozi mnie na górę.
Podczas zjazdu, niestety, upadam na tyle boleśnie, że na dół dostaję
się już na skuterze śnieżnym w towarzystwie ratownika. Dobrze, że
w skipasie jest ubezpieczenie, pokrywające koszty takiego kursu. :)
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Day 3:

Grandfather, Jamaican coffee and Madonna’s Cadillac...
Tatranska Lomnica is the second highest peak in Slovakia called
the Grandfather by the local residents (the massif resembles an
old man’s face). The weather has worsened a little, but the lifts and
skiers do not give up. Six-seats ski gondola takes me to the top,
where, unfortunately, I fall so painfully that I get down the mountain
in a snowmobile, accompanied by the rescuer. Well, it’s great that
the ski pass includes insurance to cover the costs of such a ride.

Odpuszczam sobie deskę i już kolejką wjeżdżam na 2634 m n.p.m.
Na kawę prosto z Jamajki! Blue Mountain wypijecie zaledwie w kilku
miejscach Europy Środkowej. Obiad zjadam na dole, w popularnym
Humno, które łączy w sobie ofertę baru apres-ski, dyskoteki i restauracji. Wystrój zaskakuje: na samym środku knajpy wisi, odwrócony
do góry nogami, czarny cadillac, który woził Madonnę podczas jej
trasy koncertowej… tuż przy konsoloecie DJ’-a, w połowie wnętrza,
zaparkował pług śnieżny.

I give up a snowboard and take a cable to go up to 2 634 m above
sea level. For coffee, straight from Jamaica! You can taste the Blue
Mountain only in a few locations in Central Europe. I have lunch at
the bottom of the mountain in popular Humno, which combines
an après-ski bar, disco and restaurant. The design surprises: in the
middle of the pub, there’s a black Cadillac that carried Madonna
during her concert tour... hanging, upside down, right by the DJ’s
console, and in the other half of the pub a snowplow is parked.

Dzień 4:

Day 4:

hokej, termy i znów teleportacja

hockey, hot baths, and again teleportation

Przed wyjazdem udaje mi się jeszcze obejrzeć mecz hokeja ligi
kontynentalnej KHL (Kontinental Hockey League). To rosyjska
odpowiedź na amerykańską NHL. Na trybunach tłumy. Zaciekle
kibicuję Popradzkim Lwom. Ostatnie godziny przed wylotem spędzam w termach w Aquacity. To jedyny taki w pełni ekologiczny
ośrodek w Europie. Energia cieplna otrzymywana jest tutaj z wód
geotermalnych, a dodatkowo cały obiekt zasila energia słoneczna.
Do tego masa atrakcji: piramidy wodne, baseny, sauny i Spa oraz
niespodzianka: spektakularny pokaz laserowy.

Before leaving, I am lucky to watch the match of the Continental
Hockey League KHL. This is the Russian response to the American
NHL. Crowds in the stands. I furiously cheer the Lions of Poprad.
The last hours before departure I am going to spend in Aquacity
baths. This is the only fully eco-friendly resort in Europe. Thermal
energy is produced here from geothermal waters, and in addition,
the entire facility is powered by solar energy. Moreover, there are
loads of attractions: water pyramids, swimming pools, sauna and
spa, and as a surprise: a spectacular laser show.

Rozsiadam się wygodnie w samolocie. Uśmiechnięta stewardesa
częstuje mnie tłustoczwartkowym pączkiem! Wyglądam przez okno
i nie mogę się nadziwić, że już za niespełna godzinę będę w domu.

I sit comfortably in an airplane. A smiling flight attendant offers me
a Fat Thursday’s donut! I look out through the window and I cannot
get over that I will get back home in less than an hour.
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Spółka komandytowa czy komandytowo-akcyjna?
Wybór formy prawnej prowadzenia działalności. / Limited partnership
or limited joint-stock partnership? Choosing a legal form of business.
Robert Brandt

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

Stojąc przed wyborem formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej, przedsiębiorcy coraz
częściej decydują się na zakładanie spółek osobowych. W tej grupie prym pod względem liczby nowo
zakładanych spółek wiodą spółki komandytowe.
Coraz częściej przedsiębiorcy interesują się także
spółkami komandytowo-akcyjnymi.

When choosing the legal form of business nowadays, entrepreneurs are increasingly deciding to
set up partnerships. Limited partnerships have
taken a lead in this group in terms of the number
of newly established entities. A growing number of
entrepreneurs is also interested in a limited jointstock partnership.

Both indicated partnerships are not legal persons
Obie wskazane spółki nie są osobami prawnymi.
(body corporates). In both of them, there are two
W obu tych spółkach występują dwie grupy wspólgroups of partners, i.e. partners (partner) liable for
ników, tj.: wspólnicy (wspólnik) odpowiadający za
the debts of the partnership with all their assets
długi spółki całym swoim majątkiem oraz wspólnicy
and partners (partner) whose liability is limited or
(wspólnik), których odpowiedzialność jest ograniczoRobert Brandt
excluded. The first are called general partners, and
na lub wyłączona. Pierwszych określa się mianem
the latter are called limited partners in a limited
komplementariuszy, a drugich nazywa się w spółce
partnership (hereinafter: SPK), and in limited joint-stock partnerkomandytowej (dalej: SPK) komandytariuszami, a w spółce komanships (hereinafter: SKA) – shareholders. In both companies, general
dytowo-akcyjnej (dalej: SKA) akcjonariuszami. W obu spółkach
partners are the partners that manage the operations. The scope
wspólnikami zarządzającymi działalnością spółki są komplementaof rights of limited partners (shareholders) is defined in the partnerriusze. Zakres uprawnień komandytariuszy (akcjonariuszy) określa
ship's contract.
się w umowie spółki.
Przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) ukształtowały SPK jako typową spółkę osobową. Natomiast regulacja SKA
nakazuje ją traktować jako spółkę hybrydową, łączącą w sobie
elementy spółki osobowej i spółki kapitałowej. Która z form jest
korzystniejsza? Sprawdźmy.

The provisions of the Commercial Companies Code (hereinafter
CCC) form SPK as a typical partnership. By contrast, the regulation
concerning SKA requires to treat it as a hybrid entity that combines
the elements of a partnership and capital company. Which form is
more favorable? Let us see.

Cel i rozmiar działalności
Kluczowe znaczenie dla wyboru formy prawnej działalności ma
cel działalności oraz jej rozmiary. Możliwość emisji akcji i tym samym pozyskiwania dodatkowego kapitału przez SKA pozwala na
traktowanie tej formy spółki jako korzystniejszej dla działalności
o wysokim stopniu kapitałochłonności. SKA daje również różne
możliwość obrotu akcjami spółki – na takich samych zasadach jak
w spółce akcyjnej. Z drugiej strony, konieczność posiadania przez
SKA kapitału zakładowego w wysokości minimum 50 000 zł może
stanowić barierę dla niektórych przedsiębiorców. W przypadku SPK,
przepisy KSH nie określają natomiast minimalnej wartości wkładów
wspólników tej spółki.

The purpose and extent of business
Purpose of the activity and its size are crucial to choosing the legal
form of business. The possibility of issuing shares and, thereby,
raising additional capital by SKA allows us to treat this form of
partnership as a favorable one for businesses with a high degree
of capital intensity. SKA also enables to trade in shares – the same
way as in a joint-stock company. On the other hand, the capital that
SKA is obliged to have in a minimum of PLN 50,000.00 might be
a barrier for some entrepreneurs. For SPK, CCC regulations do not
define the minimum value of contributions to be made by partners.

