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Príhovor
Milí čitatelia,
mohlo by sa zdať, že južnú časť Poľska na Slovensku netreba predstavovať. Je v tom určite veľa pravdy, spája
nás predsa spoločná hranica, k susedom to nie je ďaleko – prichádzate k
nám už roky, za odpočinkom, služobne
či na nákupy, z našich letísk v Krakove a
Rzeszowe lietate do sveta. Ale paradoxne hory nás stále rozdeľujú, je málo
dobrých ciest, autobusových a vlakových spojení. Mám pocit, že ešte stále
veľa osôb má pred očami obraz Poľska
spred mnohých rokov – sivého, málo
atraktívneho. To však už dávno nie je
pravda. Poľsko sa veľmi rýchlo mení a
novými atrakciami priťahuje čoraz viacej turistov z celého sveta. Želal by som
si, aby aj počet návštevníkov zo Slovenska takto rýchlo rástol. S touto myšlienkou vám predkladáme prílohu, ktorá
je venovaná tomu, čo máte na dosah
ruky, ale čo možno ešte nepoznáte tak,
ako by si zaslúžilo. Hrdinom tohto čísla
je bezpochyby Podkarpatské vojvodstvo, ktoré ponúka panenskú prírodu s
najčistejšou oblohou v Poľsku, teda
Bieščady s jazdeckými trasami a drevenou architektúrou, so svätyňami nachádzajúcimi sa v zozname svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO, najkrajšiu šľachtickú rezidenciu v Poľsku v Lancute, historickú pevnosť v Przemyśli, najatraktívnejší skanzen v Sanoku, či mnohé renesančné a
barokové paláce a záhrady. Tento regi-

ón vám chceme predstaviť aj ako región investícií, inovácií a rozvoja. Dlhé roky bol synonymom zaostalosti a biedy,
aj keď to práve tu sa zrodil naftový priemysel, o čom málokto vie. V období
Rakúsko-uhorskej monarchie práve z
Podkarpatska a Malopoľska emigrovalo najviac obyvateľov do Ameriky. Dnes
je situácia celkom iná. V hlavnom meste vojvodstva v Rzeszowe pribúda čoraz viac ľudí nielen z iných regiónov Poľska, ale aj zo zahraničia, najviac z Ukrajiny. Mesto sa môže pochváliť najrýchlejším tempom rastu rozvoja vďaka
výstavbe trasy Via Carpatia, ktorá radikálne urýchli spojenie so Slovenskom.
V čom spočíva tento úspech? Na túto
otázku nájdete odpovede v tejto prílohe.
Predstavujeme vám aj niekdajšie
hlavné mesto Poľska, momentálne
hlavné mesto Malopoľského vojvodstva – Krakov, aj keď si možno mnohí z
vás povedia, že toto mesto nepotrebuje
žiadnu reklamu. Nie je to až tak celkom
pravda. Súčasný Krakov je fenoménom
porovnateľným s fenoménom susedného Podkarpatska. Na jednej strane, žijúc svojou bohatou históriou, tradičný
a konzervatívny. Avšak na strane druhej - dynamický, inovačný, rozvíjajúci sa
a otvorený svetu, priťahuje najlepšie
zahraničné firmy a koncerny. A takýto
Krakov by sme vám, vážení čitatelia,
práve chceli predstaviť. Pripomenúť
fantastické pamiatky a stopy veľkých
Poliakov, ktoré sa tu nachádzajú, ale aj
povedať vám, čo tam môžete nájsť nové, prekvapujúce, avantgardné. Chceli
by sme odpovedať aj na otázku, prečo
tu čoraz viacej Slovákov nachádza prácu. Ako sa to stalo, že metropola, ktorá

Koncept prílohy: Piotr Drobniak - Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave.

FOTO: MZV PR

žije históriou, úspešne buduje svoju novú inovačnú značku.
Obidva regióny Malopoľsko aj Podkarpatsko spája najväčšie množstvo židovských kultúrnych pamiatok v Poľsku. Niektoré z nich sú menej známe,
iné už aj zabudnuté, ale mnohé sú obnovené, ako súčasť prinavrátenia pamiatky na multikultúrnosť tohto územia. Stojí za to venovať pozornosť nedávno postavenému modernému Múzeu Poliakov zachraňujúcich Židov
počas II. svetovej vojny, ktoré je nie náhodne umiestnené v obci Markowa.
Práve tu Nemci vyvraždili celú hrdinskú
rodinu Ulmovcov za to, že ukrývali susedov - Židov. Pomaly, ale isto sa blíži
leto, a s ním aj ďalšia edícia neobyčajného medzinárodného festivalu židovskej kultúry v Krakove, čo dokazuje že
stará kultúra, aj napriek tragickej histórii II. svetovej vojny, neostala zabudnutá. Pozývam vás do južného Poľska.
Objavujte s nami jeho tradície a modernosť!
Leszek Soczewica
Veľvyslanec Poľskej republiky
na Slovensku
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Krakov spája poľské dejiny
s európskou avantgardou
Na otázku, čo by mal turista v
Poľsku navštíviť ako prvé, padne
obyčajne odpoveď Krakov. Je to niekdajšie hlavné mesto, kolíska poľskosti, najzachovalejší stredoveký
mestský komplex s majestátnym
Wawelom – kráľovským zámkom a
katedrálou, kde sú pochovaní králi
a národní hrdinovia. Tunajšie hlavné námestie je najväčšie v Európe
(200x200m)! Je aj veľkým kultúrnym centrom s mnohými múzeami, divadlami a koncertnými sálami. Krakov je aj mestom umelcov,
spisovateľov a básnikov. Ešte donedávna tu žili dvaja laureáti Nobelovej ceny – Czesław Miłosz (19112004) a Wisława Szymborska (19232012). Na rozdiel od Varšavy, Vroclavu a Gdanska, toto mesto počas

dvoch svetových vojen nebolo zničené. Popularitu Krakova potvrdzuje aj skutočnosť, že ho v minulom
roku navštívilo až 13 miliónov turistov.
V posledných rokoch sa z typicky turistického mesta stáva z Krakova čoraz dôležitejšie pútnické
centrum na svetovej úrovni. Veď je
to mesto, kde študoval, slúžil ako
kňaz, potom biskup, neskôr pápež
a svätý Ján Pavol II. V Krakove je s
ním spojených veľa miest, avšak
najdôležitejším miestom po stopách Jána Pavla II. je Arcibiskupský
palác na ul. Franciszkańskej. Oplatí
sa ísť aj ďalej od centra, na štvrť Łagiewniki, kde popri niekdajších kameňolomoch, v ktorých mladý

Wojtyła fyzicky pracoval, bolo postavené Centrum Jána Pavla II., v
ktorom sa nachádza napríklad
sanktuárium s jeho relikviami
(www.janpawel2.pl), ale aj slovenská kaplnka. Pár krokov ďalej je
Sanktuárium Božieho milosrdenstva a hrob sv. Faustíny. Táto
skromná, chudobná a slabo vzdelaná dievčina, sa vďaka svojím víziám
a mystickým zážitkom, stala v poslednom čase jednou z najpopulárnejších katolíckych svätých, a obraz „Ježiš, dôverujem Ti!“, ktorý bol
namaľovaný podľa jej pokynov, je
uctievaný na celom svete.
Preto sa niet čo diviť, že pápež
František rozhodol, že Svetové dni
mládeže 2016, ktorých sa zúčastnilo aj veľmi veľa mladých Slovákov,
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sa konali práve v Krakove. A takéto
medzinárodné podujatia majú veľký vplyv na turistickú a kultúrnu
propagáciu mesta, napomáhajú aj
pri zvyšovaní počtu návštevníkov
Krakova, a budú mať určite vplyv aj
na zlepšovanie dopravnej, hotelovej a gastronomickej infraštruktúry.
Rozhodujúcu úlohu pri obsluhe
turistov zohráva letisko Krakov Balice, ktoré sa nachádza pomerne
blízko mesta (len 11 km od centra) a
má dobre rozvinuté cestné aj železničné spojenia. Vďaka neustálej expanzii z roka na rok môže obsluhovať čoraz viac cestujúcich. Kým v
roku 2004, teda v roku, keď Poľsko
vstúpilo do Európskej únie, to bolo
841-tisíc pasažierov, v roku 2017 to
bolo už takmer 6 miliónov. Letisko
sa neustále modernizuje a obsluhuje rovnako klasické, nízkonákladové, ako aj charterové letecké spoločnosti. Je atraktívne aj pre cestujúcich zo Slovenska, pretože ponúka lety do mnohých zaujímavých
destinácií (celkovo viac ako 90
miest).
Blízko Krakova vedie autostráda A4, spájajúca Nemecko a Ukrajinu. Východný úsek tejto trasy bol
dokončený len nedávno, a od vtedy
cesta z Krakova do iných dôležitých
miest v regióne ako Tarnowa, Rzeszowa či Jarosława, alebo potom
ďalej smerom na Ľvov, sa stala oveľa rýchlejšia a jednoduchšia. Krakov
má aj veľmi dobré vlakové spojenie
s Varšavou, kam cesta veľmi výhodViete, že:
Milosrdný Ježiš sa sestre Faustíne
Kowalskej zjavil po prvý raz v roku 1931,
počas jej pobytu v kláštore v Płocku. Ale
prvý obraz, namaľovaný podľa jej videnia, vznikol až tri roky neskôr, v čase kedy sestra Faustína, ktorá bola neskôr vyhlásená za svätú, bola vo Vilniuse. Tam
sa nachádza aj originál tohto obrazu. V
krakovskom sanktuáriu sa nachádza iná
verzia, namaľovaná v roku 1944, už po
smrti rehoľnej sestry. A táto verzia je
momentálne vo svete najznámejšia. Avšak pravdepodobne, ani jeden z obrazov
neodzrkadľuje to, čo svätá videla vo svojich videniach. Sestra Faustína bola
priam nešťastná, keď uvidela prvý obraz
a opakovala, že žiaden obraz namaľovaný ľudskou rukou nie je v stave zobraziť
krásu, ktorú videla vo svojom videní.

