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Wielkanoc
Easter

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. Tak jak w ubiegłym
miesiącu cieszyliśmy się z nowych samolotów, które niebawem do nas przylecą,
tak dziś dzielę się z Państwem kolejną dobrą wiadomością.

I am pleased to welcome you on board our aircraft. As previously we have been
happy to inform you about the new aircraft that are to arrive to us soon, so today
I am delighted to share another good news with you.

Aż 15 kierunków otworzymy w sezonie letnim 2012 – kierunków, które, mam nadzieję, okażą się odpowiedzią na Państwa oczekiwania i jako takie będą cieszyły
się popularnością wśród naszych Pasażerów.

We will provide as many as 15 directions in the summer of 2012 – directions,
which I hope will prove to be a response to your expectations, and as such will be
popular among our Passengers.

Najwięcej, bo aż 8 nowych destynacji otwieramy z Krakowa, 4 z Gdańska, po
jednej z Poznania i Wrocławia.

Most of them, since as many as 8 new destinations we will launch from Krakow,
4 from Gdansk, 1 from Poznan and Wroclaw.

Nazwaliśmy naszą nową siatkę roboczo „od A do Z” i faktycznie taką siatkę udało
się nam w efekcie stworzyć. Do Amsterdamu polecimy bowiem z Gdańska i Krakowa, z Krakowa zaś bezpośrednio polecimy do Zurychu, oprócz tego do Wilna,
Lwowa i Hamburga – a w weekendy do Florencji. Z Gdańska zaś do Aarhus –
drugiego co do wielkości miasta Danii, do Bremy, a w czasie Euro 2012 także
do Poznania. Długo wyczekiwane we Wrocławiu połączenie do Lwowa wreszcie
staje się faktem i choć pragniemy je uruchomić już przed Mistrzostwami Europy,
to jednak chcemy, by zostało ono na stałe w naszej siatce. Sezonowe zaś będą
wakacyjne połączenia z Krakowa i Warszawy. Polecimy do niemieckiego portu
Heringsdorf, skąd w ciągu kilku minut busem lub taksówką dostaniemy się do
Świnoujścia. Mieszkańców Małopolski, którzy wolą Adriatyk od Bałtyku, eurolot.
com zabierze do Dubrownika, a stołecznych amatorów żeglarstwa do portowego
Zadaru. Z Warszawy i Gdańska wciąż będziemy latać do Popradu, co znacznie
ułatwi urlopowiczom dotarcie na polską i słowacką stronę Tatr. Liczymy też, że
mieszkańcy Podhala i Słowacji skorzystają z możliwości szybkiej i komfortowej
podróży nad Bałtyk.

We have tentatively named our new connection network "from A to Z" and indeed, as a result we have managed to create such a network. Since we will fly to
Amsterdam from Gdansk and Krakow, whereas from Krakow we will fly directly
to Zurich, aside from that, to Vilnius, Lviv and Hamburg – and to Florence, at the
weekend. And from Gdansk to Aarhus – the second largest city of Denmark,
and Bremen, not to mention Poznan during Euro 2012. The long-awaited connection between Wroclaw and Lviv finally becomes a reality, and although we
want to launch it before the European Championship, we also want to have it
permanently in our network. Our holiday connections from Krakow and Warsaw
will be seasonal. We will fly to the German harbour of Heringsdorf, from where
within a few minutes we can get to Świnoujście by bus or taxi. Eurolot.com will
take the residents of Małopolska who prefer the Adriatic Sea to the Baltic Sea to
Dubrovnik, and Varsovian sailing enthusiasts to the port town of Zadar. We will still
fly from Warsaw and Gdansk to Poprad, making it much easier for holiday-makers
to get to the Polish and Slovak sides of the Tatra mountains. We also hope that
the residents of Podhale and Slovakia will take advantage of fast and comfortable
travel to the Baltic.

Większość nowych połączeń będziemy realizowali naszym nowym samolotem –
Bombardierem Q400 NextGen. Pierwszy z ośmiu samolotów, które w tym roku do
nas trafią, wyląduje w Warszawie już w połowie kwietnia, trzy kolejne jeszcze przed
Euro 2012. Pozostałe samoloty zasilą naszą flotę w wakacje.
Nowe samoloty będą niewątpliwie naszym ogromny atutem w konkurowaniu z innymi liniami o Państwa zaufanie. Tych, którzy już dziś chcą poznać najmłodsze
dziecko kanadyjskiego Bombardiera, zachęcam do lektury magazynu – poświęcamy w nim dużo miejsca opisowi nowego modelu fabryki z Toronto, który niedługo
zobaczą Państwo w barwach eurolot.com.
Średniodystansowy Bombardier Q400 NextGen da nam zupełnie inne możliwości
przelotowe, znacznie większy zasięg operowania, a wygodne fotele i cicha kabina
sprawią, że podróże z nami będą zupełnie nowym doznaniem. Tegoroczny zakup
ośmiu fabrycznie nowych maszyn i opcja na dostawę dwunastu kolejnych sprawią, że będziemy dysponowali najnowszą i najnowocześniejszą flotą w Europie.
Chcemy zapewnić Państwu komfortowe, ale przede wszystkim – jak zawsze –
bezpieczne podróżowanie.

Most new connections will be carried out by new Bombardier Q400 NextGen aircraft. The first aircraft of 8 all, that are to arrive to us this year, will land in Warsaw
as soon as in mid-April, three more even before Euro 2012. The remaining aircraft
will enhance our fleet in the summer.
The new aircraft will undoubtedly give as a huge advantage in competing with
other airlines for your trust. Those who today want to get to know something
about the youngest child of Canadian Bombardier we encouraged to read the
magazine – we dedicate a lot of space to describe a new model from the Toronto
manufacture you will be able to see soon flying in the colours of eurolot.com.
Middle-distance Bombardier Q400 NextGen will give as completely different traffic capacity, a much greater range of operation, whereas comfortable seats and a
quiet cabin will make travelling with us a totally new experience. This year's purchase of eight brand new machines and an option for the delivery of twelve more
will make our fleet the newest and most modern in Europe. We want to provide
you comfortable, but above all – as always – safe travel.

Kończąc, pozwolę sobie jeszcze złożyć Państwu życzenia radosnych Świąt
Wielkanocnych i chwili wytchnienia – także na pokładzie naszych samolotów.

Concluding, let me wish you all happy Easter and a welcome break in the routine –
also when aboard our planes.

Mariusz Dąbrowski

Mariusz Dąbrowski

Prezes Zarządu

President & CEO
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Taki prezent!
Such a gift!

Cieszę się na święta spędzone z dala od komputera.
Zaraz po świątecznym śniadaniu wyjadę z miasta, by pomyśleć, co zrobić z prezentem. Już go dostałem i cieszę
się jak dziecko – 14 nowych połączeń. Numerem jeden
jest dla mnie Lwów, który zawsze chciałem zobaczyć,
może też zaplanuję wakacje w Chorwacji.
Kiedy św. Mikołaj myślał, że dał z siebie wszystko, zaskoczył go niepozorny „zajączek”... Życzę Państwu
spokojnych Świąt Wielkanocnych i czasu na bujanie
w obłokach.
Tomasz Hilbert
Redaktor naczelny
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I am looking forward to Easter which I will certainly spend
away from the computer. Just after the Easter breakfast,
I will leave the city behind to think about what to do with
my gift. I have already got it and I am happy as a child – 14
new connections. The number one for me is Lviv which
I have always wanted to visit, perhaps I will plan my summer holiday in Croatia as well.
When St. Nicholas thought that he did his best, he was
suddenly surprised by inconspicuous „Easter Bunny"...
I wish you a happy and peaceful Easter and that you could
find some time just for having your heads in the clouds.
Tomasz Hilbert
Editor-in-chief
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Od A do Z

– nowe destynacje eurolot.com
From A to Z – new eurolot.com destinations

Piętnaście nowych tras otworzy
w sezonie letnim Polska Regionalna
Linia Lotnicza Eurolot.
Najwięcej z Krakowa i Gdańska,
ale będą też nowe połączenia
z Warszawy, Wrocławia i Poznania.
Większość to połączenia zagraniczne.
Polish Regional Airline Eurolot is to launch
fifteen new connections this summer.
Most of them from Krakow and Gdansk,
but there will be new destinations from Warsaw,
Wroclaw and Poznan as well. Most of these
connections are foreign destinations.
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Aż 15 nowych destynacji w siatce połączeń eurolot.com
Listę otwiera Amsterdam, dokąd będziemy latać z Gdańska
i Krakowa. Kraków Airport staje się zarazem największym partnerem Eurolotu, linia zwiększa ofertę dla stolicy Małopolski aż o osiem
nowych kierunków. Poza Amsterdamem, dokąd z Krakowa będzie
można teraz polecieć bezpośrednio aż cztery razy w tygodniu, będą
też połączenia z Zurychem – trzy razy w tygodniu, a także z Wilnem
i Lwowem. Do Wilna samoloty eurolot.com będą latały dwa razy w
tygodniu, do Lwowa częstotliwość rejsów będzie dwa razy większa. Trzy razy w tygodniu będzie też można polecieć z Krakowa
do Hamburga.

As many as 15 new destinations in the network of eurolot.com
connections
Amsterdam, where we will fly from Gdansk and Krakow opens the
list. All the same, Krakow Airport becomes the largest partner of
Eurolot. The airline increases its offer for the capital of Małopolska by
eight new directions. In addition to Amsterdam, where Passengers
will be able to fly directly from Krakow up to four times a week,
there will also be connections to Zurich – three times a week, to
Vilnius and Lviv. Eurolot.com aircraft will fly twice a week to Vilnus
and there will be twice as many flights to Lviv. It will be possible to
fly from Krakow to Hamburg three times a week.

Najnowocześniejsza flota w Europie
Połączenia zagraniczne w większości realizowane będą nowymi
samolotami Bombardier Q400 NextGen. Ten najnowocześniejszy
i najszybszy na świecie samolot turbośmigłowy już za miesiąc
wchodzi do floty eurolot.com. W tym roku linia otrzyma z fabryki
w Kanadzie 8 nowych maszyn, w kolejnym roku zamierza zrealizować opcję na dostawę 12 kolejnych nowych samolotów. W ten

The most modern fleet in Europe.
Most international connections will be carried out by new Bombardier
Q400 NextGen aircraft. The latest and the fastest world's turboprop
will enter the eurolot.com’s fleet in a month. This year the airline
is going to receive eight new machines from the factory in Canada,
the next year it intends to exercise the option for 12 more new
aircraft. In this way the Polish carrier will have the latest and most

sposób polski przewoźnik będzie miał najnowszą i najnowocześniejszą flotę w Europie. – Nasza ekspansja nie byłaby możliwa,
gdyby nie decyzja o zakupie nowej floty samolotów średniodystansowych – kanadyjskich Bombardierów, z których pierwszy
będziemy mieli już za miesiąc – powiedział Mariusz Dąbrowski,
Prezes Zarządu Eurolot SA. – Podróże z nami będą zupełnie
nowym doznaniem, nowy samolot daje bowiem nie tylko nowe,
duże możliwości przelotowe, ale jest też znacznie bardziej komfortowy, niż nasza dotychczasowa flota.
Z Małopolski bliżej nad Adriatyk, Bałtyk i... do Toskanii!
Połączenia Krakowa z Gdańskiem i Szczecinem zostaną wzbogacone
o rejsy na niemieckie lotnisko Heringsdorf na Wyspie Uznam, skąd
jest zaledwie kilka minut drogi do Świnoujścia. Połączenie ruszy przed
wakacjami, samoloty będą latały na tej trasie do połowy września.
Drugim sezonowym połączeniem będą loty do Dubrownika, realizowane od połowy czerwca do października.
Dzięki nowym samolotom eurolot.com weekendowy wypad z Krakowa
do Toskanii przestaje być problemem – samoloty polecą do Florencji
w czwartki wieczorem i w niedziele.
Z Gdańska do Amsterdamu, Bremy, Aarhus i Poznania
Z Gdańska, poza Amsterdamem, linia proponuje połączenia do Bremy
i Aarhus, drugiego co do wielkości miasta Danii. Przed Euro 2012
ruszą też połączenia do Poznania, na początek będą one dedykowane
do przewozu kibiców Mistrzostw Europy, ale jeśli kierunek będzie
cieszył się zainteresowaniem Pasażerów, ma szansę na stałe wejść
do siatki połączeń Eurolotu.
Z Warszawy do Zakopanego, Świnoujścia i Zadaru
Z Warszawy, oprócz całorocznego połączenia do Popradu –
Zakopanego, linia proponuje typowo wakacyjne kierunki – w Polsce,
do najbardziej oddalonej od stolic nadbałtyckiej miejscowości – Świnoujścia. Lądowanie w położonym kilka kilometrów od
Świnoujścia niemieckim Heringsdorfie pozwala w ciągu kilka minut
busem bądź taksówką znaleźć się w Świnoujściu. A jeśli ktoś chciałby dostać się do Międzyzdrojów, to taka podróż będzie na pewno
znacznie bardziej komfortowa na nowym połączeniu, niż drogą lądową. Wkrótce w sprzedaży mają się też pojawić, tak jak stało się to po
uruchomieniu przez eurolot.com połączeń do Popradu, pakietowe
oferty nadmorskich hoteli, które zaoferują Gościom pobyt i przelot
w bardzo atrakcyjnej cenie.
W sezonie letnim z Warszawy polecimy z eurolot.com także na
chorwackie wybrzeże, do znanego każdemu amatorowi żeglarstwa
portowego Zadaru.
Z Wrocławia do Lwowa, nie tylko sezonowo
– Nasze nowe kierunki są po prostu realizacją biznesowej strategii
linii, która lata tam, dokąd chcą latać jej Pasażerowie, która o komfort
Pasażerów dba już na etapie planowania tego, dokąd latać – mówi
Mariusz Dąbrowski, Prezes Zarządu Eurolot SA.

modern fleet in Europe. – Our expansion would not be possible if
the decision to purchase a new fleet of middle-distance Canadian
Bombardiers wasn’t made, the first of which we will have just in
a month – said Mariusz Dąbrowski, CEO of Eurolot SA. – Travelling
with us will be a completely new experience, the new aircraft not
only provides new, remarkable traffic capacity, but it is much more
comfortable than our present fleet as well.
From Małopolska closer to the Adriatic and the Baltic as well
as to… Tuscany!
Connections from Krakow to Gdansk and Szczecin will be enhanced
with flights to the German airport Heringsdorf on Usedom Island,
from where it is just a few minutes to Świnoujscie. The connection
will start before summer; airplanes will fly this destination by midSeptember. The second seasonal connection will be Dubrovnik,
carried out since mid-June to October.
Thanks to the new eurolot.com aircraft, the weekend getaway from
Krakow to Tuscany is not a problem anymore – planes will fly to
Florence on Thursday evenings and on Sundays.
From Gdansk to Amsterdam, Bremen, Aarhus and Poznan
Besides Amsterdam, the airline offers connections from Gdańsk to
Bremen and Aarhus, the second largest city of Denmark. Before
Euro 2012, it will launch connections to Poznań. At the beginning the connections will be dedicated to transport the fans of
Europe Championship, but if the destination will draw the attention of Passengers, it has a chance to enter the fixed network of
Eurolot connections.
From Warsaw to Zakopane, Świnoujscie and Zadar
In addition to year-round connection between Poprad – Zakopane,
the airline offers from Warsaw typical holiday destinations in Poland
– to the farthest Baltic resort from the capital – Świnoujście.
Landing in German Heringsdorf, located a few kilometers away
from Świnoujście, allows Passengers to get to the city within few
minutes by bus or taxi, and if someone wants to get to Międzyzdroje,
then this trip will be surely much more comfortable than the transport by land. Soon, there will also appear some holiday offers of
seaside hotels, that will provide tourists with stay and fly packages
at a very attractive price, as it happened after launching eurolot.
com connections to Poprad.
In the summer, Passengers will also fly with eurolot.com from
Warsaw to the Croatian coast, to Zadar, the well-known harbour
to all yachting amateurs.
From Wroclaw to Lviv, not only seasonally
– Our new destinations are simply the implementation of the business strategy for an airline that flies where its Passengers want to fly,
which cares about Passengers’ comfort since the very early stage
of planning where to fly – said Mariusz Dąbrowski, CEO Eurolot SA.

Doskonałym przykładem tej strategii jest długo oczekiwane we
Wrocławiu połączenie z Lwowem, które będzie realizowane 2 razy
w tygodniu. To niewątpliwie ważne, z punktu widzenia zbliżających
się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, połączenie eurolot.com traktuje
jednak nie jako połączenie sezonowe – linia chce połączyć Wrocław
i Lwów, ze względu na historyczne i współczesne związki obu miast.

A perfect example of this strategy is a long-awaited connection
from Wrocław to Lviv, which will be carried out two times a week.
This is undoubtedly a very important destination for the upcoming
UEFA European Football Championship. However, eurolot.com
treats it not as a seasonal route, the airline wants to join Wroclaw
and Lviv, due to the historical and contemporary relations between
both cities.

Ceny od 99 PLN, 50% zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 18.
Sprzedaż biletów na nowe połączenia już ruszyła. Ceny od 99 PLN
dla połączeń krajowych i bliskiej zagranicy i 199 PLN dla pozostałych kierunków zagranicznych. Oczywiście zawierają one zarówno
opłaty za wystawienie biletu, jak i prawo do przewozu 20 kg bagażu
rejestrowanego. Na każdej trasie obowiązuje także 50-procentowa
zniżka dla dzieci i młodzieży do lat 18. Uruchamianie nowych połączeń będzie następowało sukcesywnie od połowy maja do czerwca.

Prices from 99 PLN, 50% discount for Passengers under 18.
Tickets sale for new connections has already started. There are prices
from 99 PLN for domestic flights and close abroad destinations and
for 199 PLN for other foreign destinations. Of course, they cover
both the fee for issuing the ticket and the right to carry 20 kg of
checked baggage. Each destination also includes 50 percent discount for children and young people under 18. The launch of new
connections will be implemented successively from mid-May to June.
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Q400 NextGen

Nowość we flocie Eurolotu
The novelty in Eurolot’s fleet
Już wkrótce pierwszy, fabrycznie nowy Bombardier Dash 8 Q400 NextGen pojawi
się we flocie Eurolotu. Znakomite osiągi tego samolotu oraz komfortowa konstrukcja
kabiny pozwoli Pasażerom linii podróżować szybciej, wygodniej, a przede wszystkim
bezpiecznie. / Soon, the first brand new Bombardier Dash 8 Q400 NextGen will appear in Eurolot’s fleet.

The excellent performance of the airplane and a comfortable cab design will allow passengers
to travel faster, easier, and above all safely.