Tworzenie spółki
Zawiązanie obu spółek wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego i zarejestrowania umowy spółki w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS). Umowa SKA podlega jednak surowszym
wymaganiom co do treści aniżeli umowa SPK, co może wpłynąć na
zwiększenie kosztów jej przygotowania przez doradców prawnych.
Wkłady pieniężne do SPK mogą być wpłacone do spółki również po
jej zarejestrowaniu. W przypadku SKA wkłady pieniężne na kapitał
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Setting up
Formation of the two partnerships requires a partnership contract in
the form of a notarial deed and its registration in the National Court
Register (KRS). However, SKA contract is subject to more stringent
requirements comparing with the content of the SPK contract, and
that may result in higher costs of its preparation by legal advisers.
Financial contributions to SPK may be paid even after its entry into
the National Court Register. In case of SKA, financial contributions
to its share capital must be paid before the registration in at least
one quarter of the share capital, which is subject to control by the

zakładowy muszą być wpłacone przed rejestracją spółki co najmniej
w 1/4 wysokości kapitału zakładowego, co podlega kontroli sądu
rejestrowego. Jeszcze większe różnice dotyczą wnoszenia do spółki
wkładów niepieniężnych. W SPK wniesienie takiego wkładu nie podlega kontroli sądowej, a wartość wkładu określają sami wspólnicy.
W przypadku SKA, ustalona przez wspólników wartość wkładu
podlega badaniu wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta. SKA zobowiązana jest ponieść koszt wynagrodzenia biegłego
rewidenta oraz koszt ogłoszenia w MSiG wzmianki o złożeniu opinii
biegłego rewidenta do sądu rejestrowego. Warto wskazać również,
iż SPK nie zakłada funkcjonowania jakichkolwiek organów spółki.
W przypadku SKA, w której liczba akcjonariuszy przekracza 25,
obligatoryjne jest natomiast powołanie rady nadzorczej.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
Wyróżnienie w obu przypadkach dwóch kategorii wspólników i zróżnicowanie zasad ich odpowiedzialności koresponduje z zasadą odpowiedzialności za rezultaty działalności spółki. Komplementariusze,
do których należy prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja,
odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Komandytariusze, których głównym obowiązkiem jest finansowanie
działalności spółki w zakresie ustalonym w umowie spółki ponoszą
odpowiedzialność za długi spółki wyłącznie do kwoty wskazanej
w tej umowie. Akcjonariusze w SKA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
Opodatkowanie i swoboda dysponowania zyskiem
W przypadku obu form spółek opodatkowanie zysku ma charakter
jednokrotny (opodatkowanie PIT, zamiast opodatkowania CIT i PIT).
Istotną korzyścią SKA której brak w SPK jest możliwość odroczenia
zapłaty podatku PIT od dochodów uzyskiwanych przez akcjonariuszy
spółki. W świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, akcjonariusze SKA mają obowiązek uiścić PIT dopiero
w momencie faktycznej wypłaty im zysków, tj. w dacie wypłaty im
dywidendy (por. uchwała NSA z dnia 16 stycznia 2012 roku, sygn.
akt: II FPS 1/11). Z kolei w przypadku wspólników SPK obowiązek naliczenia i zapłaty przez nich zaliczek na PIT od dochodów
uzyskanych przez spółkę powstaje w każdym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od tego, czy wspólnik faktycznie uzyskał od
spółki w danym miesiącu jakiekolwiek środki pieniężne. Wadą SKA
jest natomiast ograniczenie możliwości wypłat zysku i zaliczek
na poczet zysku dla akcjonariuszy SKA. Ograniczeń takich brak
w przypadku SPK.
Ustanie bytu prawnego spółki
W przypadku SPK zgoda wszystkich wspólników pozwala zakończyć
działalność spółki bez konieczności przeprowadzania formalnego
postępowania likwidacyjnego. Z kolei SKA może zostać zlikwidowana wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego,
odpowiadającego w zasadzie procedurze likwidacji spółki akcyjnej.
***
Rekapitulując, SKA uznać należy za korzystniejszą dla osób poszukujących zewnętrznego finansowania projektów biznesowych, a także
osób poszukujących możliwości odroczenia w czasie obowiązku
zapłaty podatku dochodowego. SPK korzystniejsza będzie natomiast dla osób ceniących sobie prostotę działalności i szukających
możliwości obniżenia bieżących kosztów funkcjonowania spółki.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w obu spółkach wspólnikiem odpowiadającym całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki może
zostać ustanowiona spółka z o.o., SPK i SKA należy traktować jako
ciekawą alternatywę wobec spółki z o.o. W przypadku zastosowania
takiej konstrukcji, odpowiedzialność wspólników byłaby w sposób
znaczny ograniczona lub wyłączona, w szczególności spółka z o.o.
będąca komplementariuszem ponosiłaby de facto odpowiedzialność
wyłącznie do wysokości kapitału zakładowego.

registry court. Even greater differences concern the provision of
in-kind contributions. Such a contribution for SPK is not subject to
judicial control and the partners themselves determine the value of
the contribution. In case of SKA, the contribution value determined
by the partners shall be examined by an expert auditor appointed by
the registry court. SKA is obligated to cover the costs of an expert
audit as well as the costs of official announcement on filing the expert
opinion with the registry court. It is also worth pointing out that SPK
does not require the operation of any governing bodies (officers).
In case of SKA, in which the number of shareholders exceeds 25,
it is obligatory to appoint the supervisory board.
Liability for debts of a partnership
In both cases the distinction of two categories of partners and diversity of the principles of their liability correspond with the general
principle of responsibility for the results of the partnership. General
partners who run the partnership's affairs and provide its representation are liable for the partnership’s debts with all their assets.
Limited partners, whose main duty is to finance the partnership's
activities to the extent specified in the partnership’s contract, are
liable for the debts of the partnership solely to the amount indicated
in the contract. Shareholders of SKA do not assume any liability for
the partnership’s obligations.
Taxation and the freedom to allocate profits
For both types of partnerships, profits are taxed only once (PIT
instead of CIT and PIT). A considerable benefit of SKA, that SPK
lacks, is the possibility to defer payment of PIT on income earned
by shareholders. In light of recent administrative jurisprudence, SKA
shareholders are required to pay PIT only when the actual payment
of profits is made, i.e. at the date of payment of the dividend (see
resolution of the Supreme Administrative Court of 16 January 2012,
ref.: II FPS 1/11). On the other hand, in case of SPK partners the duty
to levy and pay their advance payment for PIT on income earned by
a partnership is formed each calendar month, regardless of whether
the partner has actually received any funds from the company in
a given month. Then again, the disadvantage of SKA is the limitation
of pay outs of profits and advance payments on account of profit
for SKA shareholders. There are no such limitations in case of SPK.
Termination of the legal existence
In case of SPK, the consent of all partners enables to terminate
the company without the need for formal liquidation proceedings.
In turn, SKA can be liquidated only after the liquidation proceedings that in principle correspond to the liquidation proceedings of
a joint-stock company.
***
To recapitulate, SKA should be considered more favorable for those
seeking external financing of their business projects, as well as those
seeking to defer the payment of income tax. For entrepreneurs who
appreciate the simplicity of operations and seek to reduce the ongoing operating costs SPK is more beneficial. Taking into account
the fact that in both partnerships a limited liability company can be
established as a partner that is responsible to all its assets for the
liabilities of the partnership, SPK and SKA should be considered as
an interesting alternative to the limited liability company. In case of
such a construction, the liability of partners would be significantly
limited or excluded, in particular the liability of the limited liability
company that is a general partner would be limited de facto to the
amount of its share capital.
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Z wokandy

From the cause list

Tax on integration events
Podatek od imprezy integracyjnej
In a verdict of 17 January 2012 the Supreme
Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2012 roku Naczelny Sąd
Administrative Court ruled that integration meetings
Administracyjny uznał, iż spotkania integracyjne, ororganized for employees are their income from which
ganizowane dla pracowników stanowią ich przychód,
they should pay the due income tax. The judgment
od którego powinni zapłacić należny podatek PIT.
does not continue the existing line of judicial deciWyrok zrywa z dotychczasową linią orzeczniczą, która
sions which, in case of gratuitous benefits, used to
w przypadku nieodpłatnych świadczeń przewidywała
envisaged the taxation of actually received benefits,
opodatkowanie świadczeń rzeczywiście otrzymanych,
but not the benefits that are only possible to obtain. In
a nie tylko możliwych do otrzymania. W ocenie NSA
the opinion of the Supreme Administrative Court, even
dla uzyskania przychodu przez pracownika wystarKrzysztof Rubas
possibility of receiving benefits is sufficient to generczająca jest sama możliwość odniesienia korzyści,
ate income by the employee and possible difficulties
a ewentualne trudności w wyliczeniu wartości świadin calculation of the value of benefits received by a single employee
czenia przypadającego na danego pracownika nie mogą wpływać na
may not affect the taxation of such benefits. (ref. no.: II FSK 2740/11).
fakt opodatkowania takich świadczeń. (sygn. akt: II FSK 2740/11).
source: Tax Care
źródło: Tax Care
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Pracodawca nie otrzyma listy pracowników objętych ochroną
związku zawodowego
Dnia 24 stycznia 2012 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której
podkreślił prawo związków zawodowych do odmowy udostępnienia
pracodawcom informacji o pracownikach objętych ochroną danego
związku, gdy udostępnienie takich informacji mogłoby naruszać przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie w uchwale
wprost wskazano, iż nieudostępnienie pracodawcy, ze względu na
ochronę danych osobowych, informacji o pracownikach chronionych
przez daną organizację związkową nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia
pracownikowi umowy o pracę. Dla pracodawcy oznacza to, że wobec nieposiadania informacji czy i który ze związków zawodowych
chroni danego pracownika, będzie on zobowiązany wystosować
zawiadomienie o zamiarze zwolnienia pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony do każdej
działającej u niego organizacji związkowej. (sygn. akt: III PZP 7/11).
źródło: http://www.sn.pl