Viete že:
Obraz Leonarda da Vinci
„Mona Líza”, ktorý sa nachádza v parížskom Louvri, pozná
každý. Avšak veľa expertov si
myslí, že krajší je iný, ním namaľovaný obraz z roku 1490 „Dáma s hranostajom“. A tento môžete vidieť v Krakove!
Jeho história je tajomná a
búrlivá. Isté však je, že v poľských rukách je približne od
roku 1800. Žiaľ, z dôvodu
dlhodobo trvajúcej rekonštrukcie stáleho miesta obrazu - budovy Múzea Czartoryskich - dielo putuje po iných výstavných sálach. Momentálne
si ho môžete pozrieť v Národnom múzeu v Krakove
(www.mnk.pl).

ným vlakom IC trvá len 2,5 hodiny.
Navyše, hlavná stanica sa nachádza v centre mesta, len pár minút od
Starego Rynku (hlavného námestia). Samotné čakanie na vlak môže
byť príjemné nielen k vôli novej modernej stanici, ktorá bola dokončená pred Svetovými dňami mládeže,
a patrí dnes medzi najmodernejšie
stanice v Európe, ale aj preto, že je
spojená s moderným obchodným
centrom – Galériou Krakowskou,
ktoré je plné obchodov, reštaurácií
či iných zaujímavých možností, ako
stráviť voľný čas.
V meste je 150 hotelov troj a viac
hviezdičkovej kategórie, pričom
Varšava ich má len 80. Dynamicky
sa rozvíja aj trh so súkromnými
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apartmánmi. Vďaka tejto konkurencii sa ceny, najmä v porovnaní s
inými európskymi mestami, nezaraďujú do tej vyššej kategórie. Príjemne bude prekvapený aj ten, kto
sa chce dobre a chutne najesť, lebo
ceny sú prispôsobené aj peňaženkám priemerného turistu.
Žiaľ, čo Krakovu chýba, je dobré
cestné či vlakové spojenie so Slovenskom. Ale aj tu sa už objavilo
svetielko v tuneli. Terajšia poľská
vláda plánuje spustiť rýchle vlakové
spojenie Varšava – Budapešť, ktoré
povedie cez Košice. Bude to reálne
po vybudovaní úplne novej železničnej trate Krakov – Szczyrzyc,
ktorá radikálne skráti čas v smere Pokračovanie na strane 6...
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Dokončenie zo strany 5...
Krynica, Muszyna a hraničná stanica Plaveč. Z dôvodu ťažkého horského terénu sú to vysoké investície,
ktoré sa odhadujú na 1,5 miliardy eur, ale aj napriek tomu by mala byť táto investícia v priebehu niekoľkých
rokov zrealizovaná.
Obraz Krakova ako mesta žijúceho z dedičstva a traViete, že:
Malopoľsko, ako prvé a zatiaľ jediné poľské vojvodstvo, získalo titul Podnikateľský región, ktorý udeľuje Výbor regiónov Európskej komisie. Podľa Eurostatu, je Malopoľsko jedným z 28 najrýchlejšie sa rozvíjajúcim regiónom v EÚ. Investovali tu nielen svetové koncerny, ale aj
rodinné firmy, ktoré sa rýchlo stali medzinárodnými, ako
napríklad MASPEX Wadowice, jedna z najväčších potravinárskych firiem v strednej Európe, ktorá je aj majiteľom Relaxu, firmy nachádzajúcej sa na slovenskom trhu.
V súčasnosti hnacou silou Malopoľského hospodárstva
sú inovácie a start-upy. Na túto tému sa tu ročne koná
okolo 700 stretnutí, workshopov, seminárov, a aj medzinárodný kongres Impact. Tento ročník sa bude
konať v Krakove v dňoch 13. – 14. júna, a zúčastní sa ho
okolo 6-tisíc účastníkov, z čoho bude 250 prednášajúcich
(www.impactcee.com).

dícií neukazuje všetko, čo miesto nad Vislou môže ponúknuť. Hlavné mesto Malopoľska už niekoľko rokov
vedie prím ako najatraktívnejšie miesto v oblasti moderných služieb. Vo veľkej miere je to aj zásluha uznávaných vysokých škôl, ktoré vzdelávajú mladých ľudí nielen v oblasti domáceho, ale aj medzinárodného biznisu. To je skutočne obrovský kapitál, ktorý je veľmi dobre

FOTO: ÚRAD PREDSEDU MALOPOĽSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Viete, že:
Len 52 km od Krakova leží čarovné mestečko Wadowice, kde sa v roku 1920 narodil a neskôr vyrastal
a chodil do školy Karol Wojtyła, neskôr pápež Ján Pavol II. Mesto je plné pamiatok po svojom najslávnejšom
obyvateľovi. Bez pochýb odporúčame navštíviť múzeum, ktoré sa nachádza v jeho rodnom dome
(www.domjp2.pl).

FOTO: K. BAÑKOWSKI
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využitý - 23 vysokých škôl, práve 200-tisíc študentov,
a čo je tiež veľmi dôležité, práve 2/3 obyvateľov mesta
v produktívnom veku. Dôkazom toho je aj počet zahraničných firiem, ktorých je v Krakove takmer 5-tisíc,
počet zamestnaných v sektore moderných služieb je
okolo 60 tisíc, čo je ¼ všetkých zamestnaných v tejto
oblasti v Poľsku, či 300 start-upov. Práve v Krakove
svoje centrá otvorili také firmy ako Google, IBM, Dell
či slovenský ESET, kde našli prácu desiatky, ba možno aj
stovky Slovákov.
Viete, že:
Krakov je takým poľským mestom, kde zvedavý
turista nájde najviac slovenských stôp. Patrí k nim
ozdoba námestia – Spišský palác, či goticko-renesančné Collegium Maius Jagelovskej univerzity,
kde študovalo aj veľa Slovákov. Ale to nie je jediný
dôvod, prečo sa práve v Krakove, ako v jedinom
poľskom meste, samozrejme okrem hlavného
mesta, nachádza slovenské diplomatické zastúpenie – Generálny konzulát. Svoje sídlo má na ul. Św.
Tomasza 34, v tesnej blízkosti najdôležitejších pamiatok a aj hlavnej stanice.

FOTO: M. CIESZEWSKI

Viete, že:
Kultúrna ponuka Krakova to nie sú len známe staré
múzeá či populárne festivaly. V meste sa čoraz častejšie objavujú nové iniciatívy, ktoré priťahujú hlavne mladých ľudí.
Obľúbenosť si získavajú alternatívne miesta trávenia voľného času, spájajúce funkcie kaviarní a reštaurácií s funkciou galérií, workshopov či miestom pre organizovanie koncertov či iných kultúrnych udalostí, ako napríklad Forum
Przestrzenie (Fórum Priestory) (www.forumprzestrzenie.com)
alebo Tytano (www.tytano.org). Turistov, ktorí chcú navštíviť aj niečo iné, a nielen galérie, odvezú Trabantom do
Nowej Huty – sídliska, ktoré bolo postavené v socrealistickom štýle - Crazy Guides (www.crazyguides.com). Silnú pozíciu vo svete múzeí a galérií súčasného umenia zohrávajú
MOCAK (www.mocak.pl) a Małopolski Ogród Sztuk
(Malopoľská záhrada umenia) (www.mos.art.pl).
Veľmi zaujímavé aj nové Múzeum poľského letectva
(www.muzeumlotnictwa.pl).