Michał Petrykowski
Szybciej!
W porównaniu do dotychczas budowanego DHC 8 serii 300, model
400 otrzymał przedłużoną kabinę i mocniejsze silniki. To dzięki nowym
jednostkom napędowym, oprócz znacznie większej prędkości, ten
turbośmigłowy samolot szczyci się znakomitymi osiągami – pod
względem prędkości wznoszenia dorównuje swoim regionalnym
konkurentom napędzanym silnikami odrzutowymi. Nic więc dziwnego,
że w wielu krajach służby ruchu lotniczego traktują Bombardiera na
równi z „jetami” – czas wznoszenia samolotu na poziom przelotowy
jest o około 40% krótszy niż w przypadku „zwykłych” turbośmigłowców (obciążony DHC-8-400 wznosi się na wysokość 7500 m
w zaledwie 15 minut!).
Ciszej!
Jedną z nowości technicznych, zastosowanych w modelu 400, jest
system aktywnej redukcji natężenia hałasu i drgań w kabinie (ANVS –
Active Noise and Vibration Suppression System). Wewnątrz kabiny
pasażerskiej umieszczone są mikrofony rejestrujące dźwięk (hałas).
Informacja o jego poziomie trafia do mikroprocesora, który gromadzi
pozostałe dane. Po przetworzeniu sygnały trafiają do umieszczonych
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Faster!
Comparing to the previously produced DHC-8 series 300 aircraft,
series 400 has been improved with an extended cabin and more
powerful engines. Thanks to new drive units, aside from much higher
speed, the turboprop aircraft boasts excellent performance – as
regards the rate of climb, it is in the same class as its regional jet
propulsion-driven competitors. No wonder that in many countries
the air traffic services treat Bombardier in line with "jets" – the time
of climb onto the flight level is about 40% shorter than in case of
other "regular" turboprops (loaded DHC-8-400 reaches 7500 m
just in15 minutes!).
More quietly!
One of the technical innovations introduced in the model of series
400 is the system of active noise and vibration suppression in the
cabin (ANVS – Active Noise and Vibration Suppression System).
Inside the cabin, there are placed the microphones recording the
sound (noise). Information on noise level goes to the microprocessor, which collects other data as well. After processing, the signals
go to the devices located in the walls of the hull that generate

w ścianach kadłuba urządzeń, które generują drgania przeciwne
w fazie, tłumiące te wykryte pierwotnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu
główne przyczyny hałasu eliminowane są u samego źródła, zaś pasażerowie mogą cieszyć się większym komfortem. To właśnie dzięki
systemowi wyciszania kabiny model 400 otrzymał w oznaczeniu
dodatkową literę „Q” od Quiet (ang. cichy).
Dalej!
Gdzie w praktyce znajdują zastosowanie samoloty Q400? Ze względu na swoją prędkość eksploatowane są na trasach o długości do
około 850 km, choć najdłuższe europejskie połączenia rozkładowe
liczyły nawet 1200 km. W praktyce trasę z Warszawy do Pragi Q400
może pokonać w czasie 15 minut krótszym niż ATR 72-500/600,
a tylko 5 minut dłuższym niż samolot odrzutowy. W rejsie z Poznania
do Frankfurtu Dash 8 pokona trasę o około 23 minuty szybciej niż
europejski konkurent.
Większa moc silników i znacznie lepsze osiągi wpływają na nieco
większe zużycie paliwa – Q400 na trasie o długości około 650 km
w podobnych warunkach zużywa ok. 1490 kg paliwa na odcinek,
podczas gdy ATR 72-500 około 1170 kg. Jednakże Q400 spędza
w powietrzu mniej czasu i zabiera więcej Pasażerów, więc pomimo
różnic w spalaniu koszty przewozu w przeliczeniu na jedno miejsce
w przypadku kanadyjskiego samolotu są bardzo atrakcyjne.
Samoloty Q400 oraz Q400 NextGen wykorzystywane są przez ponad 40 użytkowników na całym świecie. Do chwili obecnej na ich
pokładach podróż odbyło ponad 167 milionów pasażerów. Łącznie
flota wszystkich Q400 spędziła w powietrzu ponad 3 mln godzin,
wykonując ponad 3,3 mln startów i lądowań.
Nowa Generacja we flocie Eurolotu
Najnowszy pasażerski wariant Q400 NextGen (New Generation), oferowany od 2008 roku, różni się od poprzednika nową aranżacją kabiny
i wygodniejszymi fotelami, większymi pojemnikami na bagaż podręczny
oraz bardziej przyjaznym oświetleniem. W miejsce dotychczasowych klasycznych żarówek zastosowano diody LED, emitujące jaśniejsze światło.
Kabina pasażerska została dodatkowo wyciszona, dostosowana do
przewozu maksymalnie 80 pasażerów. W zamówionej przez Eurolot
wersji będzie 78 miejsc, co jeszcze bardziej podniesie komfort podróży.
Pierwszy nowy samolot pojawi się na trasach obsługiwanych przez
Eurolot już w maju tego roku. W sezonie letnim do Polski trafi łącznie
8 sztuk najnowszej generacji Bombardierów Q400 NextGen. Linia ma
także opcję dodatkową na zakup kolejnych 12 samolotów tego typu.
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Na zdjęciach:
poprzednia strona: Delivery Center w Toronto – w tym miejscu Eurolot dokona
odbioru fabrycznie nowych Q400 NextGen.
zdjęcie 1: Pierwszy Q400 NextGen dla Eurolot w trakcie budowy. Po przylocie
do Polski, już z "naszymi" znakami SP-EQA, samolot rozpocznie regularne loty
z Pasażerami.
zdjęcie 2 i 3: Piloci oraz mechanicy Eurolot szkoleni są na nowy typ samolotu
w ośrodku Flight Safety.

vibrations in the opposite phase, damping those initially detected.
With this solution the main causes of noise are eliminated at the
source, whereas passengers may enjoy greater comfort. Thanks
to the mute compartment system, the model "400" is designated
with an additional letter "Q" from Quiet.
Further!
Where, in practice, Q400 aircraft is used? Considering its speed, the
aircraft operates on routes up to about 850 km, though the longest
scheduled European connections number up to 1,200 km. In fact,
Q400 can beat the route from Warsaw to Prague about 15 minutes
shorter than ATR 72-500/600, and only 5 minutes longer than the
jet. The distance from Poznan to Frankfurt Dash 8 beats about
23 minutes faster than its European competitor.
Increased engine power and much better performance result in slightly higher fuel consumption – Q400 on routes not exceeding 650 km
in similar conditions consumes about 1490 kg of fuel per route,
while ATR 72-500 about 1170 kg. However, Q400 spends less time
in the air and takes more passengers, so despite the differences
in combustion in case of the Canadian aircraft transportation costs
per passenger are highly competitive.
Q400 and Q400 NextGen aircraft are used by more than 40 holders
worldwide. Until now, there have travelled more than 167 million
passengers aboard all Q400. The fleet of Q400 aircraft have spend
more than 3 million hours in the air, having more than 3.3 million
takeoffs and landings.
New Generation in Eurolot’s fleet.
The latest passenger variant Q400 NextGen (New Generation) officially available since 2008 is distinguished from its predecessor
by a new arrangement of the cabin, more comfortable seats, larger
luggage bins and more eye-friendly lighting. In place of conventional
bulbs it uses LEDs, which emit brighter light.
The passenger compartment was further silenced and adapted
to carry up to 80 passengers. The version ordered by Eurolot will
include 76 seats, which will increase comfort even more.
The first new aircraft will appear on Eurolot’s routes in May this year.
A total of 8 latest generation Bombardiers Q400 NextGen will reach
Poland in the summer. The airline has got also an additional option
to buy another 12 aircrafts of this type.

2
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In pictures:
previous page: Delivery Center in Toronto – this is where Eurolot will take over
brand new Q400 NextGen aircraft.
photo 1: First Q400 NextGen for Eurolot during construction. Upon arrival to
Poland, already with "our" SP-EQA signs, the aircraft will begin its regular flights
with Pas sengers.
photos 2 & 3: Eurolot pilots and mechanics are trained for a new type of aircraft
in the Flight Safety complex.
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Małopolskie świętowanie
Małopolska’s celebration

Budząca się do życia przyroda i zapach
wielkanocnych potraw. Sięgające chmur kolorowe
palmy i poruszające uroczystości w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Wreszcie – obrzędy zaczerpnięte
z tradycji i historii regionu. Wielkanocne zwyczaje
kultywowane dziś w Małopolsce tworzą barwną
mozaikę dawnych i współczesnych sposobów
świętowania. / These are the nature awakening to life
and the smell of Easter dishes. Colourful Easter palms reaching
the clouds and touching ceremonies in Kalwaria Zebrzydowska.
Finally – rites derived from the tradition and history of the region.
Easter customs cultivated in Małopolska today make up
a colourful mosaic of former and present-day ways of celebrating.

1

Fot. Piotr Droździk

Małgorzata Rodak
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Preparations for Easter are inherently associated with decorating
eggs. There are a lot of methods and techniques of doing it! Their
diversity can be seen in the Ethnographic Museum in Kraków. There
is the largest and the oldest collection of Easter eggs in the country
– more than 8000 elaborately ornamented symbols of Easter from
Poland and other Slavic countries. Just before Easter, in the Main
Market Square in Kraków starts the Easter Fair. It is accompanied
by the Easter Taste of Małopolska – the Easter edition of a series of
summer food and cooking festivals. This is an exceptional opportunity to taste Małopolska’s regional and traditional products in such
a unique atmosphere.

Z uroczystego obchodzenia Niedzieli Palmowej słynie małopolska
miejscowość Lipnica Murowana. Co roku odbywa się tu konkurs na
najpiękniejszą i najwyższą palmę wielkanocną. Powstają z wikliny,

The town of Lipnica Murowana is famous for its festive celebration of
Palm Sunday. Every year there is a competition for the highest and
the most beautiful Easter Palm. They are made of wicker, catkins and

bazi i gałązek, a dekoruje się je wstążkami i kwiatami z bibuły.
Pnące się do nieba konstrukcje świadczyły kiedyś o zamożności
ich twórców. Do dziś osiągają nieprawdopodobne wysokości!
Rynek w Lipnicy Murowanej przypomina w przedświąteczną niedzielę kolorowy las, a palmy sięgają nawet trzydziestu metrów.
Nie powinny się jednak one kojarzyć tylko z konkursem. Wraz
z nimi przetrwała wiara, że chronią gospodarstwa od nieszczęść.
W Niedzielę Palmową w okolicach Krakowa można również spotkać
dziwacznych przebierańców w futrzanych kożuchach – to pucheroki.
Zwyczaj ten rozpoczęli przed wiekami krakowscy żacy, recytując
okolicznościowe rymowanki i licząc na datki. Podobno ich wizyta
w domu zapewnia jego mieszkańcom powodzenie na cały rok.

twigs, decorated with ribbons and tissue paper flowers. The structures climbing to the sky once proved the wealth of their creators.
To this day they reach incredible heights! Before Easter Sunday the
market in Lipnica Murowana resembles a colourful forest with palms
reaching up to 30 metres. In addition to the competition for the most
impressive palm, there survived the belief that they protect farmsteads
against any harm. On Palm Sunday in the vicinity of Kraków you can
also meet performers bizarrely dressed in fur coats – they are called
pucheroki. This custom started centuries ago by the students from
Kraków who used to recite occasional rhymes and ditties and counted
on donations. Their visit to homes is said to bring the residents good
fortune for the whole year.

W Wielkim Tygodniu uroczystości związane z Misterium Męki
Pańskiej odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Budzące emocje
widowisko przyciąga do Małopolski tysiące pielgrzymów. Kulminacją
uroczystości jest inscenizacja Drogi Krzyżowej połączona z wędrówką kalwaryjskimi dróżkami. W Wielką Sobotę krakowianie i turyści
zapraszani są do tradycyjnego stołu wielkanocnego przed Kościołem
Mariackim. Odbywa się tu uroczyste święcenie pokarmów.

The Holy Week celebrations of the Passion of Christ are held in
Kalwaria Zebrzydowska. This emotive spectacle attracts thousands
of pilgrims to Małopolska. The culmination of the ceremony is the
staging of the Stations of the Cross combined with walking in the
Kalwaria’s paths. On Holy Saturday Cracovians and tourists are invited
to the traditional Easter table in front of St Mary's Basilica. This is
where the ceremonious food blessing takes place.

Fot. Dariusz Zaród

Fot. Dariusz Zaród

Przygotowania do świąt nieodłącznie kojarzą się z ozdabianiem
pisanek. Metod i technik jest naprawdę sporo! Ich różnorodność
można podziwiać w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Znajduje
się tu największa i najstarsza kolekcja pisanek w kraju – ponad 8000
misternie ozdobianych symboli Świąt Wielkanocnych z całej Polski
i innych krajów słowiańskich. Tuż przed świętami na krakowskim
Rynku Głównym rozpoczynają się również Targi Wielkanocne.
Towarzyszy im Wielkanocny Małopolski Smak – świąteczna odsłona
cyklu letnich kulinarnych kiermaszów. To niepowtarzalna okazja,
by w wyjątkowej atmosferze skosztować małopolskich produktów
regionalnych i tradycyjnych.
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Fot. Paweł Tokarczyk

Fot. Dariusz Zaród
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Poniedziałek Wielkanocny to nie tylko tradycyjny dzień polewania
dziewcząt wodą. W okolicach Wieliczki harcuje wtedy Siuda Baba,
brudząc napotkanym mieszkańcom twarze i ręce. Zgodnie ze
słowiańską legendą znajdowała się tam niegdyś świątynia, której
strażniczki, umorusane sadzą, pełniły wartę, pilnując ognia przez
cały rok, a wiosną poszukiwały swojej następczyni. We wsi Dobra
koło Limanowej pojawiają się owinięte słomą Dziady Śmigustne.
Polewają mieszkańców wodą, prosząc o datki. Wszystko to na
pamiątkę przybyłych z niewoli tatarskiej jeńców, których we wsi
przyjęto niegdyś serdecznie.

Easter Monday is not only the traditional day of pouring girls with
water. In the surroundings of Wieliczka Siuda Baba prances around,
dirtying faces and hands of encountered people. According to the
Slavic legend, once there was a temple whose soot smeared girls
served as the guardians, watching the fire throughout the year and
looking for theirs successor in the spring. In Dobra, the village near
Limanowa, there appear Dziady Śmigustne wrapped in straw. They
sprinkle the residents with water, asking for donations. All this in remembrance of prisoners who, in bygone days, came from the Tartar
captivity and were warmly welcomed in the village.

Jednym z największych wydarzeń kulturalnych czasu Wielkanocy jest
organizowany w Krakowie Festiwal Misteria Paschalia. Światowej
sławy muzycy wykonują związane z Wielkanocą arcydzieła muzyki
dawnej. Ze świętami kojarzone są również popularne festyny:
Emaus na krakowskim Salwatorze i Rękawka w Podgórzu, która
odbywa się pierwszego dnia po Wielkanocy pod Kopcem Kraka w
Krakowie. Ów kopiec podobno usypali legendarnemu założycielowi
miasta poddani, nosząc ziemię w rękawach. Podczas festynu można
zobaczyć, jak wyglądały średniowieczne potyczki zbrojne, oraz
poznać codzienne życie w osadach, rzemiosło i stroje.

One of the biggest cultural events of the Easter holiday in Kraków is
the Misteria Paschalia Festival. World famous musicians perform early
music masterpieces related to Easter. Some other fests in Kraków are
also associated with this holiday: Emmaus in Salwator and Rękawka
in Podgórze. The latter takes place on the first day after Easter on
the slopes of Krakus Mound, which was supposedly piled for the
legendary founder of the city by his subjects with soil carried in their
sleeves. The festival makes good opportunity to see what medieval
military skirmishes looked like and to watch the everyday life in settlements, crafts and costumes.

Zapraszamy do Małopolski, życząc barwnych i bogatych w przeżycia świąt Wielkiejnocy.

We invite you to Małopolska, wishing you colourful and rich in experience Easter.

Fot. Piotr Droździk

Odwiedź Małopolskę! / Visit Małopolska!: www.visit.malopolska.pl
Małopolski Smak / Taste of Małopolska: www.smak.malopolska.pl
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie / The Ethnographic Museum in Kraków: www.etnomuzeum.eu
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaria Zebrzydowska / The Sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska: www.kalwaria.eu
Misteria Paschalia: www.misteriapaschalia.com

r e k l a m a
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Miasta Euro 2012

Euro 2012 Cities

Arena Lviv

Leć na mecz z Wrocławia i Krakowa!
Fly for the match from Wrocław and from Cracow!

W opinii ekspertów UEFA lwowska arena jest najbardziej
komfortowym stadionem zbudowanym na Euro 2012,
nie tylko na Ukrainie. Fani piłki nożnej i turyści z Polski będą
mogli się o tym przekonać już wkrótce po otwarciu nowych
połączeń Eurolotu do Lwowa. / According to the UEFA experts,
Lviv’s arena is the most comfortable stadium built for Euro 2012, not only
in Ukraine. Football fans and tourists from Poland will have an opportunity
to find out that soon after launching new Eurolot’s connections to Lviv.

Fot. The State Enterprise "Directorate
of Building EURO 2012 Facilities in Lviv"

Tomasz Hilbert
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The construction of new Arena Lviv began at the end of 2008, and
after three years of works, Lviv’s residents lived to see the stadium of the highest European level. For every fan, the new football
arena will be one of the compulsory points when visiting the city.
However, anyone who wanted to get to this beautiful city before,
faced the challenge of a few or over a dozen hours or so travel by
train, bus or car.

Teraz, dzięki połączeniom Eurolotu do Lwowa z Wrocławia i Krakowa,
czas podróży będzie wręcz niezauważalny. Już po godzinnym, komfortowym locie wylądujemy na jednym z najnowocześniejszych lotnisk
w Europie. Oficjalne otwarcie nowego lwowskiego portu lotniczego
planowane jest na 12 kwietnia. Krótsza podróż pozwoli nam lepiej
zaplanować pobyt. Z lotniska na położony na południowym wylocie
z miasta stadion mamy 12 km.

Now, thanks to Eurolot’s connections to Lviv from Wrocław and
Cracow, travel time will be simply imperceptible. After an hour-long
comfortable flight, we will arrive at one of the most modern airports
in Europe. The official opening of Lviv airport is scheduled for 12th
April. A shorter trip will allow us to plan our stay better. From the
airport, situated at the southern exit of the city, we have 12 km to
the stadium.

Architektura sportowych emocji
Stadion Arena Lviv chwalony jest za doskonałą widoczność – wszystko, co dzieje się na murawie, można dostrzec z praktycznie każdego
punktu obiektu, nawet z bocznych sektorów. Spragnieni emocji kibice
docenią bliskość widowni i boiska. Specjalna konstrukcja trybun
sprawia, że dystans dzielący widzów z dolnych rzędów i piłkarzy na
murawie wynosi zaledwie 7 metrów. Spotkanie oko w oko z Cristiano
Ronaldo nie będzie więc stanowiło problemu, zwłaszcza że reprezentacja Portugalii zagra na Arena Lviv aż dwa mecze.

Architecture of sport thrills
Arena Lviv is praised for its excellent visibility – everything that happens on the pitch can be seen from almost every point of the object,
even from the side sectors. Fans thirsty for thrills will appreciate the
closeness of stands and the pitch. Special construction of the stands
makes the distance between the lower rows of spectators and players
on the pitch only 7 metres short. Thus, a face to face meeting with
Cristiano Ronaldo will not be a problem, especially since the representation of Portugal will play at Arena Lviv as many as two matches.

