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Poranne korki na trzypasmowych 
arteriach, pękająca w szwach 
świeżo uruchomiona linia metra, 
wielopoziomowe parkingi, 
obrzeża miasta najeżone 
nowoczesnymi biurowcami. 

Dear Readers,
With waves of summer heat gradually giving in to more chilly 
days ahead (no political puns intended, by the way), we give 
you the brand new edition of “What’s Up Magazine”. In it, 
a wide range of topics that have survived our rigorous edi-
torial selection process. So what are we up to in WUM No. 5?
This month’s cover story concentrates on benefits resulting from 
cities having (or not having) corporate profiles. We quote ASPIRE 
Association’s data on actual figures generated by Kraków’s big-
gest and most dynamic corporate sectors, only to follow up with 
a closer look at ever more ambitious start-ups, representing 
the more ‘bottom-up’ spirit of (equally, if not more, passion-
ate, success-hungry) entrepreneurship. Over the last few years, 
Kraków is certainly becoming the regional hub for technologi-
cal/innovation start-ups. Hence the natural question that still 
needs addressing: how to be more effective in building powerful 
communication and cooperation bridges across stakeholder plat-
forms. In this edition, our attention goes to Arvato and Sher.ly.
As we try to reconcile the realities of (comparatively more imper-
sonal) corporate ecosystems with garage-myth-inspired yuppies* 

of the start-up world, we move closer towards the issue of pro-
ductivity at work and time optimization (tools & techniques).
As we get closer to the final topics of this month, we discuss the 
record-breaking figures for new housing investments in Kraków 
and, also, have something special for those of you who haven’t 
had enough free time (yet!) to actually enjoy this summer. Our 
answer to this lies somewhere on the 35-kilometre stretch of 
virgin Baltic coastline, near Słupsk.
Stay tuned and do share your thoughts with our editorial team!

* In case you are confused how to recognize them in the street, if 
colourful, smart-casual, under-aged (preference for) clothes is not 
enough, they tend to blend even more English/American fancy 
buzzwords into their Polish than perhaps any other professional 
category known to sociologists.

Łukasz Cioch 

What’s up, Kraków?

To nie kadr ze współczesnej mutacji filmu „Metropolis” Fritza 
Langa, ale jeden z prawdopodobnych pejzaży Krakowa za kil-
kanaście lat, gdzieś koło 2025–2030 roku. I choć żonglowanie 
futurystycznymi wróżbami obarczone jest oczywistym margi-
nesem błędu, wiele wskazuje na to, że Kraków, jaki znamy obec-
nie, odchodzi właśnie do lamusa. Mekka korporacji? Biegnąc 
codziennie do pracy, w tłoku autobusów, ścisku na peronach 
nie zauważamy, że w ciągu kilku ostatnich lat Kraków zmienił 
się nie do poznania. Dziesięć lat temu był miastem zabytków, 
kulejącej kultury i wiecznego poszukiwania pracy. Kiedy władze 
miasta dając odpór „pijanym Anglikom” zainwestowały miliony 
w krakowską kulturę, staliśmy się ważnym punktem na mapie 
festiwali i kulturalnych wydarzeń. Jak mantrę powtarzano później, 
że powinniśmy stać się „miastem przyjaznym biznesowi”. I tak 
się stało, mimowolnie. Świat odkrył nas nie tylko turystycznie, 
ale i biznesowo. W roku 2015 Kraków jest w pierwszej dziesiątce 
najważniejszych aglomeracji świata w lokowaniu centrów usług 
wspólnych, odpowiadających za krwiobieg najważniejszych kor-
poracji globu.
Gwałtowne zmiany dopiero nas czekają. Według niektórych pro-
gnoz, za dziesięć lat co piąty krakowianin może być pracownikiem 
globalnej korporacji. Czy wówczas rejon ul. Opolskiej zmieni się 

na wzór londyńskiego City czy Canary Wharf (w samych „dokach” 
pracuje 80 tysięcy pracowników), a wybudowana od zera Nowa 
Huta Przyszłości stanie się nadwiślańską wersją nowojorskiego 
Financial District na Manhattanie? Odrzucając najbardziej śmia-
łe wizje przypomnijmy, zwłaszcza młodszym czytelnikom, jak 
wyglądało miasto dekadę temu, w czasach wstępowania Polski 
do Unii Europejskiej.
Na Balice nie latał ani Ryanair, ani easyJet („Kraków? A  kto 
by chciał tam latać?” – kpił w 2004 roku Michael O’Leary, prezes 
Ryanair, kiedy pytano go o możliwe loty z Dublina), nie było linii 
tramwajowych na Czerwone Maki ani Nowy Płaszów, marzeniem 
ściętej głowy wydawały się Kraków Arena czy centrum konferen-
cyjne ICE Kraków. Piłkarze Cracovii i Wisły grali na stuletnich, 
zmurszałych stadionach. Nie mieliśmy ani tunelu pod dworcem 
(sic!), ani szybkiej linii tramwajowej 50, ani tylu galerii handlo-
wych. Nawierzchnia Rynku Głównego przypominała popękaną 
skorupę, frekwencja na lotnisku była pięciokrotnie niższa niż 
teraz, a największym centrum biurowym był pewnie PRL-owski 
Błękitek (przed renowacją).
Impet, z jakim rozwija się miasto, powinien stymulować dyskusję. 
Wizja 200 tysięcy zatrudnionych w korporacjach pracowników 
wrzuca Kraków gwałtownie do innej, bardzo poważnej ligi. Je-
śli za 15 lat „What’s Up Magazine” upchniemy w elektronicznej 
opasce na rękę, a przeczytacie go jadąc do pracy futurystycznym 
tunelem metra – wspomnijcie poczciwy rok 2015. Rok, w którym 
nadal do Warszawy jechało się pofałdowaną jednopasmówką...
Na razie ruszamy z impetem we wrzesień. Numer 5 przed Wami. 
Owocnej lektury.

Redakcja „What’s Up Magazine”

Enter
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Na początek dobra informacja: zarobiliście mnóstwo pieniędzy. 
Może jeszcze nie tyle, aby mknąć do pracy Ferrari w gąszczu 
luksusowych wieżowców i autostrad niczym w Dubaju, ale bar-
dzo dużo! Według danych organizacji Aspire, zrzeszającej firmy 
z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych, w samym 
tylko 2014 roku w małopolskim sektorze usług BPO/SSC/IT, ITO 
dostaliście grubo ponad 3 miliardy złotych wypłat.
Stanowisko każdego z was – a jest was już blisko 40 tys. osób – 
kosztowało rocznie pracodawców średnio 136 tys. złotych, z czego 
lwią część stanowiły wypłaty, średnio 6793 złotych brutto mie-
sięcznie. Do tego: podatki, czynsze, ubezpieczenia, zakup sprzętu, 
prowadzone inwestycje – to łącznie 5 mld 440 mln złotych wyda-
nych przez korporacje w Krakowie i okolicach. Całe, niemal mi-
lionowe miasto Kraków ma zapisane w rocznym budżecie mniej 
pieniędzy. I choć rozwija się i bogaci, to z pewnością wolniej niż 
galopujący w jego murach outsourcing.

Kosmiczne przyspieszenie
W ostatnich latach liczba miejsc pracy w krakowskim sektorze 
centrów usług rosła imponująco – po 5–6 tys. rocznie. W tym roku 
nowych stanowisk może być nawet 8 tys. Co warte podkreślenia, 
rosną też branżowe zarobki. Dziś pracujący w sektorze prywat-
nym krakowianie mogą pozazdrościć tym zatrudnionym w kor-
poracjach, gdyż ich średnia pensja (4017 złotych) to zaledwie 69 
proc. pensji we wciąż uznawanym za powiew nowych czasów 
outsourcingu. Centra usług z kapitałem zagranicznym wiedzą, 
że aby skutecznie tu działać, warto płacić pracownikom – dziś 
już półtorej pensji krajowej.

Nowy

Zarobki szybko zbliżają się do warszawskich, a nawet... zachod-
nich. – Kiedy wyjeżdżałem do Londynu na lepiej płatne stano-
wisko w mojej firmie, zarobkowo nie było czego porównywać. 
Wróciłem po dwóch latach i realia są zupełnie inne. Zaskakujące, 
ale do powrotu do Krakowa skusiły mnie pieniądze – przyznaje 
w rozmowie z „What’s Up Magazine” jeden z wiodących mene-
dżerów w State Street.
Gdyby nie gwałtowny rozwój 
centrów usług wspólnych, rejon 
Krakowa borykałby się z bezro-
bociem (dziś wynosi ono ok. 4,8 
proc. dla miasta i 8,6 proc. dla 
Małopolski) oraz odpływem wy-
kształconych kadr do Warszawy.

Zbawienna moc outsourcingu?
– Outsourcing wyrósł na jeden z fundamentów gospodarki na-
szego regionu. A w przyszłości najprawdopodobniej okaże się jej 
głównym orężem. Już teraz kwota ponad pięciu miliardów zło-
tych, jakie przynosi corocznie małopolskiej gospodarce, napraw-
dę robi wrażenie – nie ma wątpliwości Marek Sowa, marszałek 
Małopolski, w rozmowie z „What’s Up Magazine”. Marszałek oce-
nia, że gdyby nie stworzone tu korzystne dla korporacji warunki, 
województwo znalazłoby się w diametralnie gorszej sytuacji.
– To prosty rachunek: skoro w BPO/SSC/IT, ITO pracuje w rejo-
nie Krakowa 40 tys., głównie młodych ludzi, a w całym regionie 
mamy aktualnie 120 tys. bezrobotnych, oznacza to, że gdyby nie 
te firmy, na zasiłku lądowałoby ok. 180 tys. osób. To pokaźna 

liczba, którą trudno byłoby chwalić się w świecie. A tak, jako mar-
szałek śpię spokojniej. Mogę skupić się na poprawianiu sytuacji 
tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy w znalezieniu pracy. 
Blisko 1/3 problemu bezrobocia zjada ten właśnie sektor, który 
na dodatek wciąż się rozwija – nie kryje zadowolenia marszałek.
Duża część z ogromnych pieniędzy wkładanych co roku w go-

spodarkę regionu pochodzi z War-
szawy. Nie, nie w postaci rządowej 
dotacji, ale udziału regionu we 
wpłacanych przez lokalne firmy 
i  mieszkańców rozmaitych po-
datkach i opłatach. Ten udział to 
– bagatelka – ponad dwa miliardy 
złotych rocznie.
Wskaźniki jednoznacznie udowad-
niają, że z roku na rok pieniędzy 

pojawiających się dzięki obecności outsourcingu jest coraz wię-
cej. W 2013 roku Aspire szacowała całościowe wpływy do gospo-
darki regionu na ponad 4 mld 600 mln złotych. Niezauważalnie 
w ciągu roku zaliczyliśmy niemal miliardowy skok.

Miliard więcej niż budżet Krakowa
Przedstawiciele Aspire deklarują, że wartość ta jest realnym wkła-
dem firm z sektora w gospodarkę. – Z naszych prognoz, opartych 
o dane uzyskane bezpośrednio od blisko 150 największych pod-
miotów gospodarczych zrzeszonych w Aspire, wynika, że w 2016 
roku sektor BPO/SSC/IT, ITO będzie zatrudniał w Krakowie aż 46 

Jak niegdyś kombinat w Nowej Hucie, 
outsourcing stał się w Krakowie najwięk-
szym pracodawcą. W 2014 roku – dzię-
ki obecności międzynarodowych firm 
sektora BPO/SSC/IT, ITO – gospodarka 
Krakowa i Małopolski dostała zastrzyk fi-
nansowy w wysokości pięciu i pół miliar-
da złotych. Kwota zawrotna, gdyż cały 
roczny budżet miasta to cztery miliardy. 
I wszystko wskazuje, że branża będzie 
dominować przez długie lata. Jak skonsu-
mujemy sukces? Jak nie wpaść w długo-
trwałe uzależnienie?

ciąg dalszy na str. 4

OUTSOURCING WyRóSł Na JeDeN  
Z fUNDaMeNTóW GOSPODaRKI 
NaSZeGO ReGIONU. a W PRZy-
SZłOśCI NaJPRaWDOPODOBNIeJ 
OKaże SIę JeJ GłóWNyM ORężeM

Marek Sowa

na nowe czasy

kombinat
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tys. pracowników. Niezwykle ważny w tym kontekście jest tzw. 
multiplier effect, czyli realna liczba miejsc pracy generowanych 
poza sektorem na skutek ww. trendów zatrudnienia. Na każdych 
100 pracowników w outsourcingu przypada ponad 25 dodatko-
wych, nowych miejsc pracy w innych branżach. A w przypadku 
niektórych firm, wartość ta zbliża się do 100 – wylicza Joanna 
Kaim-Kerth z Aspire.
W liczbie tej zatem znajdą się zarówno strzegący waszych samo-
chodów parkingowi, kanapkarze przygotowujący śniadania, jak 
i taksówkarze dowożący was na spotkania czy witający w por-
tierniach biurowców recepcjoniści. Ten sposób obliczania wkładu 
inwestycji w gospodarkę jest powszechnie znany, np. europejski 
lider taniego latania Ryanair przedstawia walory swych nowych 
połączeń w kolejnych portach lotniczych przeliczając je na do-
datkowe miejsca pracy. Przewoźnik posługuje się przelicznikiem 
ACI, według którego na 1 mln pasażerów przypada 1000 miejsc 
pracy utrzymywanych w strefie lotniska.
Swoją metodologię badań odnośnie krakowskiego outsourcingu 
ma także organizacja ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biz-
nesowych – z której również płyną optymistyczne dane. Wedle niej 
w Krakowie i okolicach działa aktualnie ponad sto centrów usług 
BPO/SSC/ITO/R&D, a liczba ta stale się zwiększa.
Prognozy rozwoju branży w regionie Krakowa u jednych budzą 
zainteresowanie, u innych zaniepokojenie. Zgodnie z tworzonymi 
przez Aspire i kolportowanymi wśród potencjalnych inwestorów 
prognozami, w krakowskich centrach usług międzynarodowych 
korporacji może za dziesięć lat pracować nawet 216 tys. osób! Oczy-
wiście przy utrzymaniu obecnej dynamiki wzrostu. Czy to możliwe?
– A gdybym panu powiedział 5 lat temu, że zatrudnionych w tych 
firmach będzie 40 tys., to by pan uwierzył? – pyta retorycznie 
Marek Sowa.
Mało kto wierzył. 10 lat temu w Krakowie operowała Lufthansa 
i miejscowy Comarch. – Wszyscy dziwili się, że Niemcy chcą 
tu mieć księgowych i finansistów. Pytaliśmy się: po co? Szybko 
zrozumieliśmy. Było znacznie taniej robić to tu, niż gdzie indziej 
– wspomina Krzysztof Krzysztofiak, wiceprezes zarządu Krakow-
skiego Parku Technologicznego.
Dekadę później wciąż jest taniej. Prognozy wskazują, że nadal 
będzie. Jeszcze przez wiele lat.

Wzrosty (nie) spokojne
– Kraków znalazł swoją niszę. Niekoniecznie oryginalną, bo w tym 
wyścigu startuje mnóstwo europejskich czy azjatyckich miast, 
ale dobrze, że tak wielu stawia na tę branżę tak mocno. I przede 
wszystkim warto podkreślić, że Kraków wyścig wygrywa. Na pew-
no z odpływającym Dublinem, niegdyś symbolem fantastycznych 
przemian Irlandii, a i ze wszystkimi innymi konkurentami z konty-
nentalnej Europy. Atak na czołowe miejsca, gdzie usadowiły się 
takie tuzy, jak Bombaj, Manila czy Bangalore, przeprowadzamy 
spokojnie, jakby od niechcenia. Sukces przychodzi tu niemal 
sam i ani się obejrzymy, w zasilanym wciąż nowymi miejscami 
pracy sektorze BPO/SSC/IT, ITO może pracować niewyobrażalna 
obecnie liczba 200 tys. osób – potwierdza dane swej organizacji 
Andrew Hallam, sekretarz generalny Aspire.
Oznacza to, że w 2025 roku co piąty mieszkaniec Krakowa pra-
cowałby w korporacji. Miasto uzależniłoby się od outsourcingu 
tak mocno, że byłyby to wręcz więzy nierozerwalne. Z takim 
wynikiem w cuglach wygralibyśmy coroczne zestawienie „Top 100 
Outsourcing Destinations” analityków Tholons, bijąc okupujące 
pierwsze miejsca azjatyckie tygrysy z Indii czy Filipin. Wpływy, 

jakie płynęłyby do Krakowa z tego tytułu, byłyby równie gigan-
tyczne, co niepoliczalne. Jeśli obecnie balansujemy wokół kwoty 
5 i pół miliarda to – uwzględniając obecny wskaźnik podwyżek 
i rosnących cen – mowa o kwocie nawet 30 miliardów złotych 
rocznie. Czy to realne? – Czas pokaże – uśmiecha się marszałek.