FOTO: M. CIESZEWSKI
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Spolu s nami tvorte budúcnosť Karpát –
spoločná teritoriálna značka
Slovenska a Poľska
Karpatský euroregión tento rok oslavuje už 25. výročie
od svojho vzniku. Je to vynikajúci moment na zamyslenie, o
tom, čo sa v priebehu tohto štvrťstoročia udialo, ale aj o
tom, čo nás čaká v budúcnosti. Karpatský euroregión bol
založený v roku 1993, v úplne inej politickej dobe ako dnes,
jeho členom predkladal jasný cieľ – sociálno-ekonomický
rozvoj Karpát, ktorý je jednou z najkrajších a súčasne najviac zaostalých oblastí v Európe. Spôsobom na realizáciu
tohto cieľa mala byť politická spolupráca a efektívna medzinárodná organizačná štruktúra. Veľmi sa počítalo s podporou Európskej únie, nielen politickou, ale tiež finančnou.
Čas overil tieto očakávania a dnes prišla chvíľa, keď partnerom z pohraničných regiónov Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska musíme navrhnúť nový efektívnejší spôsob spolupráce nášho euroregiónu. Prišiel čas na
Karpatskú značku! Tento veľký nápad sa zrodil neďaleko
odtiaľto, v Alpách. Euroregión vďaka podpore vlády Švajčiarskej konfederácie realizoval program s názvom „AlpskoKarpatský most spolupráce“. V rámci tohto projektu boli
nadviazané kontakty a začala sa spolupráca so švajčiarskymi partnermi, medzi inými s Turistickým inštitútom zo
Sierre. Práve kolegovia z tejto vynikajúcej švajčiarskej školy nám poradili, aby sme vytvorili jednu medzinárodnú,
inovatívnu Karpatskú značku – potom budeme môcť bojovať o turistov z celého sveta. Takto sa zrodila idea Karpatskej značky. Proces tvorenia Značky sme postavili na švajčiarskych skúsenostiach, predovšetkým kantónu Valais,
preto hovoríme CARPATHIA – švajčiarska kvalita, zameriavame sa na globálnych príjemcov, preto hovoríme CARPATHIA – globálny zákazník, naším základom je kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo Karpát, preto hovoríme CARPATHIA – karpatský priestor. Misiou značky CARPATHIA je
obnoviť Európu, obnoviť seba. „Listen to yourself ” – tento
prísľub kúzla času a priestoru Karpát, ktorý definuje tieto
tajuplné hory. Hory, v ktorých sa Západ stretáva s Východom, v ktorých čaro hovorí drevenými cerkvami, miernymi
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svahmi, tichom polonín. Identitu Značky CARPATHIA sme
postavili na štyroch pilieroch, kľúčových hodnotách, ktoré
odlišujú Karpaty od iných kultúrnych a geografických krajín. Sú to: skúsenosť priestoru, pokora voči prírode, multikultúrnosť a autentickosť. Každý kto cíti, že môže zdieľať
ktorúkoľvek z týchto hodnôt – môže vytvárať Značku spolu s nami. Dnes vytvárame Značku spoločne s partnermi
z karpatského regiónu. V prvom rade pozývame k spolupráci subjekty, organizácie, komunity a osoby zo slovensko-poľského pohraničia. Práve s našimi partnermi z Prešovského kraja, a tiež vďaka prostriedkom z programu INTERREG, vytvárame prvé produkty Karpatskej značky. Už
čoskoro budú dostupné balíky pešej turistiky po našom pohraničí – mobilná aplikácia je už pripravená, čaká na prevzatie na webovej stránke http://www.wedrowaniebez
plecaka.visitcarpathia.com/. Vďaka 25-ročným skúsenostiam a profesionálnej organizačnej štruktúre, a tiež vďaka
perfektným vzťahom so slovenskými partnermi, vieme, že
môžeme byť v slovensko-poľskom pohraničí pioniermi vytvorenia Karpatskej značky. Pozývame k spolupráci pri uskutočňovaní tejto veľkej sociálno-ekonomickej koncepcie,
ktorá vdýchne novú energiu do činnosti euroregiónu,
a svojím obchodným charakterom zaručí výhody subjektom
z verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Miestne samosprávy, podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, komunity a fyzické osoby.
Každý môže odohrať svoju rolu pri kreovaní Značky, vďaka
ktorej sa najlepšie karpatské výrobky, služby a hodnoty
nájdu globálnych príjemcov. Značka CARPATHIA je ekonomickou značkou, ktorá podstatným spôsobom prispeje
k hospodárskemu rastu karpatského regiónu a podporí
rozvoj na lokálnej a na regionálnej úrovni. Tvorme ju spolu.
Podeľme sa Karpatami so svetom. Karpatský euroregión
pozýva k spolupráci!
sekretariat@karpacki.pl
www.visitcarpathia.com
www.karpacki.pl
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Krajina cadikov
Malopoľsko a Podkarpatsko sú najbohatšími regiónmi na pamiatky súvisiace s judaizmom. Najviac turistov
samozrejme priťahuje Krakov, ktorý má aj najzachovalejšie židovské pamiatky, čoho príkladom je celá štvrť Kazimierz, v ktorej sa Židia usídlili ešte v XIV. storočí za čias
kráľa Kazimíra Veľkého. Je to jediné miesto v Poľsku, v
ktorom sa zachovala väčšina synagóg, medzi nimi aj najstaršia v Poľsku Stará synagóga z XV. storočia, a dva cintoríny, z ktorých jeden je najcennejší v Európe. Avšak v
južnom Poľsku je veľa menších miest, ktoré znejú v
ušiach občanov New Yorku či Jeruzalema priam magicky.
Tam sa totiž rodil a rozvíjal chasidizmus, tam vyučovali a
spisovali svoje múdrosti slávni cadikovia. Dnes na ich
hroby prichádzajú pobožní Židia z celého sveta a veria, že
u týchto svätých mužov získajú potrebné milosti.

ktoré potvrdzujú aj katolíci. Hovorí sa, že aj mnohí z nich
neoficiálne prosia židovského svätého o pomoc. Často
je porovnávaný so sv. Františkom.

FOTO: J. OCHNIO

LEŽAJSK
Toto 15-tisícové mestečko, ktoré preslávili predovšetkým katolícke pamiatky (hlavne kláštor a kostol bernardínov, plus barokový organ), sa vďaka významnej osobnosti Elimelecha Weissbluma (1717-1787), prvého cadika
v dejinách judaizmu, už koncom XVIII. storočia stalo jedným z centier chasidizmu v Poľsku. Legenda hovorí, že
liečil dokonca aj smrteľné choroby, mal moc vyháňať
zlých duchov a predpovedať budúcnosť, ba dokonca sa
vraj rozprával aj so zvieratami. Jeho vyznávači o ňom nehovoria ako o mŕtvom, veria, že jeho duša vystúpila na
Trón Slávy, a tam je spolu s Bohom, a môže robiť aj ďalej
zázraky. Vraj počas II. svetovej vojny Nemci otvorili jeho
hrob kde hľadali zlato, a za to ich stretlo veľké utrpenie a
smrť.
Náhrobok cadika Elimelecha, ktorý chráni nad ním
postavený ohel (niečo ako kaplnka) je jednou z mála pamiatok tohto druhu v Poľsku, a nie je to mŕtve miesto,
akým je naopak trochu zabudnutý cintorín. Každý rok, v
deň smrti cadika – 21 adar (na prelome februára a marca)
sem prichádzajú húfy pútnikov z celého sveta, ktorí sa
celú noc modlia, spievajú žalmy a predkladajú kvitlech,
teda kartičky s prosbami. Vraj aj ďalej sa konajú zázraky,

FOTO: ARCHÍV PROT

LANCUT
Tým, čo do tohto mesta priťahuje turistov, je samozrejme predovšetkým tunajší nádherný zámok – palác,
najkrajšia magnátska rezidencia v Poľsku. Ale treba tiež
spomenúť, že hneď za oplotením zámockého parku sa
nachádza jedna z najkrajších a najzachovalejších synagóg v tejto časti Európy. V XVIII. storočí ju dali postaviť
majitelia mesta a zámku – rodina Lubomirských, pravdepodobne preto, aby sa tu začali usídľovať Židia. Začínal sa čas prosperity, a k čomu určite dopomohla aj slávna fabrika, na výrobu vodiek a likérov, patriaca tomu istému rodu, ktorá funguje dodnes ako Polmos Łańcut.
Treba spomenúť, že aj ďalší majitelia týchto majetkov –
Potockí, tiež podporovali Židov, ako dôležitú silu priemyslu a obchodu. Zakladateľ synagógy Stanisław Lubomirski síce prikázal architektom, aby nebola väčšia
od blízkeho kostola a radnice, ale na druhej strane ich
nikto neobmedzoval čo sa týkalo dekorácie interiéru.
Preto žiadna iná sa jej nevyrovná, pokiaľ ide
Pokračovanie na strane 10...
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Dokončenie zo strany 9...
o zdobenie – sochy, ozdobné omietky, mnohofarebnosť
- všetko v barokovom štýle. Počas vojny Nemci budovy podpálili, ale zhorelo len drevené vybavenie. Na šťastie sa vtedajšiemu majiteľovi Alfrédovi Potockému podarilo hitlerovcov presvedčiť, aby s ničením prestali. Budova sa síce zachránila, ale neskôr slúžila ako sklad obilia a bola pustošená, a nakoniec v roku 1956 sa komunistická vláda rozhodla
pre jej zbúranie. Len vďaka skupine historických nadšencov
sa ju podarilo zachrániť. V šesťdesiatych rokoch sa začalo s
prvými opravami, ktoré trvali až do roku 1990. Momentálne
slúži ako múzeum. V predsieni budovy je možné vidieť zachránené macevy – náhrobné kamene z blízkeho kirkutu –
židovského cintorína.

FOTO: ARCHÍV PROT

JAROSŁAW
Mestské pamiatky hovoria o multikultúrnej minulosti
najlepších tradícií niekdajšieho Poľska. Popri kláštoroch,
projektovaných talianskymi architektmi, pravoslávnom a
gréckokatolíckom kostole a prekrásnom námestí s renesančným domom Orsetti, sa zachovalo aj zopár budov pripomínajúcich židovských nájomníkov, ktorí sa tu usídlili už v
XV. storočí. Nachádzajú sa tu dve synagógy – veľká z roku
1811 na ul. Opolska 12, teraz sa tam nachádza umelecké gymnázium, a malá z roku 1900. Najzaujímavejšou je však dávne
sídlo židovského združenia „Lad Charajcym” na ul. Tarnowského 1. Dnes sa tam nachádza knižnica a baletná škola.