Fot. The State Enterprise "Directorate
of Building EURO 2012 Facilities in Lviv"

Budowa nowego obiektu Arena Lviv rozpoczęła się pod koniec
2008 roku i po trzech latach prac mieszkańcy Lwowa doczekali się
stadionu na najwyższym europejskim poziomie. Dla każdego kibica
nowa piłkarska arena będzie jednym z punktów obowiązkowych podczas zwiedzania Lwowa. Jednakże każdy, kto dotychczas chciał się
wybrać do tego pięknego miasta, stawał przed wyzwaniem kilku- lub
kilkunastogodzinnej podróży pociągiem, autobusem lub samochodem.
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Fot. The State Enterprise "Directorate of Building EURO 2012 Facilities in Lviv"
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Fot. The State Enterprise "Directorate of Building EURO 2012 Facilities in Lviv"

Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym jest tak zwana Promenada,
która oddziela pierwszy i drugi poziom trybun, a zarazem strumienie
podążających na nie kibiców. Na Promenadzie można zatrzymać się
na posiłek w jednej z 19 restauracji typu fast food (pozostałe 7 zlokalizowano na poziomie 0). Na osoby niepełnosprawne na stadionie
czekają 104 miejsca, tyle samo przygotowano dla ich towarzyszy.
Dla sportu, rozrywki i biznesu
Eksperci UEFA docenili rozwiązania zastosowane na stadionie, dotyczące logistyki i bezpieczeństwa, a mieszkańcy Lwowa mogli wypróbować nową arenę m.in. podczas ceremonii otwarcia, którą uświetnił
show z udziałem dwóch tysięcy (!) artystów i koncert Anastacii.
Do momentu rozpoczęcia Euro 2012 na murawie Arena Lviv będzie
rozegrane osiem meczów. Obiekt doskonale zdaje kolejne egzaminy z imprez masowych, coraz bardziej jednak rośnie jego rola jako
miejsca spotkań biznesowych.
Budynek stadionu mieści pięć sal konferencyjnych i największą we
Lwowie restaurację. Lokal umieszczony w strefie VIP ma powierzchnię
aż 1700 m2 i mieści 408 gości. Firmy chętnie organizują tam ważne
wydarzenia. Klientów biznesowych na stadion przyciągają również
eleganckie sky boxy z efektownym widokiem na całą murawę. Możliwe
jest też, że po Euro 2012 Arena Lviv zmieni nazwę – operator obiektu
czeka na oferty sponsorów.
Pościgaj się wokół stadionu!
Arena Lviv już przyciąga tłumy mieszkańców. Bilety na wielkie imprezy
rozchodzą się w dwa dni. Zarządzający stadionem obecnie całą uwagę
koncentrują na przygotowaniach do piłkarskich Mistrzostw Europy.
Zaraz po mistrzostwach zamierzają zwiększyć komercyjną atrakcyjność
obiektu. Lwowski stadion chce przyciągać mieszkańców nie tylko
wielkimi imprezami. W najbliższej przyszłości na parkingu stadionu
ma powstać największe w zachodniej Ukrainie centrum kartingowe.
***
Arena Lviv pod względem liczby miejsc na trybunach jest najmniejszym
ze stadionów UEFA Euro 2012™, jednocześnie jej rozwiązania architektoniczne sprawiają, że warto zobaczyć ją nie tylko na zdjęciach.
Jeżeli podczas mistrzostw pragniemy poczuć, jakbyśmy to my byli na
boisku, nie ma lepszego obiektu! Nowe lotnicze połączenia Eurolotu
do Lwowa dadzą turystom z Polski i międzynarodowym gościom
turnieju więcej czasu na zwiedzanie miasta. Warto więc wyjechać
poza lwowską starówkę i udać się na południe, by zobaczyć, jak
mistrzowsko poradzili sobie z Euro nasi ukraińscy partnerzy.
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Fot. The State Enterprise "Directorate of Building EURO 2012 Facilities in Lviv"

An interesting architectural solution is the so-called Promenade
that separates the first and the second level of stands, including
the streams of fans who follow to them. On the Promenade you
can eat a bit at one of 19 fast food restaurants (the other seven are
located at ground 0). For people with impairments there are waiting
104 places in the stadium, the same number of seats is prepared
for their companions.
For sport, entertainment and business
The UEFA experts have appreciated the stadium’s solutions for logistics and security, and the residents of Lviv could try the new arena
for instance during the opening ceremony, which was honoured with
the show of two thousand (!) artists and Anastacia.
By the start of Euro 2012, eight matches will have been played on
the Arena Lviv grass. The object has perfectly passed subsequent
examinations of mass events, and at the same time, its role as a place
for business meetings is growing increasingly.
The stadium facility houses five conference rooms and the largest
restaurant in Lviv. The local situated in the VIP zone covers an area of
1700 m2 and can seat 408 guests. Companies are willing to organize
the major events there. Business customers are also attracted by
the elegant sky boxes with a spectacular view of the entire pitch. It is
also possible that after the Euro 2012 Arena Lviv will be renamed – its
operator is waiting for the sponsors’ offers.
Chase around the stadium!
Arena Lviv is already attracting crowds. Tickets for major events
spread out in two days. The stadium management now focuses all
its attention on preparations for the football European Championship,
and right after the championship they plan to enhance the commercial
attractiveness of the object. Lviv’s stadium wants to attract citizens
not only by organizing big events. In the nearest future, within the
stadium’s car park there will be built the largest carting centre in
western Ukraine.
***
In terms of number of seats in the stands Arena Lviv is the smallest of
the stadiums of UEFA EURO 2012™, while its architecture solutions
make it worth seeing, not only in pictures. If during the championship we feel as if we were on the field, there is no better facility! New
Eurolot’s airline connections to Lviv will give tourists from Poland and
international guests of the tournament more time to explore the city.
So let's go outside of the Lviv’s Old Town and go south to see how
our Ukrainian partners have handled the Euro masterfully .

Fot. The State Enterprise "Directorate of Building EURO 2012 Facilities in Lviv"

Mecze w ramach turnieju
Niemcy – Portugalia, 9 czerwca 2012 r.
Dania – Portugalia, 13 czerwca 2012 r.
Dania – Niemcy, 17 czerwca 2012 r.
Matches in the tournament
Germany – Portugal, 9 June 2012
Denmark – Portugal, 13 June 2012
Denmark – Germany, 17 June 2012

Fot. The State Enterprise "Directorate of Building EURO 2012 Facilities in Lviv"

Informacje
Adres:
ul. Stryjska 199, Lwów
Pojemność: 32 767 (podczas Euro 2012),
34 915 (po turnieju)
Loże VIP: 15 (w tym 1 prezydencka), 150 miejsc
Miejsca premium/biznesowe: 408
Miejsca dla mediów: 1000 (podczas Euro 2012)
Miejsca parkingowe: 4500

Information
Address:
Stryiska 199 St, Lviv
Capacity: 32 767 (during Euro 2012),
34 915 (after the tournament)
VIP boxes: 15 (including 1 Presidential lodge)
Premium/business seats: 408
Media seats: 1000 (during Euro 2012)
Parking places: 4500

Dojazd z Portu Lotniczego Lwów
taksówką – czas: 20 min.
komunikacją miejską – czas: 30 do 40 min.

Access from the Lviv International Airport:
taxi –time: 20 min.
public transport – time: 30 to 40 min.

i
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Miasta Euro 2012

Euro 2012 Cities

Strefa piłkarskich emocji
The zone of football thrills

Centrum miasta, wydzielony obszar.
Wielkie telebimy. Atmosfera jak
na stadionie. Wstęp darmowy.
City centre, a separate area. Big screens.
The atmosphere as at the stadium. Free entrance.

Tomasz Hilbert

Wielokulturowa strefa w Krakowie od 6 czerwca
Strefa Kibica na krakowskich Błoniach z pewnością zrekompensuje
miastu brak meczów turnieju. Pomieści aż 30 tysięcy gości, którzy
będą mogli oglądać rozgrywki w kilku miejscach strefy. W jej centralnej
części stanie telebim o wymiarach 100 m2.

The idea of "mass"

cheering came up during the football World Cup
in Japan and Korea in 2002. During UFEA Euro 2008™ a total of
over 6 million guests had fun in specially created zones. In Poland,
during Euro 2012, more than 60 licensed Fan Zones will be created.
What will the greatest zones look like?

Multicultural zone in Krakow from June 6
Football Fan Zone in Krakow’s Błonie will certainly compensate the
city for the fact that it holds no matches in the tournament. The zone
will have a capacity of 30 thousand visitors, who will be able to watch
the games in several places of the area. In the central part of the zone,
there will be a huge broadcast screen measuring 100 square metres.
The leading motto of the Krakow’s Fan Zone will be "multiculturalism". In addition to watching matches together, in specially arranged
sectors, its guests will have the opportunity to entertain themselves in
the atmosphere of countries from which the sponsors of Euro 2012,
as well as and teams staying in Krakow, come from.

Fot. Urząd Miasta Krakowa

Hasłem wiodącym krakowskiej Strefy Kibica będzie „wielokulturowość”.
Oprócz wspólnego oglądania meczów, w specjalnie przygotowanych
sektorach goście będą mogli bawić się w klimatach krajów, z których
pochodzą Sponsorzy Euro 2012, a także stacjonujące w Krakowie
drużyny.

Pomysł na „masowe” kibicowanie zrodził się podczas piłkarskich MŚ
w Japonii i Korei w 2002 roku. W trakcie UFEA Euro 2008™ w specjalnie stworzonych strefach bawiło się w sumie ponad 6 milionów
gości. W Polsce na czas Euro 2012 powstanie ponad 60 koncesjonowanych Stref Kibica. Jakie będą te największe?

Projekt Strefy Kibica na krakowskich Błoniach / The project of Fan Zone in Krakow's Błonie
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W strefie, obok ekranu o powierzchni 100 m2, stanie scena dla artystów
lokalnych i międzynarodowych gwiazd. Wielkie koncerty odbędą się
w dni niemeczowe i będą płatne (ok. 80-90 PLN). Wystąpią m.in.:
7 czerwca – Pitbull, 25 czerwca – ATB.

In the zone, next to the screen area of 100

square meters, there will be
a stage for local artists and international stars. Big concerts will take
place on days free of matches and they will be paid (about 80 to 90
PLN). There will perform inter alia Pitbull on June 7, and ATB on June 25.
Fot. EURO Poznań 2012

Music zone in Gdansk from June 7
Gdansk’s Fan Zone will be built in Plac Zebrań Ludowych, just 5 minutes walk from the train station and 15 minutes from the Old and Main
Town. The Zone will have a capacity of 30 000 people, expandable
up to almost 40 thousand. In the stands in the Gdansk Fan Zone,
guests will have an opportunity to taste products of local producers.

Fot. EURO Poznań 2012

Przebojowa strefa w Gdańsku od 7 czerwca
Gdańska Strefa Kibica powstanie na placu Zebrań Ludowych, zaledwie
5 minut marszu od Dworca Głównego i 15 od Starego i Głównego
Miasta. Będzie miała pojemność 30 000 osób, z możliwością rozbudowy do blisko 40 tys. Na stoiskach w gdańskiej Strefie Kibica będzie
można spróbować wyrobów lokalnych producentów.

Projekt Strefy Kibica w Poznaniu / The project of Fan Zone in Poznan

Ekologiczna i bezpieczna strefa w Poznaniu od 8 czerwca
Poznańska Strefa Kibica zostanie zlokalizowana na placu Wolności
i przyległych do niego Al. Marcinkowskiego. Maksymalnie pomieści
30 000 gości. Mecze będzie można oglądać na łącznie 34 ekranach
(jeden o powierzchni 100 m2, dwa o powierzchni 28 m2, mniejsze,
42-calowe).

Eco-friendly and safe zone in Poznan from June 8
Poznan’s Fan Zone will be located in Plac Wolności and in the adjacent
Marcinkowski Avenue. Its maximum capacity will top 30 000 visitors.
Matches will be displayed on as many as 34 screens (one with an
area of 100 square metres, two with an area of 28 square metres,
and some smaller screens of 42 inches).

Program rozrywkowy został tak opracowany, by dla nikogo nie zabrakło atrakcji. Będą koncerty, pokazy filmów, animacje, gry i strefa
chilloutu, która pozwoli kibicom na chwilę odetchnąć i odpocząć od
nadmiaru meczowych emocji.

The entertainment program has been designed in the way so as to everyone could find some attractions for themselves. There will be concerts,
films, animations, games and a chill-out zone, which will allow fans to relax
and take a break for a moment from the surplus of sports excitement.

Wielka warszawska strefa od 7 czerwca
Oficjalna Strefa Kibica w Warszawie powstanie wokół Pałacu Kultury
i Nauki i zajmie powierzchnię ok. 120 tys. m2. W dniach meczowych
będzie mogła przyjąć około 100 tys. kibiców, na których będą czekały
dwie sceny i osiem wielkich ekranów.

Great Warsaw fan zone from June 7
Official Fan Zone in Warsaw will be created in the surroundings of
the Palace of Culture and Science and will cover an area of about
120 thousand square metres. On the match days, the zone will be
able to accommodate up to 100 thousand fans. For them there will
be waiting two stages and eight big screens.

Codziennie, także w dniach, w których nie będą rozgrywane mecze,
na Stadionie Narodowym na odwiedzających strefę będą czekały
akcje promocyjne sponsorów i wiele imprez rozrywkowych.
Wrocławska strefa emocji od 8 czerwca
Tak jak w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, wrocławska Strefa Kibica
pomieści 30 000 gości, obejmując część Rynku, plac Solny i fragment ulicy Świdnickiej. Ciekawostką jest bezpłatna karta zbliżeniowa
OpenWrocław dla gości strefy, którą kibice będą mogli płacić w części gastronomicznej. Poza strefą i po turnieju karta przyda się jako
elektroniczna portmonetka.
We Wrocławiu również planowane są koncerty gwiazd, nieoficjalnie
mówi się o brytyjskiej grupie Duran Duran, Brathankach i Ewie Farnej.

Every day there will be waiting for the visitors sponsors’ promotional
actions and lots of entertaining events, even on days when the matches
will not be played at the National Stadium.
Wroclaw zone of Thrills from June 8
Just like in Krakow and Gdansk, Wroclaw Fan Zone will accommodate 30 000 visitors, and it will cover the part of the Market Square,
Plac Solny and Świdnicka street. The curiosity is the free of charge
OpenWrocław proximity card, which fans will be able to pay with in
the catering zone. Outside the zone and after the tournament it could
be used as an electronic purse.
In Wroclaw, there are planned the concerts and performances of stars.
Informally, it is said that the British group Duran Duran, Brathanki and
Ewa Farna will gave their shows.
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Fot. Piotr Porębski

wywiad na walizkach / interview out of the suitcase

Łukasz
Zagrobelny
Dokąd lecisz teraz i przez całe życie?
Masz jakiś szczególny cel?
Hmm… każdy z nas przez całe życie gdzieś lata. Dla jednych
priorytetem jest tylko i wyłącznie pogoń i lot za karierą i pieniędzmi,
dla innych najważniejsza jest tylko rodzina. Ja staram się podczas
szybowania przez życie wypośrodkować te dwie rzeczy. Ale koniec
końców życie to jeden wielki lot :)
Po trzech latach powróciłeś z kolejnym solowym albumem.
Co robiłeś przez ten czas?
Przez te trzy lata m.in. grałem koncerty, występowałem w Teatrze
Roma w jednej z głównych ról w musicalu „Nędznicy”, brałem
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Z wykształcenia dyrygent chóralny,
z zamiłowania wokalista fantastycznie
dyrygujący własnym głosem. Związany
z Teatrem Muzycznym Roma. Właśnie
wydał trzeci solowy album „Ja tu zostaję”.
Z nami poszybował wysoko w chmury oraz
znalazł czas, by wylądować w przyziemnych
tematach. / A choral conductor by profession,

a keen vocalist perfectly conducting his own voice
by passion. He is involved in the Roma Music Theatre
work. He has just released his third solo album,
"Ja tu zostaję". With us, he soared high into the
clouds and found some time to land and talk about
down-to-earth matters.

Where are you flying, now and throughout your whole life?
Do you have any particular goal?
Eh… Each of us is flying around somewhere throughout our lives.
For some, the only priority is the chase and flight after the career
and money, for others the family is the most important. I try to centre
those two things while this soaring. But after all, life is a big flight :)
After three years, you have returned with another solo album.
What were you doing during that time?
Over the past three years among others things I toured, performed
at the Roma Theatre as one of the leading characters in the musical
version of "Les Miserables", I was involved in lots of exciting social

udział w wielu ciekawych akcjach społecznych (Kocham – Nie biję,
Avon – Mężczyzna kontra rak piersi), nagrywałem piosenki do
różnych projektów (serial „Linia życia”, płyta „Cudowny świat”).
Nie próżnowałem. Samo nagranie płyty „Ja tu zostaję” zajęło mi
ponad rok. Poza tym potrzebowałem też tego czasu, aby chwilę
odetchnąć i odpocząć od życia na wysokich obrotach. Teraz wracam
z nową energią i pomysłami!
Jak wspominasz swój pierwszy lot samolotem?
Pamiętam go bardzo dobrze. To było w III lub IV klasie szkoły podstawowej. Lecieliśmy z rodzicami czarterem do Bułgarii. Samolot
wydawał mi się taki olbrzymi. Byłem zachwycony. Wtedy poczułem,
jakbym dotknął choć trochę mojego marzenia o zostaniu pilotem.
Kiedy pierwszy raz, przez uchylone drzwi, zobaczyłem kokpit i te
wszystkie światełka, byłem zafascynowany…
A o czym myślisz, kiedy jesteś w chmurach?
W związku z tym, że jestem totalnym fanem lotnictwa, delektuję
się tą chwilą. Czasami udawało mi się uprosić stewardesę, żeby
wpuściła mnie choć na chwilę do kokpitu… To była największa
frajda. Każdy etap podróży samolotowej jest dla mnie przyjemny.
Lubię siedzieć na lotnisku i w oczekiwaniu na odprawę obserwować
lądujące i startujące samoloty. Oczywiście, jeśli lot trwa dłużej, to
czasem myślę np. o tym, jak ma wyglądać koncert, na który lecę.
Zdarzało mi się zastanawiać w czasie lotu (podczas nagrywania
ostatniej płyty), jak finalnie mają brzmieć nagrania. Niestety, nigdy
nie udało mi się napisać tekstu podczas lotu. Zwykle po jakimś
czasie zasypiam i budzę się tuż przed lądowaniem.
Jaka jest Twoja nowa płyta. Masz jakieś ulubione utwory?
Ta płyta znacznie różni się od tego, co nagrywałem wcześniej.
Zmieniłem całą ekipę, od producenta po autorów tekstów i kompozytorów. Brzmienie nowej płyty nawiązuje do lat 60. i 70., ale we
współczesnych aranżacjach. Ulubiony utwór? Nie mam. Wszystkie
są dla mnie wyjątkowe i ważne. Jeśli musiałbym jednak coś wybrać,
to na pewno kawałek „Ja tu zostaję” i „Na końcu”, który nagrałem
na leżąco, dzięki czemu utwór ma niespotykaną barwę. Ponadto
uwielbiam też utwór „Może za jakiś czas”, który wykonałem wspólnie
z Grażyną Łobaszewską.
Koncerty, próby, co chwilę nowe miejsca i nowi ludzie.
Co lubisz w takim życiu „na walizkach”?
Uwielbiam koncerty i spotkania z ludźmi. Na początku lubiłem też
na nie jeździć, niestety z czasem podróże stają się obowiązkiem
i nie należą do ulubionych etapów koncertowania. Szczególnie
gdy muszę przejechać 300 – 400 km samochodem. Gdybym miał
własny samolot… byłoby szybciej i przyjemniej.
Udzielasz się w wielu projektach estradowych. Który stanowił
największe wyzwanie?
Każdy projekt jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ale z pewnością
udział w „Tańcu z Gwiazdami” był dla mnie wyjątkowo trudnym.
Taniec jest dziedziną, w której nie byłem nigdy mocny. Taki program
to olbrzymi stres i zmaganie się z własnymi słabościami. Gdybym
miał zaśpiewać, nie byłoby problemu, ale ja musiałem nauczyć
się tańczyć.

campaigns (I love – I do not beat my child, Avon – Man vs. breast
cancer), I recorded songs for various projects ("Linia życia", TV
series; "Cudowny Świat", album). I didn’t laze around. The mere
recording of the album "Ja tu zostaję" took me over a year. Besides,
I needed that time to take a break and relax for a moment from
the life at high speed. Now I'm back with new energy and ideas!
How do you recall your first airplane flight?
I remember it very well. It was in the 3rd or 4th grade of primary
school. We flew the charter flight with my parents to Bulgaria.
The plane seemed so huge. I was delighted. Then I felt as if I had
touched my dream of becoming a pilot a little bit. When for the first
time, through the open door, I saw the cockpit and all the lights,
I was fascinated...
And what are you thinking of when you're in the clouds?
For I am a total fan of aviation, I relish the moment. I sometimes
managed to ask a flight attendant to let me into the cockpit for
a while... it was the most fun. Each stage of air journey is enjoyable
for me. I like to sit at the airport, and in anticipation of boarding
watch planes landing and taking off. Of course, if the flight takes
more time, I sometimes think of, for example, how the concert I am
flying to should look like. It even happened to me to wonder, at the
time of flight (while recording my latest album) how my recordings
should finally sound. Unfortunately, I never managed to write the
text during the flight. Usually after a while I fall asleep and wake
up just before landing.
What is your latest album like? Do you have any favorite
songs?
This album is very different from what I have recorded earlier.
I changed the entire team, starting with the producer, finishing
with lyricists and composers. The sound of the new album refers
to the 60s and 70s, but in modern arrangements. A favorite song?
I do not know. All of them are exceptionally unique and important
for me. But if I had to choose something, that would be for sure
"Ja tu zostaję" or "Na końcu", which I recorded in a lying position,
so the piece is characterized by rare timbre. In addition, I also love
the song "Może za jakiś czas," which I performed together with
Grażyna Łobaszewska.
Concerts, rehearsals, every now and then new places and
new people. What do you like about living “out of a suitcase"?
I love concerts and meeting people. At first, I also liked travelling to them. Unfortunately, after some time, journey has become
a duty and it no longer belongs to my favorite parts of concerting.
Especially, when I have to drive 300 – 400 km by car. If I had my
own plane... it would be faster and more enjoyable.
You have contributed to many stage projects. What was the
biggest challenge?
Each project is a kind of challenge, but certainly taking part in
"Dancing with the Stars" was extremely difficult for me. Dance is
an area I have never been strong on. Such a program brings about
a huge stress and struggle with my own weaknesses. If I had to
sing, it would not be a problem, but I had to learn to dance.