Jeśli nie outsourcing, to co?
Choć w przyszłość wybiec trudno, możemy spojrzeć w przeszłość. 
I zastanowić się, jak wyglądałby Kraków i pozycja Małopolski bez 
outsourcingu? – Kiepsko. Ogromna szansa, jaką wykorzystaliśmy, 
jest już przeliczalna na złotówki. Jesteśmy liderem. Czy się to 
komuś podoba czy nie, dwukrotnie większa Warszawa jest sporo 
za nami, a konkurujący na wielu polach Wrocław jeszcze dalej. 
I tak to będzie trwać jeszcze długo – podkreśla Rafał Kulczycki, 
dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa.
Jego zdaniem branżę w Małopolsce czeka jeszcze mocniejszy 
rozwój, a w związku ze specyfiką polskiej gospodarki jedynymi 
konkurentami dla Krakowa mogą być wspomniane miasta Polski, 
a nie Rumunii, Bułgarii czy Ukrainy. – Tamtejsze realia nie są 
postrzegane w świecie jako stabilne czy godne zaufania. Ukraina 
pogrążona jest w wojnie, Bułgaria wstrząsana skandalami, Rumu-
nia wchodząc do Unii trafiła na kryzys i wciąż nie może rozpędzić 
się na dobre – wylicza Kulczycki.
Nasz rozmówca zauważa jednak, że 
spory potencjał w rozwoju usług tego 
typu mogą mieć mniejsze miasta, jak 
Lublin czy Rzeszów (raport o stolicy 
Podkarpacia publikowaliśmy w sierp-
niowym numerze „What’s Up Magazi-
ne”), ale też Łódź, przeżywająca wciąż 
regres po upadku włókiennictwa.
– Na pewno będą się starać zjeść nie-
co tego tortu. Mają atuty w postaci 
niższych płac, większej dostępności 
inwestycyjnych terenów, niezłej współpracy z uczelniami. Pa-
miętajmy jednak, że Kraków nieprzypadkowo znalazł się na czele 
stawki. Przede wszystkim niesamowita dostępność dobrze wy-
kształconych kadr powoduje, że zadania, jakie firmy zlecają swym 
pracownikom, nie są już tymi najprostszymi. Decydują też wzglę-
dy językowe. Nie wszystko da się przenieść do Azji, gdzie ludzie 
operują gorszym angielskim niż w Europie – ocenia Kulczycki.

Coraz bardziej skomplikowani
Zgodnie z danymi Wydziału Strategii i Rozwoju UMK działające 
w regionie Krakowa oddziały globalnych firm oferują usługi już 
w 36 językach świata, a miasto cieszy się niemal najwyższym za-
potrzebowaniem w Polsce na powierzchnie biurowe. Pod koniec 
roku Kraków powinien przekroczyć magiczną granicę miliona 
metrów kwadratowych dostępnych biur.
Czy outsourcing stanie się na lata żyłą złota dla miasta? Twierdzą-
co na tak postawione pytanie odpowiadają deweloperzy, którzy 
wciąż poszukują terenów pod kolejne inwestycje. – Z punktu 
widzenia dewelopera rynek krakowski działa idealnie – kupu-
jesz działkę, stawiasz biurowiec, wynajmujesz go i sprzedajesz 
praktycznie na pniu. Kolejne nowe firmy wchodzą do miasta, a te 
istniejące rozwijają się dobierając coraz więcej powierzchni, co 

świadczy o tym, że firmy BPO/SSC/IT, ITO nie traktują Krakowa 
jako przygodnego przystanku – mówi „What’s Up Magazine” 
Włodzimierz Jędruszak, dyrektor agencji komercyjnej Fisheye 
Property.
– A czy do globalnej sumy, jaką region czerpie rocznie z tych 
firm, nie powinno się doliczać czynszów płaconych prywatnym 
właścicielom biurowców? Czym innym podatki od nieruchomości 
czy opłaty za użytkowanie, a czym innym czynsze, na których aku-
rat miasto lub region nie zyskują bezpośrednio. Moim zdaniem 
całościowa suma jest trudna do policzenia. Nie uwzględnia też 
korzyści płynących z racji zatrudniania młodszej generacji, która 
dzięki stosunkowo wysokim płacom dysponuje przecież sporą 
siłą nabywczą – zastanawia się Rafał Kulczycki. – Generalnie nie 
tylko z naszych obserwacji wynika, że przez najbliższe kilkanaście 
lat nic, oprócz zdarzeń losowych, nie powinno zagrozić Krakowo-
wi jako hegemonowi w Europie Centralnej – prognozuje.
Krzysztof Krzysztofiak jest zdania, że choć lokujące swe biznesy 
po całym świecie globalne korporacje poszukują takich argu-
mentów, jak: stabilność, przewidywalność, prawo europejskie 
czy bezpieczeństwo, ich strumień nie może płynąć do Krakowa 
bez końca.
– Istnieją naturalne granice wzrostu. Moim zdaniem górna 
granica zatrudnionych w tym sektorze to jakieś 70 tys. osób. 
Musimy się skupić na tym, aby ściągać mądre firmy, promo-
wać usługi z wyższej półki. Znikły z Krakowa usługi call center, 
a teraz właśnie znikają najmniej skomplikowane usługi, któ-
rych przy tak dobrych kadrach nie ma sensu wykonywać tutaj. 
Centra usług będą się w Krakowie rozwijać, bo czują się tu jak 
ryba w wodzie. Na razie nie widzę zagrożenia ich monokulturą 
– wyrokuje Krzysztofiak.

Nie od razu Kraków...
Zgoda, na razie monokultury centrów usług nie ma. Ale porówna-
nie outsourcingu jako dominującego w aglomeracji pracodawcy 
z kombinatem w Nowej Hucie nie jest przypadkowe. W szczyto-
wym okresie pracowało w nim ok. 40 tys. osób, dokładnie tyle 
samo, co obecnie w centrach usług. Podobieństwo zauważyli 
nawet... artyści-fotograficy. W maju w centrum kongresowym ICE 
Kraków na konferencji Aspire (pod znamiennym tytułem „How 
Far Can We Go?”, czyli „Jak daleko możemy zajść?”) kolektyw 
Babel Images pokazywał zdjęcia biurowców Krakowa oraz za-
trudnionych w nich osób, zastanawiając się nad analogiami z ro-
botniczą Hutą im. Lenina. Autorzy fotografii pod zbiorczą nazwą 
„Inside out” nie mieli wątpliwości: doczekaliśmy się w mieście 

nowego pracodawcy 
nr 1.
Może więc outsour-
cing stanie się tak 
mocnym paliwem 
(złośliwi powiedzą 
„dopalaczem”) dla tu-
tejszej gospodarki, że 
zrezygnowanie z nie-
go oznaczać będzie 
ekonomiczny krach 
miasta i regionu? Nie-

koniecznie. Kombinat w Nowej Hucie miał na wieki zdominować 
Kraków, a zdołał go tylko mocno podtruć. Korporacje nikogo truć 
nie zamierzają. Nie ukrywają też, że chcą tu zostać na lata. Na 
jeszcze lepsze czasy.
A te już się zmieniły. Globalni gracze obracają tak ogromnymi 
pieniędzmi, że z powodzeniem mierzą się nie tylko z budżetami 
miast, ale i z PKB całych krajów. Amerykańska sieć marketów 
Wal-Mart zarabia tyle, ile PKB bezkresnej Argentyny, obecny 
również w Krakowie Shell ma obroty równe połowie PKB Holan-
dii, a Google zarabia tyle, co cały bajecznie bogaty Luksemburg.
Przeciwnicy korporacji mogą powtarzać, że nie są one wieczne. 
Tak rozpoznawalne marki, jak Nokia, Enron czy Kodak, są cieniem 
samych siebie.
Analizując wskaźniki czy pisząc prognozy warto zdać sobie spra-
wę, że w tym systemie naczyń połączonych nie musi być wygra-
nych ani przegranych. Ani korporacje nie wyzyskują Krakowa, 
ani Kraków nie łupi korporacji. Zaślubiny z branżą można przejść 
bezboleśnie. Zwłaszcza, że obie strony małżeńskiego kontraktu 
zawarły go z rozsądku. Niekoniecznie z serca.

Rafał Romanowski

dokończenie ze str. 3

ZGODNIe Z TWORZONyMI 
PRZeZ aSPIRe I KOlPORTOWa-
NyMI WśRóD POTeNCJalNyCH 
INWeSTORóW PROGNOZaMI 
W KRaKOWSKICH CeNTRaCH 
USłUG MIęDZyNaRODOWyCH 
KORPORaCJI MOże Za DZIe-
SIęć laT PRaCOWać NaWeT 
216 TyS. OSóB

KRaKóW ZNalaZł SWOJą NISZę.  
NIeKONIeCZNIe ORyGINalNą, BO  
W TyM WyśCIGU STaRTUJe MNóSTWO 
eUROPeJSKICH CZy aZJaTyCKICH 
MIaST, ale DOBRZe, że TaK WIelU 
STaWIa Na Tę BRaNżę TaK MOCNO

Andrew Hallam
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magda wójcik: Kraków polską stolicą startupów. Co wy na to?
bartosz józefowski: Kraków lubi o sobie myśleć w kategoriach 
najważniejszego miasta w branży IT. Przyczyniła się do tego 
obecność uniwersytetów i kilku ważnych firm, które zatrzymują 
w mieście specjalistów. Zmieńmy jednak perspektywę i myślmy 
o Polsce jako całości. Dla ludzi ze Stanów Zjednoczonych czy Azji 
jesteśmy kropką na mapie. Nie ma dla nich znaczenia Kraków, 
Warszawa czy Gdańsk. To, że zaczną w ogóle kojarzyć nasz kraj, 
będzie dużym sukcesem. Znaczącym na pewno stanie się miasto, 
w którym wyrośnie pierwszy globalny startup na taką skalę, jak 
Skype, Spotify... Na razie kapitał krąży po całej Polsce. Programy 
akceleracyjne, które biznesowo i  sprzedażowo wspomagają 
rozwój młodych firm, są dość uniwersalne.

Jak duże jest środowisko startupowe w Krakowie?
b.j.: Trudno to policzyć. Myślę, że osób, które są jakoś świadome 
tego środowiska, uczestniczą w różnych imprezach jest 4–5 tys. 
Ale realnie w firmach technologicznych, które nazywają się 
startupami, pracuje 1,5 tys. osób. Jest też mnóstwo firm, które nie 
myślą o ekspansji, nie mają wielkich planów, nie czują się częścią 
tzw. środowiska, a  tak naprawdę powinny, bo współtworzą 
kreatywny i  innowacyjny 
krajobraz tego miasta.

Kto osiągnął w  naszym 
mieście sukces?
b.j.: W pierwszej kolejności: 
Onet, Interia i  Comarch. 
Młodsze pokolenie lubi ten 
sukces dezawuować: „To 
były inne czasy”. Owszem, 
przewaga konkurencyjna 
była inna, ale stworzenie 
firmy zatrudniającej ponad 3 
tys. osób bezwzględnie jest 
sukcesem.
michał kalina: To dzięki 
tym firmom w Krakowie pojawili się specjaliści od Internetu, 
którzy zbudowali podwaliny pod to, co dzieje się teraz.
b.j.: Potem pojawiło się kilka startupów widocznych na scenie 
międzynarodowej i  mnóstwo firemek, które zatrudniają 
kilkadziesiąt osób i dobrze zarabiają, ale nie są firmami, które 
kiedyś kupi Google.

#OMGKRK
Bolączką ludzi tworzących startupy jest to, że nie 
doceniają wagi wymyślanych przez siebie rozwią-
zań. a tymczasem ich projekty zestawione z tym, 
co dzieje się na Zachodzie, wypadają świetnie – 
o krakowskim środowisku startupowym opowia-
dają Bartosz Józefowski i Michał Kalina.

Wiele z nich tworzy oprogramowanie B2B, ciężko tu o me-
dialny sukces, bo trudno jest nie uśpić czytelnika opisując 
zawiłości powstających w nich aplikacji.
b.j.: Owszem, ale wytłumacz mi, dlaczego niewiele osób wie, 
że w Małopolsce prężnie działa przemysł gier komputerowych.

Ba, niewiele osób wie, że jest on globalnie więcej wart niż 
przemysł filmowy.
b.j.: W samym Krakowie mamy firmę, która stworzyła grę „Vikings 
Gone wild”, w którą gra 10 mln osób. Jest firma, która rozwija 
tzw. social casino games. To może jest mało sexy: w końcu 
nie wymyślili Skype’a, ale ciągle się rozwijają i mają miliony 
użytkowników.

Niewątpliwie sukcesem jest estimote.
b.j.: Estimote jest ważne – przełamało stereotyp, że jesteśmy 

na końcu świata i robimy rzeczy mało 
istotne. Apple używa tej firmy jako 
przykładu jak coś zrobić dobrze. 
To powód do dumy. Ale obok nich 
funkcjonuje mniej widowiskowy Kontakt.
io, który też zdobył dofinansowanie, ma 
wielu klientów. Według mnie sukces 
odnosi firma, która robi algorytmy do 
analizy reklam na YouTube, zatrudnia 
kilkadziesiąt osób, ma amerykańskiego 
partnera. Wiadomo, najłatwiej pokazać 
sukces, gdy ktoś zgarnie 20 mln dolarów 
dofinansowania, zdobędzie sławę na 
kickstarterze. O sukcesie w kategoriach 
tworzenia zespołu, odpowiedzialności, 
na razie się nie myśli. Według mnie tak 

właśnie powinniśmy go rozumieć i takie firmy wspierać.
m.k.: Nasze środowisko jeszcze raczkuje, a tymczasem mówi 
się, że dopiero trzeci startup jest tym, który odnosi sukces. 
Pierwsza firma jest zazwyczaj ostrożnym eksperymentem, 
dopiero z czasem uczymy się jak działać z rozmachem. Przed 
stworzeniem Ubera życie jego twórcy było totalną klapą. Przez 
chwilę musiał ponownie zamieszkać z  rodzicami – nie miał 
pieniędzy na utrzymanie.

a na naszym podwórku?
b.j.: Grupa, która założyła softwarehouse Applicake. Dzięki 
swoim nieszablonowym działaniom znalazła partnerów, zamknęła 
pierwszą firmę i  stworzyła Base, która okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Jakub Krzych przed Estimote założył AdTaily.
Nikt nie budzi się z pomysłem wartym milion dolarów. Najpierw 

trzeba ponieść kilka porażek. Dlatego cieszy mnie, że już 
uczniowie krakowskich techników podejmują pierwsze projekty, 
to inaczej ustawia ich kariery. Czasem wartością jest po prostu 
udowodnienie sobie, że potrafimy coś dokończyć.

Co najczęściej stoi w poprzek drogi do sukcesu?
b.j.: Problemem środowiska są kompleksy – nasze firmy myślą, że 
to, co robią, nie jest ciekawe. Nie doceniają oni wagi wymyślanych 
przez siebie rozwiązań. A tymczasem ich projekty zestawione 
z  tym, co dzieje się na Zachodzie, wypadają świetnie. Fakt, 
w innym kraju mieliby już pewnie inwestorów. Nasze realia są 
inne.
m.k.: Z drugiej strony to właśnie w tym środowisku ludzie mają 
odwagę, by szukać klientów od razu za granicą, myśleć szeroko, 
spektakularnie. I tego się trzeba od nich uczyć.

Czegoś jeszcze?
b.j.: Ważna jest umiejętność prototypowania i testowania rzeczy, 
które jeszcze nie istnieją. Mówimy: fail fast – naucz się szybko 
weryfikować swoje pomysły. Największą tragedią jest, gdy ktoś 
spędzi rok na tworzeniu produktu i  nikomu go nie pokaże. 
Jeżeli zamierzasz poświęcić rok na nowy produkt, po półtora 
miesiąca powinieneś mieć prototyp – kluczowe funkcje, które 
można pokazać potencjalnym użytkownikom i za ich pomocą 
przetestować. Nie można być jak Gollum i do tego stopnia bać 
się, że ktoś nam coś ukradnie, by na koniec nic z tego nie mieć. 
Nie głaszcz pomysłu do końca życia, tylko go komuś pokaż.
m.k.: Ostatnio przeglądałem pliki sprzed kilku lat i znalazłem 
obrazek z napisem „Żeby osiągnąć sukces, nie dziel się swoją 
wiedzą”. Dzisiaj już bym tak nie pomyślał. Dzięki startupom 
rozumiem, że dzielenie się wiedzą jest bardzo istotne. Z tym łączy 
się merytokracja: nie ważne kim jesteś, ważne co umiesz. Startupy 
pokazują też zupełnie inny sposób zarządzania firmą. Nie ma 
ręcznie sterującego prezesa-boga po twardej szkole biznesu z lat 
90. W Dolinie Krzemowej panuje zwyczaj dzielenia się firmą: po 
jakimś czasie każdy z pracowników staje się współwłaścicielem. 
Wtedy każdy czuje jej wartość, więc o nią dba.
b.j.: Pracownik najemny staje się coraz droższy w utrzymaniu. 
Zatrzymanie kogoś w firmie, stworzenie dla kogoś poczucia sensu 
pracy jest kosztowne. Korporacje wydają masę pieniędzy tylko 
po to, żeby zbudować poczucie wspólnoty.