FOTO: J. SOLEK

LESKO
Z troch synagóg, ktoré tu niekedy boli, sa zachovala
len jedna, ale zato je jedna z najkrajších v Poľsku, a to
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vďaka barokovému tvaru priečelia a veže. Kamenná
svätyňa bola postavená v XVII. storočí a dnes sa v nej
nachádza galéria. Stojí za to navštíviť aj tunajší židovský cintorín, na ktorom sa zachovalo okolo 500 náhrobných kameňov. Legenda hovorí, že sú tu pochovaní španielski rabíni, ktorých v XVI. storočí vyhnali z krajiny.
RZESZÓW
Haličskí vtipkári nazvali toto mesto „Mojžišovom“.
Tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny tu židovské
obyvateľstvo, ktoré udávalo tomuto mestu tón, tvorilo
47 %, a ¾ tejto spoločnosti boli chasidi. Dodnes sa tu
zachovali dve svätyne – Staromestská synagóga, nazývaná aj malou, postavená na prelome XVI. a XVII. storočia, neskôr niekoľko raz prestavaná, momentálne sa
tam nachádza archív, a Novomestská synagóga – veľká,
zo XVII. storočia, obnovená v roku 1965, ale so zmeneným, súčasným vnútorným vybavením, tu sa teraz nachádza výstavná sieň.
TARNOV
Centrum mesta Tarnova je jedno z najzaujímavejších urbanistických komplexov v Poľsku, s krásnym zachovalým námestím, radnicou a mnohými historickými
domami, ako napr. na ul. Żydowskiej (Židovskej), ktorá
nadväzuje na úlohu, ktorú v tomto meste zohrávalo židovské obyvateľstvo, ktoré tu žilo od XV. storočia, a tesne pred II. svetovou vojnou tvorilo 48 % jeho celkového
obyvateľstva. Žiaľ, nezachovala sa tu ani jedna zo synagóg. Jediné čo sa zachovalo zo Starej synagógy je bima – vyvýšené pódium s pultom so stopami po starých
dekoráciách. V celku sa zachoval veľmi pekný rituálny
kúpeľ – mikve, ktorý bol postavený v roku 1904 vtedy
v módnom mauretánskom štýle (dnes sa tam nachádza reštaurácia) a jeden z najzaujímavejších židovských
cintorínov v Poľsku, ktorý je možné prirovnávať k tým
krakovským. Je tam niekoľko tisíc vzácnych a veľmi
pekných náhrobných kameňov zo XVII. storočia.
BOBOWA
Tiché, skromné mestečko, malebne obklopené pohorím, je viacej známe vo svete ako v Poľsku. A to všetko vďaka niekdajšej dynastii slávnych cadikov – Halberstramov, ktorá sa po vojne, ako jedna z mála, presťahovala do New Yorku, a tak zachovala historickú kontinuitu. Dnes chasidi z Bobowej patria do najväčšej a
najaktívnejšej skupine judaistického náboženstva vo
svete. Bobowské synagógy, okrem USA a Izraela fungujú aj v Antverpách, Londýne, Toronte a Montreale.
Každý rok prichádzajú židovskí pútnici z celého sveta
na tunajší, celkom zachovalý, nachádzajúci sa na krásnom kopci, židovský cintorín, na hrob zakladateľa dynastie Szlomo Halbersztama (1847-1906). Ohlasoval ultra-konzervatívne názory, ktoré dokonca šokovali aj iné
chasidické skupiny. Okrem toho, že vniesol do základného životného princípu askézu, bojoval proti všetkým
novinkám a zakázal výučbu poľského jazyka, ako aj
chodenie do svetských škôl. Týmto spôsobom sa chasidi z Bobowej a blízkeho väčšieho mesta Noweho Sącza,
kde toto učenie padlo na úrodnú pôdu, stali jednou z naj-
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uzavretejších a svojím spôsobom aj exotických náboženských skupín.
DĄBROWA TARNOWSKA
Ešte donedávna strašila prechádzajúcich hlavnou ulicou zaujímavá, ale zruinovaná synagóga. Dnes, po generálnej rekonštrukcii sa krásne prezentuje a Kultúrne
centrum (www.oskdabrowa.pl), ktoré sa v nej nachádza
pripomína multikultúrnu tradíciu mesta, vrátane veľkého chasidického centra s dynastiou cadikov Ungerov na
čele.

Viete, že…
Slávni mudrci, učenci či rabíni ako bol Mojžiš
Isserles prezývaný Remu (1525-1572),ktorého
hrob sa zachoval na najstaršom krakovskom
cintoríne (založený v XVI. storočí), ktorý sa nachádza sa v susedstve synagógy nazývanej tiež
Remu, nie sú jediní slávni krakovskí Židia. Málokto vie, že v Krakove sa v roku 1872, v chudobnej,
mnohopočetnej rodine obchodníka s naftou a
vajíčkami, narodila Chaja Rubinstein, neskôr
známa ako Helena Rubinstein, kedysi jedna z
najbohatších žien na svete. Začala od dózy s jednoduchým zvlhčujúcim, po domácky vyrobeným
krémom, aby po niekoľkých rokoch vybudovala
jedno z najväčších kozmetických impérií vo svete. Helena predovšetkým otvorila v Londýne
prvý salón krásy v Európe. Od roku 1917 firma dievčiny z Krakova začala s priemyselnou výrobou
kozmetiky, a tak sa začala svetová expanzia,
ktorá bez prestávky trvá až dodnes.
Svoje detstvo prežil v Krakove aj svetoznámy
filmový režisér Roman Polański, ktorý sa narodil
v roku 1933 ako Raymond Roman Liebling. Ešte
pred ním urobil v Hollywoode kariéru iný Žid pochádzajúci z Malopoľska Billy Wilder, vlastným
menom Samuel Wilder, tvorca takých známych
filmov ako Niekto to rád horúce či Sunset Blvd.
Tu sa nekončia súvislosti židovskej histórie
Krakova so svetovým filmom. Práve tu si aj dnes
môžeme pozrieť dobre zachovanú Fabriku
Schindlera – dnes múzeum (www.mhk.pl). Neskutočný príbeh zachránených Židov na tomto
mieste počas II. svetovej vojny bol prerozprávaný aj v slávnom Spielbergovom filme „Schindlerov zoznam“.

FOTO: M. CIESZEWSKI

PRED A PO - SYNAGÓGA V DĄBROWE TARNOWSKEJ.

FOTO: ANNA CHOJNOWSKA

Viete, že…
Stará židovská štvrť Kazimierz v Krakove každý rok
v lete ožíva počas Festivalu židovskej kultúry. Organizuje ho skupina poľských dobrovoľníkov a nadšencov
nepretržite od roku 1990 každý rok, a momentálne je to
jedno z najdôležitejších podujatí tohto typu vo svete. Je
to vydarená skúška vzkriesenia, aspoň na niekoľko dní,
niekdajšieho sveta, keď na ulici Szerokej, ale aj ostatných uliciach Kazimierza, kraľoval jidiš. Veselý a farebný
festival, na ktorom sa už tuším predstavili všetky najlepšie klezmerské, ale aj iné skupiny, hrajúce tradičnú
alebo súčasnú židovskú muziku, je triumfom života,
zachránenou tradíciou, ale aj – ako kadiš (židovská
modlitba) – poctou Nemcami vyvraždenej populácie
v neďalekom Auschwitz. Festival, to nie sú len koncerty. To sú aj kulinárske workshopy, filmové prehliadky, výlety a výstavy. V tomto roku sa festival bude konať
v dňoch 23.06. – 01.07. Naozaj sa vtedy oplatí prísť do
Krakova. Viacej informácií: www.jewishfestival.pl

FOTO: M. CIESZEWSKI
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Bieščady –romantické
– romantické hory s búrlivou históriou

JAZERO SOLINA.