Employer may not receive a list of employees covered by the
protection of a trade union
On 24 January 2012 the Supreme Court passed a resolution, in
which it emphasized the right of trade unions to refuse to provide
employers information on employees covered by the protection of
the trade union, if such information would violate the provisions
of the Act on the Personal Data Protection. At the same time, the
resolution explicitly indicates that such non-disclosure of information
about the employee protected by the given trade union, in order to
protect personal data, does not discharge the employer from the
obligation to inform the trade union of its intention to terminate the
employment contract. For employers this means that, in case of
lack of when there is no information if and which of trade unions
protects the particular employee, they are obliged to give notice of
their intention to dismiss the employee working under an employment
contract for an indefinite period to every single trade union operating
in company. (ref. no.: III PZP 7/11)
source: http://www.sn.pl

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony
Dnia 14 lutego 2012 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której
stwierdził, iż oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem złożone
pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy
o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 kodeksu pracy) powoduje rozwiązanie
umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika
umowy o pracę bez wypowiedzenia. (sygn. akt: III PZP 5/11).
źródło: http://www.sn.pl

Termination of fixed-duration employment
On 14 February 2012 the Supreme Court passed a resolution, in
which decided that the declaration of will, named the notice submitted to the employer by an employee working under an employment
contract for a fixed term, which is not foreseen for the termination
(art. 33 labour code), results in termination of employment pursuant
to the provisions concerning the termination without notice by an
employee. (ref. no.: III PZP 5/11).
source: http://www.sn.pl

Umowę przedłużającą użytkowanie wieczyste można zawrzeć
po upływie okresu tego użytkowania
Dnia 16 lutego 2012 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której
przesądził, iż zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego

Contract that extends perpetual usufruct may be concluded
after the expiration of such use
On 16 February 2012 the Supreme Court passed a resolution, in
which determined that the extension of the contract of perpetual

na żądanie zgłoszone w terminie określonym w art. 236 § 2 kodeksu
cywilnego może nastąpić także po upływie okresu, na jaki prawo to
zostało ustanowione. (sygn. akt: III CZP 94/11).
źródło: http://www.sn.pl

usufruct on request, reported in the period specified in art. 236 § 2
of the Civil Code, may also be made after the expiry of the period
for which the right has been established. (ref. no.: III CZP 94/11).
source: http://www.sn.pl

Zmiany w prawie

Changes in the law

Kierowanie pojazdami
Dnia 10 lutego 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy
o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 113). Ustawa m.in. przesuwa i jednocześnie
ujednolica termin wejścia w życie zmian wprowadzanych ustawą
z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30,
poz. 151). Oznacza to, iż nowe zasady przeprowadzania egzaminów
na prawo jazdy, kursy reedukacyjne zamiast utraty prawa jazdy dla
kierowców, którzy uzyskają więcej niż 24 punkty karne, okres próbny
trwający dwa lata od momentu uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz
dodatkowe kursy reedukacyjne w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej dla kierujących pojazdami po alkoholu lub po użyciu podobnie
działającego środka zostaną wprowadzone 19 stycznia 2013 roku.

Driving vehicles
On 10 February 2012 the Act on amending the law on vehicle drivers
and the law on road traffic came into force (Journal of Laws of 2012,
item 113). The Act, among others, shifts and unifies the effective date
of changes introduced with the Act of 5 January 2011 on vehicle
drivers (Journal of Laws No. 30, item. 151). This means that new
regulations will be introduced on 19 January 2013. The regulations
concerns new rules for driving tests, re-education courses (for drivers who receive more than 24 penalty points instead of losing their
driving license), a trial period of two years after obtaining a driving
license for category B, and additional re-education courses on alcohol
prevention for vehicle drivers driving after consuming alcohol or other
stimulants effects similarly to alcohol.

Emerytury i renty
Dnia 1 marca 2012 roku weszła w życie większość przepisów ustawy
z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r., poz. 118). Na podstawie przepisów ustawy wszystkie
świadczenia w 2012 r. będą waloryzowane kwotowo o jednakową
kwotę, która wyniesie 71 zł. W wyniku zmian kwoty najniższej emerytury i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy będą wynosić
799,18 zł miesięcznie, a renty dla osób częściowo niezdolnych do
pracy – 613,38 zł. Waloryzacja kwotowa znajdzie zastosowanie także do pozostałych świadczeń takich jak m.in.: świadczenia i zasiłki
przedemerytalne, renty socjalne, emerytury i renty rolników indywidualnych oraz emerytury pomostowe. Waloryzacji podlegać będzie
również podstawa wymiaru świadczenia. Nowelizacja zakłada ponadto
zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone
o wskaźnik procentowy waloryzacji – 104,8 %.

Pensions
On 1 March 2012 the majority of regulations of the Act of 13 January
2012 amending the law on pensions from the Social Insurance Fund
and certain other acts came into force (Journal of Laws of 2012, item
118). Based on the regulations, in 2012 all pensions will be indexed
by the same amount, which will be 71 PLN. As a result of the amendments, the amount of the lowest pensions for people completely
unable to work will be 799.18 PLN per month and pensions for those
partially unable to work – 613.38 PLN per month.The indexation will
be also applied to other benefits such as: pre-retirement benefits and
allowances, welfare benefits, pensions of individual farmers and early
retirement pensions. The basis of the benefit will be subject to the
indexation as well. Additionally, the amendment envisaged the increase
in allowances. They will be increased by the indexation rate – 104.8%.

Sądownictwo powszechne
Dnia 28 marca 2012 roku wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203,
poz. 1192). Nowelizacja zakłada m. in. ograniczenie liczby wydziałów
w sądach. W sądach rejonowych i okręgowych będą funkcjonowały
obligatoryjnie dwa wydziały: cywilny i karny, a w sądach apelacyjnych
– trzy wydziały: cywilny, karny oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.
Nie wykluczono też możliwości utworzenia odrębnych wydziałów
w zależności od wpływu spraw. Nowym rozwiązaniem mają być
tzw. sądy funkcjonalne. Staną się nimi sądy rejonowe liczące mniej
niż 15 stanowisk sędziowskich. W ich strukturze nie będą tworzone
oddziały administracyjne, kadr, finansowe ani gospodarcze. Funkcje te
przejmą odpowiednie struktury w przełożonych sądach okręgowych.
W sądach funkcjonalnych będą tworzone jedynie biura podawcze
i punkty kasowe. Ustawa przewiduje również system okresowej
oceny sędziów, który ma pozwolić określić standardy należytego
wykonywania powinności sędziowskich oraz potrzeby szkoleniowe.

The courts of the common law
On 28 March 2012 the majority of regulations of the Act of 18 August
2011 amending the laws – the Act on Common Courts and certain
other acts came into force (Journal of Laws No. 203, item 1192). The
amendment envisaged, among others, the reduction of departments
in the courts. Local district courts and districts courts will operate
with two mandatory departments: criminal and civil, whereas appeal
courts with three departments: civil, criminal, and labour and social
security. The possibility to create separate divisions depending on
submitting issues is not excluded. The new solution is creation of so
called "functional courts". The local district courts with fewer than
15 judges are meant to take that role. Their structure will not include
administrative, financial nor commercial divisions. These functions
will be taken over by the corresponding structures in superior district
courts. In "functional courts" there will be created registry offices and
payment centres only. The Act also provides the periodic evaluation
system for judges, which will allow to establish standards of due
performance of judicial duties as well as training needs.
Newsletter is for informational purpose only.
Newsletter is based on official information and justification for projects of legal acts available on the websites
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Kulturalne lądowanie / Cultural landing
do walizki / into the suitcase

Do walizki / Into the suitcase:
płyta / CD

książka / book

Madonna

Ścieżka dźwiękowa do filmu

Universal Music Polska

The Artist

Giles Milton

Movie soundtrack

MDNA

Białe złoto
White gold

12th pop queen’s studio album! It will be released in Poland on March 27, 2012. Madonna
has returned to work with William Orbit ("Ray
Of Light"), who co-wrote and produced a few
songs. Other album producers are: Martin
Solveig, The Demolition Crew, Marco "Benny"
Benassi, Alessandro "Alle" Benassi, Hardy
"Indiigo" Muanza, Michael Malih and Madonna.
"Give Me All Your Luvin” is the first single from
Madonna's new album which was premiered in
February. The song was written by Madonna,
Martin Solveig, Nicki Minaj and M.I.A. The disc
has a total of 15 tracks, including a romantic
and very beautiful song "Masterpiece"! The
piece was awarded the Golden Globe for best
original song!
kk