Skąd taki kontrast między wyobrażeniem o świecie startupów 
i korporacji?
b.j.: W dużej mierze stworzony jest przez media, ale także przez 
środowisko, które naśmiewa się z korponowomowy, tworząc przy 
tym własny język, który jest jeszcze bardziej hermetyczny niż samo 

NaJłaTWIeJ POKaZać SUKCeS, 
GDy KTOś ZGaRNIe 20 MlN 
DOlaRóW DOfINaNSOWa-
NIa, ZDOBęDZIe SłaWę Na 
KICKSTaRTeRZe. O SUKCeSIe 
W KaTeGORIaCH TWORZeNIa 
ZeSPOłU, ODPOWIeDZIalNO-
śCI, Na RaZIe SIę NIe MyślI
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środowisko. Do tego stopnia, że trudno ten żargon zrozumieć 
początkującym. Ja bardzo szanuję korporacje. Wielu młodych 
ludzi jest zafascynowanych romantyczną wizją świata startupów 
– niczym nieskrępowanego, elastycznego, kreatywnego. 
Tymczasem ważne są procedury, całe Stany Zjednoczone są na 
nich zbudowane. Dzięki pracy w korporacji ludzie rozumieją, 
co znaczy deadline, harmonogram i budżet. Wiedzą, jak istotne 
jest dobre podzielenie obowiązków, prowadzenie solidnej 
dokumentacji w kodzie. Wiedzą też, że gdy odchodzą pracownicy, 
zespół musi szybko podjąć zadania wykonywane przez kogoś, kto 
zmienił pracę. Startupy to często prowizorki. Korporacja daje też 
poczucie bezpieczeństwa. I to niezależnie od tego, czy się w niej 

aktualnie pracuje.

Również tym programistom, 
którzy z niej odchodzą, bo 
wiedzą, że w razie niepowo-
dzenia mogą do niej w każdej 
chwili wrócić?
b.j.: Dokładnie. Osobom, 
które frustrują się pracą 
w korporacji i marzą o własnej 
firmie, doradzam: przez dwa–
trzy lata obniż standard życia, 
odłóż pieniądze i zrób sobie 
gap year. Stać cię na to, nie 

udawaj. Pracując w korporacji obserwuj, co się dzieje, chodź 
na spotkania, poznawaj ludzi. Zastanawiaj się, z kim chcesz 
pracować. Do momentu, w którym wiesz, jaki projekt chcesz 
realizować. Wtedy się zwolnij. Co prawda zaczniesz przejadać 
oszczędności, ale nie zaczynasz od zera. Wiesz, gdzie szukać 
inwestorów, kogo prosić o pomoc, kogo pytać o zdanie. Nikt 
nie skreśli całego roku twojej pracy tylko dlatego, że szefostwo 
zza oceanu zdecydowało się na zmianę strategii. Może to zrobić 
jedynie rzeczywiste niepowodzenie projektu.

OSOBOM, KTóRe fRUSTRU-
Ją SIę PRaCą W KORPORaCJI 
I MaRZą O WłaSNeJ fIRMIe, 
DORaDZaM: PRZeZ 2–3 laTa 
OBNIż STaNDaRD żyCIa, 
ODłóż PIeNIąDZe I ZRóB SO-
BIe GaP yeaR. STać CIę Na 
TO, NIe UDaWaJ

Bartosz 
Józe-
fowski
od dwóch lat kie-
ruje inkubatorem 
technologicznym 
w Krakowskim Parku 
Technologicznym

Nie żałuj, że nie spróbowałeś?
b.j.: Jeżeli ci się nie uda, wiele dużych firm przyjmie cię 
z otwartymi ramionami. Sądzę zresztą, że w interesie korporacji 
jest budowanie takiego poczucia bezpieczeństwa. Także dlatego, 
że pracownicy, którzy z nich odchodzą, często tworzą rozwiązania 
odkupywane potem przez te korporacje. Rozwiązania, które 
zablokowane korporacyjną biurokracją i strategią często nie mają 
szansy wyjść poza pozycję w planie budżetu.

Mam pomysł. Do kogo się zgłosić?
b.j.: Od siedmiu lat działa Krakowski Park Technologiczny 
dysponujący funduszami i specjalnym programem. Jest Colab, 
który nie dysponuje funduszami, ale można w  nim znaleźć 
wsparcie merytoryczne. Mamy założony przez Deutsche Telekom 
inkubator hub: raum, który z Krakowa działa na całą Europę 
Środkowo-Wschodnią. Dzięki niemu nasze miasto odwiedzają 
twórcy startupów z Ukrainy, Serbii czy Rumunii. Są również 
akademickie inkubatory przedsiębiorczości, które działają na 
wczesnym etapie, studencko-eksperymentalnym. Co prawda 
rzadko dochodzi w  nich do założenia firmy, ale przełamują 
pierwsze lęki. Silnie na rozwój społeczności krakowskiej wpływa 
Innovation Nest. I wciąż jest przestrzeń do działania dla kolejnych 
tego typu organizacji.

a czego brakuje?
b.j.: Żałuję, że w Krakowie nie ma kultury wspierania małych firm. 
Duzi gracze wolą budować osiedla, najlepiej z kolegami. Nikt nie 
myśli: pomogę i jeszcze przy tym zarobię. Ludzie nie dowierzają 
startupom, nie rozumieją ich.
m.k.: Kontrprzykładem jest Rafał Brzoska z  InPostu, który 
inwestuje w młode firmy.
b.j.: I Lewandowski, nasz najlepszy piłkarz. Trochę na akcje, 
trochę na obligacje, trochę w startupy.

ciąg dalszy na str. 8
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#OMGKRK dla początkujących 

Krok 1

Sprawdź stronę www.omgkrk.com.Znajdziesz 
tam kalendarz najbliższych wydarzeń, profile 
osób z krakowskiego świata startupów i przy-
kłady firm.

Krok 2

Dołącz do grupy na Facebooku www.facebo-
ok.com/groups/omgkrk/ lub zacznij korzystać 
z hashtaga #omgkrk na Twitterze.

Krok 3

Przyjdź na Open Coffee. Spotkanie to orga-
nizowane jest co dwa tygodnie w czwartek o 
godz. 8:00. W ciągu 60 minut każdy, kto ma 
ochotę, może zająć maksymalnie 2 minuty 
pozostałym uczestnikom. Ludzie szukają tam 
pracy albo współpracowników, inwestorów. 
Opowiadają o swoich nowych projektach, pro-
ponują pomoc. Open Coffee to bardzo efek-

tywnie spędzony czas. Równo o godz. 9:00 
spotkanie się kończy. Ludzie czasami jeszcze 
zostają, żeby wymienić się wizytówkami albo 
po prostu bliżej się poznać.

Krok 4

Wybierz dla siebie jedną z dziesiątek spo-
łeczności działających w Krakowie i zacznij 
chodzić na spotkania. Przejdź się tu i tam, 
sprawdź, poznaj ludzi. Zacznij korzystać. Po-
wiedz ludziom, czego potrzebujesz. Nawet jeśli 
sami nie będą umieli pomóc, przedstawią Cię 
osobom, które być może będą w stanie.

Krok 5

Zacznij brać pod uwagę karierę w startupie – 
małym, młodym ambitnym zespole. A może 
sam założysz własną firmę? Zrealizuj projekty 
chodzące ci po głowie!

b.j.: Z  drugiej strony można zapytać: co miasto powinno 
zrobić dla grafików komputerowych? Żeby komuś dać, trzeba 
innemu odebrać. W naszych postulatach nie chodzi o pieniądze, 
lecz bardziej o to, żeby miasto było wizjonerskie, a nie miało 
problemów z zauważeniem rzeczywistości – kilkudziesięciu 
tysięcy osób pracujących w firmach BPO.
Piotr Wilam, jeden z założycieli Onetu, powiedział jakiś czas 
temu, że gdyby ktoś mu przed kilkunastu laty powiedział, że 
w Krakowie tak będzie wyglądała struktura zatrudnienia, to by 
się zaśmiał: Mrzonka! A my już powinniśmy zrobić następny krok 
– postawić na firmy tworzące złożone produkty technologiczne. 
Sprowadzić do miasta prezesów ważnych firm i funduszy.
m.k.: A może lokować Kraków jako miejsce, do którego warto 
przyjechać po to, by założyć startup? Wiele osób właśnie tak 
kalkuluje: tańsze koszty utrzymania, niższe pensje to większe 
pole manewru i większe możliwości.

Tym tokiem rozumowania poszły korporacje, które lokują 
tu swoje siedziby. Wiele osób widzi w tego typu podejściu 
zagrożenie.
b.j.: Nie zgadzam się. Zróbmy bilans zysków i strat. Ta branża 
przynosi nam do miasta miejsca pracy, nowe technologie, 
pozwala na to, by ludzie tutaj zdobywali doświadczenie.
m.k.: Tyle tylko, że jeżeli firmy outsourcingowe wyjdą z Krakowa, 
wiele osób nie będzie miało szansy na wykorzystanie zdobytych 
w nich umiejętności w nowej pracy.

Wróćmy do startupów.
b.j.: Owszem, istnieje ryzyko, że Kraków pozostanie centrum 
developmentu i zagraniczni inwestorzy będą zatrudniali naszych 
informatyków po to, by rozwinąć tu jakiś produkt, a potem 

zarabiać na nim miliardy za oceanem.
m.k.: Doprowadźmy więc do takiej sytuacji, 
w której będziemy im mówić, że ich nie chcemy, 
ale nie z  fałszywej dumy, a  dlatego, że mamy 
ciekawsze propozycje.
b.j.: Pozostaje pytanie, czy my mamy w tej chwili 
coś lepszego do roboty.

W MIeśCIe DZIała OKOłO 
70 SPOłeCZNOśCI TeCHNO-
lOGICZNyCH, KTóRe ReGU-
laRNIe SIę SPOTyKaJą, aBy 
SIę UCZyć I WyMIeNIać DO-
śWIaDCZeNIaMI. Na SPO-
TKaNIa ORGaNIZOWaNe 
PRZeZ KOBIeTy PROGRaMIST-
KI PRZyCHODZą SeTKI OSóB

Michał 
Kalina
przez półtora roku 
odpowiadał za wize-
runek krakowskiego 
funduszu Innova-
tion Nest, obecnie 
tworzy aplikację 
Hidden City i roz-
wija swoją agencję 
online marketingu

Oprócz instytucji, firm i piłkarzy mamy działalność oddolną 
– środowisko wspiera się samo. Sporo się w tej mierze dzieje. 
Co jeszcze można by zrobić w Krakowie, żeby wzmocnić śro-
dowisko startupowe? Znacie jakieś przykłady z innych miast?
m.k.: W Warszawie stworzony został akcelerator. Najważniejsze 
jest to, w jaki sposób on powstał. Urząd miasta ogłosił przetarg 
i wybrał najciekawszy projekt, tym samym oddając pieniądze 
w ręce osób, które mają pojęcie o branży. W Krakowie tego 
brakuje. Miasto powinno wspierać środowisko, ale nie na własną 
rękę i bez dialogu z nim, a na zasadzie mądrego mecenatu.
b.j.: Mnie brakuje po prostu uznania ze strony miasta. Dziś 
komunikacja Krakowa to głównie festiwale i turystyka. Miasto 
postrzegane jest jako miejsce do siedzenia w knajpach. To, czego ja 
potrzebuję, to stanu, w którym gdy ktoś zapyta w Urzędzie Miasta 
Krakowa, co warto w tym mieście zobaczyć, usłyszy od urzędnika, 
że oprócz zabytków i festiwali mamy dużo młodych firm.
Mało kto wie, że w  mieście działa około 70 społeczności 
technologicznych, które regularnie się spotykają, aby się uczyć 
i wymieniać doświadczeniami. Że na spotkania organizowane przez 
kobiety programistki przychodzą setki osób. Że wolontariusze 
uczą programowania. I nie są to szkolenia z dofinansowywanego 
przez państwo czy Unię programu o bardzo długiej nazwie, tylko 
oddolna potrzeba tych ludzi. Gdyby ktokolwiek powiedział, że jest 
z tego dumny i że warto to wspierać...
m.k.: Bez pomocy miasta dzieje się bardzo dużo. Kraków jest 
unikalny pod tym względem. Spotkania środowiska w pewnym 
sensie się ustrukturyzowały, ale bez zinstytucjonalizowania. 
Grupy podejmują wspólne projekty, mimo że nie mają 
wspólnego biznesowego celu. Wartością dla nich jest budowanie  
fajnej społeczności.

dokończenie ze str. 7

Jak poznać bliżej środowisko krakowskich startupów:
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„Jeśli zarabiasz za mało, to albo zmień pracę na lepszą, albo pracuj 
więcej” – gdyby to słynne amerykańskie powiedzenie miało coś 
wspólnego z rzeczywistością, Grecja byłaby europejskim krezu-
sem. Potomkowie Hellenów pracują najdłużej w Unii Europejskiej 
(o ile mają pracę), a jednak nie przekłada się to na ich wydajność 
i wysokie PKB. Z opublikowanego w kwietniu raportu Komisji 
Europejskiej wynika, że przepracowują średnio 43,9 godzin tygo-
dniowo. Tuż za nimi plasujemy się my, Polacy. Nasz średni czas 
pracy wynosi 42,5 godziny.
Na drugim biegunie znajdują się Francuzi ze swoim słynnym 
35-godzinnym tygodniem pracy. Mogą umieścić go nawet obok 
pleśniowego sera i regionalnych win na narodowej liście po-
wodów do dumy, bowiem według danych OECD Francuzi są... 
jednym z najefektywniejszych narodów na kontynencie. W ciągu 
godziny wypracowują 62,7 dolarów i plasują się pod tym wzglę-
dem na siódmej pozycji w Europie. Wyprzedzają między innymi 
Niemców. Dla porównania, produktywność znacznie bardziej za-
pracowanych Polaków jest blisko dwa razy słabsza (29,7 dolarów).

Rób plany
Czas pracy niekoniecznie przekłada się na jej efektywność. Co 
zatem zrobić, żeby zdążyć ze wszystkimi obowiązkami, nie zosta-
wać w pracy po godzinach, ani nie zabierać jej ze sobą do domu? 
Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie sobą i zadaniami 
w czasie. Nie da się tego jednak zrobić bez wcześniejszego okre-
ślenia celu, jaki nam przyświeca.
– Przede wszystkim warto zastanowić się, jakie są nasze cele nie 
tylko na najbliższy dzień, ale na pół roku czy nawet rok. Trzeba 
zaplanować wszystko w taki sposób, aby nie okazało się, że zre-
alizowaliśmy mnóstwo pilnych rzeczy, ale te najważniejsze nie 
zostały ukończone – radzi Dorota Bodek z Advisory Group TEST 
Human Resources.

facebook, przerwa na kawę, 
przekąska, jeszcze jedna wiado-
mość na firmowym czacie i moż-
na zabierać się do pracy. Szkoda 
tylko, że zajmując się masą pil-
nych rzeczy nie tak łatwo jest 
opuścić biurowy budynek.

Pisarz Wiesław Myśliwski nakreślił kiedyś frazę: „Zawsze musi 
być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć”, a jego słowa potwierdzają 
eksperci biznesowi i psychologowie. Ci pierwsi dowodzą, że cel 
jest warunkiem osiągania wyjątkowych wyników, ci drudzy do-
dają, że bez niego ciężko o dobre samopoczucie.
– Dobrze jest zaplanować czas pracy, ale jeśli rozpiszemy go 
sobie bardzo szczegółowo, pozostanie tylko na papierze. Trzeba 
być elastycznym, ponieważ zawsze może nam wyskoczyć coś 
nieoczekiwanego – wyjaśnia Dorota Bodek. Dlatego zamiast 
szczegółowo planować sobie kolejne zadania w ciągu dnia, lepiej 
zastanowić się nad celem, jaki musimy zrealizować.

Szukaj celu
Coraz częściej bowiem to właśnie cel postrzegany jest jako klucz 
do poruszania się we współczesnym, złożonym i nieustannie 
zmieniającym się świecie. Mówi o tym, kim jesteśmy i co odróż-
nia nas od innych. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem 
call center, programistą, menedżerem wyższego szczebla czy 
prezesem, twój cel staje się dla ciebie swego rodzaju zaklęciem 
– sygnałem do działania, który motywuje do efektywnego wy-
konywania pracy.
Heidi Grant Halvorson, wicedyrektorka Motivation Science Center 
w Columbia Business School, radzi, by wyznaczając sobie cel sko-
rzystać z „planowania warunkowego” (if-then planning). Dlaczego? 
Myślenie warunkowe jest wbudowane w nasz układ nerwowy. 
Ludzie często mimowolnie używają konstrukcji typu „Jeśli X, to Y” 
i doskonale radzą sobie z kodowaniem tego typu informacji. Warto 
więc podejść do tego w bardziej świadomy sposób, ponieważ, jak 
wykazują przeprowadzone przez Halvorson badania, osoby planu-

jące w trybie warunkowym mają w przybliżeniu o 300 proc. większe 
szanse niż inni, aby osiągnąć wyznaczone cele. Dotyczy to zarówno 
pojedynczych osób, jak i zespołów zadaniowych.
Kiedy planowanie warunkowe przynosi najwięcej korzyści? Wte-
dy, gdy trzeba zmierzyć się z nieprzewidzianymi komplikacjami 
i chwilową utrata orientacji. Według badań ludzie, którzy z wy-
przedzeniem planują rozwiązywanie pojawiających się po drodze 
problemów, są bardziej odporni na przeciwności losu i znacznie 
lepiej radzą sobie z osiąganiem wyznaczonych celów. Warto więc 
zastanowić się nad potencjalnymi zagrożeniami i opracować awa-
ryjne schematy zachowania. Oczywiście bez popadania w brak wia-
ry czy czarnowidztwo, gdyż te nie przyniosą zamierzonych efektów.