Bieščady a Sanocko-Turčianske hory sú súčasťou Východných Karpát v Poľsku. Do bieščadského regiónu patria okresy: biesčadský, leský a východná časť sanockého. Hraničí z ukrajinskou Lvovskou a Zakarpatskou oblasťou a slovenským
Prešovským krajom, okresmi sninským, humenským a medzilaboreckým. Na západ od Lupkovského priesmyku sú vrchy čoraz vyššie. Objavujú sa Poloniny – horské lúky, typické pre Východné Karpaty, ktoré tu začínajú od výšky 1100-1200 m.
Najvyšším vrchom poľských Bieščad je Tarnica s výškou 1346 m. Do 40. rokov XX.
storočia sa na tunajších lúkach pásli ovce a hovädzí dobytok a v dolinách tu svojím
životom žili dediny a mestečká.
Druhá svetová vojna bola začiatkom
konca tejto karpatskej idylky. Nemecký
holokaust zničil stáročnú židovskú komunitu a exterminácia zase rómsku. Neskôr
sa vyostril poľsko-ukrajinský konflikt, ktorý sa zmenil na občiansku vojnu. 9. septembra 1944 medzi poľskou a sovietskou
komunistickou vládou bola podpísaná
zmluva o výmene obyvateľov, v rámci
ktorej mali byť Poliaci presídlení z Ukrajiny do Poľska a Ukrajinci z poľského územia na Ukrajinu. Deportácie však neprebiehali tak ako mali, a preto bola predlžovaná o ďalšie roky. Nakoniec koncom roku 1946 zmluva prestala platiť. Vláda
Poľskej ľudovej republiky sa rozhodla presídliť ostatných ukrajinských obyvateľov
na územie, ktoré predtým obývali Nemci,
teda na západnú a severnú časť Poľska –
„akcia Visla“. Tu ostalo len veľmi málo
Ukrajincov, preto sa sem začali sťahovať
ľudia z rôznych oblastí Poľska.
Do okolia Ustrzyk Dolnych nasťahovali
macedónskych a gréckych utečencov z občianskej vojny. V okolí Sanoka sa zase usadili
obyvatelia zo Sliezska, ktorí hľadali nový po-
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kojný život. A tak si tu dnes spokojne vedľa
seba nažívajú mnohé národnosti.
V centrálnej časti, v rokoch 1956 –
1968 vznikli dve priehrady a dve umelé jazerá v Myczkovciach a v Soline. Solinská
priehrada je dnes najväčšou v Poľsku,
hlboká je 82 m a dlhá 664 m, a čo je dôležité, je prístupná verejnosti. Pri nej bolo
vybudované jazero veľké 22 km2 s hĺbkou
60 m, ktoré je centrom rekreácie a vodných športov. Na jeho brehu vznikli kúpele v Polańczyku.
Viac ako 70 % tohto povrchu pokrývajú lesy. Nachádza sa tu Bieščadský národný park, do ktorého patria najvyššie
horské pásma a prírodné parky – prírodný
park Doliny San, Cisniansko-Wetlinský a
Slaných hôr.
Vo vysídlených dedinách sa zachovalo veľa gréckokatolíckych kostolov, mnohé z nich dnes fungujú ako rímskokatolícke kostoly. Najviac takýchto svätýň sa
nachádza v Sanockom okrese. V Sanoku
sa nachádza aj pravoslávny kostol, ktorý
bol kedysi katedrálou.
V Sanoku je aj najväčší skanzen v Eu-

FOTO: PIOTR LISOWSKI

rópskej únii a Historické múzeum, ktoré
sídli v sanockom zámku, kde sa nachádza
aj najcennejšia kolekcia ikon v Európe. V
tomto múzeu je možné si pozrieť najväčšiu expozíciu prác Zdzisława Beksińského, jedného z najväčších súčasných poľských maliarov. Vďaka iniciatíve obyvateľov tohto regiónu tu vznikli súkromné
ekomúzeá, také ako Múzeum Bojkov v
Myczkowe, rodinné múzeum Boiwkov v
Komańczy, alebo Skanzen drevených miniatúr karpatských kostolov v Centre Caritas v Myczkowciach, či Múzeum mlynárstva v Ustrzykach Dolnych i iné, ktoré
prezentujú dávnu kultúru tohto regiónu.
Vznikli tu aj mnohé dielne, kde sa vyrábajú ikony, lemkovská bižutéria a iné umelecké výrobky. Došlo ku skutočnej renesancii regionálnej kuchyne a obnovila sa
aj tradícia pastierstva.
Veľa zaujímavých vecí o bieščadskej
prírode sa môžete dozvedieť v múzeu Bieščadského národného parku v Ustrzykach
Dolnych alebo v súkromnom prírodnom
a poľovníckom múzeu „Knieja”.
Prírodu a kultúru môžete obdivovať
aj vďaka rozsiahlej sieti peších, cyklistických, jazdeckých, vodných, vzdelávacích
a kultúrnych trás. Organizujú sa tu aj
splavy Dolinou Sanu.
Medzi najzaujímavejšie kultúrne trasy patrí Trasa drevenej architektúry, Cyklistický chodník ikon, Po stopách príbehov dobrého vojaka Švejka, Szlak Nadsańskich Umocnień (Molotovova línia a
nemecké opevnenia) a Historická trasa
historických receptúr.
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Trasa historických receptúr
Po ceste historických receptúr, teda tadiaľ, kde záľuba prevažuje nad
tým, čo je jednoduché a všeobecne dostupné.
Trasa historických receptúr prechádza poľsko-slovenským pohraničím, kde spoznávame výrazné a nekonvenčné remeselné pivá, vína, likéry, medovinu, občerstvenie a regionálne potraviny. Trasa vedie cez
Podkarpatské vojvodstvo a severné
Slovensko a spája miesta, kde záľuba
prevažuje nad tým, čo je jednoduché a
všeobecne dostupné, a kde sa úsilie
vynakladané do vytvárania originálnych výrobkov premieta do výsledku,
ktorý je hoden ochutnania. Stretávame tu impozantných ľudí, pre ktorých
vyrábanie nadčasových trúnkov, založených na starých miestnych receptúrach a prírodných zložkách, je nielen
spôsobom na živobytie, ale predovšetkým túžbou udržať históriu a kultúru.
Na tejto ceste nás čaká 16 zastávok – sú tu pivovary, vínne pivnice a
pálenice, kde sa pália vysoko percentné liehoviny. Patria sem pivovary:

FOTO: DWÓR KOMBORNIA

Wojkówka, Dukla či Ursa Maior, vínne pivnice: Dve hranice, Dolina Sanu
a Salón Karpatských vín vo Dwore
Kombornia.
Bieszczadskie Smaki zase vyrábajú likéry a v Humennom Bird Valley
Destillery. Väčšina z nich má svoje výrobne v malých malebných mestečkách, vzdialených od veľkomestského
ruchu. Tu je na prvom mieste príroda,

rastlinstvo a hľadanie vyskúšaných,
prírodných receptúr. Špecifický druh
výroby nás prenáša do sveta rastlín,
rytmu ročných období a tradičných liečebných metód. Záľuba, trpezlivosť,
recepty predkov a čaro tohto druhu
činností sú motiváciou vybrať sa na
neobyčajnú cestu – cestu cez chute
a nezabudnuteľné príbehy.
(http://receptury.podkarpackie.travel/sk)

FOTO: BIESZCZADZKIE SMAKI
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SANOK –brána do Karpát
O atraktívnosti a kúzle Sanoka,
jedného z najväčších miest Podkarpatska, hovorí už samotné miesto,
kde sa nachádza. Staré mesto a zámok sa nachádzajú na strmom kopci,
na úpätí ktorého tečie rieka San. Mesto je celé zelené, štvrtinu mesta tvorí
zeleň, ktorá je súčasťou prírodného
parku Slaných hôr.
Miestom, ktoré každoročne láka
tisícky turistov je skanzen – Múzeum
ľudových stavieb, ktoré je najväčším
múzeom v Európskej únii. Rozprestiera sa na východnej strane rieky, v doline a na svahoch hôr. Na rozlohe 38
hektárov je sústredených 150 drevených objektov, pochádzajúcich z rôznych miest Nízkych Beskýd a Bieščad.
Prvou časťou je „námestie haličského
mestečka“, ktoré tvoria drevené domy
pochádzajúce z miest a mestečiek celého regiónu, zariadené v štýle XIX. a
XX. storočia. Jedine na námestí sú repliky budov, všetky ostatné budovy v
múzeu sú originálne. Okolo dlažby

SKANZEN V SANOKU.

„mačacie hlavy“ sa nachádza krčma,
pošta, obecný úrad, lekáreň, požiarna zbrojnica, obchod s potravinami
privezenými z kolónií, takými ako káva, čaj a pod., trafika, židovské domy,
stolárska dielňa, oprava hodín, kaderníctvo, krajčírstvo, obuvníctvo, pekáreň, fotografický ateliér, výrobňa a

SKANZEN V SANOKU.

14

FOTO: KATARZYNA GERULA

opravovňa lýr, výrobňa ikon, ba dokonca aj kolkáreň. Tieto expozície sú
„živé“, lebo počas sezóny v nich pracujú remeselníci. Dajú sa tu kúpiť pamiatky, oddýchnuť si pri káve, koláčiku
alebo pohári chlebového kvasu. Pri
námestí sa nachádzajú aj objekty,
ktoré sú určené na výstavy, konferen-

FOTO: DOROTA GMITEREK
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cie, ba dokonca aj na ubytovanie hostí. Najnovším objektom je úžasná replika drevenej synagógy.
Neďaleko, na križovatke ciest je
plne vybavená kováčska dielňa a vedľa
nej menší cigánsky dom. Ďalej sa začína sektor bojkovský, v ktorom je možné vidieť chyže – teda dedinské domy,
krásny gréckokatolícky kostol z roku
1731 a vodný mlyn. Vzniká tu aj pastiersky sektor. Bojkovia, to je etnografická skupina horalov, ktorí obývali najvyššie položenú časť Bieščad po poľskej a ukrajinskej strane. Pokračujeme
do sektora Lemkov – to boli zase horali, ktorí bývali hlavne v Nízkych Beskydách. Z pomedzi všetkých budov
najkrajší v celom skanzene je gréckokatolícky kostol z roku 1801. Kúsok ďalej je kaštieľ a niečo nižšie na lúke sú
budovy a exponáty na ťaženie ropy –
haličských naftových polí. V doline ďalej môžeme vidieť krčmu, požiarnu
zbrojnicu, kováčsku dielňu, školu a
krásny drevený kostolík z roku 1667.
Druhým vzácnym miestom na
mape poľskej kultúry je Historické
múzeum, nachádzajúce sa v niekdajšom kráľovskom zámku, ktorý bol od
základu obnovený. Tunajšia kolekcia
ikon je jednou z najcennejších v tejto
časti Európy. V poslednom čase sem
však čoraz častejšie prichádzajú turisti, aby si pozreli aj vzácnu zbierku sanockého rodáka, jedného z najvýznamnejších súčasných poľských maliarov Zdzisława Beksińského, ktorý v
roku 2005 tragicky zahynul vo Varšave, ale pochovaný je v rodinnej hrobke
v Sanoku.
Na námestí, blízko Centra turis-