Gdzie, w najbliższym czasie, będzie można Cię usłyszeć?
Znasz już plan trasy?
Po premierze płyty (27 marca) koncertów będzie sporo. Terminy
dostępne są na mojej stronie www.lukaszzagrobelny.com oraz
na moim fanpage’u na Facebooku. Tam również pojawiają się na
bieżąco nowe terminy koncertów.

Where will you be heard in the near future? Do you already
know your itinerary?
After the release date (March 27th), there will be a lot of concerts.
Dates are available on my website www.lukaszzagrobelny.com
and on my fan page on Facebook. That is also the place where
the new tour dates will appear.

Lądujemy! Czas na kilka słów do Pasażerów eurolot.com:
Zachęcam do zapoznania się z moją nową płytą „Ja tu zostaję”. Mam
nadzieję, że będą Państwo mile zaskoczeni, i być może będziecie
się dobrze bawić przy tych nagraniach. Bo ta płyta to naprawdę
fajna zabawa w muzykę. :) Serdecznie wszystkich pozdrawiam
i zapraszam na koncerty!

We are landing! Time for a few words to the passengers of
eurolot.com:
I encourage you to get acquainted with my new album "Ja tu
zostaję." I hope that you will be pleasantly surprised, and maybe
you'll have fun listening to these recordings. The album is really
cool music fun. :) I cordially greet you and hope to see you at my
concerts!
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Midnight Hawks – jakość, nie ilość!
Midnight Hawks – quality, not quantity!

Fiński zespół akrobacyjny Midnight Hawks (Północne Jastrzębie), choć lata w składzie
zaledwie czterech samolotów i nie jest tak powszechnie znany jak grupy z Francji,
Włoch czy Wielkiej Brytanii, precyzją akrobacji wykonywanych w ciasnej formacji
zachwyca wszystkich, którym dane jest widzieć ich podniebny balet. / Although the
Midnight Hawks, the Finnish aerobatic team, (Midnight Hawks) fly in the composition of only four planes
and are not so widely known as groups from France, Italy and the UK, they impress everyone who could
see their soaring ballet with the precision of aerobatics performed in close formation.

Marcin Sigmund

Wizytówką Midnight Hawks jest niezwykle
ciasna formacja diamentowa czwórka.

Grupa powstała w 1997 r. jako oficjalny zespół akrobacyjny Fińskich
Sił Powietrznych. Nazwa Midnight Hawks pochodzi od corocznych pokazów lotniczych Midnight Sun Air Show (Pokazy Lotnicze
Słońce o Północy), które odbywają się w czerwcu w bazie Kauhava –
siedzibie grupy. Dzięki położeniu geograficznemu latem pokazy mogą
trwać nawet po północy.
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The group was founded in 1997 as the official aerobatic team of the
Finnish Air Force. Its name is derived from the annual Midnight Sun
Air Show (Air Show at Midnight Sun), which takes place in June at
the Kauhava Air Force base – the team's home venue. Thanks to the
geographical position, aerobatic displays performed in summer can
last even after midnight.

Fot. Marcin Sigmund

The Midnight Hawks trademark is an extremely tight
diamond formation of four.

Zespół tworzą etatowi piloci-instruktorzy stacjonującego w Kauhava
Skrzydła Treningowego, dla których treningi i występy w ramach
grupy akrobacyjnej stanowią zadanie dodatkowe. Jednak prestiż,
jaki daje przynależność do grupy, powoduje, że chętnych nie brakuje.
Wraz z pilotami, technikami i innymi członkami grupa liczy 12 osób.
Piloci są wybierani przez Dowódcę Skrzydła Treningowego, przy
czym kandydaci, poza doskonałymi kwalifikacjami, muszą mieć
wylatane przynajmniej 1000 godzin na odrzutowcach. Piloci, którzy
zakwalifikują się do grupy, występują w niej przez co najmniej dwa
sezony. Wyjątkiem jest prowadzący, który w zespole lata od kilku lat.
Poza czterema pilotami, biorącymi udział w pokazach, i piątym, rezerwowym, szósty pilot pełni funkcję koordynatora odpowiedzialnego za
przebieg występu grupy w powietrzu i pozostaje w stałym kontakcie
radiowym z liderem zespołu.
Midnight Hawks występują na czterech szkolno-treningowych odrzutowcach BAe Hawk Mk51, które Fińskie Siły Powietrzne zakupiły
w latach 80. Ponieważ samoloty te na co dzień są wykorzystywane do szkolenia, dlatego w odróżnieniu od większości zespołów
akrobacyjnych, fińskie maszyny nie noszą specjalnego malowania.
Na czas pokazów na samolotach montowane są wytwornice dymu,
a na statecznikach pionowych nanoszone są duże żółte numery 1-4
oraz 7 na samolocie zapasowym.

Pilots are selected by the Commander of the Training Air Wing, but in
addition to excellent qualifications, applicants must have a minimum
total flight time of 1,000 hours on jets. Pilots who have been qualified
for the group perform with it for at least two seasons. The leader makes
the exception and flies with the team for several years.
Apart from the four pilots involved in displays and the fifth, the reserve
one, the sixth pilot acts as a coordinator responsible for the performance in the air and stays in constant radio contact with the team
leader.
The Midnight Hawks perform with four BAe Hawk Mk51 jet trainers
purchased by the Finnish Air Force in the 80s. Since these aircraft
are used for routine training every day, the Finish machines do not
carry a special painting scheme as opposed to the aircraft used by
the majority of other aerobatic teams. For the time of displays, the four
aircraft are fitted with smoke generators and on their vertical stabilizers
there are applied big yellow numbers 1-4 and 7, on the spare airplane.
Practicing for the new routines for the next season starts in the preceding autumn and reaches its peak in March and April. The team

Fot. Marcin Sigmund

Trening do układu choreograficznego na kolejny sezon zaczyna się
jesienią i szczytowe nasilenie osiąga w marcu i kwietniu. Grupa naj-

The display team is made up of full-time pilots-instructors of the
Training Air Wing stationed in Kauhava, for whom training and performances within the aerobatic group are assigned as an additional
task. However, the prestige that is given by the affiliation to the team
causes no shortage of volunteers. Along with pilots, technicians and
other members the group is formed by 12 people.

Biorące udział w pokazach samoloty Hawk nie noszą
specjalnego malowania i na co dzień służą do szkolenia. Na czas występów na statecznikach pionowych
malowane są duże, żółte numery, a pod skrzydłami
montuje się wytwornice dymu Sanders SCSG-5A.
Hawk aircraft that take part in shows do not carry a special
paint scheme and are used for routine training every day. At the
time of displays the vertical stabilisers are painted with large,
yellow numbers, and Sanders SCSG-5A smoke generators
are mounted under the wings.

częściej występuje na pokazach i dniach otwartych, organizowanych
w fińskich bazach lotniczych. Jej wizytówką jest formacja diamentowa
czwórka, tworzona przez cztery samoloty lecące w bardzo ciasnej
formacji. O niezwykle wysokiej klasie fińskich pilotów najlepiej świadczą
minimalne odległości pomiędzy samolotami, które podczas niektórych
manewrów wynoszą zaledwie 1,5 metra! Warto przy tym pamiętać, że
samoloty lecą z prędkością około 600 km/h, a powietrze wokół nich
to nie gładka droga i jest w ciągłym ruchu, co wymaga od pilotów
pełnej koncentracji oraz nieustannej pracy sterami.

is most likely to perform at displays and open days organized by the
Finnish air bases. Its trademark is the formation of diamond four,
formed by four ships flying in close formation. Minimum distances
between the planes, which during certain manoeuvres are just of 1.5
metres, prove right an extremely high-class of Finnish pilots! It is worth
remembering that the planes are flying at a speed of 600 km/h, as
well as the fact that the air around them is not a smooth road and is
in constant motion. This requires full concentration and continuous
work at the controls from pilots.

Po raz pierwszy za granicą fińskie Hawki wystąpiły w 2000 r. w Austrii.
Potem zespół gościł jeszcze m.in. na Royal International Air Tattoo
2004 w Wielkiej Brytanii i w Polsce podczas Air Show Radom 2009.

For the first time abroad, the Finnish Hawks performed in 2000 in
Austria. Then the team visited the Royal International Air Tattoo 2004
in the UK and the Air Show Radom 2009 in Poland.

Choć Midnight Hawks trudno zobaczyć poza Finlandią, to ich pokazy
za każdym razem są niezapomnianym widowiskiem i powiększają
grono fanów tej jeszcze mało znanej grupy akrobacyjnej, której sekret
leży w perfekcji wykonywanych manewrów.

Though it is hard to find the Midnight Hawks out of Finland, their shows
make unforgettable spectacles and enlarge the group of fans of this
still hardly known aerobatic team whose secret lies in the perfection
of the manoeuvres.
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Mały Budda
z klasztoru Tsurpu
Little Buddha of Tsurphu Monastery

Doliny otoczone nagimi skałami,
porośniętymi gdzieniegdzie
mchem. W oddali widać ośnieżone
wierzchołki Himalajów. Krajobraz
rodem z Księżyca, ale byliśmy
na Ziemi, w centralnym Tybecie.
Valleys surrounded by bare rocks, covered
with moss here and there. In the distance,
snow-capped peaks of the Himalayas could be
seen. A landscape native to the Moon rather,
but we were on Earth, in central Tibet.

Marek Pietrowicz
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Święte miasto Lhasa znajdowało się 60 km za nami. Asfaltowa
szosa zmieniła się w drogę, w dróżkę, a po przejechaniu kolejnego
strumyka nie wiadomo było, jak ją nazwać... To tutaj powinien
się odbywać rajd straceńców – Camel Trophy. Naszym celem
był legendarny klasztor Tsurpu. Minęliśmy karawanę nomadów,
składającą się z koni, jaków i głośno ujadających psów. Każdy
jak miał przytroczone do boków wypchane toboły. Dzieci grały
na tybetańskich gęślikach, a dorośli rozbijali namioty. Tam, gdzie
potoki nawadniały lichuteńkie poletka, rolnicy z pomocą jaków
uprawiali jęczmień. Słońce odbijało się od opryskanych wapnem
ścian maleńkiej osady, na wietrze poruszały się wystawione na
długich drągach flagi modlitewne.

The holy city of Lhasa was 60 km behind us. The paved highway
turned into the road, then into the lane, and after crossing another
stream, it’s hard to call it... It is here that the rally for desperadoes –
the Camel Trophy should be held. Our destination was the legendary
Tsurphu Monastery. We passed the caravan of nomads, made of
horses, yaks and loudly barking dogs. Each yak had some stuffed
bundles strapped to its sides. Children were playing the Tibetan
gusli, adults were setting the tents. There where poor small fields
were irrigated by streams, farmers were growing barley with the
help of yaks. The sun was reflecting back from the walls of a small
village that were sprayed with lime, prayer flags were moving with
the wind on long poles.

Droga robiła się tak wąska, że w pewnym momencie musieliśmy
wysiąść, by pusty bus mógł przejechać. W wartko płynących
strumieniach obracały się bębny modlitewne, w oddali widać było

The road was getting so narrow that at some point we had to
get off to let the empty bus got through. The prayer drums were
rotating in swift streams, in the distance we could already see
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już kontury przyklejonego do wzgórz XII-wiecznego klasztoru Tsurpu.
Na kilometr przed klasztorem przetarłem oczy ze zdziwienia – przy
drodze stała wielka antena satelitarna. W samym środku pustkowia, wśród księżycowego krajobrazu! Nie, to chyba jednak duża
wysokość sprawia, że majaczę... a jednak, antena była prawdziwa
i należała do małego oddziału chińskich komandosów, którzy strzegli
klasztornego skarbu...

the contours of the twelfth-century Tsurphu Monastery stuck to the
hills. One kilometre from the monastery I rubbed my eyes in disbelief – there was a huge satellite dish on the road. In the middle of
nowhere, among the lunar landscape! No, it was perhaps the high
altitude that made me delirious... and yet, the antenna was real and
belonged to a small branch of Chinese commandos who guarded
the monastic treasure.

Tym skarbem był tulku, czyli święta reinkarnacja 16 przeora klasztoru.
Mały Karmapa (przeor zakonu czerwonych kapeluszy) miał wtedy
14 lat. Najświętszy mnich żyjący w Tybecie jak magnes przyciągnął
tłumy pielgrzymów. Kobiety idące na audiencję założyły swoje najlepsze
stroje i biżuterię – grube wisiory czerwonych korali, na głowach miały
niebieskie turkusy. Czasami na piersi mignął amulet z magicznego
kamienia “zee”, który dla buddystów ma wartość większą niż złoto
czy brylanty...

This treasure was the institution of "a tulku", the holy reincarnation of
the16th abbot of the monastery. The young Karmapa (the abbot of
the red hats order) was 14 years old at that time. The holiest monk
living in Tibet attracted the crowd of pilgrims like a magnet. Women
going to an audience wore their best clothes and jewellery – thick
red coral pendants, and they had blue turquoises on their heads.
Amulets of magic dzi stone beads happened to flash on the chest
of one or the other Buddhist. They are of greater value than gold or
diamonds for them.

Mieliśmy szczęście uczestniczyć w audiencji, w trakcie której tulku pobłogosławił tysiące pątników. Przed wejściem do klasztoru
zostały torby z aparatami i kamerami. Po dokładnej rewizji, prawie
pionowymi schodami weszliśmy na pierwsze piętro klasztoru. Przed
Małym Buddą przesuwał się sznur pielgrzymów. Tulku w pozycji
medytacyjnej siedział na tronie i ręką dotykał długiej, białej liny, którą
pobożni pielgrzymi przykładali sobie do czoła. Tylko niewielu miało
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We were fortunate to participate in the audience, during which the
tulku blessed the crowd of pilgrims. Our bags with cameras were left
at the entrance to the monastery. After a thorough body search, we
climbed almost vertical stairs and came in the first floor of it. In front of
the “Little Buddha” there was a line of pilgrims, slowly passing him by.
The tulku was sitting in a meditation posture on the throne, his hand

zaszczyt fizycznego zbliżenia się do promieniującego dobrą energią
ciała tulku i dotknięcia go.
Położony na wysokości 4480 m n.p.m. klasztor Tsurpu należy do
szkoły buddyzmu tantrycznego. Otóż praktykowany na obszarze
Tybetu i Himalajów buddyzm lamajski dzieli się na trzy szkoły, które
poznaje się po kolorze kapeluszy. Są szkoły żółtych, czerwonych
i czarnych kapeluszy. W niektórych klasztorach czerwonych kapeluszy uważa się, że aby dany obrzęd był bardziej skuteczny, należy
używać przedmiotów wykonanych z relikwii świątobliwych mnichów
i lamów, którzy umarli w klasztorze. Dlatego do rytuałów używa się
bębenka wykonanego z ludzkiej czaszki czy też rytualnego sztyletu –
purby, którego rękojeść jest zrobiona z ludzkiej kości, a na ostrzu są
napisane sekretne mantry (modlitwy), które mają wzmocnić mnicha
wykonującego dany obrzęd. W zakamarku klasztoru Tsurpu wiszą
pod sufitem wypchane martwe jaki i wilki tybetańskie. Palące się
kadzidła z dużą ilością gęstego, niebieskiego dymu nadają dziwny
mistyczny charakter temu miejscu.
Z powrotem do Lhasy, a później do Polski wróciliśmy bogatsi o kolejne doświadczenie. W każdym z nas tkwi od tej pory wiele pytań,
z których najważniejsze jest: czy ta nasza ciągła, europejska bieganina
ma w ogóle sens? Co będzie z nami po przekroczeniu jakże wątłej
linii życia i śmierci?

touching the long white rope, which the pious pilgrims were bringing
close to their foreheads. Only a few had the honour of approaching
the body of tulku, who just radiated good energy, and touching him.
Located at an altitude of 4480 m above sea-level Tsurphu Monastery
belongs to the school of Tantric Buddhism. So, Lamayan Buddhism
practiced in Tibet and the Himalayas is divided into three schools that
are distinguished by the colour of a hat. There are schools of yellow,
red and black hats. In some Buddhist monasteries of red hats there
is a belief that to make the rite more effective there shall be used
the objects made of holy relics of monks and lamas who died in the
monastery. Therefore, in the rituals there are used drums made of
 human skulls, or ritual daggers – the phurba, which has its handle made
of human bones and its blade with some inscribed secret mantras
(prayers) on. They are to strengthen the monk who performs the rituals. In the corner of Tsurphu Monastery there are dead stuffed yaks
and Tibetan wolves dangling from the ceiling. Burning incense with
lots of thick blue smoke gives a strange mystical nature to the place.
Back to Lhasa and then to Poland, we returned enriched with another experience. There are many questions in each of us ever after,
of which the most important is: does our continual European bustle
make any sense? What will happen to us after crossing the so fragile
line of life and death?
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Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową

Co można zyskać?

Converting a sole proprietorship into a capital company. What can you gain?
Kamil Łamiński

Aplikant radcowski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego w Kancelarii prawnej
MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY / Trainee legal advisor, specializing in business law
at MAJCHRZAK BRANDT AND PARTNERS Legal Office

Od lipca 2011 roku każdy przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą we własnym imieniu w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
może przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółkę akcyjną. Co trzeba zrobić, by dokonać przekształcenia
i jakie korzyści może ono przynieść przedsiębiorcy? Sprawdźmy.
Przedsiębiorca będzie spółką
Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Wskutek
przekształcenia przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
straci status przedsiębiorcy i stanie się jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.
Ten podstawowy skutek nastąpi z dniem przekształcenia, tj. dniem
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) spółki przekształconej. Z tą chwilą nastąpi zmiana formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej na formę spółki kapitałowej. Po wpisie
do KRS spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy,
sąd rejestrowy będzie zobowiązany do niezwłocznego przesłania
do organu ewidencyjnego, który wpisał przedsiębiorcę do ewidencji
działalności gospodarczej, odpisu postanowienia o wpisie spółki
przekształconej do rejestru. Z kolei organ ewidencyjny zobowiązany
będzie do niezwłocznego wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji
działalności gospodarczej.
Spółka podmiotem praw, które przysługiwały przedsiębiorcy
Spółka, w którą przekształci się przedsiębiorca, z dniem przekształcenia stanie się podmiotem wszystkich praw i obowiązków, które
przed przekształceniem przysługiwały przedsiębiorcy, za wyjątkiem
praw i obowiązków, które nie mogą być przeniesione zgodnie
z odrębnymi przepisami. W szczególności, co stanowi niewątpliwą
zaletę przekształcenia, powstała w tym trybie spółka pozostanie
podmiotem praw i obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym, wynikających z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych
przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub
decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Przepisy ustawowe lub decyzje o udzieleniu przedsiębiorcy koncesji,
zezwolenia czy ulgi często nie przewidują (lub przewidują w sposób
nieprecyzyjny) postanowienia w zakresie ewentualnego następstwa
prawnego podmiotu, który uzyskał koncesję, zezwolenie lub ulgę.
Wobec tego, podejmując decyzję o przekształceniu, warto zwrócić
się uprzednio do właściwych organów o dokonanie w tym względzie
stosownej interpretacji. Taka interpretacja pozwoli przedsiębiorcy
zminimalizować ryzyko, że gdy dokona przekształcenia, zakres jego
praw i obowiązków administracyjnoprawnych ulegnie zmniejszeniu
na tyle, by uniemożliwiało to prowadzenie założonej działalności
gospodarczej do momentu ponownego uzyskania koncesji, zezwolenia bądź ulgi przez przekształconą spółkę.
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Since July 2011, entrepreneurs conducting business on their own
behalf within the meaning of the law on freedom of economic activity
(sole proprietor) can develop into a limited liability company or a joint
stock company. What is there to do to undertake such conversion
and what benefits it can bring to entrepreneurs? Let's check.
Sole proprietor will become a company
Conversion of a sole proprietor into a capital company is governed
by the Commercial Companies Code (hereinafter CCC). As a result of conversion, entrepreneurs lose their established status as
a sole entrepreneur and become the sole shareholder of a capital
company that has been formed by the conversion. This fundamental result will take place on the day of conversion, i.e. the date
of entry of the company to be converted into the National Court
Register (hereinafter: NCR). At that moment the legal form of business shall change into the form of a capital company. After entry
of the company into the NCR, the registry court ought to submit
a copy of the order of such entry immediately to the registration
authority that entered the entrepreneur into the business register.
In turn, the registration authority is obliged to delete immediately
the entrepreneur from the business register.
Company as the subject of rights the sole entrepreneur used
to enjoy
The company in which the entrepreneur will develop into, will be –
upon the conversion date – the subject of all rights and obligations
that sole entrepreneur used to enjoy before the transformation, with
the exception of rights and obligations that cannot be transferred
according to separate regulations. In particular – what is the unquestionable advantage of the transformation, the company which
is formed in this way will remain the subject of rights and obligations
of an administrative and legal nature, under permits, licenses and
concessions granted to the sole entrepreneur before the conversion, unless the law or the decision to grant such a permit, license
or relief state otherwise. The laws or decisions on granting the
sole entrepreneur licenses, permits or concessions often do not
provide (or provide imprecisely) provisions related to the possible
consequences of the legal succession with regard to a license,
permit or relief. Therefore, when deciding on the conversion, it is
better to ask in advance the competent authorities for an appropriate interpretation in this regard. Such interpretation will allow
entrepreneurs to reduce risk that by making the conversion, the
scope of their rights and obligations of the administrative nature
will be reduced to make it impossible to conduct the business until
the transformed company obtains a license, permit or relief again.