Ustal priorytety
W jaki jeszcze sposób można poprawić wydajność pracy? Usta-
lając priorytety według ich hierarchii ważności i stopniowo wy-
konując kolejne zadania. Podczas realizacji większych projektów 
najważniejsza jest zaś systematyczność, bez której trudno myśleć 
o sukcesie.
Warto też pamiętać o słowach Andy’ego Grovera, byłego pre-
zesa Intela, który napisał kiedyś, że tak samo jak nie pozwoliłby 
ukraść współpracownikowi żadnego biurowego urządzenia, tak 
samo nie zgodziłby się na kradzież czasu kolegom z pracy. Czas 
jest w końcu towarem mocno deficytowym, którego nie da się 
kupić jak nowego oprogramowania czy batona w automacie. 
Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, trzeba traktować go 
jako coś bardzo cennego. Inaczej pobijemy Greków w rankingu 
długości czasu spędzanego w pracy, zamiast gonić Francuzów 
w podnoszeniu efektywności pracy.

Karolina Kociołek
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magda wójcik: Na czym właściwie polega executive search?

justyna drabik: Najczęściej mówi się o nim jako o procesie 
poszukiwania pracowników, który ma na celu pozyskanie wła-
ściwych kandydatów na stanowiska zarządzające, menedżerskie. 
Dodajmy, że największym utrudnieniem jest to, że zazwyczaj 
są to osoby, które nie szukają aktywnie pracy. Dodatkowo cały 
proces poszukiwania takiego kandydata jest poufny, zarówno 
ze względu na dobro potencjalnego pracownika, jak i jego nowe-
go pracodawcy. Poufność jest kluczowa w tego rodzaju rekruta-
cjach. Zdarza się, że dwóch kandydatów z jednej firmy przychodzi 
na rozmowę, trzeba więc być bardzo ostrożnym.

Jak wygląda praca z firmą, która poszukuje pracowników 
wyższego szczebla?

Kiedy zgłasza się do nas firma, rozmawiamy z jej przedstawicie-
lem i omawiamy branżę oraz dokładne zapotrzebowanie, a także 
charakterystykę tworzonego przez nią stanowiska pracy. Im wię-
cej dowiemy się podczas takiej rozmowy, tym łatwiej będzie nam 
później przekonać pracownika. Tym bardziej, że dla wielu kandy-
datów proponowane warunki finansowe nie zawsze są głównym 
czynnikiem decyzyjnym.
Menedżerowie, dyrektorzy zarządzający dość rzadko zmieniają 
pracę, dużo rzadziej niż specjaliści, którym zdarza się przechodzić 
do nowej firmy co dwa, trzy lata. Jeżeli ktoś jest zadowolony 
z obecnej pracy, musimy znaleźć jakiś czynnik, który będzie wi-
sienką na torcie.

Czyli?

Opisujemy możliwości rozwoju, wyjaśniamy po co tworzone jest 
dane stanowisko, tłumaczymy cele firmy, akcentujemy które 
umiejętności kandydata przydadzą się w nowym miejscu. Mó-
wimy też, czym nowa praca miałaby się różnić od poprzedniej. 

hr pod   lupą testu

Kandydat szyty na miarę
Za każdym razem znajdujemy coś, co ofertę wyróżnia, co zmo-
tywuje kandydata do podjęcia korzystnej dla nas decyzji. Zazwy-
czaj obok względów finansowych liczy się skala przedsięwzięcia 
i możliwości rozwoju. Bywają też czynniki inne niż merytoryczne, 
na przykład powrót do miasta, z którego ktoś pochodzi.

Gdzie szukacie kandydatów?

Poszukiwania rozpoczynamy od firm wskazanych przez nasze-
go klienta, który zazwyczaj ma szerokie rozeznanie rynku. Nie 
zawsze jest to jego bezpośrednia konkurencja. Korzystamy też 
oczywiście z naszych baz danych, know how i znajomości z licz-
nych spotkań oraz konferencji. Po wyłonieniu kandydatów szu-
kamy do nich kontaktu. W dobie Internetu znalezienie namiarów 
do konkretnej osoby nie jest już takie trudne, jakie było to 10 lat 
temu, kiedy również realizowałam projekty executive search. 
Z drugiej strony konkurencja dzisiaj jest większa.

Jakie są największe wyzwania podczas takiego procesu?

Każda rekrutacja jest wyjątkowa i inna. Mało mamy powtarzal-
nych zleceń. Do tego każdy kandydat ma bardzo indywidualne 
cechy: doświadczenie zawodowe czy pożądane przez poten-
cjalnego pracodawcę umiejętności. Znalezienie HR menedżera 
czy dyrektora centrum nie jest aż tak skomplikowane. Ale przy 
wyspecjalizowanej branży nasza baza szybko traci aktualność. 
Podobnie jest przy direct search, gdy szukamy pracowników 
o bardzo wąskich specjalizacjach i kompetencjach. Wtedy zda-
rza się wyciągać kandydatów „spod ziemi”. Wiele zależy też 
od stanowiska – przyzwyczajeni do telefonów z ofertami pracy 
menedżerowie są dość otwarci na rozmowę. Osoby z rzadziej 
poszukiwanych stanowisk bywają nieufne.
Największym wyzwaniem jest na pewno pierwsza rozmowa z kan-
dydatem. Oscylujemy, żeby nie trafić w godziny pracy, potem 

staramy się zaciekawić ofertą przy jednoczesnym zaznaczeniu, 
że projekt jest poufny. Jeżeli zrobimy to rutynowo, nasz kontakt 
zakończy się na pierwszym telefonie. Tym bardziej, że pierwszy 
telefon to najczęściej jedynie wzbudzenie zaciekawienia i umó-
wienie się na kolejną rozmowę. Zazwyczaj dopiero podczas dru-
giej rozmowy nasz kandydat ma na tyle komfortowe warunki, 
by swobodnie rozmawiać.

Jakie rekrutacje są najtrudniejsze?

Nie wiem, czy można uznać je za najtrudniejsze, ale najwięcej sa-
tysfakcji sprawiają mi takie, kiedy widzę, że udało się odpowied-
nio połączyć kandydata, stanowisko i pracodawcę. Przykładem 
z pewnością są rekrutacje, kiedy kandydat relokuje się do nowego 
miejsca pracy. Aby takie działania były efektywne, ważna jest 
znajomość rynku pracy, umiejętność dotarcia do adekwatnych 
kandydatów oraz przedstawienia oferty językiem korzyści.

Zatrudnianie właściwych ludzi na właściwe 
stanowiska jest priorytetową rzeczą w każdej 
firmie. Choć często nie jest to łatwe zadanie, 
przed HR-owcami z branży outsourcingowej 
stoi także mnóstwo innych wyzwań. Nad tym, 
jak im sprostać, wspólnie będą się zastana-
wiać podczas konferencji „HR w Centrach 
Usług Biznesowych i IT”.
Ogólnopolskie forum menedżerów i specja-
listów HR poruszające tematykę rynku pracy 
w sektorze SSC/BPO/ITO odbędzie się 15–16 
października w  hotelu Holiday Inn, a  więc 
w samym sercu Krakowa. W końcu nasze miasto 
jest siedzibą już ponad 100 centrów usług 
biznesowych.
– W Krakowie centra SSC/BPO/ITO zaczęły 
powstawać znacznie wcześniej niż w większości 
polskich miast, dlatego przepracowaliśmy już 
część problemów, które dopiero teraz pojawiają 
się w miejscach wkraczających do tego sektora. 
Nasza konferencja ma charakter ogólnopolski 
i  jest pierwszym, a także jedynym tego typu 
wydarzeniem w  kraju służącym wymianie 
doświadczeń menedżerów i specjalistów HR 
w sektorze SSC/BPO/ITO – tłumaczy Agnieszka 
Flis, Dyrektor merytoryczny konferencji, Partner 
w Advisory Group TEST Human Resources.

W obliczu dynamicznego rozwoju centrów usług biznesowych i IT 
przed menedżerami pojawiają się nowe wyzwania. Odpowiednie 
zarządzanie czasem, konkurencyjność, wysokość wynagrodzeń 
i pakiety benefitów – wszelkie zmiany organizacyjne wymagają 
optymalizacji tych procesów, a  wymiana doświadczeń na 
ogólnopolskim forum może ułatwić znalezienie najlepszych 
rozwiązań. Dlatego też tematem przewodnim II edycji konferencji 
będzie optymalizacja procesów w centrach.
Spotkania, jakie odbędą się podczas konferencji, oraz nawiązane 
w trakcie jej trwania biznesowe znajomości mogą mieć realny 
wpływ nie tylko na codzienną pracę menedżerów. Podczas 
wydarzenia padną pytania o przyszłość branży outsourcingowej 
i  o  to, w  jaki sposób zachować konkurencyjność na rynku. 
Uczestnicy konferencji zastanowią się m.in. nad tym, jak 
odnaleźć się w wielokulturowym środowisku pracy, czy płace 
kiedyś przestaną rosnąć i jak skutecznie wesprzeć duże zmiany 
organizacyjne w firmie.
Październikowa konferencja to niepowtarzalna okazja do 
skorzystania z  doświadczenia innych osób z  całej Polski. – 
Konferencja daje korzyści na kilku poziomach. Po pierwsze, 
rzecz najbardziej oczywista, choć często zaniedbywana przez 
organizatorów tego typu wydarzeń – kwestie merytoryczne. 
Nasi prelegenci nie sprzedają konkretnych produktów czy 
usług, a przekazują specjalistyczną wiedzę ze swojej dziedziny – 
wyjaśnia Agnieszka Flis. – Po drugie, konferencja ma charakter 
warsztatowy. Nie ma tu miejsca na bierne siedzenie i słuchanie. 

Celem jest zaangażowanie uczestników konferencji poprzez 
zajęcia warsztatowe i rozwiązywanie konkretnych przypadków. 
Ważne jest dla nas zaangażowanie ludzi i dyskusja, a to z kolei 
wiąże się ze stworzeniem klimatu służącemu wzajemnemu 
poznaniu. U nas nikt nie pozostaje anonimowy, nie dopuszczamy 
do sytuacji, w których ktoś z naszych gości siedzi na prelekcji i nie 
zna imion osób, które go otaczają – dodaje.
Choć konferencja adresowana jest wyłącznie do managerów 
i  pracowników HR, w  dłuższej perspektywie ma przynieść 
wymierne korzyści pracownikom oraz firmom z sektora SSC/ 
/BPO/ITO. Spotkanie specjalistów z całej Polski to nie tylko szansa 
dla mniejszych ośrodków outsourcingowych na przeniesienie na 
własny grunt sprawdzonych rozwiązań, ale przede wszystkim 
możliwość budowania wspólnej wizji dalszego rozwoju tego 
sektora usług.

Karolina Kociołek

Konferencja „HR w Centrach Usług Biznesowych i IT”, 15–16 października 2015, 
Kraków, Holiday Inn, ul. Wielopole 4.

Optyka optymalizacji

Pod  patronatem

Justyna Drabik – Senior Project Manager 
w Dziale Rekrutacji Advisory Group TEST 
Human Resources.

Advisory Group TEST Human Resources zdobyło na-
grodę CEE Shared Services and Outsourcing Awards 
w kategorii Executive Search Firm of the Year 2015. 
Przez 25 lat firma obsadziła ponad 1600 stanowisk 
menedżerskich, m.in. dla: Lufthansa Global Business 
Services, SABMiller Global Business Services, Herbali-
fe EMEA Finance and Operations Service Centre, RWE 
Group Business Services, Capita Polska, RR Donnelley 
Document Solutions. 
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Firma arvato Polska od ponad 20 lat świadczy kompleksowe 
usługi outsourcingowe. Krakowski oddział arvato jest stosun-
kowo młody, gdyż wystartował niespełna dwa lata temu, w paź-
dzierniku 2013 roku. Dynamiczny rozwój sprawił, że firma za-
trudnia tu już 380 osób. Jej kluczowym klientem jest światowy 
lider branży internetowej. Do końca 2016 roku krakowski oddział 
planuje zwiększyć zatrudnienie o 100 osób, na które w budynkach 
Quattro Business Park czekają trzy w pełni wyposażone i przy-
gotowane piętra.
W krakowskim arvato świadczone są dwa rodzaje usług: rozwią-
zania finansowe (Finance Solutions – FS) oraz obsługa klienta 
(Customer Services – CS). Co jest kluczowe dla potencjalnych 
pracowników starających się o pracę w arvato? Oczywiście zna-
jomość języków obcych, ponieważ obszar FS świadczy usługi dla 
krajów z Europy, Środkowej Azji, Afryki oraz Chin aż w dziesięciu 
językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, 
włoskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, tureckim i arab-
skim. Z kolei obszar CS obsługuje piętnaście krajów (głównie 
europejskich) posługując się w tym siedmioma językami obcy-
mi. Co jeszcze trzeba, żeby dołączyć do tego zespołu? Przede 
wszystkim znać płynnie angielski, jak ryba w wodzie poruszać 
się po pakiecie Microsoft Office (a szczególnie Excelu), mieć 
co najmniej roczne doświadczenie zawodowe – najlepiej zdobyte 
w dziale obsługi klienta.
– Doświadczenie w branży to dobra rekomendacja nawet na wyż-
sze stanowiska. Obecnie poszukiwane są głównie osoby ze znajo-
mością języka niemieckiego, włoskiego i francuskiego do Działu 
Collections oraz na stanowisko Account Payables Specialist. 
Wszystkie oferty pracy można znaleźć na stronie: praca.arvato.pl  
– mówi Aleksandra Zielonka, HR Business Partner.
Poza tym konieczne są także umiejętności miękkie, bez których 
trudno wyobrazić sobie pracę w korporacji. Jakie? Ważna jest 

przede wszystkim umiejęt-
ność pracy w zespole oraz do-
bra organizacja czasu pracy, 
czyli zarządzanie sobą i zada-
niami w czasie.
Co w zamian? Oczywiście sa-
tysfakcjonujące wynagrodze-
nie oraz cała masa bonusów: 
opieka medyczna, ubezpie-
czenie, pakiet sportowy, kur-
sy językowe oraz szkolenia z umiejętności miękkich. A do tego 
świadomość, że pracuje się dla jednej z najlepszych marek świata.
W oddziale w Krakowie zdecydowana większość pracowników 
to osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata. Precyzyjniej można 
powiedzieć „pracowniczek”, bo w przypadku FS kobiety stano-
wią aż 71 proc. załogi, a w CS ponad 67 proc. Ale to jeszcze nie 
wszystkie warte uwagi dane. Aż 92 proc. zatrudnionych w sekto-
rze finansowym ma dyplom wyższej uczelni, a 70 proc. zdobyło 
go na jednym z krakowskich uniwersytetów. Z kolei w dziale 
obsługi klienta tytułem naukowym może pochwalić się 75 proc. 
pracujących tam osób.
– Atmosfera pracy jest bardzo pozytywna. Wszędzie na świecie 
stosujemy podobny model: pracownicy mogą do woli korzystać 
z cateringu w kuchniach, w wolnej chwili pograć w ping ponga, 
bilard czy na Playstation. Sporo jest też integracyjnych wyjść 
z różnymi grami i rozrywkami – zachwala Olga Dulian z Działu 
Collections.

Teresa Żukowska

O arvato
Arvato Polska wchodzi w skład grupy arvato 
AG, która jest częścią Bertelsmann SE & Co. 
KGaA. Do tego międzynarodowego koncernu 
medialnego należy także m.in. RTL Group – 
największy nadawca bezpłatnej telewizji na-
ziemnej w Europie, skupiający 45 stacji telewi-
zyjnych, wydawnictwo literackie Random Ho-
use, a także Gruner + Jahr – wydawca takich 
czasopism, jak „Focus”, „Gala” czy „National 
Geographic Polska”.

Firma arvato ma swoje siedziby w 40 krajach 
świata. Zatrudnia ponad 70 tysięcy pracowni-
ków, którzy – według statystyk – zdążyli obsłu-
żyć już 150 milionów klientów, odbierając 200 
milionów telefonów rocznie i wysyłając w tym 
czasie 2 miliardy pakietów korespondencji. 

Liczby mówią same za siebie: arvato to jeden 
z większych graczy na rynku outsourcingu. Nie 
dziwi więc, że tylko w Polsce firma działa aż 
w 11 lokalizacjach, dając pracę 2600 osobom.

Nad Wisłę firma trafiła w 1994 roku, kiedy Ber-
telsmann otworzył centrum dystrybucji w Po-
znaniu, skąd wysyłano publikacje do członków 
klubu „Świat Książki”. Pod koniec lat 90. firma 
zaczęła przyspieszać, a rozwój wyznaczały: bu-
dowa nowego centrum logistyczno-usługo-
wego, rozpoczęcie świadczenia usług finanso-
wych, kolejne oddziały, nowe zadania i coraz 
ważniejsi klienci.