KOLEKCIA OBRAZOV Z. BEKSIŃSKÉHO V HISTORICKOM MÚZEU V SANOKU.
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Múzeum ľudových stavieb
Ul. Rybickiego 3
www.skansen.sanok.pl
od mája do septembra: 8.00-18.00 (prehliadka do 20.00)
Historické múzeum v Sanoku
Ul. Zamkowa 2
www.muzeum.sanok.pl
Centrum turistických informácií v Sanoku
Rynek 14
tel. +48 13 464 45 33
e-mail: citsanok@um.sanok.pl
www.sanok.pl

tických informácií, na pešej zóne, na
Námestí 3. mája si na lavičku prisadol
Josef Švejk. Je to prvý bronzový odliatok „dobrého vojaka“. So sanockými
dobrodružstvami tohto sympatického hrdinu, opísané Haškom v jeho
diele, sa môžete oboznámiť na prechádzke po chodníku, ktorý je po
ňom pomenovaný.

Sanok je výborným miestom aj na
odpočinok. Sú tu veľmi dobre rozvinuté ubytovacie, stravovacie aj športovo-rekreačné služby. Každý si tu určite nájde niečo zaujímavé. Zo Slovenska sa sem počas letnej sezóny ľahko
dostanú aj tí, čo neradi šoférujú. Každý víkend totižto na trase Medzilaborce – Sanok premáva vlak „Švejk“.

TURISTICKÁ INFORMÁCIA

E-MAIL
cit@podkarpackie.travel
www.podkarpackie.travel

TELEFÓN
00 48 17 852 74 47

ADRESA
Podkarpatsko turistická informácia
Rynek 26, 35-064 Rzeszów
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Najkrajšie veľmožské interiéry
v Poľsku, teda zámok v Lancute
Zámok v Lancute je jednou z najkrajších veľmožských
rezidencií v Poľsku. Zaujímavá história, unikátne, starožitné interiéry plné farieb, prekrásne udržiavané záhrady
a výnimočná kolekcia kočov, toto všetko láka turistov
vracať sa na toto miesto. Návštevníci majú pocit, že sa
v týchto historických priestoroch zastavil čas a v izbách
či apartmánoch sa dá stále prenocovať.
Lancutský zámok dal postaviť Stanislav Ľubomírsky
v rokoch 1629–1642. Udržiavaný v štýle palazzo in fortezza ho na prelome XIX. a XX. storočia dala zmodernizovať
rodina Potockých a získal tak dnešný, neobarokový francúzsky štýl.
V každom kúte sa skrývajú spomienky a anekdoty,
a početné exponáty a umelecké diela zvýrazňujú historickú a estetickú hodnotu tohto miesta. Počas stáročí toto
miesto navštívilo veľa zaujímavých architektov, maliarov a remeselníkov. Stretávala sa tu aristokracia a diplomati z celého sveta. So zámkom sa spájajú také mená,
ako napr. Christian Piotr Aigner, Antonio Canova či František Ferdinand. V súčasnosti je lancutský zámok jedným
z historických pomníkov, kde sa konajú rôzne významné
politické či kultúrne stretnutia.
Zaujímavú architektúru obklopuje park v anglickom
štýle. Bol vytvorený s rozmachom, nachádza sa v ňom
veľa zaujímavých druhov stromov a kríkov a vďaka starostlivosti pracovníkov múzea je nádherný v každom
ročnom období. Keď sa vyberiete do lancutského zámku,

FOTO: KRZYSZTOF MOTYKA
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nesmiete obísť expozície nachádzajúce sa v stajni a kočiarni. Tieto neobarokové budovy, postavené na prelome XIX. a XX. storočia v sebe ukrývajú výnimočné kolekcie kočov. V jednej sa nachádzajú koče po rodine Potockých a v tej druhej, tie boli zozbierané až po II. svetovej
vojne. Dopĺňajú ich poľovnícke trofeje, dovezené v roku
1924 zo safari.
V múzeu sa nachádzajú aj zbierky pravoslávneho náboženstva, ktoré sa podarilo zachrániť z obdobia presídľovania obyvateľov z juhovýchodnej časti Poľska.
Zaujímavým miestom je aj Orchideáreň, ktorá sa kedysi preslávila zaujímavou kolekciou rastlín, avšak v druhej polovici XX. storočia bola zdevastovaná. Vďaka získaným financiám bol obnovený nielen skleník, ale aj kolekcie orchideí.
Posledný pán na lancútskom zámku, Alfréd III. sa ešte v roku 1925 postaral, aby celý zámok bol zapísaný ako
kultúrna pamiatka. Alfréd Potocký opustil zámok v roku
1944, krátko predtým, ako prišla Červená armáda. Celý
zámok bol hneď vyhlásený za múzeum, aby mohol byť
ochránený nielen zámok, ale aj cenné zbierky, ktoré sa v
ňom nachádzali.
Dnes, vďaka systematickým konzervátorským prácam a všetkej ostatnej starostlivosti vykonanej pracovníkmi múzea, zámok v Lancute je jednou z najkrajších
rezidencií v Poľsku i v zahraničí. Pravidelné investície
umožnili obnoviť Orchideáreň, Manéž a Kasíno, chátrajúce izby na II. poschodí, a niektoré vybrané miestnosti
na I. poschodí – všetko toto získalo späť svoju krásu,
ktorú môžu aj dnes obdivovať všetci návštevníci.
Múzeum postupne vykonáva konzervátorské práce
na všetkých budovách či chodníkoch. Príďte sa sami presvedčiť o jedinečnosti tohto miesta. Určite nebudete
sklamaní.
Informácie:
www.zamek-lancut.pl
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Múzeum Poliakov
zachraňujúcich Židov
Nachádza sa v malebnom vidieckom prostredí, ďaleko od hlavných komunikačných ciest. Múzeum v Markowej je jedinou inštitúciou u nás i vo svete, ktorá sa venuje pomoci Židom počas holokaustu a súčasne aj jednou z
najdôležitejších destinácií v celej
krajine, ktorá je často navštevovaná zahraničnými turistami.
Patróni múzea – rodina Ulmowcov z Markowej počas holokaustu ukrývala osem Židov. Józef
a Wiktoria, spolu so šiestimi malými deťmi, sa rozhodli prijať pod
svoju strechu Saula Goldmana, jeho štyroch synov, Gołdu Grünfeld
a Leu Didner s malou dcérkou.
24. marca 1944 dom rodiny Ulmowcov, ktorý sa nachádzal na
kraji Markowej, obkľúčila nemecká polícia, podporovaná „modrou“
políciou (Poľská polícia Generálneho gubernátorstva). Pravdepodobne k tomu došlo na základe udania. Nemci najprv zastrelili Židov,
potom Józefa a tehotnú Wiktoriu,
a nakoniec aj ich deti. Aj napriek
tejto tragickej udalosti sa obyvateľom Markowej do konca II. svetovej vojny podarilo zachrániť niekoľko židovských rodín. V roku 1995
boli Ulmowcom udelené tituly in
memoriam „Spravodliví medzi národmi“ a v roku 2004 bol postavený pomník pripomínajúci ich
hrdinskú smrť. Múzeum, ktoré bolo postavené v rokoch 2013 – 2015
podľa projektu Nizio Design International bolo slávnostne otvorené
17. marca 2016.
Hlavná výstava zobrazuje známe
a zdokumentované prípady pomoci
Židom v Podkarpatskom regióne. Na
námestí múzea sú osvetlené tabuľky s menami Poliakov zavraždených
ako Ulmowci nemeckými okupantmi za pomoc poskytnutú Židom. Na
muzeálnej stene Pamäti sú zase vymenovaní všetci doposiaľ známi Po-

FOTO: MATEUSZ INGLOT

liaci, ktorí v tomto regióne pomáhali židovskému obyvateľstvu. Rozsah
pomoci v celej krajine je zobrazený v
neďalekom Sade pamäte, kde je na
osvetlených tabuliach okolo 1500
názvov obcí, kde boli Židia zachránení Poliakmi, ktorým boli neskôr udelené medaily "Spravodliví medzi národmi".
Múzeum ponúka návštevní-

kom jednu z najmodernejších
expozícií - multimediálnu a interaktívnu, s nápismi v poľskom,
anglickom a hebrejskom jazyku.
Výstava, citlivo posilnená architektonickým riešením, ako aj idylickou krajinou, ktorá obklopuje
múzeum, vyvolávajú veľa emócií a
reflexií.
www.muzeumulmow.pl