Ulga podatkowa nie przejdzie na spółkę
Z zakresu praw i obowiązków, które w wyniku przekształcenia staną
się prawami i obowiązkami przekształconej spółki, wyłączono ulgi
podatkowe. Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji KSH1, wprowadzającej analizowane przepisy, zasada przejścia praw i obowiązków
nie obejmuje ulg podatkowych, gdyż stosownych rozwiązań nie zawiera Ordynacja podatkowa. Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną,
nie traci wraz z przekształceniem bytu prawnego, nadal pozostaje
on podatnikiem, na którym ciąży obowiązek zapłaty zobowiązań
podatkowych powstałych przed przekształceniem. Przekształcona
spółka kapitałowa nie przejmie również uprawnień przysługujących
osobie fizycznej jako płatnikowi.

Tax relief will not go to the company
Tax credits have been excluded from rights and obligations which,
as the result of the conversion, will become rights and obligations
of the converted company. As indicated in the justification of the
amendment of the CCC1, which has introduced the analyzed legislation, the principle of transition of rights and obligations does not
concern tax credits since the Tax Code does not include appropriate
solutions. When converting, sole entrepreneurs as natural persons
do not lose their legal existence, and they continue to be taxable
persons, who are subject to the payment of tax liabilities arising
prior to the conversion. Furthermore, the converted capital company
does not take over the rights of a natural person as a tax payer.

Jak się przekształcić?
Niestety, procedura przekształcenia ma dość skomplikowany charakter. Chcąc przekształcić formę prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, przedsiębiorca powinien: sporządzić
plan przekształcenia (zawierający m.in. ustalenie wartości bilansowej
majątku przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia i sprawozdanie finansowe
sporządzone dla celów przekształcenia), złożyć oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy (z określeniem typu spółki przekształconej,
wysokości kapitału zakładowego, imion i nazwisk członków zarządu
spółki), powołać członków organów spółki przekształconej, podpisać
akt założycielski (statut) spółki przekształconej oraz uzyskać wpis
w KRS spółki przekształconej i wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zarówno plan przekształcenia, jak i oświadczenie o przekształceniu
przedsiębiorcy muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia będzie podlegał zbadaniu w zakresie
poprawności i rzetelności przez biegłego rewidenta wyznaczonego
przez sąd rejestrowy.
W przypadku przedsiębiorców, którzy, nie mając takiego obowiązku,
nie prowadzili ksiąg rachunkowych, najbardziej kłopotliwe w całej
procedurze przekształcenia może okazać się sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia.

How to convert?
Unfortunately, the conversion procedure has quite a complicated
nature. To convert the form of their business into a capital company,
sole entrepreneurs should: draw up a plan of conversion (for example: to determine the carrying value of the property on a certain day
in the month preceding the preparation of such a conversion plan
and prepare financial statements for the purpose of conversion),
make a statement on the conversion (specifying the type of a company to be converted, the amount of share capital, names of board
of directors), appoint members of the company to be converted,
sign a memorandum (the statute) of the transformed company as
well as gain an entry of the transformed company into the National
Court Register and gain the deletion of the sole entrepreneur from
the Business Activity Central Register and Information Record.
Both the conversion plan and the statement of the conversion
of the entrepreneur must be prepared in the form of a notarial
act. The conversion plan will be subject to examination as to the
correctness and accuracy by an auditor appointed by the court
of registration.
In case of entrepreneurs who have had no obligation to keep
books of accounts, the preparation of financial statements for the
conversion might be the most troublesome in the whole process.

Korzyści z przekształcenia
Podstawową korzyścią z przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę
kapitałową jest zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskutek
przekształcenia, odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy całym
jego majątkiem zostanie zastąpiona przez odpowiedzialność spółki,
względnie (przy spółce z o.o.) subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu spółki. Przedsiębiorca, który po przekształceniu staje
się wspólnikiem spółki przekształconej co do zasady, nie będzie
ponosił odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę.
Za zobowiązania powstałe przed przekształceniem, przedsiębiorca
będzie odpowiadał solidarnie ze spółką przez okres 3 lat, licząc od
dnia przekształcenia. Niewątpliwą zaletą przekształcenia formy prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest także
możliwość pozyskania dodatkowego kapitału w drodze zaoferowania
udziałów (akcji) nowym wspólnikom (akcjonariuszom) i pokrycie
z uzyskanych w ten sposób środków finansowych kosztów nowych
inwestycji. Przekształcenie takie otwiera także drogę do dalszego
przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności w inne spółki
handlowe, w tym spółki osobowe.
Wprowadzone do KSH przepisy stworzyły dla przedsiębiorców alternatywę dla wnoszenia aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.
Brak automatyzmu w zakresie przejścia praw i obowiązków przedsiębiorcy na spółkę, do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo,
prowadzi do wniosku, iż dla przedsiębiorcy, chcącego prowadzić
działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, właściwsze
jest zastosowanie procedury przekształcenia z KSH.
1) Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, (Dz. U. Nr 106, poz. 622)
dostępne na http://orka.sejm.gov.pl.

Benefits of conversion
The primary benefit of conversion of the entrepreneur into a capital
company is the change in rules for liabilities related to the economic
activity. As a result of the conversion, the personal responsibility
of sole entrepreneurs with all their assets will be replaced by the
responsibility of a company, or (in a limited liability company) by
a subsidiary liability of the board of directors. As a general rule,
entrepreneurs who are to become the shareholder of the transformed company after the transformation will not be responsible
for liabilities incurred by the company. However, entrepreneurs will
be jointly and severally liable along with their companies for their
obligations that have arisen before the conversion for 3 years from
the date of conversion. Undoubtedly, an important advantage of the
conversion of the economic activity form into a capital company
is the ability to raise additional capital by offering shares to new
shareholders to cover the new investment costs from funds generated in this way. Such conversion opens the way for the further
transformation of the legal form of business into other commercial
companies, including partnerships.
The provisions introduced into the CCC have provided an alternative
for sole entrepreneurs to make contribution in-kind of their business
to the capital company. The lack of automatism in the transition
of the entrepreneur’s rights and obligations into the company to
which has been made contribution in-kind leads to the conclusion
that for entrepreneurs who wish to run their business in the form
of a limited liability company, the application of the conversion
procedure anticipated by the CCC is more appropriate.
1) Justification of the draft law of 25 March 2011 on reducing administrative barriers
for citizens and businesses, (Journal of Laws No. 106, item 622) available on
http://orka.sejm.gov.pl
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Newsletter przedsiębiorcy
Przegląd najnowszego orzecznictwa i zmian w prawie
Business Newsletter. The review of recent judicial decisions
and changes in legislation
Krzysztof Rubas

Aplikant radcowski w Kancelarii prawnej MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY
Trainee solicitor at MAJCHRZAK BRANDT AND PARTNERS Legal Office

Z wokandy

From the cause list

Ubezpieczyciel zapłaci z OC za prawnika
Dnia 13 marca 2012 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie
z którą uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez
osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez
poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej
sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy
z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze
zm.). Uchwała otwiera więc drogę do żądania od ubezpieczycieli
w ramach naprawienia szkody z OC także kosztów profesjonalnej
pomocy prawnej (np. radcy prawnego), które poszkodowany poniesie w sporze przed ubezpieczycielem. (sygn. akt: III CZP 75/11).
źródło: http://www.sn.pl

Insurer will pay for a lawyer from the third party insurance
On 13 March 2012, the Supreme Court adopted a resolution according
to which the reasonable and necessary expenses of legal assistance
provided by a person having necessary qualifications, incurred by
a victim in the pre-proceedings conducted by the insurer, may, in the
specific circumstances, be damage to property under the compulsory
liability insurance of the owners of motor vehicles (art. 36. 1 of the Act
of 22 May 2003 on compulsory insurance, Insurance Contingency
Fund and Polish Motor Insurers' Bureau (Journal of Laws, No. 124,
item 1152 as amended). Thus the resolution opens the way to demand
from the insurers to readdress the damage claims within the third
party insurance, including the cost of professional legal assistance
(e.g. legal advisor), that the victim may incur in a dispute with the
insurer. (no. ref.: III CZP 75/11).
source: http://www.sn.pl

ZUS nie odbierze świadczenia po latach
Dnia 28 lutego 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art.
114 ust 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny
z konstytucją, naruszając zasadę zaufania obywateli do państwa
i stanowionego przez nie prawa. Wskazany przepis ustawy pozwalał
organom rentowym w nieograniczonym zakresie weryfikować prawomocne decyzje emerytalne lub rentowe. Trybunał jasno wskazał,
iż nie może być tak, że organ po upływie kilku czy kilkunastu lat,
w reakcji na stwierdzenie nieprawidłowości w procesie ustalania
prawa do świadczeń uzyskuje „doraźny instrument” umożliwiający
nieograniczoną w czasie weryfikację świadczeń. Sytuacja, w której
możliwe jest pozbawienie prawa do emerytury lub renty wskutek
uznania, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia
takiego prawa, oznacza naruszenie zasady zaufania obywateli
do państwa i stanowionego przez nie prawa. (sygn. akt: K 5/11)
źródło: http://trybunal.gov.pl
Kurator może złożyć wniosek o rozwiązanie spółki z o.o.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 marca 2012 roku wskazał,
że kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 KC dla spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (kurator powołany dla spółki
wobec braku organów, przez które spółka mogłaby prowadzić swoje
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Social Insurance Company will not take away pension benefits
after years
On 28 February 2012 the Constitutional Court ruled that article 114
paragraph 1a of the Act from 17 December 1998 on retirement and
pensions from the Social Insurance Company is unconstitutional
because it violates the principle of citizens' trust in the state and its
laws. The above-mentioned provision of the Act allowed the social
authorities to verify unlimitedly the final decisions related to retirement
and disability pensions. The Court clearly indicated that there could
not be such a situation that the body after several years, in response
to found irregularities in the process of determining the entitlement to
pension benefits, would be given "an ad-hoc tool" that would allow to
verify those benefits unlimitedly. A situation in which it is possible to
exclude people from entitlement to retirement or disability pensions
due to the recognition that the submitted evidence did not provide
a basis for establishing such a right, is an infringement of the principle
of citizens' trust in the state and its laws. (no. ref.: K 5/11)
source: http://trybunal.gov.pl
Administrator may request the termination of a limited liability
company
The Supreme Court in its resolution of 8 March 2012 indicated that
administrators appointed for limited liability companies on the basis
of art. 42 § 1 of the Civil Code (attorney appointed for the company
in the absence of its bodies, by which it could conduct its affairs)

sprawy) może, jeżeli został do tego umocowany, wystąpić do sądu
w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie.
Uchwała wyjaśnia rozbieżności, jakie powstały na tle stosowania
art. 42 KC i art. 271 KSH. Drugi z tych przepisów nie wskazuje
bowiem kuratora w katalogu osób władnych do złożenia wniosku
o rozwiązanie spółki, z kolei art. 42 KC – w ramach uprawnień
kuratora wymienia czynności zmierzające do otwarcia likwidacji
spółki (które musi być poprzedzone rozwiązaniem spółki). Zgodnie
ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sąd Najwyższy – uprawnienie kuratora ustanowionego dla spółki z o.o. do zgłoszenia
wniosku o rozwiązanie spółki będzie zależało od umocowania go
do tej czynności. Szczegółowy zakres umocowania kuratora określa
natomiast zaświadczenie wydawane mu przez sąd rejestrowy na
podstawie art. 604 KPC. (sygn. akt: III CZP 95/11).
źródło: http://www.sn.pl

may, if they have been empowered to, apply to the court on behalf of
the company he represents to request its termination. The resolution
explains the discrepancies that have arisen from the application of
art. 42 of the Civil Code and art. 271 of the Commercial Companies
Code. In fact, the latter one does not indicate administrators in the
catalogue of persons entitled to apply for the company’s termination,
on the other hand, art. 42 of the Civil Code – under the authority of an
administrator – lists steps that aims at starting the liquidation of such
a company (that must be preceded by its termination). According
to the position presented by the Supreme Court – the entitlement of
administrators appointed for the limited liability company to apply to
terminate the company will be dependent on their mandate to do so.
The detailed scope of mandate administrators may enjoy is specified
within the certificate issued to them by the court of registration pursuant to art. 604 of the Code of Civil Procedure. (no. ref.: III CZP 95/11).
source: http://www.sn.pl

Zmiany w prawie
Rynek nieruchomości
Dnia 29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377). Ustawa wprowadza m.in.: tryb i nowe zasady zawierania umów deweloperskich
(w tym przedwstępnych) pomiędzy nabywcą lokalu lub domu jednorodzinnego a deweloperem, określa treść umowy deweloperskiej,
prawa i obowiązki stron umowy (w tym prawo odstąpienia od umowy
deweloperskiej), środki ochrony nabywców (zamknięte i otwarte
mieszkaniowe rachunki powiernicze z gwarancjami bankowymi
bądź gwarancjami ubezpieczeniowymi), zasady postępowania ze
środkami nabywcy w przypadku ogłoszenia upadłości deweloperów,
a także przepisy karne wobec nieuczciwych deweloperów. Regulacja
ma zapobiegać nadużyciom w procesie zawierania i wykonywania
umów deweloperskich oraz chronić prawa nabywców w przypadku
upadłości deweloperów.
Timeshare
Dnia 28 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370). Ustawa
szczegółowo określa zasady i tryb zawierania między przedsiębiorcą
a konsumentem czterech rodzajów umów, tj. umów timeshare,
umów o długoterminowy produkt wakacyjny, umów pośrednictwa
w odsprzedaży timeshare oraz umów o uczestnictwo w systemie
wymiany. Przez umowę timeshare ustawa nakazuje rozumieć
umowę zawieraną na okres dłuższy niż rok, na podstawie której
konsument odpłatnie uzyskuje prawo do korzystania z co najmniej
jednego miejsca zakwaterowania w okresach wskazanych w umowie. Timeshare ściśle wiąże się z rynkiem usług turystycznych,
pozwalając uzyskać konsumentowi uprawnienie np. do cyklicznego
korzystania z apartamentu w atrakcyjnej turystycznej miejscowości,
bez konieczności każdorazowego poszukiwania odpowiedniego
zakwaterowania. Nowa regulacja poszerza obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi na rynku timeshare, wprowadzając
w tym zakresie szerszą ochronę dla konsumentów.
Newsletter ma charakter wyłącznie informacyjny.
Do opracowania newslettera wykorzystano informacje urzędowe i uzasadnienia projektów aktów prawnych
udostępnione na stronach internetowych właściwych resortów, Sejmu i Prezydenta RP.

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

Changes in the law
The real estate market
On 29 April 2012, the Law of 16 September 2011 on the protection
of the rights of the purchaser of a dwelling or a detached house
will enter into force (Journal of Laws, No. 232, item 1377). The Act
introduces, among others: procedure and new rules for development
agreements (including preliminary agreements) between a purchaser
of a dwelling or a detached home and a developer, it also defines
the content of a development agreement, the rights and obligations of the parties to the contract (including the right to terminate
the development agreement), protection measures of purchasers
(closed and open residential escrow account with bank or insurance
guarantees), procedures related to purchasers’ fund in the event of
developers’ bankruptcy, and penal provisions against unfair developers.
The regulation is to prevent fraud in the process of conclusion and
performance of development agreements and to protect the rights
of purchasers in case of developers’ bankruptcy.
Timeshare
On 28 April 2012, the Law of 16 September 2011 on timeshare
will enter into force (Journal of Laws, No. 230, item 1370). The Act
specifies the principles and procedures for the conclusion of four
types of agreements between a trader and a consumer, i.e. timeshare contracts, contracts for long-term holiday product, contracts
for timeshare resale brokerage and contracts for participation in the
exchange system. By the timeshare agreement the Act understands
the contract that is concluded for a term exceeding one year, under
which a consumer, for a fee, acquires the right to use at least one
housing facility for periods indicated in the contract.Timeshare is closely
associated with the market of tourist services, allowing the consumer
to gain the right to e.g. periodic use of an apartment in an attractive
tourist location without having to search for suitable accommodation each time. The new regulation expands the responsibilities of
service providers in the timeshare market, introducing more extensive
protection for consumers.
Newsletter is for informational purpose only.
Newsletter is based on official information and justification for projects of legal acts available on the websites
of the relevant ministries, the Sejm and the President.

Blue pages in eurolot.com magazine are developed in cooperation
with experts on providing legal advice for entrepreneurs at
MAJCHRZAK BRANDT AND PARTNERS, Legal Office.
Read more on www.mbwnet.pl
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Cel: przewidzieć nieprzewidywalne
Objective: to predict unpredictable

2 września 1666 roku w piekarni przy ulicy Pudding Lane w Londynie wybuchł pożar, w wyniku
którego zostało zniszczonych 13 200 budynków, 44 siedziby gildii i 87 kościołów, w tym katedra
św. Pawła. Spłonęło ⅔ powierzchni miasta. / September 2, 1666 in a bakery in Pudding Lane Street
in London a fire broke out causing damage to 13 200 buildings, 44 guildhalls and 87 churches, including
the Cathedral of St. Paul. ⅔ of the city was burned.

Piekarnia, wysokie temperatury, wokoło wyłącznie drewniana zabudowa, porywisty wiatr. Trzysta lat temu nikomu nie przyszło do głowy, że
jedna iskra w tym miejscu może spowodować wielkie straty dla całej
społeczności Londynu. Od tego czasu wiele się zmieniło.

Bakery, high temperatures, only wooden buildings around, gusty
wind. Three hundred years ago no one would have thought that
a spark in this area might have resulted in great losses for the entire
community of London. Much has changed since then.