Dziś na terenie Polski znajdują się cztery cen-
tra logistyczne, cztery contact centers, biu-
ro w Warszawie oraz dwa centra finansowe: 
w Poznaniu i Krakowie. To w nich pracownicy 
arvato obsługują znane polskie i międzynaro-
dowe marki, takie jak np. Vodafone, 5.10.15 
czy Douglas.

Co dla nich robią? Działają w trzech obszarach: 
SCM (logistyka kontaktowa, obsługa progra-
mów lojalnościowych, e-commerce, healthca-
re), CRM (contact center, telesprzedaż) oraz FS. 
Do arvato zwracają się firmy z branży paliwo-
wej, energetycznej, farmaceutycznej, turystycz-
nej, telekomunikacyjnej i e-commerce.

Do końca 2016 roku 
arvato Polska, jedna 
z największych firm 
specjalizujących się 
w kompleksowym 
outsourcingu, planuje 
utworzyć w Krakowie 
ponad 100 kolejnych 
etatów. Zwiększenie zatrudnie-
nia związane jest z dynamicznym 
rozwojem krakowskiego oddzia-
łu firmy, który obsługuje świato-
wego lidera branży internetowej.

Wyszukane 
usługi
arvato
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69 tysięcy dolarów w sześć dni. Tyle zebrali na kickstarterze 
twórcy Sher.ly. akcja crowdfundingowa przyniosła 223 proc. 
zakładanej kwoty. Co sprawiło, że prawie tysiąc osób posta-
nowiło zainwestować swoje pieniądze w chmurę plików?
Sher.ly zdecydowanie różni się od internetowych chmur, do których 
się przyzwyczailiśmy. W przeciwieństwie do powszechnie znanych 
platform do udostępniania plików, takich jak Dropbox, iCloud czy 
Google Drive, Sherl.ly nie jest chmurą publiczną, a prywatną. 
Korzystając z  tego systemu nie wysyłamy danych na żaden 
serwer, przesyłamy jedynie zaproszenie do współdzielenia plików, 
które znajdują się fizycznie na naszym urządzeniu. Dzięki temu 
dokumenty i dane są bardziej bezpieczne, bo nie wymykają się 
spod naszej kontroli. Sher.ly pozwala także na dzielenie się bardzo 
dużymi plikami bez konieczności dodatkowych opłat. W skrócie: 
Sher.ly to chmura bez limitów i pod kontrolą, która jednocześnie 
współdziała z systemami „konkurentów”.
– Aplikacje takie, jak Dropbox, są fajne, bo pozwalają 
na natychmiastową synchronizację plików, dlatego się od nich 
nie odcinamy. Nasza chmura jest właściwie hybrydą, bo można 
ją połączyć z  kontami w  tych serwisach, choć jej głównym 
trzonem jest udostępnianie danych z przestrzeni naszego dysku 
– mówi Marek Cieśla, założyciel Sher.ly.
Wszystko to możliwe jest dzięki stacjonarnemu urządzeniu 
Sherlybox, który przypomina designerskie duże jajko czy EVĘ, 
przyjaciółkę WALL-E’ego z  animacji Pixara. Pod obudową 
kryje się jednak serce złożone z modułu Banana PI i pamięć 
o wielkości 2TR, którą można dodatkowo rozszerzać przy pomocy 
zewnętrznych dysków.

Z plikiem  
w chmurach

Za Sherlyboxa trzeba zapłacić 299 dolarów. Produkt to absolutna 
nowość, która właśnie wkracza na rynek. Obecnie dostępny jest 
wyłącznie w przedsprzedaży (twórcy rozesłali już 300 urządzeń), 
jednak stopniowo będzie trafiać także do sklepów internetowych. 
Autorzy chcą, by pojawił się w sklepach Apple, trwają również 
rozmowy z integratorami systemów IT.
Jeśli jesteśmy klientem indywidualnym bądź małą firmą, wystarczy 
nam licencja personalna, która jest darmowa. Więksi gracze 
powinni wybrać licencję biznesową, opłacaną w formie rocznego 
abonamentu. Dzięki temu możliwości systemu są większe, gdyż 
pozwala on m.in. na obsługę nawet 50 grup odbiorców.
– Sher.ly wychodzi naprzeciw przede wszystkim firmom, które 
muszą przesyłać sobie tzw. wrażliwe dane. Pomocna więc jest 
lekarzom, prawnikom czy biurom rachunkowym, ale też agencjom 
reklamowym czy firmom projektującym gry komputerowe – 
dodaje Marek Cieśla.
Na dzieleniu się plikami funkcje Sher.ly się bowiem nie kończą. Dzięki 
połączeniu z aplikacją Slack możliwy jest stały monitoring postępów 
w pracy nad projektem czy przygotowaniem umowy. Jeśli będziemy 
chcieli, powiadomienia push wysyłane na telefon poinformują nas 
za każdym razem, gdy pojawi się nowsza wersja dokumentu.
Sher.ly pozwala także na komentowanie 
przez członków grupy wprowadzonych 
zmian. Czat wewnątrz programu 
sprawia, że nie trzeba już korzystać 
z  maila czy aplikacji do konwersacji 
wieloosobowych. Aplikacja podzielona 
jest na trzy katalogi: inbox, in progress, 

done, dzięki czemu dużo łatwiej jest zarządzać 
projektem. Co więcej, każdy z uczestników grupy 
widzi aktywność pozostałych jej członków, 
pozwala to więc nie tylko monitorować postęp 
prac, ale i kontrolować, kto ma do nich dostęp.
– Obecnie pracujemy nad napisaniem API, 
tak by Sher.ly mogło jak najlepiej działać 
z  zewnętrznymi aplikacjami. Dążymy także 
do szyfryzacji plików, aby nasze dane były 
bezpieczne nawet w  przypadku kradzieży 
sprzętu. Jeśli chodzi o  dystrybucję, chcemy 
być przede wszystkim widoczni w  Europie, 
szczególnie w Niemczech i Rosji, gdzie ochrona 
plików jest odgórnym wymogiem – wylicza 
Marek Cieśla. Jak widać, autorzy aplikacji nie 
próżnują i  choć stworzyli chmurę, z  głową 
w  chmurach nie chodzą. Sher.ly bowiem 
to nie jedyny ich produkt: kickstarter został 
już podbity przez Woolet – portfel, którego nie 
można zgubić; obecnie zaś można zainwestować 
w Crosslifter – jeansy nadające się na fitness 
i siłownię.

Dagmara Marcinek

sher.ly
pomocna będzie 
lekarzom, praw-
nikom i biurom 
rachunkowym, ale 
też agencjom rekla-
mowym czy firmom 
projektującym gry 
komputerowe

przedstawiamy
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Czasów, kiedy w biurach deweloperów liczono każdą złotówkę, 
a segregatory wypchane planami nowych apartamentowców 
lądowały głęboko na dnie szuflady nikt z obecnych na rynku in-
westorów zdaje się już nie pamiętać. A przecież było to zaledwie 
trzy lata temu.
Od ostrożności przez umiarkowany optymizm weszliśmy w fazę 
euforii, w skali nigdy dotąd niespotykanej. Już w pierwszym pół-
roczu tego roku deweloperzy rozpoczęli budowę aż 40,2 tys. 
nowych mieszkań, więcej niż w szczycie budowlanego boomu tuż 
przed kryzysem! Do tej pory najlepszy wynik – 37,4 tys. miesz-
kań – zanotowano w pierwszej połowie 2008 roku, a więc tuż 
przed załamaniem się rynków. Ten rok przyniósł nowy rekord. 
I nowe obawy.

Deweloperska lokomotywa
Ale najpierw dobra informacja. – Ponownie mamy do czynienia 
z rynkiem klienta – podkreśla Piotr Krochmal, analityk Instytutu 
Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. W Krakowie rynek przy-
pomina wielką rozpędzoną lokomotywę z wagonami pełnymi 
pieniędzy. Buduje się na potęgę. Do pieca dokłada jeszcze stale 
rosnące w branży outsourcingowej zatrudnienie. Z myślą o pra-
cownikach korporacji, a także o 250 tys. studentów na terenie 
całego miasta powstają kolejne wielomieszkaniowe budynki. 
– W Krakowie mamy dziś 213 rozpoczętych inwestycji, a liczba 
dostępnych w sprzedaży lokali przekroczyła próg alarmowy i wy-
nosi obecnie około 9,5 tys. – wylicza Krochmal.
Kraków jest miastem dwóch wartości, dzięki którym dość ła-
two można przewidzieć, co stanie się w nieodległej przyszłości. 

Na rynku zapanowała eufo-
ria. Deweloperzy zachowują 
się tak, jakby nic nie mogło jej 
zburzyć. liczba rozpoczętych 
inwestycji pobiła już wszelkie 
dotychczasowe rekordy.

– Wyobraźmy sobie dwie skrajne wartości: 6 tys. i 9 tys. Obie 
określają liczbę dostępnych ma rynku lokali, obie też wyznaczają 
przełomowe progi. Jeżeli liczba mieszkań będących w sprzedaży 
na rynku spadnie poniżej pierwszego progu, ceny rosną, jeżeli 
jednak przekroczy drugi, zaczynają spadać. Wszystko co pomię-
dzy tymi wartościami oznacza względną stabilizację – upraszcza 
sprawę Krochmal.
W ofercie jest tak dużo mieszkań, że można w nich swobodnie 
przebierać, a klienci mogą domagać się obniżek cen. Być może 
nie wprost, ale na pewno poprzez promocje, których na rynku 
jesienią powinno przybywać – przewiduje nasz ekspert, i doda-
je, że pierwszej poważnej zadyszki rynek powinien dostać już 
wiosną przyszłego roku. A do tego czasu karuzela inwestycji 
ma się rozkręcać.

Czerwcowy szczyt
Tylko w czerwcu – najgorętszym 
jak dotąd według GUS miesiącu 
na rynku nieruchomości dewe-
loperskich – rozpoczęto budowę 
6,4 tys. lokali, czyli o 11,4 proc. 
więcej niż w analogicznym okre-
sie rok wcześniej. Wygląda na to, 
że nie osłabiło to apetytów. Jak 
poinformował GUS, dewelope-
rzy, poza ogromną liczbą rozpo-
czętych inwestycji, w czerwcu 
odebrali wyjątkowo dużo po-
zwoleń na budowę. Pozwalają one na rozpoczęcie kolejnych 7,6 
tys. lokali. A po siedmiu miesiącach objęły one ok. 51,3 tys. lokali, 
czyli o ponad 13 proc. więcej niż przed rokiem.
Nastrojów na rynku zdaje się nie psuć nawet przewidywany przez 
analityków wzrost stóp procentowych. Pewne jest, że od przy-
szłego roku banki będą wymagały od zaciągających kredyty na za-
kup mieszkania wyższego wkładu własnego – co najmniej 15 proc. 
(obecnie jest to 10 proc.). Jednak część kupujących może starać 
się wyrównać ten wkład dotacją państwa w ramach programu 
„Mieszkanie dla Młodych”.

M2, M3, 
M4... 
Eldorado

Regent Office
Przy ul. Prądnickiej 20a powstaje pięciokon-
dygnacyjny budynek usługowo-biurowy.

Przyszli najemcy do dyspozycji otrzymają ok. 5 
tys. m kw., w tym ponad 500 m kw. powierzchni 
handlowo-usługowo-biurowej na parterze bu-
dynku oraz blisko 4,5 tys. m kw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej na pozostałych czterech 
kondygnacjach. Świetnie ulokowana inwesty-
cja zakończona ma zostać w II kwartale przy-
szłego roku.
www.herbewo.krakow.pl

Czarodziejska
W sprzedaży są ostatnie mieszkania jednej 
z ciekawszych inwestycji na Dębnikach. 
Czarodziejska to cztery śródmiejskie wille 
umieszczone w prywatnym ogrodzie. Część 
mieszkań dysponuje przestronnymi tarasami 
bądź ogródkami. Jak zapewnia deweloper, bu-
dynki zostały wykonane z dbałością o każdy 
detal. Liczne przeszklenia i wielostronna ekspo-
zycja pozwalają na maksymalne wykorzystanie 
dziennego światła we wnętrzach, a także na 
przenikanie się mieszkań z otaczającym budynki 
ogrodem.
www.czarodziejska.com

Osiedle 7 życzeń
Osiedle powstaje w zielonym zakątku Brono-
wic, pomiędzy ulicami Stawową i Sosnowiecką.

Pierwsze kameralne wille oddano już do użytku, 
kolejny etap zakończony zostanie jeszcze w tym 
miesiącu. Obecnie trwają prace przy ostatnich 
czterech budynkach. W  ofercie dewelopera 
znalazły się zarówno mieszkania typu studio 
w cenie od 180 tys. zł, dwupokojowe mieszka-
nia o powierzchni 42–52 m kw. z tarasem lub 
ogródkiem, jak i przestronne 3 lub 4-pokojowe 
apartamenty o powierzchni 75–130 m kw. z ko-
minkiem, dużym tarasem lub ogródkiem.
www.osiedle7zyczen.pl

Z drugiej ręki, ze wsparciem rządu
Od 1 września rządowym programem pomocowym został objęty 
również rynek wtórny, czyli mieszkania z drugiej ręki. Chcąc 
zatem skorzystać z dofinansowania, nie trzeba już ograniczać 
się wyłącznie do nowych mieszkań. Dodajmy jednak, że stanowi 
to dodatkowe zagrożenie dla biznesu deweloperskiego. Krochmal 
przypomina, że to właśnie w programie „Rodzina na Swoim”, 
starszym bracie MdM-u, większość zawieranych transakcji do-
tyczyła właśnie mieszkań z drugiej ręki. Nie jest też tajemnicą, 

że w przypadku transakcji zawieranych 
przez osoby prywatne łatwiej będzie 
dogadać się kupującemu i sprzedają-
cemu tak, aby ten pierwszy mógł sko-
rzystać z rządowego dofinansowania, 
niż klientom deweloperów, którzy 
całkowitą wartość transakcji muszą 
precyzyjnie udokumentować przed 
bankiem.
Nowelizacja zasad MdM-u  nie zdą-
żyła jeszcze wpłynąć na zmiany cen 
nieruchomości na rynku wtórnym – 

oceniają eksperci. Krzysztof Pelowski, szef lokalnego oddziału 
Północ Nieruchomości, stwierdza, że obecnie bardziej widoczne 
są sezonowe zmiany związane z rynkiem studenckim oraz przy-
gotowanie rynku pod dobry okres wrześniowo-październikowy.
– Jeśli chodzi o klientów poszukujących mieszkań, to wyraźnie 
oczekują na wprowadzenie do oferty banków MdM-u obejmują-
cego rynek wtórny. Bez wątpienia wpłynie to na wzrost zaintere-
sowania rynkiem wtórnym i pod koniec roku można spodziewać 
się delikatnego wzrostu cen. Nie będą to jednak duże wahania, 
ponieważ ceny nieruchomości w Krakowie są już i tak zbyt wy-
sokie – ocenia Pelowski.

Dawid Hajok

W KRaKOWIe MaMy DZIś 213 
ROZPOCZęTyCH INWeSTy-
CJI, a lICZBa DOSTęPNyCH 
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I WyNOSI OBeCNIe OKOłO 9,5 
TySIąCa
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Zagajniki, łąki, małe domki rozrzucone po promieniście kompono-
wanych, wąskich ulicach. W ogrodach wysokie choinki, tuje, część 
zabudowań skryta za murkami, inne za parkanami i żywopłotami. 
Spacerując po zacisznej starej części Klinów aż trudno uwierzyć, 
że nieopodal intensywnie rozrosły się jedne z bardziej popular-
nych osiedli mieszkaniowych południowej części miasta. Podział 
na stare i nowe Kliny to fundament myślenia o tutejszych zmia-
nach. Szerokość ulicy (np. Borkowskiej) dzieli podmiejskie wille 
z ogrodami od konkurencyjnej cenowo mieszkaniówki. Bloków 
powstaje tu coraz więcej, terenów pod inwestycje mieszkaniowe 
bowiem nie brakuje.
Kliny stanowią jeden organizm ze Swoszowicami, Wróblowica-
mi, Rajskiem, Soboniowicami, Kosocicami i Zbydniowicami. Po-
wszechnie kojarzone są jednak z położonym nieopodal Borkiem 
Fałęckim, z którego droga do nich wiedzie przez tzw. Górę Bor-
kowską na skrzyżowaniu ulicy Zawiłej z Zakopiańską. W latach 70. 
XX wieku na Klinach wyznaczono park (zwany obecnie Parkiem 
Maćka i Doroty Szumowskich lub żartobliwie Central Parkiem), 
względem którego określano później fragmenty wznoszonej suk-
cesywnie zabudowy domków jednorodzinnych.
W nowszych blokach i apartamentowcach – Pod Fortem, Kliny 
Zacisze czy przy ul. Komuny Paryskiej – mieszkają przeważnie 
młode małżeństwa i studenci, place zabaw i piaskownice pełne są 
maluchów, a rano i popołudniem stoi się w sporych korkach, aby 
wyjechać na Zakopiańską czy Zawiłą. W starej części czas nadal 

Klinem 
w spokój 
południa
W ciągu zaledwie dekady sielskie 
Kliny na południu Krakowa zmieniły 
diametralnie swe oblicze. Choć zro-
biło się tłoczno, wciąż można jeszcze 
znaleźć tu oazy ciszy i spokoju. I za-
mieszkać jak Stanisław lem.

płynie leniwie, starsi ludzie wysiadują w ogrodach, wyprowadzają 
psy na spacery, dymią grillami w ogródkach... Najbardziej pre-
stiżowe okolice z willami i grodzonymi ogrodami to: Wichrowa, 
Doktora Judyma, Pustynna (tam udało się wcisnąć nawet dwa 
kameralne apartamentowce), Bluszczowa i Narvik.
Nowi mieszkańcy Klinów nie pamiętają czasów, kiedy potężny 
teren między ulicą Borkowską a dzisiejszą Komuny Paryskiej 
zajmował... instytut hodowli buraka cukrowego. Zmiany, jakie 
przeobraziły okolice małego willowego osiedla Kliny Borkowskie 
w nowoczesną dzielnicę (markety, sklepy całodobowe, apteki, 
przedszkola, przychodnia NFZ, bistra), są aż nadto widoczne. Na 
łąkach, gdzie do niedawna pasły się jeszcze krowy i kicały zające, 
stoją teraz takie obiekty, jak sklepy Lidl czy Lewiatan, zabudowa 
osiedla Pod Fortem, szeregowe domki Kliny Zacisze. Przy ulicy 
Komuny Paryskiej w stronę Kobierzyna i Skawiny ulokowało się 
kameralne osiedle Pod Dębem, trwa budowa inwestycji Słonecz-
ne Kliny. W samym centrum nowych Klinów powstają zaś kolejne 
zabudowania dewelopera Wawel Service. W ciągu ostatnich lat 
firma zabudowała kilkupiętrowymi blokami całą zachodnią pie-
rzeję ulicy Borkowskiej, co roku prezentując coraz przyjemniejsze 
dla oka bryły budynków.