FOTO: MATEUSZ INGLOT
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PODKARPATSKÉ –
S tradíciou k modernosti
Podkarpatské – miesto stretu hraníc troch štátov:
Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Brána Európskej únie,
priestor moderného hospodárstva, neznečistenej prírody a bohatej kultúry pohraničia. Inovatívne technológie letectva, informatiky a automobilizmu, ako
aj možnosti na aktívny odpočinok a horskej prírody,
To sú len niektoré z tromfov Podkarpatského vojvodstva, lídra medzi regiónmi východného Poľska.
Poloha
Podkarpatské vojvodstvo – jedno zo šestnástich
poľských vojvodstiev, sa rozprestiera v juhovýchodnom Poľsku. Hraničí s Lubelským, Malopoľským a
Svätokrížskym vojvodstvom, ale tiež s Prešovským samosprávnym krajom na Slovensku a Ľvovským a Zakarpatským obvodom na Ukrajine. S rozlohou 18 tis.
km2 zaberá 5 % plochy Poľska a má viac ako 2,1 milióna
obyvateľov. Podľa údajov Hlavného štatistického úradu je priemerná dĺžka života vo vojvodstve najdlhšia z
celého Poľska. Na dlhovekosť občanov regiónu majú
rozhodujúci vplyv: čisté životné prostredie, zdravý životný štýl a nízka miera stresu. Hlavným mestom vojvodstva je Rzeszów. Moderné a dynamické mesto so
190 tisícmi stálych obyvateľov. Už niekoľko rokov sa v
rebríčkoch bezpečnosti, čistoty a pohodlia života
umiestňuje v čele poľských miest. Je to mesto novátorských technológii, v ktorom študuje viac ako
60 000 študentov.
Pre investorov otvorený región
s modernou komunikačnou infraštruktúrou
Podkarpatské vojvodstvo je najobľúbenejším regiónom investorov umiestňujúcich svoje investície na
území východného Poľska. Prispievajú k tomu dostupnosť pripravených investičných plôch, počet území, na ktorých je možné podnikať za zvýhodnených
podmienok, ako aj komunikačná dostupnosť. Vojvodstvo je popretkávané komunikáciami celoštátneho a
medzinárodného významu, napr. diaľnica A4 spájajúca západnú a východnú hranicu Poľska, ktorá je súčasťou medzinárodnej cesty E40 Francúzsko – Kazachstan. Taktiež rýchlostná cesta S19, vo výstavbe, ktorá je časťou trasy „Via Carpatia” – strategickej a najkratšej dopravnej trasy spájajúcej pobaltské krajiny
s južnou Európou, železničná magistrála E30, ktorá
je súčasťou III. paneurópskeho dopravného koridoru
spájajúceho Nemecko, Poľsko a Ukrajinu a taktiež širokorozchodná trať LHS spájajúca Sliezsko so železničným hraničným prechodom s Ukrajinou. Okrem
toho sa necelých 10 km od centra krajského sídla na-
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chádza Medzinárodné letisko Rzeszów-Jasionka, ktoré je jedným z najrýchlejšie rastúcich letísk v Poľsku.
Jeho štartovacia dráha je s dĺžkou 3,2 km po letisku
Chopina vo Varšave druhou najdlhšou v Poľsku a môže prijímať všetky typy lietadiel. Letisko v Rzeszówe
sa stáva významným leteckým uzlom pre cargo strednej a východnej Európy, keďže popri rozvoji spojení
osobnej dopravy sa tu dynamicky rozvíja preprava tovarov. Na to slúži nový cargo terminál a v Poľsku druhý bod fytosanitárneho odbavenia, ktorý bol otvorený
v roku 2015. Prístrojové vybavenie letiska umožňuje
vykonávať aj tie najkomplikovanejšie technické prehliadky, ako aj opravy trupov lietadiel.
Spoločnosť Linetech, pôsobiaca na rzeszowskom letisku, vykonáva servis lietadiel Boeing, Airbus, ATR, Embraer a Bombardier, patriacich do flotíl viac ako 70 leteckých prepravcov z troch svetadielov. V obrovských hangároch môže byť naraz servisovaných až päť veľkých lietadiel, vrátane tých so širokým trupom, akým je
napríklad B 787 Dreamliner. Okrem toho je tu vykonávaná aj údržba vrtuľníkov, ktorú ponúka spoločnosť HeliOne, poskytujúca svoje služby civilným vládnym a armádnym klientom z Európy, Afriky, Ázie a Blízkeho východu. Naraz môže byť servisovaných 6 veľkých vrtuľníkov a navyše ešte jeden na pracovisku vyhradenom
špeciálne pre maľovanie lietadiel. Obzvlášť sa špecializuje na údržbu vrtuľníkov výrobcov Airbus Helicopters
(Eurocopter) a Leonardo (Agusta Westland). Rýchly rozvoj letiska stimuluje hospodárstvo juhovýchodného Poľska, ale taktiež vytvára potenciál na rozvoj susedných
regiónov, ako aj severovýchodného Slovenska.
VIETE, ŽE…
70 prepravcov si servisuje svoje lietadlá na letisku Rzeszów Jasionka
Jedny z najmodernejších, v tejto časti Európy najväčších hangárov, umožňujú obsluhovať lietadlá so širokým
trupom, ako napr. najväčšie osobné dvojmotorové lietadlo
na svete – Boeing 777 verzia 900.

FOTO: P. KASPROWICZ
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Korene svetového ropného priemyslu
a podkapatskej inovatívnosti
Ropa je tým prírodným bohatstvom, ktorého ťažba sa natrvalo zapísala do dejín regiónu. Bolo to práve
v roku 1854, keď geniálny poľský vynálezca Ignacy Łukasiewicz založil v dedine Bóbrka neďaleko Krosna
prvý priemyselný závod na svete na ťažbu ropy a tak
sa zrodil svetový ropný priemysel. V ďalších rokoch Łukasiewicz spolu so spoločníkmi vytvorili rafinériu, čím
iniciovali rozvoj svetového naftového priemyslu. Čiže
Podkarpatsko je kolískou naftového priemyslu.
Dynamický hospodársky rozvoj Podkarpatského
vojvodstva sa nerozlučne spája s programom tvorby
Centrálneho priemyselného obvodu (CPO). CPO, založený pred druhou svetovou vojnou podpredsedom
vlády Eugeniuszom Kwiatkowským, a oslavuje 80. výročie. Vytvorili ho v rokoch 1936-39 v južných centrálnych regiónoch Poľska a bol jedným z najväčších hospodárskych iniciatív II. republiky. Zámerom CPO bolo
zväčšenie ekonomického potenciálu Poľska, rozvoj
ťažkého a zbrojárskeho priemyslu, ale taktiež zmenšenie chudoby a nezamestnanosti. CPO znamená začiatok mnohých priemyselných podnikov, ktoré dodnes fungujú a rozvíjajú sa, akými sú napríklad dnešný Pratt & Whitney Rzeszów (predtým WSK Rzeszów), Polskie Zakłady Lotnicze (Poľské letecké
závody) v meste Mielec (v súčasnosti patriace do spoločnosti Sikorsky, a Lockheed Martin Company), alebo Huta Stalowa Wola SA (akciová spoločnosť Oceliareň Wola (HSW)). V súčasnosti HSW realizuje najväčšiu, v dejinách poľského zbrojárskeho priemyslu,
zákazku na dodávky zbraní pre armádu Poľskej republiky. Naproti tomu, civilná časť oceliarne (patriaca
do Guangxi LiuGong Machinery) sa špecializuje na výrobu ťažkých stavebných strojov: buldozérov, strojov
na ukladanie potrubí, kolesové nákladače a rýpadlové
nakladače. Vďaka vzniku Centrálneho priemyselného
obvodu získalo Podkarpatsko štatút kľúčového regiónu pre poľské letectvo.
VIETE, ŽE…
Petrolejovú lampu vynašiel a skonštruoval poľský chemik, farmaceut a podnikateľ Ignacy Łukasiewicz
Rôzne zdroje uvádzajú, že dokonca John D. Rockefeller
údajne osobne navštívil Łukasiewicza v Bóbrke, aby sa oboznámil s jeho spôsobom ťažby a spracovania ropy. Łukasiewicz mu podrobne vysvetlil a ukázal, ako hľadať ropu,
ako ju spracovať, destilovať, ako funguje závod na jej ťažbu, rafinéria a nevzal si za to ani cent, napriek Rockefellerovej vôli zaplatiť mu za to.