W 2012 roku do małej piekarni położonej w londyńskim okręgu Hackney
przychodzą przedstawiciele straży pożarnej z London Fire Brigade (LFB).
Rozmawiają z właścicielem i pracownikami o zagrożeniach, systemach
zabezpieczeń i postępowaniu w sytuacji pożaru, sprawdzają czujniki
dymu. Pracownicy londyńskiej straży nieprzypadkowo znaleźli się z wizytą
w tym okręgu miasta. Jest on jednym z najbardziej narażonych na pożary
w całym Londynie. Udało się wyselekcjonować go dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom informatycznym wdrożonym w LFB.

In 2012, a small bakery located in the London borough of Hackney,
the representatives of the fire department from London Fire Brigade
(LFB) come to visit it. They talk with the owner and employees
about the risks, security systems and fire procedures, they check
smoke detectors. Employees of London fire brigade have paid the
visit in this borough purposefully. It is one of the most vulnerable
to fires area in London. It has been successfully selected owing
to innovative IT solutions implemented by LFB.
Advanced analytics in action
The fire service in London have been undertaking similar prevention activities for
years, but with the existing staff it would
take a few dozen of years to raise public
awareness, pay all home safety visits and
check fire alarm systems.
Thanks to detailed profiling and analysing the fire data, LFB today can take advantage of a precise map of city areas of
highest risk of fire. These are the locations
firefighters visit in the first place, laying emphasis on preventive actions. Accurate risk
prediction not only has helped the organization save 8% of so precious time, but
above all it has contributed to more efficient
rescue of life and property of more than
seven million residents of London.

Zaawansowana analityka w akcji
Straż pożarna w Londynie już od lat prowadziła podobne działania
prewencyjne, ale przy stanie osobowym, jakim dysponuje, uświadamianie mieszkańców, kontrole lokali i zabezpieczeń zajęłyby dobre
kilkadziesiąt lat.
Dzięki analizie danych o pożarach i szczegółowemu profilowaniu
mieszkańców, dziś LFB dysponuje precyzyjną mapą obszarów miasta
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Putting out fires before they start
The market is sometimes just as unpredictable as the fire, therefore institutions and
companies need tools to get to know their
customers better, understand their needs
and respond to them in advance. They
also look for solutions that will enable them to protect to a greater
extent their customers’ and their own interests.
Banks offering credit card payment services and their consumers
alike are daily exposed to thousands phishing attacks. Globally,
it brings huge losses for service providers. By using SAS Fraud
Management HSBC is able to detect fraud in payments in real
time. This solution helps the bank with the ongoing monitoring of

advertorial

o najwyższym stopniu ryzyka pożarowego. To właśnie te miejsca strażacy odwiedzają
w pierwszej kolejności, kładąc nacisk na działania profilaktyczne.
Precyzyjne prognozowanie zagrożeń nie tylko pomogło organizacji zaoszczędzić 8%
tak cennego czasu, ale przede wszystkim przyczyniło się do bardziej skutecznego
ratowania życia i mienia ponad siedmiu milionów mieszkańców Londynu.
Gaszenie pożarów zanim wybuchną
Rynek bywa równie nieprzewidywalny jak ogień, dlatego instytucje i firmy potrzebują
narzędzi, które pozwolą lepiej poznać klientów, zrozumieć ich potrzeby i zareagować
na nie zawczasu. Szukają również rozwiązań, które pozwolą w większej mierze chronić
interesy swoich klientów oraz własne.
Banki, oferujące usługi płatności kartami kredytowymi oraz ich klienci są codziennie
narażeni na tysiące prób wyłudzenia. W skali globalnej usługodawcom przynosi to
ogromne straty. Dzięki zastosowaniu SAS Fraud Management bank HSBC może
wykrywać nadużycia w płatnościach w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to pomaga
bankowi w bieżącym monitorowaniu 100% transakcji dokonywanych przez mieszkańców USA, Europy i Azji.
Wykorzystanie zaawnsowanych rozwiązań analitycznych, pozwala HSBC być zawsze
o krok przed osobami próbjącymi wyłudzić pieniądze.
Wyzwanie – precyzyjne prognozowanie
Analityczne spojrzenie w bliższą i daleką przyszłość pozwala w wielu branżach
zoptymalizować dystrybucję. Ze względu na specyfikę i rodzaj świadczonych usług,
rynek energetyczny pozostaje w gronie najmocniej zainteresowanych dokładnością
i dostępnością tworzonych prognoz.
Kiedy w ostatniej dekadzie znacząco wzrosła populacja stanu Północna Karolina,
zwiększyło się tam również zużycie energii elektrycznej. Zrzeszająca 26 niezależnych
dostawców energii North Carolina Electric Membership Corp (NCEMC) dostarcza
prąd prawie do miliona mieszkańców regionu. Przed skorzystaniem ze szczegółowych
prognoz SAS tylko 50% zasobów NCEMC sprzedawała odbiorcom prywatnym.
Energię elektryczną trudno przechowywać w sieci, stąd tak kluczowe dla biznesu
dostawców jest planowanie jej przesyłu do miejsc o największym zapotrzebowaniu.
Dzięki wdrożeniu narzędzi SAS, służącym symulacji i modelowaniu NCMEC może
lepiej wyslekecjonować obszary o większym potencjale. Czas skutecznej progozy
skrócił się z sześciu tygodni do kilku godzin, a uzyskane w ten sposób oszczędności
już zwracają koszt inwestycji.
Wsparcie poprzez transfer wiedzy i technologii
Od 1976 roku na świecie, a od 20 lat w Polsce SAS Institute pomaga firmom ze
wszystkich branż budować przewagę konkurencyjną. Wdrożenia rozwiązań analityczno-raportowych pozwalają usprawnić proces decyzyjny organizacji, prognozować
zachowania konsumentów, oceniać ryzyko i błyskawicznie reagować na zmiany.
Informacje, które otrzymują managerowie i zarząd, pozwalają na wybór optymalnych
wariantów przyszłego działania.
Czy więc warto zainwestować w zaawansowaną analitykę? Jakie korzyści
może to przynieść?
Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w kolejnych wydaniach. Wszystkich,
którzy chcieliby poznać je już teraz, zapraszamy na stronę: www.sas.com/poland/fly

100 percent of transactions carried out by residents
of the U.S., Europe and Asia. The use of advanced
analytical solutions, allows HSBC to be always one
step ahead of people trying to extort money.
Challenge – precise forecasting
The analytical look into the near and distant future
may, in many industries, optimize the distribution.
Due to the nature and type of service provided the
energy market remains among the most interested
in accuracy and availability of forecasts.
When the population of the state of North Carolina
has increased significantly in the last decade, electricity consumption has risen as well. North Carolina
Electric Membership Corp (NCEMC) that brings
together 26 independent energy suppliers provides
electricity to nearly a million people in the region.
Before benefiting from the detailed forecasts by SAS,
NCEMC used to sell to private customers only 50
percent of its resources.
Electricity is difficult to store in the network, hence
the key for business suppliers is to plan its transmission to areas of the greatest demand. By implementing SAS tools for simulation and modelling,
NCMEC is able to select areas of greater potential
more precisely. Forecast effective time has been
shortened from six weeks to a few hours and the
savings achieved in this way have already covered
the cost of investment.
Support through knowledge and technology
transfer
Since 1976 worldwide and for 20 years in Poland,
SAS Institute has been helping companies in all industries to build competitive advantage. Implementation
of analytical and reporting solutions enable organizations to improve their decision-making process,
predict consumer behaviour, assess risk and respond
promptly to changes. The information the managers
and board members receive allows for selection of
optimal variants of future action.
So is it worth investing in advanced analytics?
What benefits may it bring?
The questions will find answers in the next editions.
All those who would like to know them now please
visit: www.sas.com/poland/fly

Jak złapać za rękę złodzieja energii
w milionowym mieście? Który piłkarz
będzie w życiowej formie na Euro?
Czy puste konto klienta banku oznacza
koniec zakupów?

How to catch an energy thief red-handed
in a city of one million people? Which
player will be in his best form at Euro?
Does an empty bank account mean
the end of shopping for a customer?

Inne, równie innowacyjne zastosowania rozwiązań
SAS przybliżymy w kolejnych wydaniach magazynu.

We will describe other equally innovative applications
of SAS solutions in future editions of the magazine.
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Diabeł tkwi w... systemach
The devil is in the… systems

Co drugi sprzedany w 2011 roku w Polsce telefon był smartfonem.
To urządzenia bardzo podobne do siebie pod względem obsługi
i możliwości. Jest jednak pomiędzy nimi kilka różnic wynikających
z zastosowania różnych systemów operacyjnych, które stanowią
„mózg” każdego smartfona. / Every second phone sold in 2011

in Poland was a smartphone. These devices are very similar to each
other in terms of service and capabilities. However, there are some
differences between them that mainly arise from the use of different
operating systems, which are the "brain" of each smartphone.

Witold Tomaszewski
iOS jest systemem, który dostępny jest w telefonach tylko jednego producenta – Apple. Sklep
z aplikacjami ma ponad pół miliona pozycji.
To, co wyróżnia iOS, to bardzo szczelny ekosystem, który z jednej strony ogranicza twórców aplikacji, nie pozwalając im wprowadzać
większych zmian w podstawowym wyglądzie
systemu, z drugiej zapewnia w ten sposób dużą
stabilność pracy telefonu. Aplikacje można zainstalować tylko z oficjalnego sklepu AppStore,
co gwarantuje, że ryzyko infekcji telefonu wirusem jest praktycznie zerowe.

Android na tle konkurencji wyróżnia
się tym, że obecny jest w portfolio
smartfonów wielu producentów.
Telefon z tym systemem może być
zarówno prosty i tani (500 zł), jak
i zaawansowany i doskonale wykonany (za 2500 zł). Ta różnorodność
ma też swój minus, bo nie wszystkie
z ponadpółmilionowej rzeszy aplikacji
dostępnych w Android Market będą
tak samo działały na każdym telefonie
i w takim samym stopniu obciążały
system. Google jest też daleko mniej
niż Apple restrykcyjny, jeżeli chodzi
o aplikacje, i pozwala instalować także
te spoza oficjalnego sklepu. Wygląd
systemu można zmienić nie do poznania, można dodać telefonowi funkcje,
które czynią z niego potężne narzędzie. Ten „luz” powoduje jednak większe narażenie na potencjalne wirusy.
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Android differentiates itself versus competition with the fact that it is present in
the portfolio of many smartphone producers. A phone with this system can
be both simple and cheap (500 PLN),
as well as advanced and of exceptional
quality (for 2500 PLN). Such a variety
has also its minuses, because not all
applications from over half a million available on Android Market will work in every
phone in the same way, contributing to
the same degree to the system load.
Google is also far less restrictive than
Apple when it comes to applications,
and it lets its users download also those
applications that do not come from the
official store. The system appearance
might be changed beyond recognition;
there is a possibility to advance the
phone with new features and they will
make it a powerful tool. This ‘backlash’
results in greater exposure to potential
viruses.

iOS is a system that is available only in smartphones delivered by one producer – Apple.
The store with applications has over half a million of items. What distinguishes iOS, it is a very
tight ecosystem. On the one hand it limits the
application developers not allowing them to
introduce major changes in the basic design of
the system, and on the other hand, it provides
a high stability of the phone. Applications can
be downloaded only from the official AppStore,
which ensures that the risk of mobile phone
virus infection is virtually nil.

Microsoft z najnowszą wersją swojego systemu
dla smartfonów – Windows Phone 7 – wszedł
na rynek najpóźniej. Producent ten pokazał
bardzo ciekawy, konsekwentnie stosowany
interfejs. Jego zaletą są „żywe kafelki”, które
pokazują stan aplikacji i telefonu, oraz przesuwane w lewo i prawo ekrany pojedynczych

aplikacji, które sprawiają, że nawet na małym
ekranie bardzo wygodnie się z nich korzysta.
Ten sam interfejs będzie stosowany w Windows
8 – systemie dla PC-tów. Market z aplikacjami
dopiero się rozwija, na razie ma w swoim katalogu niewiele ponad 60 tys. aplikacji – podobnie jak w wypadku iOS można je instalować
tylko z oficjalnego sklepu. Telefony z WP7 ma
w swojej ofercie kilku producentów, do grona
których dołączyła ostatnio Nokia.

BlackBerry to system, który opanował przede
wszystkim korporacje. Ma świetną obsługę
poczty i darmowy komunikator. Smartfony firmy
RIM są skierowane głównie do tych, którzy
wysyłają dużo wiadomości i dla których ważny
jest stały kontakt mailowy – dlatego te telefony
bardzo często posiadają fizyczną klawiaturę,
która jest o wiele wygodniejsza od ekranowej. AppWorld, czyli sklep z aplikacjami dla
BlackBerry, ma zaledwie kilka tysięcy aplikacji
i nie zapowiada się na dynamiczny ich przyrost.

BlackBerry is a system that primarily has seized
corporations. It has an excellent email service
and a free communicator. RIM smartphones are
addressed mainly to those who send a lot of text
messages and for whom regular email contact is
of great importance – that’s the reason why these
phones often have a physical keyboard, which
is much more convenient than an on-screen
keyboard. AppWorld, the applications store for
BlackBerry, has merely a few thousand applications and do not promises a dynamic growth.

Microsoft's latest version of its system for smart phones – Windows
Phone 7 – has entered the market
at the latest. The producer made a
very interesting, consistently applied
interface. It is based on "live tiles" that
show the status of the application
and the telephone, and on application
screens that can be moved to the left
and right what makes them very comfortable to use even on small screens.
The same interface will be used in
Windows 8 – a system designed for
PCs. The Microsoft applications market is just growing, yet it has a little
more than 60 thousand applications
in its catalogue – as in case of iOS
they can be downloaded only from the
official store. Phones with WP7 are
offered by several producers, with one
of them being recently Nokia.

Symbian to jeden z pierwszych systemów operacyjnych dla smartfonów, który przez wiele lat królował na rynku. Nokia w pewnym
momencie mocno zaspała i wydaje się, że postawiła na tym systemie krzyżyk, wybierając finalnie Windows Phone. Jest to jednak
system ciekawy, a telefony wykonane na najwyższym poziomie nie
tylko jakościowym, ale i pod względem parametrów technicznych.
W sklepie z aplikacjami jest dostępnych kilkaset tysięcy aplikacji.

Symbian is one of the first operating systems for smartphones that
has dominated the market for many years. At some point, Nokia has
overslept and missed an opportunity. It seems that the company has
resigned from this system and finally has chosen Windows Phone.
However, this is an interesting system, and offers phones not only
of the highest quality, but also qualititative in respect of technical
parameters. In the application store there are available hundreds of
thousands of applications.

Kupując smartfon, należy pamiętać o jednym – większość aplikacji
do poprawnego działania potrzebuje połączenia z internetem.
Wybierając „inteligentny telefon”, należy dokupić także pakiet transmisji danych, aby uniknąć niemiłego rozczarowania rachunkiem.

Buying a smartphone, remember about one thing – the majority of
applications require an Internet connection to work properly. So when
you choose your "smartphone", you should buy a data package as
well, to avoid unpleasant disappointment with the bill.
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Witaj w domu / Welcome home
smacznego / tasty

Zaparz „100% aromatu”

w domowej filiżance
Brew "100% flavour" in the cup at home
Czy można w domowych warunkach zaparzyć filiżankę dobrej kawy,
nie będąc posiadaczem ekstremalnie drogiego sprzętu?
Odpowiedź jest bardzo prosta: TAK! / Is it possible to brew a good
cup of coffee at home without the extremely expensive equipment?
The answer is very simple: YES!

Kofeina Team

W poprzednim artykule przedstawiliśmy charakterystykę dobrej, ekologicznej kawy segmentu Speciality Coffee. Tym razem zajmiemy
się najważniejszymi czynnikami, wpływającymi na
jakość naparu w filiżance. Jakość naparu zależy
od kilku bardzo istotnych czynników:
• profilu palenia kawy
• grubości zmielenia ziaren
• temperatury wody
• jakości wody
• czasu parzenia.
Profil palenia kawy
Palenie kawy to wielka sztuka wydobywania z ziaren tego, co
najlepsze. Od jego stopnia zależy smak kawy, a dokładniej –
kwaskowość i goryczka. Jasno palona kawa charakteryzuje
się bogatszym aromatem i delikatną goryczką, z kolei ciemno
palona charakteryzuje się mocniejszym smakiem, z wyraźnie
odczuwalną goryczką. Im ciemniej palona kawa, tym zawartość
lotnych substancji aromatycznych jest mniejsza, a na pierwszy plan
wysuwa się nieprzyjemna gorycz. Radzimy unikać bardzo ciemnego
palenia (tzw. sycylijskiego), gdy ziarna pokrywa charakterystyczna
błyszcząca warstwa złożona z olejków eterycznych i cukrów. Jeżeli
było to palenie przemysłowe, bardzo prawdopodobne jest to, że
w kawie powstaną bardzo szkodliwe produkty pirolizy.
Mielenie
Najważniejsze, żeby kawę mielić bezpośrednio przed jej parzeniem. Badania dowodzą, że już po 5 minutach od zmielenia kawa
traci około 60% aromatów. Dlatego też najlepszym przyjacielem
kawosza powinien być młynek, nie ekspres czy inne urządzenie
służące do parzenia kawy. Należy pamiętać, że im drobniej kawa
będzie zmielona, tym szybciej będzie przebiegała jej ekstrakcja.
Lepiej wyciągnąć z szafki „babciny” ręczny żarnowy młynek niż
kupować mieloną kawę w sklepie.
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In the previous article we presented
the characteristics of good, organic
Specialty Coffee segment. This time
we will deal with the most important factors affecting the quality of the infusion in
the cup. The quality of coffee depends on
several very important factors:
• Roast profile
• Grinding thickness
• Water temperature
• Water quality
• Brewing time
Roast profile
Coffee roasting is a great art of extracting what is the
best from the seeds. The taste of coffee, more specifically its bitterness and acidity, depends on the degree of
coffee roasting. Light roast coffee has got a richer aroma
and delicate bitterness, while dark roast enjoys a stronger
flavour, with distinctive bitterness. The darker roast coffee is,
the fewer volatile aromatic substances it carries, with unpleasant
bitterness coming to the fore. We advise you to avoid roasting
your coffee very dark (the Sicilian way), since the grains will be
coated over with a characteristic glossy layer of essential oils and
sugars. If it is industrial roasting, it is highly probable that very
harmful pyrolysis products will be released in coffee.
Grinding
The key is to grind coffee immediately before brewing. Studies
show that within 5 minutes of grinding, coffee loses about 60% of
its aromatics. Therefore, the best friend of a coffee lover should
be a coffee grinder, not a coffee maker or other device for brewing
coffee. Keep in mind that the finer the coffee is ground, the more
quickly it can be extracted. It would be better to pull out your
"granny’s" manual grinder from the cupboard than buy ground
coffee in the store.

Temperatura
Co dla niektórych wydaje się być dziwne, zmielonej kawy nie
powinno się, a nawet nie wolno, zalewać wrzątkiem! Dobrym
punktem wyjścia w przypadku kawy jest temperatura ok. 90°C.
W zależności od regionu, z jakiego pochodzi kawa, czasem wymagana temperatura będzie oscylowała w granicach 75-80°C,
a czasem w 90-94°C.
Jakość wody
Woda to 98% naparu! Nawet jeśli spełniamy wszelkie inne warunki,
wpływające na jakość napoju, a zapomnimy o tym elemencie, to
cały wysiłek może pójść na marne. Co ważne, woda używana
do parzenia kawy powinna być filtrowana, ale nie może być zbyt
miękka. W warunkach domowych idealnie nadają się filtry węglowe.
Woda mineralna nie wchodzi w grę! Zbyt miękka woda sprawi, że
kawa będzie miała płaski i niezbudowany smak. Zbyt twarda woda
nada kawie smak kredowy.
Czas parzenia
W zależności od metody, czas parzenia jest różny. Espresso, ze
względu na bardzo drobne mielenie, charakteryzuje się krótkim
czasem parzenia, z drugiej strony French Press, ze względu na
bardzo grube mielenie, ma długi czas parzenia. Ważne, by przygotowywany napar nie cechował się podekstrakcją – zbyt krótki
czas parzenia (ostry, trawiasty smak) oraz nadekstrakcją – zbyt
długi czas parzenia (gorzki, cierpki smak).
W tym momencie dla większości kawa, jako napój, który na co
dzień pijemy, może wydawać się bardzo skomplikowana w przygotowaniu, a przecież to tylko kawa… W dzisiejszych czasach
rozwija się jednak moda na slow food. Coraz więcej Polaków chce
wiedzieć, co je i co pije. Jesteśmy nawet gotowi czekać na dany
produkt o wiele dłużej niż kiedyś, mając tę świadomość, że będzie
świeży, zdrowy i naturalny. Dlatego zachęcamy do eksperymentów
w domowym zaciszu i odwiedzania kawiarni serwujących kawę
o prawdziwie wysokiej jakości.
W kolejnejnym artykule przedstawimy Państwu alternatywne metody
parzenia kawy. Należą do nich: Aeropress, Dripper V60, Chemex,
French Press, Syphon. Szkoda marnować życie na kiepską kawę!