Kliny to obecnie wymarzony teren dla deweloperów z tańszej pół-
ki, co skutkuje dość szybkim czasem budowy i oczekiwaniem na 
mieszkania, ale czasem i perturbacjami w odbiorze zakupionych 
metrów (vide mająca problemy z ukończeniem inwestycja przy 
ulicy Bartla 19). Dzielnica ma się rozwijać również w kierunku au-
tostrady A4 (odcinek między węzłami na Skawinę i Zakopane) za 
zabytkowym, choć nadal zrujnowanym, fortem nr 52. Co ciekawe, 
Kliny to godna pochwały kolebka obywatelskich inicjatyw, np. wal-
czący z kibolskimi pseudograffiti „Pogromcy Bazgrołów” radnego 
Waldemara Domańskiego, tu organizowane są też często pikniki 
i turnieje sportowe, m.in. na terenie parku i miejscowego Orlika.
Renoma Klinów Borkowskich nie wygasa. Nieprzypadkowo wła-
śnie w tej dzielnicy mieli swe domy legendarny pisarz scien-
ce-fiction Stanisław Lem i słynny polonista prof. Jan Błoński. 
Stąd blisko na wylotówkę w góry, łatwo dostać się obwodnicą 
na lotnisko czy w kierunku Śląska lub Rzeszowa. Dla wielu nadal 
są „małą Wolą Justowską”, oazą pełną zacisznych zakamarków, 
oderwaną od tłocznego centrum miasta. I choć starzy i nowi 
mieszkańcy Klinów nie przeszkadzają sobie nawzajem, łatwo 

przewidzieć, że rozrost wielomiesz-
kaniowej architektury spowoduje, że 
za jakiś czas trudno będzie tu znaleźć 
wolne ary do zabudowy.

Rafał Romanowski

KlINy TO OBeCNIe WyMaRZO-
Ny TeReN Dla DeWelOPeRóW 
Z TańSZeJ PółKI, CO SKUT-
KUJe DOść SZyBKIM CZaSeM 
BUDOWy I OCZeKIWaNIeM 
Na MIeSZKaNIa, ale CZaSeM 
I PeRTURBaCJaMI W ODBIORZe 
ZaKUPIONyCH MeTRóW

fo
t. 

Pi
ot

r B
an

as
ik

fo
t. 

Pi
ot

r B
an

as
ik



Wrzesień 2015 17dbamy o ciebie

zacząć i jak się doskonalić technikę. A znają się na rzeczy, gdyż są 
mocno zaangażowani w tworzenie społeczności sportów niszo-
wych, a ponadto regularnie biorą udział w zawodach, na których, 
jak skromnie zaznaczają, odnoszą całkiem duże sukcesy.

Jedyne w swoim rodzaju
Miejskie Sporty połączyły sport także ze sztuką graffiti i szeroko 
rozumianym urban art. W lipcu wspólnie z polskimi producenta-
mi: krakowskim Luca, nowosądeckim Alternative i warszawskim 
HillBomber, stworzyły autorską wystawę ręcznie malowanych 
longboardów. Artyści graffiti, tatuatorzy, ilustratorzy i malarze 
wykorzystali blaty jako przestrzeń do uwolnienia swojej kreatyw-
ności. Te, jedyne w swoim rodzaju deski, można obecnie zakupić 
w sklepie stacjonarnym i internetowym. We wrześniu szykuje 
się kolejny wernisaż, tym razem związany z kolekcjonerskimi 
modelami butów Nike.
Miejskich Sportów możecie szukać również na różnego rodzaju 
imprezach w Krakowie, zarówno tych związanych z dizajnem, 
jak i dobrym jedzeniem. Tam czekają na was pokazy i warsztaty. 
Niszowe sporty będą stawiać się coraz bardziej popularne, warto 
więc już teraz sprawdzić, o co tyle zamieszania.
– Wszyscy czują się dobrze w naszym sklepie, mogą podyskuto-
wać o jakości i przeznaczeniu sprzętu, poszukać porady czy po 
prostu odpocząć przy słusznych dźwiękach wydobywających się 
wyłącznie z winyli – zachęca na koniec Michał Róg.
A więc deska pod stopy i w drogę!

Dagmara Marcinek

miejskiego transportu. W przeciwieństwie do rowerów, nie mu-
sisz szukać miejsca do ich zaparkowania, ani pamiętać o łańcu-
chach i kłódkach. Rezygnując z rolek na rzecz longboardu z ulgą 
zapomnisz o wożeniu ze sobą butów na zmianę.

Doba z fiszką
Jeśli nie jesteś pewien, co jest dla ciebie najlepsze, albo po prostu 
nie zafascynował cię (jeszcze!) ten sport na tyle, by kupić swoją 
deskę, w Miejskich Sportach możesz ją wypożyczyć za niewielkie 
pieniądze. Longboardy, carvery (deski surfskate), fiszki (shortbo-
ardy) można zabrać na miasto za 5 zł za godzinę, a jeżeli chcesz 
pobawić się dłużej, zapłacisz 30 zł za dobę lub 50 zł za dwa dni.
– Wiele osób korzysta z opcji wypożyczenia na dobę – mogą wte-
dy sprawdzić, czy mają dogodną trasę dom – miejsce, do którego 
będą najczęściej podróżować deską, np. praca, uczelnia. Na kilka 
godzin fajnie jest przejechać się nad Wisłę lub na Błonia, gdzie 
są całkiem dobre warunki do nauki jazdy – proponuje Michał.
W swoim asortymencie Miejskie Sporty mają także bardziej wy-
specjalizowane deski: mountainboardy i freeboardy, które są let-
nią alternatywą dla snowboardów, czy skimboardy i wakeboardy 
przeznaczone do sportów wodnych. Ale deski to przecież nie 
wszystko! W sklepie można poćwiczyć tricki z yoyo oraz kendamą, 
tradycyjną japońską zabawką przypominającą drewniany młotek. 
Można też pobawić się zośką czy footbagiem, czyli jej wyczy-
nową odmianą wykorzystywaną 
do gry w siatkonogę. Wreszcie 
można potrenować równowagę 
na slackline. Wkrótce w sklepie 
pojawią się rowery trikke, czyli 
połączenie roweru, nart i desko-
rolki w jednym, a także klasycz-
ne wrotki. Pracownicy Miejskich 
Sportów zapewniają, że w każdej 
z tych dyscyplin służą pomocą 
i cierpliwie wyjaśniają od czego 

Slackline, cruiser, fiszka, longbo-
ard, footbag, kendama, power 
kite – te nazwy niewiele ci mó-
wią? a powinny, bo sport w mie-
ście najlepiej, jak sama nazwa 
wskazuje, uprawiać w Miejskich 
Sportach. I przy okazji odbudo-
wywać zapasy zgromadzonej na 
wakacjach energii.

Miejskie 
Sporty
znajdziesz ich przy  
ul. Bożego Ciała 
25 oraz w Forum 
Przestrzenie, gdzie 
funkcjonują jeszcze 
do końca września 

Chcesz nauczyć się chodzić po linie? Zacząć dojeżdżać do pracy 
na deskorolce? A może pograć w zośkę jak za starych dobrych 
czasów czy po prostu obejrzeć ręcznie malowane longboardy? 
Wszystko to zrobisz w Miejskich Sportach w Krakowie przy ulicy 
Bożego Ciała na Kazimierzu oraz, do końca września, w Forum 
Przestrzenie. Nigdy nie miałeś do czynienia z tego typu sportami? 
Nie bój się, to miejsce jest naprawdę dla każdego!
– W naszym sklepie widzimy bardzo różnych gości: od rodzin 
z małymi dziećmi chcącymi przejechać się na fiszce, przez ak-
tywną sportowo młodzież, po wszelkich ludzi w wieku 20–50 
– i tych wytatuowanych, i tych w garniturach, którzy szukają 
jakiejś aktywności fizycznej dla siebie lub po prostu wygodnego 
środka transportu, np. do pracy – mówi Michał Róg z Miejskich 
Sportów w Krakowie.
Obecnie największym zainteresowaniem w sklepie cieszą się 
małe deskorolki, tzw. fiszki i minicruisery. – Są małe i poręczne, 
dzięki miękkim kółkom wygodne w jeździe po nierównościach 
i  po prostu ładne, a  producenci prześcigają się we wzorach 
i opcjach kolorystycznych – tłumaczy Michał. Hitem są również 
longboardy, na których z racji większych rozmiarów blatów i kółek 
łatwiej utrzymać równowagę. Deski stają się nowymi metodami 
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Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób starożytni Grecy 
przygotowywali się do igrzysk olimpijskich? albo jakich przy-
rządów używali do ćwiczeń radzieccy żołnierze? Jeśli marzy 
się Wam podróż w czasie, nie potrzebujecie wehikułu z po-
wieści H.G. Wellsa – wystarczy wybrać się do klubu fitness.
Znajdziecie tam odważniki wyglądające jak kule armatnie 
z doczepionym uchwytem. To kettlebells. Choć obecnie kojarzone 
są najczęściej z Rosją, gdzie przywędrowały na początku XVIII 
wieku i zyskały nazwę giria, były używane już w starożytnej 
Grecji. Potwierdzają to zresztą znaleziska archeologiczne.
W  pierwszej połowie ubiegłego stulecia, gdy w  Europie 
Zachodniej trening z odważnikami został niemal zapomniany, 
sowieccy żołnierze rozwijali w  ten sposób swoją siłę 
i wytrzymałość. Z czasem odważniki znalazły swoje zastosowanie 
w amerykańskich klubach fitness, skąd moda na kettlebells 
przywędrowała do... Europy. I tak historia zatoczyła koło.
Co ciekawe, choć kiedyś był to typowo męski trening, obecnie 
podczas zajęć w klubach fitness wcale nie dominują mężczyźni. 
– Na zajęciach pojawiają się głównie kobiety. Jednak panowie 
w naszym kraju powoli przełamują stereotyp, że fitness jest 
wyłącznie dla kobiet. Coraz więcej mężczyzn przychodzi 
na zajęcia, przekonuje się do nich i zostaje na dłużej – zauważa 
Kacper Zmarzliński, trener w klubie Fitness Platinium.
Nie tylko fascynująca historia i wygląd retro sprawiają, że warto 
zainteresować się treningiem kettlebell. Ćwiczenia te pomagają 

w budowaniu tzw. siły funkcjonalnej, przydatnej 
podczas wykonywania codziennych czynności 
życiowych. Niecentralnie położony środek 
ciężkości sprawia, że zajęcia z wykorzystaniem 
kettlebells wymagają większego wysiłku niż 
tradycyjny fitness. Ze względu na obciążenie, 
nie są polecane osobom mającym problem 
z kręgosłupem.
– Przy chorym odcinku szyjnym kręgosłupa 
niewskazane są wszelkiego rodzaju podnoszenia 
i wyciskania ciężarów powyżej głowy. Z kolei przy 
problemach w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 
trzeba bardzo uważać przy zginaniu tułowia oraz 
podczas wykonywania przysiadów lub squatów 
z obciążeniem – ostrzega Zmarzliński i dodaje, 
że warto skorzystać z treningu personalnego, 
podczas którego trener nauczy poprawnej 
techniki wykonywania ćwiczeń oraz dostosuje 
poziom treningu do zaawansowania ćwiczącego.
Wbrew pozorom ćwiczenia z  odważnikami 

pomogą nam nie tylko w wypracowaniu pięknych ramion. – 
To trening wzmacniający mięśnie środka (core), nogi oraz 
ręce w  zależności od wykonywanego ćwiczenia. Ćwiczeń 
z  wykorzystaniem kettlebells jest bardzo wiele. Jednym 
z podstawowych jest swing, w którym trzymamy obciążenie 
w  rękach i  pracą pośladków, pleców oraz mięśni brzucha 
wykonujemy prawidłowy ruch. W  tym przypadku ręce 
odpowiedzialne są wyłącznie za utrzymanie kettla – tłumaczy 
trener Zmarzliński.
W ofercie Fitness Platinium znajdziemy także zajęcia złożone 
z ćwiczeń z kilkoma przyrządami, które pozwolą nam uniknąć 
monotonii i zmuszą do pracy różne grupy mięśni.
– Sam trening kettlebells to praca wyłącznie z  kettlem, 
wykonywanie ćwiczeń na wiele partii mięśniowych. U mnie 
na tych zajęciach wykonujemy dodatkowo również pompki – 
wyjaśnia Zmarzliński. – Na zajęciach z Bosu oraz TRX dodatkowo 
pracujemy nad koordynacją. Wzmacniamy mięśnie środka 
na wiele innych sposobów. Najlepszym rozwiązaniem jest 
uczęszczanie na wszystkie formy treningu z wykorzystaniem 
kettlebell. Wówczas efekt będzie jeszcze bardziej widoczny. 

Paniom polecam zwłaszcza zajęcia z Bosu, ponieważ wtedy 
najczęściej wykonujemy szereg ćwiczenia na nogi – dodaje trener.
Trening z kettlebells to alternatywa dla tych, którym zajęcia 
fitness kojarzą się wyłącznie z treningiem cardio i podskokami 
w rytm tanecznej muzyki. Ćwiczenia te łączą wysoką skuteczność 
treningu siłowego i  wytrzymałościowego z  jednoczesnym 
podnoszeniem ogólnej sprawności i  koordynacji ruchowej. 
A przy okazji można poczuć się jak rosyjski atleta lub Grek przed 
igrzyskami olimpijskimi.

Karolina Kociołek.

trening 
z odważ-
nikiem
niecentralnie położo-
ny środek ciężkości 
sprawia, że zajęcia 
z wykorzystaniem 
kettlebell wymagają 
większego wysiłku niż 
tradycyjny fitness

Kettlebell – 
trening  
w stylu retro

We wrześniu wasze dzieci znów będą musiały 
spakować tornistry i pomaszerować do szko-
ły bądź po raz pierwszy zostać same w przed-
szkolu. Osłódźcie im te chwile spędzając 
z nimi wolny czas – kulturalnie i kreatywnie.