Oficyna Literacka Noir sur Blanc

Zdobywca pięciu
Oscarów 2012,
w tym prestiżowej statuetki za
najlepszy film
oraz za muzykę.
Złoty Glob 2012
za najlepszą
ścieżkę dźwiękową. Rok 1927,
Hollywood. Gwiazda kina niemego, George
Valentin, obawia się, że pojawienie się dźwięku
w filmie oznacza koniec jego kariery. Pomaga
się jednak wybić młodej tancerce, Peppy Miller.
Reżyser Michel Hazanavicius dokonał rzeczy
niesamowitej: przywołał siłę niemego kina
w inteligentny i zabawny sposób, złożył hołd
gwiazdom ówczesnego kina, zmuszając do
śmiechu przy skeczach wyjętych z repertuaru Chaplina. Świetną ilustracyjnie ścieżkę
dźwiękową stworzył francuski kompozytor
Ludovic Bource. Soundtrack został wydany
w 2 wersjach: CD oraz CD+DVD z dokumentacją z kręcenia filmu i nagrywania muzyki przez
Orkiestrę Filharmonii w Brukseli.
The winner of five awards at the Oscars 2012,
including prestigious best picture and best
original score. 2012 Golden Globe Award for
best original score. The year 1927, Hollywood.
Silent movie star, George Valentin, fears that
the introduction of sound into films marks the
end of his career. He helps, however, to knock
out a young dancer, Peppy Miller. Director
Michel Hazanavicius made an incredible
thing: brought back the power of a silent film
in a smart and funny way. He paid homage
to the then movie stars forcing us to laugh at
the skits imitating the repertoire of Chaplin.
Illustratively a great soundtrack created by
French composer Ludovic Bource was released in two versions: CD and CD + DVD with
documentation of the filming and recording
the music by the Philharmonic Orchestra in
Brussels.
kk
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Fot. Oficyna Literacka Noir sur Blanc

12 studyjny album
królowej pop! Premiera
w Polsce 27.03.2012 r.
M a d o n n a p o w ró ciła do współpracy
z Williamem Orbitem
(„Ray Of Light”), który
wspólnie z nią napisał
i wyprodukował kilka
piosenek. Pozostali
producenci to: Martin Solveig, The Demolition
Crew, Marco „Benny” Benassi, Alessandro
„Alle” Benassi, Hardy „Indiigo” Muanza,
Michael Malih i Madonna. „Give Me All Your
Luvin'” to pierwszy singel z nowego albumu
Madonny, który miał swoją premierę w lutym
br. Piosenka została napisana przez Madonnę,
Martina Solveiga, Nicki Minaj i M.I.A. Na płycie
znajduje się łącznie15 utworów, w tym również
klimatyczna, romantyczna i niezwykle piękna piosenka „Masterpiece”! Utwór ten został
nagrodzony nagrodą Złoty Glob za najlepszą
piosenkę filmową!

Fot. Sony Music Entertainment Polska

Fot. Universal Music Polska

Sony Music Entertainment Polska

Latem 1716 roku
jedenastoletni
Thomas Pellow zostaje wraz z resztą załogi statku
„Francis” schwytany na morzu
i dostarczony do
Meknesu, ówczesnej stolicy
Maroka. Tak zaczyna się historia
młodego Pellowa,
który naraża życie,
podejmując kolejne próby ucieczki w iście
awanturniczym stylu. Reportaż historyczny, całkowicie oparty na wspomnieniach i dokumentach z epoki. Oprócz znanego i potępianego
zjawiska handlu czarnymi niewolnikami, istniał
również handel „białym złotem” – mężczyznami, kobietami i dziećmi, porywanymi przez
korsarzy i przywożonymi do Afryki Północnej,
gdzie byli oni sprzedawani na targach, poniżani, torturowani, zmuszani do pracy ponad
siły i wykorzystywani do walki.
Summer of 1716, eleven-year-old Thomas
Pellow and the rest of the crew of "Francis"
are captured at sea and delivered to Meknesu,
the former capital of Morocco. Thus begins
the story of a young Pellow, who puts his life
at risk by taking further attempts to escape in
the truly adventurous style. Historical report
entirely based on the memoirs and documents
of the era. In addition to the well-known and
condemned phenomenon of trafficking the
black slaves, there was also trade in "white
gold" – men, women and children, kidnapped
by pirates and imported to North Africa, where
they were sold at the fairs, humiliated, tortured,
forced to work beyond their strength and used
for fight.
kk

wybitny / excellent

bardzo dobry / very good

może być / good

słaby / weak

unikać / better to avoid

premiery kinowe / cinema releases
Mariusz Wilk

Bóg Zemsty

With flight of geese

Dystrybucja / Distribution: Kino Świat

Lotem gęsi

Seeking justice

Hans Kloss. More Than Death at Stake.

Premiera: 2 marca 2012
Release date: 2nd of March 2012

The book mirrors the writer's momentum and
his broad gesture. Wilk knitted the book out
of three topics, saturated with such plenty
of subjects and problems that each of them
could easily make a separate volume. The beginning is a story about the place – about
Petrozavodsk, the city which reflects itself in
the waters of Lake Onega where he chose
to live in. About its history and the present
days. The central part is filled in with the longdreamed ramble in Labrador, following the
footsteps of the writer and traveller – Kenneth
White. Confrontation of the literary processed
image of the North with the strange crudeness
of the present makes Wilk return to Russia
even more likely. "With flight of geese" is a story
of sudden inspiration, rejection, and a completely new perspective on the reality.
kk

Premiera: 16 marca 2012
Release date: 16th of March 2012
Fot. Kino Świat

Książka odzwierciedla pisarski rozmach i szeroki gest
Wilka, który utkał
ją z trzech wątków,
nasyconych takim
bogactwem tematów i problemów,
że z łatwością,
z każdego z nich
mógłby stworzyć
oddzielny tom.
Początek to opowieść o miejscu –
odbijającym się w lustrze Jeziora Oniego
mieście, które wybrał, aby w nim zamieszkać, o Pietrozawodsku. O jego historii i dniu
dzisiejszym. Część środkową wypełnia od
dawna wymarzona włóczęga po Labradorze,
śladami pisarza i podróżnika – Kennetha
White’a. Konfrontacja własnego, literacko
przetworzonego obrazu Północy z obcą dosadnością teraźniejszości powoduje, że Wilk
tym chętniej wraca do Rosji. „Lotem gęsi” to
niespodziewana historia inspiracji, odrzucenia
i zupełnie nowego spojrzenia na rzeczywistość.

Dystrybucja / Distribution: Kino Świat

Fot. Kino Świat

Oficyna Literacka Noir sur Blanc

Fot. Oficyna Literacka Noir sur Blanc

Hans Kloss
Stawka większa niż śmierć

W najnowszym thrillerze Donaldsona, laureat
Oscara i niekwestionowany gwiazdor numer 1
kina akcji Nicolas Cage daje popis gry na miarę
pamiętnej kreacji Mela Gibsona w hicie „Okup”.
Gdy piękna żona granego przez Cage’a bohatera – Laura (January Jones) – zostaje brutalnie
zgwałcona, zrozpaczony Will spotyka przy jej
szpitalnym łóżku tajemniczego mężczyznę,
Simona (Guy Pearce), który zna jego imię i okoliczności tragedii, jaka go dotknęła. Nieznajomy
reprezentuje tajną organizację, która zajmuje
się wymierzaniem sprawiedliwości w przypadkach podobnych zbrodni. Żądny zemsty Will
otrzymuje propozycję wyrównania rachunków
z gwałcicielem, ale w zamian musi uczynić coś,
co na trwałe zwiąże go z zabójczo skuteczną
siatką mścicieli…

Królewiec, 1945 rok. Hans Kloss (Tomasz
Kot) – agent polskiego wywiadu o kryptonimie
J-23 – wpada na trop skarbu zrabowanego
przez nazistów. W intrygę zaangażowany jest
stary znajomy Klossa – Hermann Brunner (Piotr
Adamczyk). Kloss, próbując pokrzyżować plany wroga, stara się ocalić z wojennej pożogi
piękną Elzę (Marta Żmuda-Trzebiatowska),
dla której gotów będzie zaryzykować bezpieczeństwo swojej misji. Twórcy „Klossa” nie
ukrywają inspiracji klasyką gatunku. „Hans
Kloss. Stawka większa niż śmierć” to trzymający w napięciu, szpiegowski film wojenny,
utrzymany w klimacie legendarnego serialu,
ale opowiedziany językiem współczesnego
kina – ze spektakularnymi efektami specjalnymi
i dynamiczną, pełną suspensu akcją.