Temperature
For some people it seems to be strange, but ground coffee should
not be, or even must not be, poured with boiling water! A good start,
if it comes to coffee, is the temperature about 90°C. Depending
on the region the coffee comes from, the required temperature
oscillates between 75-80°C, and sometimes between 90-94°C.
Water quality
Water makes 98% of infusion! Even if we take into account all
other factors affecting the quality of brew, and we forget about
this element, then the whole effort could be wasted. Importantly,
water used for brewing should be filtered, but it cannot be too soft.
Carbon filters are ideal to use at home. Mineral water is not an option! Too soft water will make the coffee taste flat and undeveloped.
However, too hard water will make it taste chalky.
Brewing time
Depending on the method, the brewing time varies. Espresso,
due to a very fine grinding, is characterized by a short infusion
time, on the other hand French Press, due to a very rough grinding, is characterized by a long brewing time. It is important that
a prepared infusion is not marked by under-extraction – too short
brewing time (sharp, grassy flavour) or over-extraction – too long
brewing time (bitter, tart taste).
At this point, for the majority of us coffee as a drink we drink every
day may seem to be quite sophisticated to prepare, and yet it is
only coffee... These days, there is a growing trend for Slow Food.
More and more Poles want to know what they eat and what they
drink. We are even able to wait for a desired product much longer
than ever, being aware that this way it will be fresh, healthy and
natural. That is why we encourage you to make some coffee experiments in the privacy of your home or visit the cafés serving
coffee of a truly high quality.
In the next edition of the article will introduce to you some alternative methods of brewing coffee. These include: Aeropress, V60
dripper, Chemex, French Press, Syphon. It is a pity to waste life
on bad coffee!

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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Kulturalne lądowanie / Cultural landing
do walizki / into the suitcase

Do walizki / Into the suitcase:
płyta / CD

książka / book

NATASHA ST-PIER

ŁUKASZ ZAGROBELNY

Sony Music Entertainment Polska
Premiera: 17 kwietnia 2012
Release date: 17th of April 2012

Ja tu zostaję

Natasha St-Pier, śpiewająca po francusku
Kanadyjka, znana
z takich przebojów
jak „Tu trouveras” czy
„Nos rendez-vous”,
powraca po 4 latach
nieobecności nową
płytą. Ma na koncie
ponad 2 miliony sprzedanych krążków i właśnie zaczyna zupełnie
nowy rozdział swojej kariery. Pop, akustyczny pop, elementy reggae – długo można by
precyzować brzmienie nowej płyty, ale najważniejsze, że „Bonne Nouvelle” to przede
wszystkim optymistyczny i bardzo pozytywny krążek. Promowany przez tytułowy singiel
zestaw zawiera 12 piosenek naładowanych
pozytywną energią, śpiewanych przez 30-letnią
kobietę, która kocha muzykę i pokazuje to
w każdym wyśpiewywanym dźwięku. Życie
jest piękne... a kto nie wierzy, niech szybko
sięgnie po tę płytę!

Po trzech latach
przerwy w nagrywaniu Łukasz
Zagrobelny dokonał nagrań
przełomowych
w karierze – po
raz pierwszy
jego identyfikacja z nowym materiałem jest tak pełna, po
raz pierwszy miał tak duży wpływ na kształt
albumu. Producent płyty Bogdan Kondracki
– znany m.in. ze współpracy z Anią Dąbrowską
i Moniką Brodką – wyczarował brzmienia,
w których rozpoznamy echa najlepszych lat
muzyki popularnej. Nowocześnie zagrane
utwory nawiązują do lat 60. i 70. klimatem,
barwą, a przede wszystkim dobrą wibracją.
Poza hitowym singlem „Ja tu zostaję”, znanym
już z anteny radiowej, na płycie znajdują się
inne przebojowe utwory, tj. „U mnie maj” oraz
wyróżniające się melodyjnością ballady, m.in.
„Obok mnie” i „Nie zapytam cię”.

Bonne Nouvelle

Battlefield 3: Rosjanin
Battlefield 3: The Russian

Sony Music Entertainment Polska
Premiera: 26 marca 2012
Release date: 26th of March 2012

Natasha St-Pier, Canadian singer who sings in
French, known for hits such as "Tu trouveras"
or "Nos rendez-vous" after four years away
returns with her new album. She has sold over
2 million records, and she is just about to start
a new chapter in her career. Pop, acoustic pop,
reggae elements – long one could specify the
sound of the latest album, but the most important fact is that "Bonne Nouvelle" is first of all an
optimistic and very positive release. Promoted
by the title single, it includes 12 songs full of
positive energy, sung by a 30-year-old woman
who loves music and shows it in every note
she sings. Life is beautiful... and who does not
believe it, should reach for this album quickly!
kk

Wydawnictwo / Publishing House: Insignis
Premiera: 18 kwietnia 2012
Release date: 18th of April 2012

After three years of the break in releasing,
Łukasz Zagrobelny has made breakthrough
recordings in his career – this is the first time
when he fully identifies with the material, for
the first time he gave so much influence over
the shape of his album. Bogdan Kondracki,
producer – known e.g. for his music collaboration with Ania Dąbrowska and Monika Brodka
– conjured up the sound, in which we can
recognize the echo of best years of popular
music. Innovatively arranged songs refer to
the 60s and 70s by climate, colour, and above
all, good vibrations. Besides the hit single,
"Ja tu zostaję," already known from the radio,
the album includes other hits, one of them
being "U mnie maj" and some outstanding
melodic ballads such as "Obok mnie" and
"Nie zapytam Cię".
kk
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Fot. Wydawnictwo Insignis

Fot. Sony Music Entertainment Polska

Fot. Sony Music Entertainment Polska

Andy McNab

Ja tu zostaję

Być może, gdyby
zachował nieco
więcej powściągliwości, wciąż pracowałby w Specnazie,
na jakiejś cywilizowanej placówce,
rekompensując
sobie lata bezgranicznego poświęcenia i bezwzględności; być może
wtedy odzyskałby
choć trochę utraconego człowieczeństwa…
Książka wyszła spod pióra znanego brytyjskiego pisarza i byłego żołnierza sił specjalnych
SAS, Andy’ego McNaba. Jego doświadczenie,
wykorzystane przy tworzeniu gry Battlefield
3, przeniosło ją na absolutnie niedościgniony
poziom realizmu. Powieść „Battlefield 3” nie
jest prostą fabularyzacją rozgrywki na kartach
książki – to sensacyjno-polityczny thriller wojenny, w którym czytelnik znajdzie wszystko to,
co najlepsze ma do zaoferowania ten gatunek
prozy. Trzymająca w napięciu fabuła nie pozwala oderwać się od lektury.
Perhaps if he had exercised a little more restraint, he would still work in Spetsnaz, or other
civilized institution, compensating for his years
of heroic sacrifice and ruthlessness; perhaps
then he would regain his lost humanity a bit...
The book is written by the famous British author and former SAS specialist, Andy McNab.
His experience used while creating Battlefield 3
has moved the game to an absolutely unprecedented level of realism. The novel Battlefield
3 is not a simple fictionalization of the game
into book pages – it is a political-war-thriller,
where the reader finds all the best this kind
of literature has to offer. A gripping storyline
doesn’t let anyone to tear away from reading.
kk

wybitny / excellent

bardzo dobry / very good

może być / good

słaby / weak

unikać / better to avoid

premiery kinowe / cinema releases
Zaginiona

Lęk wysokości

Gone

High anxiety

Grochów

Dystrybucja / Distribution: Kino Świat
Premiera: 30 marca 2012
Release date: 30th of March 2012

Dystrybucja / Distribution: Kino Świat
Premiera: 20 kwietnia 2012
Release date: 20th of April 2012

Grochów

„Kiedyś nas nie
będzie. Są ludzie
i zdarzenia, które
pomagają nam
przyzwyczaić się
do tej myśli. Bo to
w końcu przychodzi. I to tak jakoś
szybko i zwyczajnie,
jakby zawsze było
obok.” „ Grochów”
Andrzeja Stasiuka
to zbiór opowiadań o tym, co najważniejsze i najtrudniejsze
w życiu człowieka – o pożegnaniu z bliskimi.
Pisarz, w znakomitym stylu, opisuje rozstanie
ze swoją babką, przyjacielem z dzieciństwa,
z ukochanym psem... Po co przychodzimy na
świat? Dlaczego nasi bliscy odchodzą? Jak
poradzić sobie z bolesną rzeczywistością?
Mocne i przejmujące opowiadania, zmuszają
do refleksji nad egzystencją, codziennością
oraz istotą ludzkiego istnienia. A może czas
zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym,
co naprawdę w życiu ważne?
"Once we're gone. There are people and
events that help us get used to the thought.
For it always comes in the end. And somehow it comes fast and just as it has always
been near." "Grochów" by Andrzej Stasiuk
is a collection of stories about what is most
important and most difficult in human life – of
saying goodbye to the loved ones. The writer,
in a superb style, describes the parting with
his grandmother, with his friend from childhood, and with his beloved dog... Why do we
come into the world? Why do our loved ones
go away? How to deal with the painful reality? Powerful and poignant stories force us to
contemplate the existence, everyday life and
the essence of human being. Maybe it’s time
to stop for a moment and think about what is
really important in our life!

Fot. Kino Świat

Fot. Wydawnictwo Czarne

Wydawnictwo / Publishing House: Czarne

Fot. Kino Świat

Andrzej Stasiuk

Pierwszy hollywoodzki thriller złotego dziecka
brazylijskiej kinematografii – Heitora Dhalii,
z jedną z najpopularniejszych młodych aktorek – Amandą Seyfried („Mamma Mia”,
„Wyścig z czasem”). Gdy siostra Jill ginie bez
śladu, zrozpaczona dziewczyna jest przekonana, że porwał ją psychopata, którego ofiarą
sama padła dwa lata wcześniej. Policja nie
podziela jej obaw, podejrzewając Jill o zbyt
bujną wyobraźnię lub zaburzenia osobowości.
Zdeterminowana, a wkrótce też poszukiwana
przez detektywów, Jill postanawia na własną
rękę zdemaskować szaleńca, który sprytnie
zaciera za sobą ślady... U boku Seyfried wystąpili: gwiazda serialu „Dexter” Jennifer Carpenter
i Wes Bentley („American Beauty”).

Poruszająca historia telewizyjnego spikera
Tomka (Marcin Dorociński), którego świetlaną
karierę i poukładane życie rodzinne zakłóca
wiadomość o poważnych problemach ojca
(Krzysztof Stroiński). Czy skoncentrowany dotąd na osobistym sukcesie dziennikarz będzie
w stanie zrozumieć i wziąć odpowiedzialność
za człowieka, z którym znowu połączył go kapryśny los? Twórcy powoli ujawniają tajemnice
bohatera za sprawą wirtuozerskiego montażu
scen współczesnych i zaskakujących retrospekcji autorstwa Jarosława Barzana („Ciało”,
„Testosteron”, „Lejdis”), wysmakowanych zdjęć
Piotra Niemyjskiego („Oda do radości”, „Nie
opuszczaj mnie”) oraz nagrodzonej na festiwalu
w Gdyni charakteryzacji Janusza Kalei.

The first Hollywood thriller made by the
golden child of Brazilian filmmaking, Heitor
Dhalii, with one of the most popular young
actresses – Amanda Seyfried ("Mamma Mia",
"Race Against Time"). When Jill’s sister gets
lost without a trace, the desperate girl is convinced that the psychopath, whose victim she
was two years earlier, has kidnapped her sister.
The police do not share her fears, suspecting Jill of too fertile imagination or personality
disorder. Determined, and soon also wanted
by the detectives, Jill decides on her own to
reveal the madman, who cleverly covers his
tracks. Alongside Seyfried, the movie features
"Dexter" series star, Jennifer Carpenter and
Wes Bentley ("American Beauty").

A moving story of a television presenter, Tom
(Marcin Dorociński) whose bright career and
clean-cut family life has been interfered with the
news of his father’s serious problems (Krzysztof
Stroiński). Does the journalist so far focused on
his personal success will be able to understand
and take responsibility for the man with whom
the capricious fate has joined him again? The
creators slowly reveal the mysteries behind
the character through master postproduction
of modern and surprising flashback scenes
by Jarosław Barzan ("Ciało", "Testosteron",
"Lejdis"), tasteful photos by Piotr Niemyjski
("Oda do radości", "Nie opuszczaj mnie") and
award-winning movie makeup by Janusz Kaleja
recognized at the festival in Gdynia.

kk

kk

kk
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rezerwuj kwiecień / april events

W kwietniu budzimy się z zimowego snu...
In April, we are in full swing!

i rozkręcamy się na dobre! Wiosna przyszła nie tylko za oknami, ale także w wydarzeniach
artystycznych. Przed nami gorące, energetyczne rytmy oraz liryczne i klasyczne propozycje.
Spring has come, not only when you look out the window, but in artistic suggestions as well. These are hot,
energetic rhythms, but also lyrical and classical proposals.

7 kwietnia / The 7th of April
Fot. Live Nation

Chris Botti
w Warszawie / in Warsaw
W ciągu ostatnich trzech dekad Botti nagrywał i występował
z najlepszymi artystami, takimi jak Frank Sinatra, Sting, Josh
Groban, Michael Buble, Paul Simon, Joni Mitchell, John Mayer,
Andrea Bocelli, Joshua Bell oraz Steven Tyler. Chris oraz
jego rewelacyjny zespół występował z wieloma orkiestrami
symfonicznymi w najbardziej prestiżowych obiektach koncertowych, m.in. podczas World Series czy ceremonii rozdania
Nagród Nobla. W kwietniu ulubieniec polskiej publiczności
powraca z koncertem! Płyta Chrisa Bottiego „When I Fall In
Love”, określona przez krytyków jako rewelacyjna, umożliwiła
Bottiemu dotarcie do szerokiej publiczności, która zazwyczaj
sympatyzuje z muzyką pop.

In the past three decades, Botti has recorded and performed
with top artists such as Frank Sinatra, Sting, Josh Groban,
Michael Buble, Paul Simon, Joni Mitchell, John Mayer, Andrea
Bocelli, Joshua Bell and Steven Tyler. Chris and his sensational band performed with many symphony orchestras
in the most prestigious concert facilities, for instance during
the World Series or the Nobel Prize ceremonies. In April, the
favourite of the Polish public returns with his concert! Chris
Botti’s album, When I Fall In Love has been recognized by
critics as a revelation, and let Botti reach a wide audience,
generally opting for pop mainstream.

11, 12 kwietnia / The 11th, 12th of April

Pasion de Buena Vista
w Warszawie, Zabrzu / in Warsaw, Zabrze
Fot. makroconcert

Nie można przegapić występów na żywo grupy Pasion de
Buena Vista. Kubańscy artyści zabiorą w podróż po ekscytujących kubańskich nocach, poprowadzą wzdłuż ulic Hawany,
pokażą rajskie zakątki karaibskich wysp, wszystko po to,
aby poczuć prawdziwą kubańską radość życia. Gwarancją
najwyższej jakości show jest fakt, iż większość z członków
Pasion de Buena Vista występowała z legendarnym Buena
Vista Social Club. Dziś przez większość krytyków zostali
okrzyknięci godnymi ich następcami. Wraz z unikalną mieszanką melancholii i szczęścia, rytmem, który wkrada się pod
skórę, oraz melodią i ruchami, które trafiają prosto do serca,
artyści zapalą ogień kubańskiego pożądania życia.
11 kwietnia – Warszawa, 12 kwietnia – Zabrze

You cannot miss the live performance of Pasion de Buena
Vista. Cuban artists will take you for a journey through the
exciting Cuban nights, they will guide you along the streets of
Havana and show you the heavenly places in the Caribbean
islands, all this to make you feel the real joy of Cuban life.
The highest quality of the show is guaranteed by the fact that
the majority of Pasion de Buena Vista members performed
with the legendary Buena Vista Social Club. Today, most of
the critics have hailed them as worthy successors. With the
unique blend of melancholy and happiness, the rhythm that
slips under the skin, the melody and movements that go
straight to the heart, the artists will light the fire of the Cuban
desire for life.
April 11 – Warszawa, April 12 – Zabrze

22 kwietnia / The 22 of April
th

Fot. materiały organizatora

José Carreras i Edyta Górniak / José Carreras and Edyta Górniak
w Gdańsku, Sopocie / in Gdańsk, Sopot
On – jeden z najważniejszych i najpopularniejszych tenorów ostatniego stulecia. Wszechstronnie uzdolniony, niezrównany zarówno w repertuarze musicalowym, jak i sakralnym. Zanim skończył 30 lat występował na najbardziej
prestiżowych scenach Europy i Ameryki Północnej oraz
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He – one of the most important and most popular tenors
of the last century. Broadly talented, unequalled both in the
repertoire of musicals as well as sacred music. Before he
turned 30, he performed on the most prestigious stages in
Europe and North America and enjoyed the fame other artists

Fot. materiały organizatora

cieszył się sławą, na którą inni pracują całe swoje życie.
Ona – diwa polskiej estrady, mająca na koncie wiele niezapomnianych przebojów. Piękna, niesamowicie zdolna,
obdarzona doskonałym głosem. Koncert w towarzystwie
orkiestry symfonicznej, pod batutą Davida Giméneza, José
Carreras zaprezentuje publiczności największe przeboje muzyki operowej, utwory z legendarnych musicali oraz piękne,
hiszpańskie i włoskie pieśni.

have to work for through their whole lives. She – the Polish
pop diva, successful with lots of unforgettable hits. Beautiful,
exceptionally talented, gifted with a great voice. The concert
will be accompanied by a symphony orchestra, conducted by
David Giménez. José Carreras will present his audience with
the greatest hits of opera music, pieces from the legendary
musicals and beautiful Spanish and Italian songs.

Koncert Marcina Wyrostka / Marcin Wyrostek Concert
Fot. Mateusz Nasternak

w Poznaniu / in Poznań
Po doskonałym przyjęciu najnowszego, platynowego już albumu „Marcin Wyrostek & Coloriage”, czas na trasę koncertową
promującą to wydawnictwo. Artyści zapraszają na wspaniałą
muzyczną podróż dookoła świata. Występ Marcina Wyrostka
i Coloriage to niezapomniane muzyczne doznanie. Muzycy
umiejętnie żonglują emocjami, budując w ten sposób wspaniałą atmosferę. Repertuar koncertu to mieszanka utworów
ludowych, z jazzowymi standardami, klasycznymi i autorskimi
kompozycjami. Koncerty to duża dawka energetycznych rytmów, poczucia humoru i przede wszystkim ogromna radość
płynąca ze wspólnego grania. W kwietniu Marcin wystąpi
jeszcze w siedmiu innych miastach w Polsce.

After the great acceptance of the latest, already platinum album
"Marcin Wyrostek & Coloriage", it’s time for the tour promoting
the release. Artists invite you to a wonderful musical journey
around the world. The performance of Marcin Wyrostek and
Coloriage is an unforgettable musical experience. The musicians skillfully juggle with emotions, thus providing a great
atmosphere. The concert repertoire is a mix of folk pieces with
jazz standards, classical compositions and own songs. The
concerts themselves are a large dose of energetic rhythms,
a sense of humor and above all a great joy taken from playing
together. Apart from Poznań, in April, Marcin will be performing
in other 7 cities in Poland.