„Albert czasem trochę rozrabia, a czasem jest 
grzeczny” – właśnie taki jest bohater kultowej 
serii książeczek, których ekranizację „Hokus, 
pokus, Albercie Albertsonie” będzie można 
zobaczyć już we wrześniu w Krakowie. Wszystko 
za sprawą Festiwalu Filmowego Kino Dzieci 
(26 września – 4 października), który oczaruje 
najmłodszych uroczymi i mądrymi filmami oraz 
przeznaczonymi dla nich animacjami. Oprócz 
Alberta, dzieciaki poznają przygody Kacpra, 
Emmy i  ich pluszowych przyjaciół, a  także 
nominowane do Oscara krótkometrażowe 
filmy „Ja i mój rower” oraz „Boogaloo i Graham”. 
Prawdziwą perełką będzie wielokrotnie 
nagradzana, pięknie narysowana animacja 
„Chłopiec i świat”. 
www.kinodzieci.pl

Po wakacjach znów pełną parą zaczyna działać 
klubokawiarnia likeKonik przy pl. Wszystkich 
Świętych 4. Dla najmłodszych szkrabów 
(niemowląt i rocznych dzieci) organizowane 
będą zajęcia Smoczęta, a  dla tych trochę 
starszych – Smoczki. Dwulatki marzące 

o karierze primabaleriny śmiało można wysłać 
na spotkania baletowe, a  małych artystów 
na adaptacyjne zajęcia przed-przedszkolne 
Smok Wawelski. LikeKonik ma też ofertę dla 
większych pociech: Collegium Likekonicum czy 
Pracownię Mistrza Twardowskiego, w której 
odbywać się będą interaktywne zajęcia pełne 
eksperymentów. Trzy- i  czteroletnie gaduły 
można natomiast posłać na zajęcia z językiem 
angielskim Five O’Clock. 
www.likekonik.pl

W sobotę 26 września na premierowy spektakl 
zaprasza Teatr Groteska. Znana nam dobrze 
z dzieciństwa Ania z Zielonego Wzgórza nie 
tylko rozśmieszy małych widzów, ale i nauczy 
uniwersalnych wartości. Reżyser, Adolf 
Weltschek, postanowił zwariowane historie Ani 
ubarwić piosenkami, więc dzieci na pewno nie 
będą przebierać z nudów nóżkami, lecz raczej 
rwać się do tańca. 
www.groteska.pl

Dagmara Marcinek

Albert, Ania 
i smoczęta – 
wrzesień z dziećmi
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reklama

Jeszcze kilka lat temu uczenie kilkulatków języków obcych było 
odczytywane jako rodzicielska fanaberia. Teraz nastawienie 
jest inne, rodzice rozumieją też, że w tym wieku nauka jest 
czymś naturalnym – dzieci przyswajają dziennie masę informa-
cji. Dlaczego nie dodać do nich również podstaw języka obcego?
Niemal wszystkie przedszkola publiczne oferują już lekcje 
języków obcych. Od września obowiązkową nauką języka 
angielskiego objęte zostaną wszystkie pięciolatki. Wielu rodziców 
nie pozostawia jednak kwestii edukacji swojego dziecka w rękach 
państwa i wybiera prywatne szkoły językowe czy przedszkola.
Do szkół uczących metodą Helen Doron przyjmowane są już 
3-miesięczne dzieci. W tym przypadku chodzi przede wszystkim 
o osłuchanie się z językiem. Wraz z rozwojem aparatu mowy 
dzieci uczą się pierwszych słów – zarówno w języku ojczystym, 
jak i obcym. Tym samym oba te języki, ich dźwięki i tonacja są dla 
dziecka naturalne. Stąd ważne jest, by dzieci trafiały pod opiekę 
osób, które świetnie władają danym językiem i nie przekażą 
podopiecznym swoich złych nawyków. Uczenie maluchów to 
nauka przez zabawę. W szkole Helen Doron najmłodsi przyswajają 
język obcy m.in. poprzez wspólne śpiewanie piosenek czy naukę 
wierszyków. Dla starszych dzieci przygotowano też gry na 
platformie multimedialnej. 
Krakowski pięciolatek może szlifować język angielski także 
w British Council. Kurs rusza końcem września. Ofertę szkoły 
uzupełniają trzygodzinne sobotnie warsztaty dla najmłodszych 
kosztujące 80 zł. Podczas warsztatów dzieci poznają nie tylko 
język, ale i kulturę Wielkiej Brytanii. Dowiedzą się, kim był Guy 
Fawkes i spróbują ulubionych potraw swoich kolegów zza kanału 
La Manche.

Niewątpliwie jednak najlepszą metodą nauki jest kilkugodzinny, 
codzienny kontakt z językiem. Taką możliwość daje zapisanie 
dziecka do przedszkola Bright Child. – Proponujemy zarówno 
klasy dwujęzyczne, jak i  pełne zanurzenie w  języku, czyli 
klasę anglojęzyczną – tłumaczy Dominika Marek, założycielka 
przedszkola, i podkreśla, że zajęcia w Bright Child prowadzą 
native speakerzy. Pani Dominika stworzyła przedszkole trzy lata 
temu, kiedy po ponad 10 latach pracy w przedszkolach w Wielkiej 
Brytanii wróciła do Krakowa i nie mogła znaleźć odpowiedniej 
placówki dla własnego syna. – Nie chodzi tutaj jedynie o naukę 
języka, a  o  podejście do dzieci. Na Wyspach dużo szybciej 
wprowadza się w życie nowe teorie edukacyjne, bazujące na 
prowadzonych przez pedagogów badaniach – dodaje.
– Dla najmłodszych dzieci język jest po prostu narzędziem 
komunikacji. Uczą się go równolegle z  ojczystym i  nie jest 
dla nich niczym dziwnym, że w przedszkolu używają innego 
języka niż w domu – wyjaśnia. Nauka w Bright Child polega na 
prowadzeniu wszystkich zajęć, od rytmiki po warsztaty kulinarne, 
po angielsku. Każde z dzieci przyswaja język w różnym tempie.  
–  W przypadku dziecka rok zazwyczaj wystarcza, by zrozumiało 
ono melodię i pierwsze słowa danego języka. W drugim roku 
zaczyna się pełna komunikacja. Ale są i tacy, którzy po dwóch 
miesiącach zaczynają mówić  – 
tłumaczy pani Dominika. Aby 
pomóc rodzicom i podopiecznym, 
przedszkole wprowadziło tzw. 
key person. – Na każdą ósemkę 
dzieci przypada opiekun, który 
pracuje z rodzicami i przekazuje 
im informacje o postępach dzieci. 
Najważniejsza w tym wieku jest 

Poliglota 
od pieluchy

sfera emocjonalna, stąd każde dziecko ma u nas 
„swoją osobę” – wyjaśnia.
Dodatkową zaletą przedszkola jest jego 
multikulturowość. – Połowa naszych pod-
opiecznych to dzieci z  rodzin mieszanych, 
ich rodzice pochodzą z  różnych krajów. To, 
co dzieciom wychowanym w  jednolitym 
środowisku wydaje się inne, dla naszych jest 
naturalne. Taka integracja od pieluchy – śmieje 
się pani Dominika i zaprasza do jednej z dwóch 
placówek przedszkola: na Osiedlu Fi (niedaleko 
ronda Matecznego) oraz w Garden Residence 
(Zabłocie).

Magda Wójcik

Helen Doron – opłaty za kurs uzależnione są od długości 
trwania zajęć (30, 45, 60 lub 75 min). By poznać szczegóły, 
najlepiej jest umówić się na bezpłatną lekcję pokazową.

British Council – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, 
a semestr kosztuje 990 zł. 

Bright Child – miesięczne czesne wynosi 850 zł w grupie 
dwujęzycznej i 1600 zł w anglojęzycznej.
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Na plażę idziesz krętą dróżką. Miękki, wręcz kremowy piasek 
usypuje się spod stóp, stąpasz po mchu i igłach, przed tobą bra-
ma ze skarłowaciałych od morskiej bryzy sosen. Zostawiasz las 
za sobą, patrzysz wreszcie w morze. Szaroszafirowe, chłodne, 
o powierzchni pomalowanej wiatrem i podwodnymi prądami. 
Czujesz jod w płucach, powietrze jest rześkie, krzepkie. Światło 
słoneczne pada pod ostrym kątem...
Jesteś w sercu Słowińskiego Parku Narodowego – jedynej na pol-
skim wybrzeżu Bałtyku oazy dzikiej przyrody na tak dużym obsza-
rze. Daleko od Krakowa? Jeśli wyjedziesz skoro świt, w południe 
zanurzysz zmęczone stopy w chłodnym Morzu Bałtyckim. Ale 
tę trasę warto zrobić nie tylko dla kontaktu z morzem. Położony 
kilkadziesiąt kilometrów na północ od Słupska rejon Smołdzina, 
Czołpina, Kluk, Smołdzińskiego Lasu to również kraina dzikich 
jezior. I to jakich! Łebsko i Gardno to jedne z największych jezior 
w Polsce, powstałe wskutek zjawiska tzw. cofki, czyli cofania się 
z Bałtyku wody morskiej, mieszania się jej ze słodkimi prądami 
płynącymi do morza rzek i strumieni, wreszcie zasklepiania wnę-
trza łachą piasku o szerokości zaledwie kilkuset metrów.
Zaskakująca to okolica. Rankiem można pływać łodzią po Gard-
nie, w południe łowić ryby w Łebsku, popołudniem przejść się 
sosnowym lasem, a zachód słońca oglądać na dzikiej, bałtyckiej 
plaży. Do najbardziej urokliwych zakątków należą okolice ukrytej 
w lesie, poniemieckiej latarni morskiej w Czołpinie, puste plaże 
w kierunku na Rowy, wspaniałe piaszczyste wydmy w stronę Łeby 
(np. Wydma Czołpińska, co prawda rezerwat ścisły, ale dostrze-
galna wprawnym okiem), wreszcie pełne bagien, oczek wodnych 
i mniejszych jezior (np. Dołgie) nadbałtyckie lasy.
Ruchomym, pchanym morskim wiatrem wydmom w rejonie Smoł-
dzina należy się osobne słowo. Stojąc na skraju lasu możemy 

Na bałtyckiej 
szachownicy
Sól morska, muszle, sosny, wydmy, cisza. 35 km 
dzikiego bałtyckiego wybrzeża. Takiego Mo-
rza (przez duże M) potrzebujesz. I znajdziesz 
w Słowińskim Parku Narodowym. 7 godzin drogi 
od Krakowa.

doznać wręcz fatamorgany. Oto oczami wyobraźni widzimy już 
kołyszące się pod ciężarem towarów karawany wielbłądów. Na usy-
panych z piasku wzniesieniach majaczą połamane pustynnym 
wiatrem fragmenty wysuszonych drzew, spod piasku nieśmiało 
wyglądają drobne roślinki. Wystarczy jednak wspiąć się na grań 
wydmy, aby usłyszeć w dole kojący szum Bałtyku...
Samo Smołdzino nie rozczarowuje. Wręcz przeciwnie – zaurocza, 
podobnie jak okoliczne wsie i miejscowości: Gardna Wielka, Gard-
na Mała, Retowo, Komnino, Smołdziński Las, Czołpino, wreszcie... 
Kluki. Ta mające swe słowińskie korzenie osada (rdzenni Słowińcy 
zamieszkiwali tu przez wieki, po wojnie jako ludność niemieckoję-
zyczna opuszczali te tereny) to istna perełka architektury Pomorza.
Skansen (Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach) pełen jest kry-
tych strzechą, malowanych na biało chat, których wypełniona 
gliną drewniana konstrukcja po otynkowaniu wygląda jak sza-
chownica. Mylony często z tzw. murem pruskim wzór ścian nosi 
miano szachulca, stąd nazwa całego etnograficznego regionu: 
Kraina w Kratę. Skansen w Klukach to również studnie z żura-
wiem, drewniane zagrody, skąpe izby z drewnianymi podłogami, 
chlebowymi piecami, koły-
skami, naczyniami, świętymi 
obrazkami z  tekstami mo-
dlitw po niemiecku – wszyst-
ko to sprawia, że cofamy się 
w myślach do XIX-wiecznych 
czasów, kiedy Słowińcy żyli 
tu zajmując się głównie łowie-
niem ryb i wiarą w protestanc-
kiego Boga.

Słowińskie wsie pięknieją wiosną, ale malowniczo wyglądają też 
jesienią, gdy rdzewieją porośnięte trzcinami i wikliną brzegi Gard-
na i Łebska. W ciepłe pory roku można tu do woli jeździć na ro-
werach (sprawdźcie wypożyczalnię ZdroweKola.pl), palić ogniska, 
łowić ryby, spacerować po wydmach, zbierać muszle, podziwiać 
architekturę w Klukach, zajadać się specjałami tutejszej kuchni, 
m.in. w oferujących nocleg gospodarstwach agroturystycznych. 
Rybne specjały w iluś odmianach (wędzone, smażone, gotowane) 
serwuje m.in. pani Renata Knitter w Komninie, typowe regionalne 
potrawy podają też w Gościńcu u Bernackich w Smołdzinie czy 
kluckiej restauracji U Dargosha.
Na uwagę zasługuje też Słowiński Szlak Rybacki, czyli pełne atrak-
cji zestawienie miejsc łowienia, wędzenia, wyszynku, sprzedaży 
ryb w okolicach Ustki (morskie) oraz Gardnej Wielkiej (słod-
kowodne, np. w wędzarni Meduza). Po uprzednim umówieniu 
się można nawet spędzić dzień z zarzucającym sieci w Bałtyku 
rybakiem.
Nie ma żadnych problemów z noclegiem. Większość agrotury-
stycznych ofert to godne polecenia miejsca. Wśród nich Retro-
dom, zabytkowy mały dworek nad brzegiem Gardna, gdzie rano 
można przygotować sobie jajecznicę z jaj zniesionych przez spa-
cerujące za płotem kury, wypić skopek wiejskiego mleka, ogląd-
nąć pasące się konie. Pensjonaty i chatki do wynajęcia (np. Puk 
Puk Eko czy Pensjonat Gardna w Gardnej Wielkiej, Pod Bocianem 
w Smołdzinie) bez problemu namierzymy w bogatej interneto-
wej bazie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec 
(www.slowiniec.pl) pod hasłem „Bałtyk dla wtajemniczonych”. 
Sporo miejsca poświęcono tam też kultywowanemu w regionie 
rękodziełu artystycznemu, haftom, malarstwu, rzeźbie, garncar-
stwu, wikliniarstwu czy stolarstwu. Co ważne, cała Kraina w Kratę 
i rejon Słowińskiego Parku Narodowego to wciąż nie do końca 
odkryty przez turystów rejon Polski. Masowa turystyka nie dotrze 
tu szybko, choć staraniem działaczy stowarzyszenia Słowiniec 
z oferty tutejszych mieszkańców korzysta coraz więcej osób. 
Wciąż jednak na rozległym terenie bałtyckiego brzegu, jezior, 
lasów i małych wsi panuje niezmącona cisza. Cisza, dla której 
przyjedziesz tu z nawet z najdalszych rejonów kraju. Prawda?

Rafał Romanowski

dojazd
opcja 1:
Z Krakowa pociągiem Pendolino (5,5 
godz.) lub autobusem Polski Bus 
(10 godz.) do Trójmiasta, następnie 
autobusem lub pociągiem do Słup-
ska (2–3 godz.), stamtąd busem do 
Smołdzina (30 km); można też jechać 
pociągiem przez Stargard Szczeciń-
ski i osobowym do Słupska, i dalej 
busem. Łącznie: 8–13 godz.
opcja 2:
Samochodem do Smołdzina (700 
km): najpierw wyjazd A4 w kierunku 
na Katowice, później drogą krajową 
nr 1 (tzw. gierkówką) przez Często-
chowę i Łódź do Strykowa (węzeł 

autostrad A1 i A2), stamtąd komfor-
towo A1 do Gdańska, później obwod-
nicą S6 do Gdyni, drogą krajową nr 
6 przez Wejherowo i Lębork, przed 
Słupskiem lub w  samym Słupsku 
skręt na Smołdzino. Przy dobrych 
wiatrach trasa zajmuje około 7 godz.

koszty
opcja 1:
Pendolino do Trójmiasta (w promocji 
99 zł, zazwyczaj około 150 zł), Polski 
Bus między 20 a 60 zł, transport do 
Słupska między 10 a 30 zł (PKP lub 
PKS), bus do Smołdzina – 5 zł.

opcja 2:
Paliwo w jedną stronę około 240 zł 
(spalanie 7 l – 100 km, średnia cena 
benzyny 95: 4,8 zł), autostrady: A4 
z Krakowa do Katowic – 20 zł (można 
pojechać alternatywnie przez Olkusz 
i Dąbrowę Górniczą), A1 z Łodzi do 
Gdańska – ok. 30 zł (w  niektóre 
wakacyjne weekendy obowiązują 
darmowe przejazdy, szczegóły na: 
https://twitter.com/AmberOne_A1).
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Przy  
cudzym  
stole