In the latest thriller of Donaldson, Oscar winner
and undisputable number one action movie
star Nicolas Cage gives a show that can be
compared to the memorable Mel Gibson's
creation in blockbuster "Ransom". When
a beautiful Cage's character’s wife – Laura
(January Jones) is brutally raped, distraught
Will meets at her hospital bed a mysterious
man, Simon (Guy Pearce), who knows his
name and circumstances of the tragedy that
has touched him. The stranger represents
a secret group that deals with administering
justice in similar crimes. Eager for revenge Will
gets an offer to settle the score with the rapist, but instead he has to do something that
permanently binds him with lethally effective
ring of vigilant avengers…

Koenigsberg, 1945. Hans Kloss (Tomasz Kot)
– Polish intelligence agent code-named J-23 –
is set on the trail of the treasure stolen by the
Nazis. Hermann Brunner (Piotr Adamczyk), an
old friend of Kloss, is involved in the plot. Kloss,
trying to foil the enemy, makes attempts to save
beautiful Elza (Marta Żmuda-Trzebiatowska)
from wartime conflagration. He is willing to risk
the safety of his mission for her. The creators
of "Kloss" do not hide that they have drown
inspiration from the classic genre. "Hans Kloss.
More Than Death at Stake" is a gripping, spy
war movie kept in the atmosphere of the legendary show, but told in the language of contemporary cinema – with spectacular special
effects and a dynamic, full of suspense, action.
kk

kk
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Kulturalne lądowanie / Cultural landing
rezerwuj marzec / march events

W marcu... jak w garncu!
What a weather, rain and sunshine both together!

Trochę akustycznej Ameryki, odrobina egzotycznej Japonii oraz słoneczne brzmienia Hiszpanii.
Do zobaczenia i usłyszenia w lirycznej, rockowej Polsce. / A little bit of acoustic America, a little bit
of exotic sounds of Japan and sunny Spain. See you and talk to you later in the emotional, rock Poland.

8 marca / The 8th of March
Fot. Tomasz Zakrzewski

CARMEN Georges Bizet
w Warszawie / in Warsaw
Opera w wykonaniu 150 artystów Opery Śląskiej. Niezwykła
barwność muzyki (słynna uwertura, Segidilla, Habanera,
aria Torreadorra...), jej żywiołowy temperament i swoista
„hiszpańska” egzotyka, kunsztowność i elegancja faktury,
blask i efektowność, w połączeniu ze znakomitym librettem to
ogromny atut przedstawienia. Tytułowa Carmen kipi energią.
Jest postacią złożoną i barwną, głodną życia. Nieobliczalną
i dziką. Namiętną i niezależną. Dramatyczna historia miłości
baskijskiego żołnierza Don Josego do pięknej robotnicy z fabryki cygar – cyganki Carmen

The opera performed by 150 artists of the Silesian Opera.
The unusual colours of music (the famous overture, the
Seguidilla, the Habanera, the Toreador song...), its fiery temperament and the peculiarity of "Spanish" exotica, artistry and
elegance of texture, glow and brilliance, combined with an
excellent libretto are the great strengths of the show. The title
Carmen is full of energy. It is a complex and colourful figure,
hungry for life. Unpredictable and wild. Passionate and independent. This is a dramatic story of love of Don Jose, a Basque
soldier, for a beautiful cigar factory worker – Carmen, the gypsy.

12–14 marca / The 12th–14th of March
Fot. archiwum Era Jazzu

AL DI MEOLA
w Warszawie, Poznaniu, Łodzi / in Warsaw, Poznań, Łódź
Al Di Meola należy do najciekawszych współczesnych gitarzystów jazzowych, wyróżniając się niezwykłą otwartością na
inne obszary muzyki. W jego muzyce miesza się delikatne,
klasyczne brzmienie gitary akustycznej z futurystycznymi
brzmieniami syntezatorów i etnicznymi brzmieniami instrumentów perkusyjnych. Zainspirowany jazzem, etniczną world
– music, latynoskim rytmem i melodią zaskoczył muzyczny
świat albumem „Heart Of The Immigrants”. Jego twórczość
to synteza muzycznych inspiracji oraz subtelna, folkloryzującą,
jazzowa suita. Muzyka emocji i nastroju. Improwizacja jazzu
i melodyjnego rytmem tanga.

Al Di Meola is one of the most interesting contemporary jazz
guitarists who stands out with his remarkable openness to other
areas of music. His music blends soft, classical acoustic guitar
sounds with futuristic tones of synthesisers and ethnic percussion.
Inspired by jazz, world – music, Latin rhythm and melody, he
has surprised the music world with releasing the album "Heart of
The Immigrants". His work is a synthesis of musical inspirations
and the subtle jazz suite with reference to the folklore. This is
the music of emotion and mood. The improvisation of jazz with
a melodious rhythm of the Tango.
March 12 – Warsaw, March 13 – Poznań, March 14 – Łódź

12.03 – Warszawa, 13.03 – Poznań, 14.03 – Łódź

16, 18, 20 marca / The 16th, 18th, 20th of March

YAMATO – The Drummers of Japan
w Zabrzu, Warszawie, Poznaniu / in Zabrze, Warsaw, Poznań
YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN! Wielki powrót
z nowym programem! Po ogromnych sukcesach i zdobyciu
uznania na całym świecie bębniarze Yamato ponownie odwiedzą nasz kraj. Już w marcu zaprezentują swój najnowszy
spektakl – „GAMUSHARA”! Zespół słynie ze spektakularnych
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Yamato – The Drummers of Japan! The great return with a brand
new programme! After the huge success and gaining recognition around the world, the drummers of Yamato will visit our
country again. Already in March, they will present their latest
show – "GAMUSHARA"! The band is known for spectacular

Fot. materiały organizatora

widowisk, na których prezentuje sztukę gry na tradycyjnych
bębnach taiko. Występ Yamato – bębniarzy z Japonii – to
niezwykłe połączenie odgłosów bębnów z dźwiękami tradycyjnych instrumentów strunowych szarpanych (koto, chappa,
shino-bue, samisen, kane). YAMATO wspaniale interpretuje
muzyczne tradycje, które od wieków związane są z kulturą
i religią Kraju Kwitnącej Wiśni.

performances, which present the art of playing the traditional
taiko drums. The performance of Yamato – the Drummers of
Japan is a remarkable fusion of the sounds of drums and sounds
of traditional plucked string instruments (koto, chappe, shinobue, samisen, kane). YAMATO drummers beautifully interpret
musical traditions that for centuries have been associated with
the culture and religion of the Land of the Rising Sun.

16.03.2012 – Zabrze, Dom Muzyki i Tańca
18.03.2012 – Warszawa, Sala Kongresowa
20.03.2012 – Poznań, Hala Arena

March 16, 2012 – Zabrze, The House of Music and Dance
March 18, 2012 – Warsaw, The Congress Hall
March 20, 2012 – Poznań, The Arena Hall

18-20, 22 marca / The 18th-20th, 22nd of March

Paco Peña Flamenco Dance Company
Fot. materiały organizatora

w Krakowie, Warszawie, Gdyni, Zabrzu / in Cracow, Warsaw, Gdynia, Zabrze
Paco Peña uznawany jest za najlepszego gitarzystę flamenco
na świecie. Przedstawienia z udziałem Peñy są perfekcyjne,
wypełnione namiętnością, energią i pasją. Przedstawienie łączy
w doskonałej synchronizacji trzy aspekty flamenco – śpiew,
taniec i muzykę. Symbioza pomiędzy tancerzami, wokalistami
i muzykami jest niesamowita, solówki Peñy urzekają nas
pięknem, artyści dają pokaz perfekcji, geniuszu i wielkiej
miłości do flamenco. Ilość emocji i energii na scenie zniewala, powoduje, że widz nie jest w stanie oderwać oczu od
wirujących na scenie artystów. Piękna choreografia, dźwięk
instrumentów, zachwycający śpiew wokalistów powodują,
że spektakl można określić jednym słowem – excellante!

Paco Peña is recognized as the best flamenco guitarist in the
world. Peña’s performances are perfect, filled with power,
energy and passion. The show combines the perfect sync
of three aspects of flamenco – singing, dancing and music.
The symbiosis between the dancers, singers and musicians
is amazing, Peña’s solos captivate us with their beauty, and
the artists give a show of perfection, genius and their great
love for flamenco. The amount of emotion and energy on stage enchants the viewers and they cannot take their eyes off
artists rotating on the stage. Beautiful choreography, sound of
instruments, stunning singing of vocalists cause that the show
can be described in one single word as Excellent!