2.04. – Jelenia Góra, 11.04. – Kraków, 12.04. – Częstochowa,
13.04. – Dąbrowa Górnicza, 15.04. – Łódź, 22.04. – Poznań,
23.04. – Zielona Góra, 26.04. – Sosnowiec

2.04 – Jelenia Góra, 11.04 – Kraków, 12.04 – Częstochowa,
13.04 – Dąbrowa Górnicza, 15.04 – Łódź, 22.04 – Poznań,
23.04 – Zielona Góra, 26.04 – Sosnowiec

23 kwietnia / The 23th of April

Michael Bublé
Fot. materiały organizatora

w Gdańsku, Sopocie / in Gdańsk, Sopot
Michael Bublé, jeden z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy ostatniej dekady, przez wielu określany mianem nowego
Franka Sinatry, wystąpi po raz pierwszy w Polsce! Kanadyjczyk
na światową scenę muzyczną wkroczył na dobre w 2003
roku. Od tego czasu jest znany jako znakomity wykonawca
utworów jazzowych. Bublé perfekcyjnie śpiewa swoje piosenki, ale lubuje się także w nadawaniu nowego, wyjątkowego
brzmienia doskonale znanym kompozycjom gwiazd światowej
muzyki. To absolutnie jedna z czołowych postaci światowej
estrady. Najlepszym zaś dowodem na popularność Michaela
Bublé w Polsce jest obecność jego utworów w największych
rozgłośniach radiowych oraz ilość sprzedanych płyt.

Michael Bublé, one of the most recognizable singers of the
past decade, by many described as the new Frank Sinatra,
will perform for the first time in Poland! The Canadian entered the world music scene for good in 2003. Since that
time, he has been known as an outstanding performer of
jazz songs. Bublé sings the songs perfectly, but he also
delights in giving the well-known compositions by world
music stars a new, unique sound. He is absolutely one of
the leading figures on the world stage. The best proof of his
popularity in Poland is the presence of his songs in major
radio stations and the number of records sold.

29 kwietnia / The 29th of April

Andrea Bocelli
Fot. materiały organizatora

w Łodzi / in Łódź
Andrea Bocelli – jeden z najwybitniejszych tenorów w dziejach
światowej muzyki wystąpi w tym roku w Polsce! Andrea Bocelli
to najlepiej sprzedający się artysta w historii muzyki klasycznej. Do tej pory nagrał 13 albumów studyjnych i każdy z nich
sprzedawał się w liczbie ponad 70 milionów egzemplarzy na
całym świecie. Koncert Włocha uświetni prawie siedemdziesięcioosobowa orkiestra symfoniczna oraz sześćdziesięcioosobowy chór. Bocelli nie koncertuje zbyt często. Dlatego
wszystkie jego występy są wydarzeniem. Podobnie będzie
więc zapewne także w przypadku łódzkiego koncertu. Głosem
włoskiego tenora zachwycało się już wielu. Andrea Bocelli
to nie tylko wielki wykonawca muzyki klasycznej, to również
gwiazda muzyki popularnej.

Andrea Bocelli – one of the greatest tenors in the history of
world music will perform this year in Poland! Andrea Bocelli is
the best selling artist in the history of classical music. So far,
he has recorded 13 studio albums and each of them has
topped more than 70 million copies sold worldwide. The
Italian will perform accompanied by a 71-piece orchestra
and 60-person choir. It is not too often that Bocelli gives his
concerts. Therefore, all his performances are special events.
Probably, the same will be in case of the concert in Łódź. Many
has been delighted with the voice of the Italian tenor so far.
For not only is Andrea Bocelli a great performer of classical
music, he is the star of popular music as well.
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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). Prosimy 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. Prosimy 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 prosimy 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. Prosimy 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, prosimy 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 Eurolotem 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 legitymację szkolną;
• 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

Najnowszym nabytkiem Eurolotu są turbośmigłowe
samoloty nowej generacji Bombardier Dash 8 Q400
NextGen budowane w Kanadzie. Pierwsze fabrycznie nowe
egzemplarze Q400 pojawią się we flocie już w kwietniu.
W naszych barwach latają również samoloty ATR
42-500 i ATR 72-202 – 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.
Eurolot’s most recent acquisitions are new generation
turboprop aircraft Bombardier Dash 8 Q400 NextGen
built in Canada. The first brand-new Q400 will appear in the fleet already in April. ATR 42-500 and ATR
72-202 fly the same in our colours. Both are passengers’
turboprops 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.

Bombardier eurolot.com
Wymiary / Dimensions:
Długość / Length
Rozpiętość / Span
Wysokość / Height
Powierzchnia skrzydeł / Wing area
Szer. kabiny pasażerskiej / Cabin width
Wys. kabiny pasażerskiej / Cabin height
Ciężary / Weights:
Maksymalny ciężar do startu / Maximum takeoff weight
Maksymalny ciężar do lądowania / Maximum landing weight
Ciężar samolotu pustego (orientacyjny) wraz z załogą i wyposażeniem
Operating weight empty
Udźwig maksymalny (orientacyjny) / Maximum capacity
Pojemność zbiorników paliwa / Fuel capacity
Silniki / Engines: 2 × Pratt & Whitney
Moc maksymalna do startu / Maximum takeoff power
Moc maksymalna przelotowa / Maximum cruise power
Długość drogi do startu/lądowania / Takeoff run
Pułap maksymalny / Maximum operating altitude
Zasięg z maksymalną liczbą osób
(99 kg/pasażera), warunki standardowe
Range at MTOW(99 kg/passenger),
normal conditions
Maksymalny zasięg / Maximum range
Orientacyjne zużycie paliwa – trasa 300 NM, opcje:
Min. czas blokowy/min. zużycie paliwa
Approximate fuel consumption – under 300 NM, options
Minimum block time/minimum fuel consumption
Prędkość przelotowa / Cruise speed

Rys. Michał Petrykowski
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Bombardier
DHC-8Q402
32,83 m
28,42 m
8,34 m
63,08 m2
2,51 m
1,95 m

28 998 kg
28 009 kg
18 000 kg
7700 kg
5318 kg
PW150A
5700 KM
3947 KM
1400/1280 m
25 000 ft/7620 m
ok. / approx.
1500 km

ok. / approx. 2800 km
1300/1098 kg

670 km/h

Czy wiesz, że?
Did you know?

Na wysokości przelotowej, podczas lotu wykonywanego w trybie ekonomicznym z maksymalnym
ciężarem, Bombardier Dash 8 Q400 NextGen
spala ok. 10 kg nafty lotniczej na pasażera w ciągu
godziny, czyli jedynie 1,8 kg paliwa lotniczego na
osobę na każde 100 km!

At cruising altitude, during the flight performed
in economy mode with maximum weight,
Bombardier Dash 8 Q400 NextGen consumes
about 10 kg of aviation fuel per passenger per
hour, which is only 1.8 kg of aviation fuel per
100km!

Rodzina samolotów Dash 8, której ostatnim modelem jest Q400 NextGen, należy do najbardziej
udanych konstrukcji turbośmigłowych. Łącznie
powstało ponad 1000 samolotów DHC-8 wszystkich serii. Choć obecnie Q400 budowany jest
przez Bombardiera, samolot wywodzi się doskonale znanej i zasłużonej kanadyjskiej wytwórni de
Havilland Canada. W latach 40. i 50. XX w., przy
współudziale polskiego konstruktora, opracowane
zostały tam DHC-2 Beaver i DHC-3 Otter, do
dziś najbardziej popularne w Ameryce Północnej
samoloty wielozadaniowe (tzw. bush planes).

Dash 8 family of planes, of which Q400 NextGen
is the latest model, belongs to one of the most
successful turboprop constructions. In total, there
have been produced more than 1,000 aircraft of all
DHC-8 series. Although currently Q400 is built by
Bombardier, the aircraft comes from the well-known
and well-earned Canadian aircraft manufacturer,
de Havilland Canada. In the 40s and 50s, with
the participation of Polish constructor, there were
developed DHC-2 Beaver and DHC-3 Otter, the
most popular multitasking aircraft (so-called "bush
planes") in North America until today.

ATR eurolot.com
Wymiary / Dimensions:
Długość / Length
Rozpiętość / Span
Wysokość / Height
Powierzchnia skrzydeł / Wing area
Szer. kabiny pasażerskiej / Cabin width
Wys. kabiny pasażerskiej / Cabin height
Ciężary / Weights:
Maksymalny ciężar do startu
Maximum takeoff weight
Ciężar samolotu pustego
Aircraft empty weight
Udźwig maksymalny
Maximum capacity
Pojemność zbiorników paliwa
Fuel capacity
Silniki / Engines: 2 × Pratt & Whitney
Moc maksymalna
Maximum power
Długość drogi do startu
The length of the road to start
Pułap maksymalny / Maximum operating altitude
Zasięg (zależny od udźwigu)
Range (depending on capacity)
Prędkość przelotowa
Cruising speed
Liczba pasażerów
Number of passengers

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

1400 m

ok. / approx. 7600

m

ok. / approx. 7600

1500 km

1500 km

556 km/h

515 km/h
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Kokpit / Cockpit
leć z nami / fly with us

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.

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.

46

Eurolot Passengers can purchase tickets based on three fares:
• fare economy (Economy),
• fare Eurolot,
• Flex fare.

* 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.

Pierwszy
Między
Miastami!
The
e fi
firstt
between
etween cities!

www.eurolot.com
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Rozkład lotów (1-16 kwietnia 2012)
Flight schedule (1-16 April 2012)
Trasa
Route

GDAŃSK – KRAKÓW

KRAKÓW – GDAŃSK

GDAŃSK – WROCŁAW

WROCŁAW – GDAŃSK

KRAKÓW – POZNAŃ

POZNAŃ – KRAKÓW

KRAKÓW – SZCZECIN

SZCZECIN – KRAKÓW

POZNAŃ – SZCZECIN
SZCZECIN – POZNAŃ

GDAŃSK – WARSZAWA

WARSZAWA – GDAŃSK

POPRAD – WARSZAWA

WARSZAWA – POPRAD
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Numer lotu
Flight number

Trasa
Route

Start
Departure

Lądowanie
Arrival

pn
Mo

wt śr cz
Tue Wed Thu

pt
Fri

so nd
Sat Sun

Od
From

Do
To

Samolot
Plane

K2 101

GDNKRK

06:30

08:00		

01.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 101

GDNKRK

07:20

08:50

01.04.2012

28.04.2012

AT7

K2 105

GDNKRK

15:30

17:00		

01.04.2012

15.04.2012

AT7

K2 107

GDNKRK

18:30

20:00

01.04.2012

18.04.2012

AT7

K2 107

GDNKRK

20:30

22:00

01.04.2012

12.04.2012

AT7

K2 102

KRKGDN

08:30

10:00

01.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 102

KRKGDN

09:20

10:50

01.04.2012

28.04.2012

AT7

K2 106

KRKGDN

17:30

19:00

01.04.2012

15.04.2012

AT7

K2 108

KRKGDN

20:30

22:00

01.04.2012

18.04.2012

AT7

K2 108

KRKGDN

18:30

20:00

01.04.2012

12.04.2012

AT7

K2 123

GDNWRO

06:40

08:00

01.04.2012

17.04.2012

AT5/AT7
AT5/AT7

K2 125

GDNWRO

18:40

20:00

01.04.2012

13.04.2012

K2 125

GDNWRO

19:30

20:50

01.04.2012

15.04.2012

AT7

K2 124

WROGDN

08:25

09:45

01.04.2012

17.04.2012

AT5/AT7

K2 126

WROGDN

20:30

21:50

01.04.2012

13.04.2012

AT5/AT7
AT7

K2 126

WROGDN

21:15

22:35

01.04.2012

15.04.2012

K2 221

KRKPOZ

07:00

08:10

01.04.2012

13.04.2012

AT5

K2 231

KRKPOZ

06:20

07:30

01.04.2012

14.04.2012

AT5/AT7

K2 237

KRKPOZ

17:35

18:45

01.04.2012

13.04.2012

AT5

K2 222

POZKRK

08:35

09:45

01.04.2012

13.04.2012

AT5

K2 232

POZKRK

10:05

11:15

01.04.2012

11.04.2012

AT5/AT7

K2 238

POZKRK

21:20

22:30

01.04.2012

13.04.2012

AT5

K2 231

KRKSZZ

06:20

08:35

01.04.2012

11.04.2012

AT5/AT7

K2 235

KRKSZZ

18:00

19:35

01.04.2012

15.04.2012

AT5

K2 237

KRKSZZ

17:35

19:50

01.04.2012

13.04.2012

AT5

K2 232

SZZKRK

09:00

11:15

01.04.2012

11.04.2012

AT5/AT7

K2 236

SZZKRK

20:00

21:35

01.04.2012

15.04.2012

AT5

K2 238

SZZKRK

20:15

22:30

01.04.2012

13.04.2012

AT5

K2 231

POZSZZ

07:50

08:35

01.04.2012

11.04.2012

AT5/AT7

K2 237

POZSZZ

19:05

19:50

01.04.2012

13.04.2012

AT5

K2 232

SZZPOZ

09:00

09:45

01.04.2012

11.04.2012

AT5/AT7
AT5

K2 238

SZZPOZ

20:15

21:00

01.04.2012

13.04.2012

K2 325

GDNWAW

15:00

16:00

01.04.2012

15.04.2012

AT5

K2 327

GDNWAW

17:45

18:45

01.04.2012

12.04.2012

AT5

K2 326

WAWGDN

20:00

21:00

01.04.2012

15.04.2012

AT5

K2 328

WAWGDN

22:45

23:45

01.04.2012

12.04.2012

AT5

K2 326

TATWAW

18:15

19:35

01.04.2012

15.04.2012

AT5

K2 328

TATWAW

21:00

22:20

01.04.2012

12.04.2012

AT5

K2 325

WAWTAT

16:25

17:45

01.04.2012

15.04.2012

AT5

K2 327

WAWTAT

19:10

20:30

01.04.2012

12.04.2012

AT5

Rozkład lotów (16-30 kwietnia 2012)
Flight schedule (16-30 April 2012)
Trasa
Route

GDAŃSK – KRAKÓW

KRAKÓW – GDAŃSK

GDAŃSK – WROCŁAW

WROCŁAW – GDAŃSK

KRAKÓW – POZNAŃ

POZNAŃ – KRAKÓW

KRAKÓW – SZCZECIN

SZCZECIN – KRAKÓW

POZNAŃ – SZCZECIN
SZCZECIN – POZNAŃ

GDAŃSK – WARSZAWA

WARSZAWA – GDAŃSK

POPRAD – WARSZAWA

WARSZAWA – POPRAD

Numer lotu
Flight number

Trasa
Route

Start
Departure

Lądowanie
Arrival

pn
Mo

wt śr cz
Tue Wed Thu

pt
Fri

so nd
Sat Sun

Od
From

Do
To

Samolot
Plane

K2 101

GDNKRK

06:30

08:00		

01.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 101

GDNKRK

07:20

08:50

01.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 105

GDNKRK

15:45

17:15		

19.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 107

GDNKRK

19:35

21:05

19.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 107

GDNKRK

18:30

20:00

23.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 102

KRKGDN

08:30

10:00

01.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 102

KRKGDN

09:20

10:50

01.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 106

KRKGDN

17:40

19:10

19.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 108

KRKGDN

21:30

23:00

19.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 108

KRKGDN

20:30

22:00

23.04.2012

30.04.2012

AT7

K2 123

GDNWRO

06:40

08:00

18.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 125

GDNWRO

18:40

20:00

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 125

GDNWRO

19:30

20:50

22.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 124

WROGDN

08:25

09:45

18.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 126

WROGDN

20:25

21:45

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 126

WROGDN

21:15

22:35

22.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 221

KRKPOZ

06:30

07:40

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 231

KRKPOZ

06:20

07:30

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 237

KRKPOZ

17:35

18:45

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 222

POZKRK

08:05

09:15

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 232

POZKRK

10:05

11:15

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 238

POZKRK

21:20

22:30

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 231

KRKSZZ

06:20

08:35

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 237

KRKSZZ

17:35

19:50

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 232

SZZKRK

09:00

11:15

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 238

SZZKRK

20:15

22:30

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 231

POZSZZ

07:50

08:35

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 237

POZSZZ

19:05

19:50

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 232

SZZPOZ

09:00

09:45

17.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 238

SZZPOZ

20:15

21:00

16.04.2012

30.04.2012

AT5/AT7

K2 321

GDNWAW

07:00

08:00

20.04.2012

30.04.2012

AT5

K2 325

GDNWAW

13:00

14:00

22.04.2012

30.04.2012

AT5

K2 322

WAWGDN

12:00

13:00

20.04.2012

30.04.2012

AT5

K2 326

WAWGDN

18:00

19:00

22.04.2012

30.04.2012

AT5

K2 322

TATWAW

10:15

11:35

20.04.2012

30.04.2012

AT5

K2 326

TATWAW

16:15

17:35

22.04.2012

30.04.2012

AT5

K2 321

WAWTAT

08:25

09:45

20.04.2012

30.04.2012

AT5

K2 325

WAWTAT

14:25

15:45

22.04.2012

30.04.2012

AT5
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Miłego eurolotu

/ Have a nice eurolot

życzy / wishes: Jacek Wojtaszczyk
stanowisko: Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego (CFI)
position: Capitan Pilot Instructor (CFI)

Godziny w powietrzu: 8800 godzin.
Godziny na ziemi: tylko kilka lat…
W barwach Eurolotu od: 2001 roku.
Najwyżej w powietrzu: 21 500 metrów (wojskowym myśliwcem).
Najdłuższy lot: 7 godz. 40 min.
Najciekawsze miejsce, w którym wylądowałem to: Turcja
(Istambuł, Antalya), Azerbejdżan (Baku), Cypr i wiele innych.
Zawsze dziwi mnie: niemoc ludzka, nieczułość, oziębłość wobec
drugiego człowieka.
Moja kariera zaczęła się od: skoków spadochronowych w wieku 16 lat.
Najbardziej w mojej pracy lubię: latanie.
Pasażerowie znają mnie z: nie jestem pewien, czy mnie znają.
Ja przecież zamykam się w kokpicie, podejmuję czynności związane
z wykonaniem lotu i tylko czasami odzywam się, przekazując krótkie
informacje na temat lotu.
Znajomi zawsze pytają mnie: Gdzie ostatnio latałem i kiedy mam
wolny dzień, aby się spotkać.
Na urlopie zwykle latam do: latem – ciepłe kraje, zimą – nasze góry.
Poza lotniskiem zamieniam się w: pracownika administracji (zgodnie
z pełnioną funkcją). Instruktora szkoleń teoretycznych oraz instruktora
na symulatorze. W domu – w męża i ojca z wszelkimi obowiązkami.
W domu zawsze czeka na mnie: dzieci są już dorosłe, więc czekają tylko żona i kot. Prace domowe, prace na działce, gotowanie (jeśli
czas pozwala).

Total flight time: 8800 hours.
Hours spent on the ground: only few years.
Flying with Eurolot since: 2001.
The highest in the air: 21 500 meters (in a fighter aircraft)
The longest flight: 7 hours 40 minutes.
The most interesting place I have ever landed: Turkey (Istanbul,
Antalya) Azerbaijan (Baku), Cyprus and many others.
I am always amazed at: human weakness, insensibility, coldness
towards others.
My career has started with: parachute jumping at the age of 16.
The thing I like at my work most is: flying.
Passengers know me from: I'm not sure if I am really known. I lock
myself in the cockpit, doing things related to flight performance and
speak only occasionally giving brief information on the flight.
Friends always ask me: Where have I recently flown to, and when
will I have the day off to be able to meet them.
On holiday I usually fly to: in the summer – tropics, in the winter –
the Polish mountains.
After my work (being a pilot), I turn into: an administration employee (according to my performed function). A theoretical training
instructor and a simulator instructor. At home – into a husband and
father with all the duties.
At home, I am always awaited by: children are adults now, so only
my wife and a cat are waiting for me. Housework, gardening, cooking
(if I have enough time).

50

51

reklama

52