Pierwsze były kluby kolacyjne. Wieść o nich rozchodziła się pocztą 
pantoflową. Gotowali pracownicy teatrów, wykładowcy akade-
miccy, ekspaci, informatycy. Na zadane tematy, dania kuchni 
etnicznych, albo po prostu swoje ulubione jedzenie. 
To, co lądowało na talerzach, szybko łamało panującą na po-
czątku przy stołach ciszę, a  anegdotki gospodarzy stawały 
się zaczątkiem do snucia opowieści przez najczęściej niezna-
jących się nawzajem gości. Potem wszystko jakoś ucichło.  
Na kulinarne klepisko wkroczyły „Tajemnicze degustacje” – kon-
cept dziewczyn ze stowarzyszenia Kobiety i wino oraz kukbuko-
wego blogera kulinarnego Krakowskiego Makaroniarza, czyli 
Bartka Kieżuna, wspieranego przez Przemka Krupskiego (to on 
jest autorem ciast, które można pałaszować w klubokawiarni 
Miejsce przy ul. Estery). Pomysł był prosty: stworzyć menu, po-
łączyć jedzenie z winem, zebrać zgłoszenia i do końca trzymać 
w tajemnicy miejsce spotkania. – W ten sposób gotowaliśmy już 
na Wawelu, w podwórku Boho w Podgórzu, pracowni architek-
tonicznej, mieszkaniach prywatnych i dawnym warsztacie stolar-
skim – wymienia Bartek Kieżun, który podczas kolacji odpowiada 

za menu. Nie ukrywa też, że najczęściej można spodziewać się 
dań kuchni włoskiej, bo to jego ulubiony – nie tylko kulinarnie 
– region świata.
Ostatnio przy Bartkowym stole można znaleźć się także dzięki 
eataway.com – portalu stworzonym przez Martę Firlet Bradshaw. 
– Pojechałam z rodziną na wakacje. Odwiedzaliśmy kolejne tu-
rystyczne miasta. W knajpach było drogo i kiepsko. Wylegując 
się nad wodą stwierdziłam, że w okolicy na pewno jest ktoś, kto 
by nas ugościł. Jeszcze zanim wróciłam do Krakowa, zamieściłam 
na local-life.com informację o tym, że chętnie ugotuję coś w domu 
dla kilku osób. Zgłosiło się ich dziesięć – opowiada Marta.
Od tego obiadu do stworzenia portalu droga była prosta. Do przy-
szykowania pierwszych kolacji Marta namówiła znajomych. Teraz 
na eataway.com można wybierać spośród kilkunastu gospodarzy, 
część z nich znana jest z festiwali kulinarnych, dla kilkorga gastro-
nomia jest sposobem na życie. Jak twierdzi Marta, największym 
wyzwaniem dla gotujących jest jednoczesne przygotowywanie 
posiłku i opowiadanie o sobie oraz mieście. Powodzenie przed-
sięwzięcia zależy przecież nie tylko od smaku jedzenia, ale przede 
wszystkim od panującej przy stole atmosfery.
– Ludzie są ciekawi innych osób. Chcą wiedzieć, jak mieszkają, 
kim są. Wirtualne znajomości już nam się przejadły. Zakładając 

eataway chciałam, żeby sąsiedzi gotowali sąsiadom, ale wiedzia-
łam też, że spora grupa turystów złakniona jest smaków prawdzi-
wego lokalnego życia – mówi Marta. Jej przeczucia potwierdziła 
amerykańska para, która od wielu miesięcy podróżuje po świecie. 
– Nocowali w Copernicusie. Obiad postanowili zjeść u mnie. 
Na moje zdziwienie odpowiedzieli, że jedli już w najlepszych 
restauracjach świata, ale większą frajdę mają z autentycznych 
spotkań z mieszkańcami miast, które odwiedzają.
Przy eatawayowym stołach zasiadają różne osoby. Raz jest 
to 25-osobowa wycieczka zza oceanu o średniej wieku 70 lat, 
innym razem dwóch trzydziestolatków z agencji reklamowej, 
para studentów i urocza Brytyjka w sile wieku. – Wiele osób 
wraca – cieszy się Marta. Na razie wszyscy gospodarze z eataway 
przechodzą przez jej ręce. Za kilka tygodni portal ma się zmienić 
i stać się platformą, z której może skorzystać każdy, kto zechce 
zaprosić nieznajomych do swojego stołu.

Magda Wójcik

Tajemnicze degustacje – śledźcie profile FB Krakowskiego Makaroniarza oraz 
Kobiet i wina. 
Eataway.com – menu poznajecie zazwyczaj z jednodniowym wyprzedzeniem lub 
na miejscu. Jeżeli macie ochotę, przynieście butelkę wina.

11 września – 19 listopada

W oczekiwaniu 
na wino 
świętomarcińskie
Jesienią rusza winobranie. Również w Mało-
polsce. To świetny czas, by odwiedzić winni-
ce w regionie.
W  tym roku do winiarskich imprez dołączy 
Małopolska Jesień Enologiczna organizowana 
przez stowarzyszenie Kobiety i wino. Na start 
Tajemnicza degustacja (11 września), następnie 
warsztaty coachingowo-sommelierskie w win-
nicy Smykań i Gospodarstwie Agroturystycz-
nym Koziarnia (18–20 września), Tarnowskie 
Dionizje (25 września), zbiory w winnicy Zadora 
(26 września), EnoPiknik w siedlisku winnym 
w Ciężkowicach (27 września) i zbiory w win-
nicy Uniwersytetu Rolniczego (28 września). 
Szczegółów szukajcie na kobietyiwino.com oraz 
Facebooku.

25–27 września

Rzemieślnicze 
piwa w Fabryce
W  ostatni weekend września w  fabryce 
odbędzie się kolejny przegląd polskich  
piw rzemieślniczych.
Druga edycja Craft Beerweek ma zaprezento-
wać produkty około 30 browarów rzemieślni-
czych. Przez trzy dni na Zabłociu będzie można 
spróbować 200 różnych piw i jedzenia przygo-
towanego przez ekipy krakowskich foodtruc-
ków. Organizatorzy zapowiadają, że pojawi się 
kilka premierowych piw. Szczegółów szukajcie 
na Facebooku.

13 września

Po ziemniaki 
na Kleparz
Przed nami kameralna edycja Najedzeni fest! 
Tym razem gotujący na ruszt wrzucą ziemniaki.
Z kartoflanym tematem zmierzy się około 20 
inicjatyw kulinarnych. Możemy spodziewać 
się gruli na modłę koreańską (Oriental Spoon), 
meksykańską (Tortillas Molino) czy indyjską 
(Curry Up!). W postaci belgijskich frytek i pod-
piekanych łódeczek. Z pstrągiem, w zupie i... 
na słodko. Na pyry marsz!
Szczegóły na profilu FB Najedzeni Fest! Nie 
zapomnijcie wpisać w kalendarze dużej edycji 
festiwalu – odbędzie się ona już 4 października 
w Forum Przestrzenie.

lubicie być gośćmi na proszo-
nych obiadach? Odwiedzać 
domy obcych ludzi? Tęsknicie 
za suto zastawionymi stoła-
mi i żywiołowymi dyskusjami 
przy jedzeniu? Mam receptę na 
Wasz głód. Nawet niejedną.



www.whatsupmagazine.pl22 siedem uciech głównych

13–19 września

Sacrum 
Profanum
Muzyka współczesna i elektroniczna awan-
garda. arcydzieła XX wieku i nowoczesna 
klasyka. art rock i orkiestrowe brzmienia. 
Koncerty i opera. Tak będzie wyglądać tego-
roczna edycja Sacrum Profanum.
Jak co roku, program festiwalu umyka jedno-
znacznym kategoriom. W centrum kongreso-
wym ICE Kraków usłyszymy zarówno Fryderyka 
Chopina w interpretacji Ólafura Arnaldsa i Alice 
Sary Ott, jak i Johnego Cage’a przetworzonego 
przez Sō Percussion i Matmos.
Zaskoczą nas członkowie znanych zespołów: 
Richard Reed Parry z Arcade Fire czy Bryce Des-
sner z The National, którzy zamiast indie rocka 
zaprezentują tym razem muzykę współczesną 
i kameralną. Oprócz nich z monograficznym 
koncertem pojawi się australijska artystka Kate 
Moore oraz islandzka gwiazda neoklasyki i am-
bientu Jóhann Jóhannsson.
Sacrum Profanum zakończy opera „Czarodziej-
ska Góra” oparta na prozie Thomasa Manna, 
zrealizowana przez czterech twórców: kom-
pozytora Pawła Mykietyna, reżysera Andrzeja 
Chyrę, dramatopisarkę Małgorzatę Sikorską- 
-Miszczuk oraz artystę sztuk wizualnych Miro-
sława Bałkę. Wydarzenie ma być zapowiedzią 
kierunku, w którym zmierza festiwal. Nie mo-
żemy się więc doczekać ani tegorocznej, ani 
kolejnych edycji!
www.sacrumprofanum.com

21 września

Nesting
Trudne relacje polsko-żydowskie zostaną 
zinterpretowane na nowo. Tym razem nie 
przy pomocy słów, ale dźwięków i ruchu cia-
ła. 21 września w centrum kongresowym ICe 
Kraków odbędzie się premiera tanecznego 
spektaklu „Nesting”.
Krakowski Teatr Tańca dał poprowadzić się 
izraelskiemu choreografowi Idanowi Coheno-
wi, a efektem tej współpracy jest pełen emo-
cji spektakl, który pozwoli spojrzeć na naszą 
przeszłość oczami młodych artystów. Motywem 
przewodnim „Nestingu” jest poszukiwanie tego, 
co nazywamy domem. W spektaklu ludzie zosta-
li porównani do ptaków, które potrafią okrążyć 
niemal całą kulę ziemską, aby znaleźć własne 

25 września

Cyganeria
Kłębiący się nad głowami dym z cygar, uno-
szący się w  powietrzu zapach wina i  farb 
malarskich – życie paryskiej bohemy poczuć 
będzie można 25 września, kiedy na scenie 
Opery Krakowskiej pojawi się „Cyganeria” 
Giacomo Pucciniego.
Arcydzieło, które od blisko 120 lat zachwyca 
melomanów na całym świecie, wreszcie na stałe 
zagości w krakowskim repertuarze. Widzowie 
zobaczą, jak wyglądało życie XIX-wiecznego Pa-
ryża, opisane przez Henriego Murgera w „Sce-
nach z życia cyganerii”. Komiczna, ale i tragiczna 
zarazem opowieść o czterech zaprzyjaźnionych 
artystach, zazdrości i tragicznej miłości została 
zilustrowana poruszającą muzyką Pucciniego, 
która doskonale oddaje przemiany nastrojów 
bohaterów. Realizatorami spektaklu są: Laco 
Adamik – reżyseria, Tomasz Tokarczyk – kierow-
nictwo muzyczne, Barbara Kędzierska – sceno-
grafia i kostiumy, Zygmunt Magiera – przygo-
towanie chóru.
www.opera.krakow.pl

16–22, 27 września

Tramwajem 
czy rowerem?
Kraków już po raz szesnasty bierze udział w eu-
ropejskim Tygodniu Zrównoważonego Trans-
portu. Miasto chce przekonać cię, byś wybie-
rając sposób dotarcia do pracy myślał ekolo-
gicznie i ergonomicznie. a zrobi to kulturalnie.
W ramach „zielonego tygodnia” na fanów kina 
i  jednośladów czeka wyjątkowe wydarzenie – 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych. 
19 września w Pauzie In Garden będzie można 
zobaczyć przegląd krótkometrażowych filmów 
z całego świata, w których rower jest jednym 
z głównych bohaterów.
We wrześniu świętuje również MPK, które już 
140 lat pomaga poruszać się po mieście. Kiedyś 
konnymi omnibusami i tramwajami, a dziś Kra-
kowskim Szybkim Tramwajem. Z tej okazji 27 
września na ulice wyjadą zabytkowe autobusy 
i tramwaje. Na paradzie pojawi się m.in. 40-letni 
tramwaj 105N, wyprodukowany w 1929 roku 
Durant Rugby oraz „Gracówka”, która woziła 
krakowian już ponad 100 lat temu!
Pamiętajcie także, że 22 września to Między-
narodowy Dzień bez Samochodu, śmiało więc 
zaplanujcie swoją podróż komunikacją miejską. 
Z dowodem rejestracyjnym samochodu, MPK 
pojedziecie za darmo.
www.cyclingfilms.de/pl/
www.140lat.mpk.krakow.pl

Idan 
Cohen
wychowany w kibucu 
Mizra choreograf 
zaczął uczyć się tań-
ca w wieku 18 lat. 
Wcześniej wszystko 
wskazywało na to, 
że zostanie pianistą

Sō Per-
cussion
brookliński kwartet 
wystąpi na Sacrum 
Profanum dwukrotnie: 
14 września (Bryce 
Dessner – Music for 
Wood and Strings /
St. Carolyn by the 
Sea / Lachrimae) i 17 
września (We Are All 
Going in Different 
Directions – A John 
Cage Celebration)
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gniazdo. Tak jak skrzydlate zwierzęta zimą mi-
grują do ciepłych krajów, by przeczekać tam 
ciężki czas, tak i narody musiały i ciągle muszą 
uciekać, aby przetrwać.
„Nesting” wraca do lat 40. XX wieku, kiedy Żydzi 
zmuszeni byli do opuszczenia swoich domów 
i wyruszenia w świat w poszukiwaniu bezpiecz-
nego miejsca do życia, co spowodowało wyrwę 
w ich tożsamości, którą muszą teraz wypełnić 
wijąc gniazdo od nowa. Gałązkami jest ich histo-
ria, kultura, wspomnienia, a uzupełniającymi je 
liśćmi teraźniejsze wydarzenia.
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Kino Pod Baranami

Wrzesień na 
ekranie
Smutek z powodu końca wakacji wszystkim 
powinna wynagrodzić liczba planowanych na 
wrzesień kinowych premier. Jesienny sezon 
filmowy rusza z kopyta – również w Kinie Pod 
Baranami. Choć każda wrześniowa premiera 
zasługuje na uwagę, warto kilka z nich szcze-
gólnie polecić. 
Wizualnie olśniewający „Everest” (od 18 wrze-
śnia, w 3D i 2D) opowiada jedną z najtragicz-
niejszych historii zdobycia najwyższego szczytu 
świata. W obsadzie filmu występują: Josh Brolin, 
Robin Wright, Keira Knightley i Jake Gyllenha-
al – tego ostatniego zobaczyć będzie można 
również w roli wrażliwego pięściarza w filmie 
„Do utraty sił” (od 11 września). Paolo Sorrentino 
(autor „Wielkiego piękna”) uwiedzie nas nowym 
dziełem – „Młodość” (od 18 września), z Micha-
elem Cainem i Harveyem Keitelem w rolach 
głównych. Nagrodzony w Berlinie duet wybit-
nych aktorów: Charlotte Rampling („Basen”) 
i Tom Courtenay („Samotność długodystansow-
ca”), opowie historię długoletniego związku we 
wzruszającym filmie „45 lat” (od 25 września). 
Pod koniec miesiąca polecamy także „Sicario” 
(od 25 września) – nowy film twórcy „Labiryntu” 
i „Pogorzeliska” o brutalnej wojnie z meksykań-
skimi kartelami narkotykowymi, ze zdjęciami 
Rogera Deakinsa (5 nominacji do Oscara), stałe-
go współpracownika braci Coen. Muzykę skom-
ponował gość tegorocznego festiwalu Sacrum 
Profanum – Jóhann Jóhannsson.

26 września

Kraków Hip 
Hop Festiwal
expo Kraków kojarzy się głównie z odbywają-
cymi się tam targami i wystawami, tym razem 
jednak halę wypełni muzyka. Wszystko za 
sprawą Hip Hop festiwal, który odbędzie się 
już 26 września.
Na scenie pojawią się najbardziej rozpoznawal-
ne gwiazdy polskiego hip hopu. Wielkim Joł po-
wita was Tede i opowie o wyścigu szczurów do 
szklanych domów z szarych murów. O podróży 
zwanej życiem posłuchacie z ust O.S.T.R.-ego, 
który przyjedzie do Krakowa, mimo że lubi być 
sam i ciszę wokół. W betonowym lesie zagra 
donGURALesko, który ma super Nike’i i flow, 
jakby był z Jamajki. Z kolei Sokół i Marysia Sta-
rosta będą przekonywać was, że czas na reset, 
czas zdjąć zegarek i znaleźć rytm zrozumienia, 
wyrzucić szum, opuścić tłum.
Zanim jednak opuścicie tłum zgromadzo-
nych, zagrają dla was jeszcze: Mielzky, JWP/
BC, KęKę Radom, Młode Wilki Popkillera oraz 
B.R.O – Next Level. Czeka was więc prawdziwe 
hip-hopowe święto! I chociaż Tede radzi, żeby 
nie biegać za portfelem, że portfel nie ma być 
celem, to my przypominamy, że do 15 września 
można kupić bilety w niższej cenie.

25 września – 10 października

ArtBoom 
na wieś
Młodą Polską zawładnęła chłopomania. Dziś 
zaś chcemy mieć wszystko eko-, etno- i folk. 
Tęsknota za wsią spokojną i wesołą wpisa-
na jest na stałe w życie mieszkańców miast. 
I właśnie wsi Grolsch artBoom festival po-
święci swoją siódmą edycję.
Kraków dosłownie żyje tym festiwalem, gdyż nie 
chowa się on w murach galerii czy muzeów, lecz 
prezentuje się dumnie w przestrzeni miejskiej. 
Sztukę łączy z performansami, happeningami 
i działaniami społecznymi. Pojawiają się prace 
site-specific – realizowane specjalnie dla kon-
kretnego miejsca, które po festiwalu wpisują się 
na stałe w pejzaż miasta. Relację wieś –miasto 
w interpretacji artystów będzie można oglądać 
w wielu dzielnicach miasta. Zarówno w samym 
centrum, jak i też w miejscach, które kiedyś znaj-
dowały się poza grodem Kraka: w Bronowicach, 
na Salwatorze czy Woli Justowskiej. Na temat 
przewodni festiwalu spojrzymy z wielu perspek-
tyw: od kapliczek miejskich zwanych „latarniami 
umarłych”, przez obecność zwierząt, po rozsze-
rzanie granic miast przez deweloperów. Rok 
temu kontrowersje wzbudził ustawiony na placu 
Centralnym pomnik-fontanna sikającego fluore-
scencyjnego Lenina. Czym tym razem zaskoczą 
nas organizatorzy?

zebrała Dagmara Marcinek

debaty
podczas festiwalu od-
będą się debaty: „Cha-
łupa – kostka – cotta-
ge” o znikaniu Brono-
wic oraz socjologiczna 
„Wieś w mieście” 
– prowadzona przez 
Bognę Świątkowską
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