18.03.2012 – Kraków, Auditorium Maximum
19.03.2012 – Gdynia, Teatr Muzyczny
20.03.2012 – Warszawa, Sala Kongresowa
22.03.2012 – Zabrze, DMiT

March 18, 2012 – Cracow, The Auditorium Maximum
March 19, 2012 – Gdynia, The Musical Theatre
March 20, 2012 – Warsaw, The Congress Hall
March 22, 2012 – Zabrze, The House of Music and Dance

Fot. Świetlik

19 marca / The 19th of March

Recital Edyty Geppert / Edyta Geppert’s Recital
w Poznaniu / in Poznań
Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej
niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś
umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów:
piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne
z zabawnymi, tzw. kabaretowymi, reprezentowanymi przez
teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja
przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko
nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.

The recital of Edyta Geppert is a great opportunity to listen
to her unique artistry of interpretation and the so rare today
skill of creating sharply contrasting moods: lyrical songs
juxtaposed with the dramatic ones, and dramatic ones with
the funny so called cabaret – style songs, represented by the
texts of classic songwriter of the genre – Marian Hemar. This
is a unique chance to experience emotions, which can be
provided to the public only by a few artists of real charisma.

Fot. Palladium

31 marca / The 31st of March

Koncert Budki Suflera / Budka Suflera’s Concert
w Warszawie / in Warsaw
Po prawie czterdziestu latach Budka Suflera nadal zapełnia
największe polskie obiekty swoimi koncertami. Koncert „Cień
wielkiej góry” jest elementem nowego artystycznego projektu
pod nazwą LIVE & STUDIO. Koncert zawiera repertuar z pierwszych płyt katalogowych Budki Suflera: „Przechodniem byłem
między wami” oraz „Cień wielkiej góry”, a także covery wielkich
w owym czasie grup rockowych, takich jak: Free, Tempet, Bad
Company, Spooky Tooth. Koncert typowo rockowy kierowany
do publiczności klubowej i fanów rockowej Budki z lat 70.

After almost forty years, Budka Suflera still fills in the largest
Polish concert halls during their concerts. The concert of
"The Shadow of a great mountain" is part of a new artistic
project called LIVE & STUDIO. The repertoire includes the
Budka’s first catalogue records: "A passer-by, I was among
you" and "The Shadow of a great mountain", and also several
cover versions of the great rock bands at that time as Free,
Tempet, Bad Company, Spooky Tooth. The representative
rock concert meant for the club audience and the fans of
rock Budka of the 70s.
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Witaj w domu / Welcome home
smacznego / tasty

100% aromatu

bez mleka i cukru

100% of the Flavour without milk
and sugar.
Uprawą kawy codziennie zajmuje się
na całym świecie kilkadziesiąt milionów
ludzi, którzy rocznie produkują jej ponad
8 mln ton. / Every day tens of millions people deal
with the cultivation of coffee around the world.
They annually produce more than 8 million tons of it.

Kofeina Team
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Około 60% uprawianych ziaren to Arabika, gatunek kawy znany
z łagodnego, mało gorzkiego smaku. Jej krzewy rosną wysoko,
z tego też powodu są trudniejsze w uprawie, ale dają ziarno lepszej
jakości. Pozostałe 40% to Robusta, kawa łatwiejsza w uprawie,
ale mniej popularna ze względu na swój mocny, kwaśny, gorzki,
tytoniowy smak. Winna jest temu między innymi wysoka zawartość
kofeiny. To właśnie Robusta często stosowana jest jako tani wypełniacz mieszanek, które upodobali sobie miłośnicy „kofeinowego
kopa”, którzy cenią go sobie wyżej niż dobry smak.

About 60% of cultivated beans in the world are the Arabica coffee
beans, a species of coffee known for its mild and scarcely bitter
taste. The coffee trees grow high, and for the reason are harder in
cultivation, yet they give better quality beans. The remaining 40%
is Robusta coffee, easier in cultivation process, but less popular
owing to its strong, sour, bitter taste of tobacco. This is, among
other things, due to high content of caffeine. It is actually Robusta
that is often used as a cheap filler of coffee blends for which the
"caffeine kick" lovers have taken a liking so much.

Liderami na rynku kawowym są w tej chwili wielkie sieci, które swój
sukces zawdzięczają głównie ogromnym inwestycjom na promocję
i reklamę. Na drugim biegunie znajdują się czasami małe, niezależne, prowadzone przez pasjonatów kawiarnie, w których stawia
się na jakość produktu, czyli dobrą, ekologicznie uprawianą kawę,
a mieszanki zawierają wyłącznie 100% Arabiki.

The major networks that owe their success mainly to large investments in promotion and advertising are currently coffee market
leaders. In polar opposition to them there are sometimes small,
independent coffee shops run by enthusiasts where the quality of
the product matters, which is good, organically grown coffee, and
mixtures contain only 100% Arabica.

Jak odróżnić kawę dobrą od złej?
Mało kto wie, że kawa to najbogatszy w związki aromatyczne
produkt spożywczy. Palona posiada około 1000 lotnych substancji
aromatycznych. Dla porównania wino posiada ich niecałe 800.
Dobrą kawę i dobre wino łączy jedno: w obu przypadkach wiele
zależy od tego, jak i gdzie były uprawiane. Sekret tkwi w glebie,
nasłonecznieniu, ilości opadów, a także intensywności wiatru.
Właśnie te czynniki wpływają na nuty smakowe ziaren, których tak
poszukujemy. Dla przykładu: kawy z Kenii są korzenne, cytrusowe
i kwaskowe, ziarna z Gwatemali dają z kolei posmak kakao, karmelu,
czekolady i orzechów. Pijąc „małą czarną” pomyślmy o sposobie
zbioru, obróbce ziarna, stopniu palenia, mielenia i – na koniec –
metodzie parzenia kawy.

How to distinguish good coffee from bad?
Few people know that coffee is the richest in aromatic compounds
food product. When burned, it has about 1,000 volatile aromatic
substances. For comparison, wine has less than 800. Good coffee
and good wine have one thing in common: in both cases much
depends on how and where they were cultivated. The secret lies in
the soil, insolation, rainfall and wind intensity. These factors affect
the flavor notes of beans we have been searching for. For example:
coffee from Kenya is spicy, citrus and sourish, whereas beans from
Guatemala give a taste of cocoa, caramel, chocolate and nuts.
While drinking a "little black", think about the way of harvest, the
bean processing, the degree of roast as well as grinding, and finally - the method of brewing your coffee.

Dobra kawa na pewno nie była uprawiana z użyciem sztucznych
nawozów, a zebrana została z pewnością ręcznie. Tylko doświadczony farmer wybierze jedynie dojrzałe owoce. To dzięki niemu,

Certainly, good coffee has not been grown with the use of artificial fertilizers, and definitely it has been harvested manually. Only
experienced farmers will choose just ripe fruit. Thanks to them,

a także starannej obróbce, napar ma szansę mieć pełny aromat,
który określany jest mianem duszy kawy, charakteryzujący się
umiarkowaną kwaskowością, czyniącą napar wytrawnym, delikatnym, o przyjemnej goryczce.

and careful processing, the infusion is likely to have a full aroma
that is called the soul of coffee, and is characterized by moderate
acidity that makes the brew dry and delicate, as well as it adds
some pleasant bitterness to it.

Kawy z plantacji ekologicznych, a to one są warunkiem dobrego
smaku, stanowią niecały 1% całkowitej produkcji kawy, dlatego
znalezienie ich w jakimkolwiek markecie graniczy z cudem. Na sklepowych półkach znaleźć można kawy uprawiane przemysłowo, a to
oznacza, że zostały wyhodowane z użyciem sztucznych nawozów,
zebrano je maszynowo (w ten sposób zerwano z krzewu także
owoce niedojrzałe), na koniec upalono niedbale w ogromnych
piecach komorowych.

Coffee from organic plantations, and in particular such coffee
guarantees a good taste, make less than 1% of the total coffee
production. Thus, finding it in any shop is almost impossible. On the
shelves of supermarkets, you will find coffee grown commercially,
and this means that it has been cultivated with the use of artificial
fertilizers, harvested mechanically (in this way unripe fruit are also
picked from trees), and finally roasted carelessly in huge furnaces.

Kawy te na opakowaniu nie mają zaznaczonej daty palenia. W filiżance charakteryzują się kwaśnym smakiem, z bardzo nieprzyjemną
goryczką, która psuje cały bukiet smakowy kawy, dlatego też, by
zabić ten nieprzyjemny smak, większość ludzi zalewa taką kawę
mlekiem i zasypuje cukrem.

This kind of coffee has no roasting date on the package. In the cup
it is characterized by a sour taste with very unpleasant bitterness
that spoils the whole flavoured bouquet of coffee. Therefore, to kill
the bad taste, most people have their coffee with milk and sugar.

Dobra kawa nie potrzebuje zbędnych ulepszaczy. Co ważne, jest
również zdrowa: dostarcza witamin C, E, A, a dzięki błonnikowi
poprawia trawienie. Na dodatek jednym z najważniejszych jej
składników są polifenole, które przeciwdziałają starzeniu i chronią
przed wieloma schorzeniami, m.in. przed chorobą Alzheimera czy
parkinsonizmem.
Gdzie można dostać dobrą kawę?
W kawiarniach i palarniach, które oferują klientom tylko i wyłącznie
napoje na bazie 100% świeżo palonej Arabiki i które dbają owłaściwe
pochodzenie ziaren. By upewnić się, że jesteście w dobrym miejscu,
zamawiając kawę zapytajcie o te szczegóły oraz o sposób parzenia.

Good coffee does not need redundant enhancers. What is important, it is also healthy: it provides vitamins C, E, A, and thanks to
the cellulose, improves digestion as well. In addition, one of its
main ingredients are the polyphenols, which counteract the aging
process and protect against many diseases such as Alzheimer's
and Parkinson's.
Where can you get a good cup of coffee?
In cafés and roasting rooms, which offer exclusively beverages
made of freshly roasted 100% Arabica and care about the fair
origin of coffee beans. To make sure that you are in the right coffee place, while ordering ask for these details and the way your
coffee was brew.

Dobra, ekologiczna kawa: / Good, organic coffee:

KOFEINA ART CAFE Opole
www.kofeina.opole.pl
www.facebook.com/KofeinaArtCafe
www.facebook.com/AkademiaKofeiny
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fashion on board!

Zostań BIZUU na wiosnę!
Be BIZUU for spring!

Marka BIZUU pojawiła się rok temu na polskim rynku modowym
zupełnie jak wiosna – jedni na nią czekali, innych zaskoczyła, dla
wielu od razu stała się ulubienicą. Niezwykle kobiece i powabne
kreacje dwóch sióstr spowodowały zamieszanie na wybiegach,
rozkochały w sobie gwiazdy, a ich spójny i konsekwentny styl zdefiniował kobietę BIZUU – modną indywidualistkę, dla której ważne
są komfort, klasa i odrobina szaleństwa.
Wiosna i łączące się z nią pozytywne skojarzenia zainspirowały
Blankę Jordan (BI) i Zuzannę Wachowiak (ZUU) do zaprojektowania trzeciej w ich karierze kolekcji – świeżej i delikatnej, jednak
stanowczej w podkreślaniu idei BIZUU – klasycznej kobiecości
bawiącej się detalem.

Nowość w BIZUU
to linia skórzanych,
eleganckich
i praktycznych
torebek.
New in BIZUU –
a line of elegant
and practical
leather bags.
Fot. Szymon Brodziak

BIZUU appeared a year ago on the Polish fashion market just like
the spring – some were waiting anxiously for it, the other were surprised, and for many it became a favourite brand at once. Extremely
feminine and alluring creations of two sisters have caused a stir
on the catwalks, they have already enchanted stars and celebrities and their coherent and consistent style has defined a BIZUU
woman – a fashionable individualist who values comfort, class and
a bit of craziness.
The spring and its positive connotations have inspired Blanche
Jordan (BI) and Zuzanna Wachowiak (Zuu) to design the third collection in their career – fresh and delicate, yet firm in emphasizing the
idea of BIZUU – a classic femininity that likes playing with a detail.

Pozytywne skojarzenia,
jakie budzi wiosna,
stały się inspiracją
do zaprojektowania
charakterystycznych
dla BIZUU kreacji,
łączących dyskretny urok
dziewczęcej frywolności
ze świadomym
powabem kobiecości.
Positive associations
the spring triggers
have been the inspiration
to BIZUU to design its
characteristic creations
combining the discreet
charm of girlish frivolity
with the conscious allure
of femininity.
Fot. Szymon Brodziak
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Podziw, szczęście, radość, duma – projektujące w duecie siostry
nazwały swoje kreacje na cześć uczuć wybuchających wiosną.
Spontaniczne, nieskrępowane, często łączące skrajności. Kobiety
będą oczarowane klasycznymi fasonami i zmysłowym powabem
materiałów, nie raz zaskoczy je też pojawiający się znienacka wybuch dzikiego różu.

Admiration, happiness, joy, pride – the designing duo of sisters
has named their creations in honour of emotions exploding in the
spring. Spontaneous, free and often combining extremes. Women
are to be charmed by the classic and sensual fashion as well as
alluring appeal of materials, and not once they might be surprised
by a wild burst of pink that appears unexpectedly.

Nadejście wiosny oznacza coraz cieplejsze noce, podczas których
świetnie sprawdzą się oryginalne sukienki wieczorowe, z myślą
o aktywnych bizneswoman BIZUU prezentuje bezpretensjonalne
i wygodne kreacje dnia codziennego. To z nimi w sposób oczywisty
komponują się torby – pojemne, poręczne, przy tym bardzo kobiece.
Współgrające naturalnie fasonem, materiałem, kolorem.

The arrival of spring means warmer nights, during which original
evening dresses are especially good. Thinking of an active businesswoman, BIZUU presents unpretentious and convenient creations of
everyday life. It is them the bags plainly correspond with, the bags
that are spacious, handy, yet very feminine. Naturally, matching up
with cut, material and colour.

Trzecia kolekcja projektantek nie pozostawia złudzeń: razem z najpiękniejszą porą roku rozkwita kobieta BIZUU – nowoczesna, kochająca elementy klasyki, łącząca wygodę z elegancją. Jest jak
wiosna – nie da się jej nie zauważyć.

The third collection of designers leaves no doubts: with the most
beautiful time of the year a BIZUU woman flourishes alike – a modern, loving classical elements, combining comfort with elegance.
She is like spring – you cannot miss her.

Kreacje z najnowszej kolekcji i torby BIZUU można nabyć w butikach
w Poznaniu i Warszawie.

Creations and bags from the latest collection by BIZUU can be
purchased in boutiques in Poznań and Warsaw.

Adresy: / Addresses:
BIZUU Boutique Poznań – Stary Browar, BIZUU Boutique Warszawa – Koszykowa 1
www.bizuu.pl

Kobiety będą
oczarowane klasycznymi
fasonami i zmysłowym
powabem materiałów,
nie raz zaskoczy je
też pojawiający się
znienacka wybuch
dzikiego różu.

Wyśmienite materiały
wyselekcjonowane
do stworzenia tej
kolekcji (m.in. wełny
typu Chanel, wełny
z jedwabiem, koronki)
idealnie przenikają
subtelnością projektów.

Women are to be

Excellent materials

charmed by the classic

selected to create

and sensual fashion as well

this collection

as alluring appeal

(including Channel wool,

of materials, and not once

wool with silk, lace)

they might be surprised by

ideally permeate

a wild burst of pink that can

subtle projects.

appear unexpectedly.
Fot. Szymon Brodziak
Fot. Szymon Brodziak

43

Kokpit / Cockpit

informator pokładowy / onboard travel guide

Rady,

które ułatwią Państwu podróż

Fot. M. Sigmund

Some advice which will help you travel with us
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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.

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”).

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

Travel documents. Passengers travelling on Eurolot routes shall
carry the following documents:
• identity document (current ID card or 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 document checks.

Pasażerowie zamierzający kontynuować podróż poza terytorium
UE do krajów, w których wymagana jest wiza, powinni mieć przy
sobie aktualny paszport oraz ważną wizę wjazdową lub tranzytową.

Passengers intending to continue their journey outside the EU to
countries that require a visa shall carry a valid passport and a valid
entry or transit visa.

Dokumenty dla dziecka. Dzieci podróżujące rejsami Eurolot muszą
posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość, co
wynika z przepisów bezpieczeństwa:

Documents for children. Children travelling on Eurolot routes must
carry a document certifying their identity, due to current safety
regulations.

w ruchu krajowym
• niemowlęta w wieku 0-2 lat oraz dzieci w wieku 2-7 lat odbywające
podróż pod opieką rodziców lub opiekunów: dowód osobisty,
paszport lub akt urodzenia.
• dzieci w wieku powyżej 6 lat odbywające podróż pod opieką
rodziców lub opiekunów: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.
• dzieci podróżujące bez opieki muszą posiadać, niezależnie od
wieku, ważny dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną.

national traffic
• infants and small children aged 0-2 years and children aged
2-7 years travelling with parents or with guardians: identity card,
passport or birth certificate;
• children aged over 6 years travelling with parents or guardians:
identity card, passport or school ID;
• children travelling without any supervision, regardless their age,
should either have valid ID, passport or school ID.

w ruchu międzynarodowym
• wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, muszą posiadać ważny
dowód osobisty lub paszport

international traffic
• all children, regardless of age, must have valid ID card or passport

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!
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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?
Około 20% struktury płatowca samolotów ATR wykonanych jest
z kompozytów – głównie włókien węglowych. Dzięki temu ATR
należą do „najlżejszych” samolotów turbośmigłowych w swojej
klasie. Ciężar pustego ATR 72 bez paliwa i załogi to ok. 12 800 kg.

Approximately 20% of the ATR aircraft airframe structure is made from

composite materials – mainly carbon fiber. Owing to the fact, the ATR
aircraft belong to the "lightest" turboprop aircraft in its class. Empty
ATR 72 aircraft without fuel and the crew weighs around 12 800 kg.

ATR eurolot.com
Wymiary / Dimensions:
Długość / Length
Rozpiętość / Span
Wysokość / Height
Powierzchnia skrzydeł / Wing area
Szer. kabiny pasażerskiej / Cabin width
Wys. kabiny pasażerskiej / Height of cabin
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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ATR 42-500

ATR 72-202

22,67 m

27,17 m

24,57 m

27,05 m

7,59 m

7,65 m

54,5 m2

61 m2

2,57 m

2,57 m

1,91 m

1,91 m

18600 kg

21500/22000 kg

11600 kg

12900 kg

4700 kg

6400 kg

4500 kg

5000 kg

PW127E

PW124B

2400 KM

2400 KM

1165 m
ok. / approx. 7600

1400 m
m

ok. / approx. 7600

1500 km

1500 km

556 km/h

515 km/h

45/47
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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 – marzec 2012*
Flight schedule – March 2012*
Trasa
Route

GDAŃSK – KRAKÓW

KRAKÓW – GDAŃSK

GDAŃSK – WROCŁAW

WROCŁAW – GDAŃSK

GDAŃSK – POPRAD
POPRAD – GDAŃSK

KRAKÓW – POZNAŃ

POZNAŃ – KRAKÓW

KRAKÓW – SZCZECIN

SZCZECIN – KRAKÓW

POZNAŃ – SZCZECIN
SZCZECIN – POZNAŃ
WARSZAWA – POPRAD
POPRAD – WARSZAWA

Numer lotu
Flight number

Trasa
Route

Start
Departure

pn
Mo

wt śr cz
Tue Wed Thu

pt
Fri

so nd
Sat Sun

Samolot
Plane

K2 001

GDNKRK

06:30

08:00		

AT7

K2 001

GDNKRK

07:20

08:50

AT7

K2 005

GDNKRK

15:30

17:00		

AT7

K2 007

GDNKRK

18:30

20:00

AT7

K2 007

GDNKRK

20:30

22:00

AT7

K2 002

KRKGDN

08:30

10:00

AT7

K2 002

KRKGDN

09:20

10:50

AT7

K2 006

KRKGDN

17:30

19:00

AT7

K2 008

KRKGDN

20:30

22:00

AT7

K2 008

KRKGDN

18:30

20:00

AT7

K2 011

GDNWRO

06:40

08:00

AT5

K2 017

GDNWRO

18:40

20:00

AT5

K2 017

GDNWRO

18:40

20:00

AT7

K2 017

GDNWRO

19:30

20:50

AT7

K2 012

WROGDN

08:30

09:50

AT5

K2 018

WROGDN

20:30

21:50

AT5

K2 018

WROGDN

20:30

21:50

AT7

K2 018

WROGDN

21:20

22:40

AT7

K2 111

GDNTAT

17:45

20:30

AT5

K2 111

GDNTAT

15:00

17:45

AT5

K2 112

TATGDN

21:00

23:45

AT5

K2 112

TATGDN

18:15

21:00

AT5

K2 021

KRKPOZ

07:00

08:10

AT7

K2 031

KRKPOZ

06:20

07:30

AT7

K2 037

KRKPOZ

17:50

19:00

AT7

K2 022

POZKRK

08:40

09:50

AT7

K2 032

POZKRK

10:05

11:15

AT7

K2 038

POZKRK

21:35

22:45

AT7

K2 031

KRKSZZ

06:20

08:35

AT7

K2 035

KRKSZZ

18:00

19:35

AT7

K2 037

KRKSZZ

17:50

20:05

AT7

K2 032

SZZKRK

09:00

11:15

AT7

K2 036

SZZKRK

20:00

21:35

AT7

K2 038

SZZKRK

20:30

22:45

AT7

K2 031

POZSZZ

07:50

08:35

AT7

K2 037

POZSZZ

19:20

20:05

AT7

K2 032

SZZPOZ

09:00

09:45

AT7

K2 038

SZZPOZ

20:30

21:15

AT7

K2 111

WAWTAT

19:10

20:30

AT5

K2 111

WAWTAT

16:25

17:45

AT5

K2 112

TATWAW

21:00

22:20

AT5

K2 112

TATWAW

18:15

19:35

AT5

* W związku z wprowadzeniem sezonu letniego, 25 marca numery rejsów
ulegają zmianie. Zmiana rozkładu w sezonie letnim dostępna na stronie
internetowej www.eurolot.com
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Lądowanie
Arrival

* Accordingly to the introduction of the summer season, from 25 March flight
numbers will change. The changes in the timetableavailable at www.eurolot.com

LWÓW

www.eurolot.com
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Kokpit / Cockpit

miłego eurolotu / have a nice eurolot

Miłego eurolotu

/ Have a nice eurolot

życzy / wishes: Dagmara Świderska
stanowisko: Pierwszy Oficer – pilot ATR-42/72
position: First Officer – pilot of ATR-42/72
Godziny w powietrzu: 4200
Godziny na Ziemi: a kto by to liczył… :-) cała reszta
W barwach Eurolot od: 10.07.2006 roku
Najwyżej w powietrzu: jako pasażer ok. 38 000 ft, jako pilot 25 000 ft
Najdłuższy lot: ok. 3 godzin
Moja kariera zaczęła się od: jeżdżenia jako dziecko na taras widokowy na Okęciu :-), a tak na poważnie marzenia zaczęłam realizować
w Aeroklubie Warszawskim.
Najbardziej w mojej pracy lubię: to, że kiedy jest pochmurny
dzień, wszędzie szaro i ponuro, my przebijamy się przez tę warstwę
i świeci nam słońce!
Pasażerowie znają mnie z: na pewno nie z widzenia, ponieważ
w trakcie lotu nie opuszczam kokpitu :-) może jedynie kojarzą mój głos.
Najciekawsze miejsce, w którym wylądowałam to: trudno
wybrać, było ich tak wiele!
Znajomi zawsze pytają mnie o: kiedyś pytali, czy nie boję się latać.
Teraz chcą wiedzieć, kiedy będę w domu żeby się spotkać i poplotkować.

Total flight time: 4200

Zawsze dziwi mnie: trudne pytanie…, pierwsze co mi na myśl przychodzi, to ludzka bezduszność i przemoc.

Hours spent on the ground: Who counts them… :-) the whole
remaining time

Na urlopie zwykle latam do: Egiptu, teraz wybieram się tam po raz
dziesiąty. To wszystko przez te piękne rafy...

Flying with Eurolot since: 10.07.2006

Poza lotniskiem zamieniam się w: kurę domową :-) Trzeba posprzątać, zrobić pranie, prasowanie itd. W ogóle, najlepiej czuję się
w domu i w nim najlepiej wypoczywam.
W domu zawsze czeka na mnie: relaksująca kąpiel…

The highest in the air: as a passenger – approximately 38,000 feet,
as a pilot 25, 000 feet
The longest flight: about 3 hours
My career has started with: as a child I used to go to the Okęcie
Airport observation desk, but seriously, I have began to pursue my
dreams in the Warsaw Aeroclub.
The thing I like at my work most: that even when it is a cloudy
day, gray and gloomy settle in everywhere, we break through this layer
and and the sun is shining at us!
Passengers know me from: certainly not by sight, because during
flight I don't leave the cockpit :-) maybe my voice is a bit familiar.
The most interesting place I have landed: it is difficult to choose
one, there have been so many!
My friends always ask me: they used to ask me if I wasn’t afraid
of flying. Now they want to know when I get home to be able to meet
them and gossip a little.
I am always amazed at: that’s a tough question, the first thing that
comes to my mind is the human callousness and violence
On holiday I usually fly to: Egypt, now I am going there for the tenth
time. It's all these beautiful coral reefs...
After my work, I turn into: a homebody. One needs to clean, do
laundry or ironing, etc. Besides, I feel most at home and I rest there
in the best way.
At home I am always awaited by: a relaxing bath.
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Slovakia Ski & Thermal
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U nas nie zmarzniesz!
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UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany
ze środków ERDF.