FOTO: K. ZAJĄCZKOWSKI

Rozvoj a podpora podnikateľov
Vychádzajúc v ústrety potrebám podnikateľov a
potenciálnych investorov, boli v podkarpatskom kraji
vytvorené oblasti hospodárskej aktivity, prínosom
ktorých je možnosť poskytnúť úľavy, výhody, daňové
prázdniny a aj zjednodušené administratívne procesy. Pružne tu fungujú dve špeciálne ekonomické zóny:
EURO-PARK MIELEC a EURO-PARK WISŁOSAN.
Zóna EURO-PARK MIELEC vznikla v roku 1995 ako
prvý priestor tohto druhu v Poľsku. Skladá sa z 32 podzón s celkovou plochou viac ako 1643 ha v piatich krajoch: Podkarpatskom, Lubelskom, Malopoľskom, Sliezskom a Západopomoranskom. Na jej území pôsobí 193 firiem. Vedúcim odvetvím zóny je letecký priemysel.
Tarnobrzeská špeciálna ekonomická zóna EUROPARK WISŁOSAN sa skladá z 22 podzón s celkovou
plochou viac ako 1868 ha. Svoje územie poskytuje
okrem iného investíciám v rámci chemického, strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu. Pôsobí v nej
146 firiem.
V Podkarpatskom vojvodstve sú úspešne realizované, a to v celopoľskom meradle, formy podpory podnikateľov. Firmy z odvetvia letectva a informačných technológií môžu svoje podniky umiestňovať v Podkarpatskom
vedecko-technologickom parku AEROPOLIS, ktorý je
prvým odvetvovým parkom v Poľsku a je jedným z najatraktívnejších investičných priestorov na území východného Poľska. Manažment parku je súčasťou Agentúry
regionálneho rozvoja Rzeszów, ktorá v tomto roku oslavuje 25. výročie svojho pôsobenia. Park je v hospodárskej aj vedecko-výskumnej oblasti prepojený najmä s leteckým priemyslom, avšak aj s elektrotechnickými, elektronickými a informačnými technológiami. V súčasnosti
v AEROPOLIS pôsobí 44 firiem. Investície podnikateľov
v parku v roku 2017 prevýšili 2,2 miliardy zlotých a v priebehu svojej existencie prekročil počet zamestnancov
číslo 5-tisíc.
Podkarpatský kraj je pre investorov a podnikateľov
obzvlášť priaznivým regiónom. Je tu umiestnené veľké množstvo inštitúcií a organizácií, ktoré komplexne
a bezodplatne podporujú rozvoj podnikateľských
kontaktov a zahraničných investícií. V Úrade predsedu Podkarpatského samosprávneho kraja v Rzeszówe (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) pôsobí Centrum obsluhy investorov a exportérov (COIE), ktoré pomáha získavať zamestnancov a
finančné prostriedky na fungovanie, poskytuje poradenstvo pri výbere lokalít pre investíciu, dodávateľov
a spolupracujúce firmy, ako aj mnoho ďalších služieb.
Podporu tiež zaručuje Podkarpatský rozvojový fond
(Podkarpacki Fundusz Rozwoju (PFR)), ktorý je spoločnosťou patriacou pod samosprávu a jeho úlohou je
ponúkať finančné nástroje určené na rozvoj malých a
stredných podnikov v Podkarpatsku. Jeho úlohou je
taktiež posilnenie investičných aktivít hospodárskych
subjektov v Podkarpatsku a to prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti a rozvoj hospodárskych
aktivít. Výsledkom spolupráce samosprávy Podkarpatského kraja, Európskej komisie a ministerstva rozvoja vzniklo aj Podkarpatské centrum inovácií (PCI).
Pokračovanie na strane 20...
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Predstavuje dôležitú inštitúciu najmä pokiaľ
ide o hospodársky rozvoj kraja, obzvlášť v oblasti
transferu inovácií, spolupráce so študentmi, startupmi, ľuďmi, ktorí majú nápady a nemajú priestor na
ich realizáciu.
Podkarpatsko medzi lídrami využitia fondov EÚ
Dynamický hospodársky rozvoj Podkarpatského
vojvodstva podporujú aj fondy Európskej únie v rámci
Regionálneho operačného programu Podkarpatského vojvodstva (ROP PV). Celková hodnota prostriedkov v rámci ROP PV na roky 2014-2020 predstavuje
2,114 mld EUR. V rámci nej je na podporu konkurencieschopného a inovatívneho hospodárstva určená suma 374,4 mil. EUR. V rámci celkovej sumy bolo do
konca roku 2017 zazmluvnených 1,08 mld EUR a v roku 2018 je plánované zazmluvnenie ďalších viac ako
263 mil. EUR.
Projekt ROP PV zahŕňa do konca roku 2018 aj prestavbu približne 40 km ciest, nákup autobusov, železničných vozidiel, modernizáciu a vybavenie objektov
pre vzdelávanie, predškolských a kultúrnych zariadení, obnovu približne 60 nehnuteľných pamiatok,
energetickú modernizáciu približne 130 budov a výstavba približne 200 km sanitárnej kanalizácie, avšak
aj podpora malých a stredných podnikov a pracovného trhu.
Na vyvážený rozvoj Podkarpatského vojvodstva
majú vplyv aj prostriedky EÚ z iných operačných programov, takých, ako napr.: Operačný program Východné Poľsko, Operačný program Inteligentný rozvoj, Operačný program Infraštruktúra a životné prostredie, ako aj Program rozvoja vidieckych oblastí.
Letectvo a kozmonautika – inteligentná
špecializácia regiónu s históriou v pozadí
Tento rok je pre Poľsko výnimočným, keďže popri
najdôležitejšej udalosti, ktorou je 100. výročie znovuzískania nezávislosti, bude oslavovať aj storočnicu
poľského letectva. Tá bude pre Podkarpatské vojvodstvo kľúčová.
Región charakterizuje neobyčajne vysoká koncentrácia firiem leteckého priemyslu (práve tu sa kumuluje 90 % poľskej leteckej produkcie), školiacich centier pre pilotov, vedecko-výskumných inštitúcií, ako
aj rozvinutého zázemia pre výcvik a školenia. V týchto
oblastiach je poprednou vzdelávacou inštitúciou
Rzeszowská Polytechnika s Fakultou vývoja strojov a
letectva so špecializáciou pilotáž (746 absolventov).
Letecké odvetvie predstavuje tak dôležité miesto v
rámci hospodárstva Podkarpatského vojvodstva, že
bolo vyhlásené za vedúcu inteligentnú špecializáciu
regiónu.
S cieľom ešte dynamickejšieho rozvoja regiónu vytvorili kľúčoví podnikatelia spojení s letectvom Združenie skupiny podnikateľov leteckého priemyslu „Letecká dolina“, ktoré je prvým a najväčším leteckým
klastrom v Poľsku a zároveň jedným z najdôležitejších
klastrov letectva na svete. Hlavným zámerom Leteckej doliny je pretvorenie juhovýchodného Poľska na
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jeden z vedúcich leteckých regiónov v Európe, ktorý
bude schopný dodať rôznorodé produkty a služby z
oblasti leteckého priemyslu pre najnáročnejších zákazníkov z celého sveta. Špeciálnou úlohou je vytváranie trvácnej a spoľahlivej siete subdodávateľov. 160
firiem združených v Leteckej doline patrí ku kľúčovým
ohnivkám svetovej reťaze dodávateľov. Letecké výrobky z Podkarpatska sú montované do najmodernejších civilných a vojenských lietadiel mnohých firiem
(Boeing (napr. do B 787 Dreamliner), Airbus (napr.
do A380, Embraer, Bombardier), ako aj vrtuľníkov
(Sikorsky Aircraft a Lockheed Martin Company a taktiež Leonardo). Najväčším výrobcom lietadiel a vrtuľníkov v Poľsku je Poľská letecká fabrika v Mielci (Polskie Zakłady Lotnicze) patriace do najväčšej zbrojárskej firmy na svete Lockhead Martin Company. V dejinách vzniklo v mieleckej fabrike niekoľko tisíc
leteckých korábov. V súčasnosti sú v produkčnom reťazci výrobkov vlastnej konštrukcie zastúpené lietadlami: M28 – osobné aj nákladné lietadlo a M28B BRYZA – lietadlo pobrežnej kontrolnej a záchranárskej
hliadky. Na svete najznámejším produktom vyrábaným v Mielci je viacúčelový vrtuľník S70iTM BLACK
HAWK, určený na medzinárodné trhy. V súčasnosti ho
využíva 30 armád vrátane zbrojných síl NATO.
Podkarparpatský letecký priemysel dodáva: lietadlá, vrtuľníky, letecké motory, prídavné motory
APU, podvozky lietadiel, letecké prevodovky, moduly
turbín, a taktiež stovky iných zložitých súčiastok a súčastí, pričom sú využívané najmodernejšie technológie a také materiály akými sú monokryštály, kompozitné materiály považované za prioritné technológie
v rámci rozvoja odvetia a regiónu. Technologická úroveň leteckých firiem z Podkarpatska je už v dnešnej
dobe neobvykle vysoká a materiály, ktoré prichádzajú s novými investormi predstavujú absolútne najvyššiu svetovú špičku.
VIETE, ŽE…
V Podkarpatsku vzniká 90 % poľskej leteckej výroby.
V Mielci sú vyrábané viacúčelové vrtuľníky BLACK
HAWK.

FOTO: PZL MIELEC

Automobily, popri lietadlách
ďalšia vizitka Podkarpatského kraja
Automobilový priemysel, pokiaľ ide o technológie
a materiály, tak veľmi blízky leteckému priemyslu, odohráva v rozvoji Podkarpatského vojvod-
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stva čoraz väčšiu rolu. Tento fakt neunikol pozornosti vládnych predstaviteľom regiónu, ktorí za účelom
špeciálnej podpory pre tento sektor začlenili automobilový priemysel do Regionálnej inovačnej stratégie
ako ďalšiu vedúcu inteligentnú špecializáciu.
Automobilový priemysel nachádza ako inteligentná špecializácia odraz v regionálnom potenciáli priemyslu a koncentrácii mnohých subjektov tohto odvetvia zo sektora malých a stredných podnikov, ako aj
veľkých firiem s globálnym záberom. Už roky tu pôsobia známe poľské firmy, akými sú Autosan, Huta Stalowa (Oceliareň) Wola, Zasław, Melex, TC Dębica, alebo PZL Sędziszów. Svoje fabriky a investície tu umiestnilo aj mnoho svetových hráčov, ako napríklad:
BorgWarner, Lear Corporation, Kirchoff, Goodyear,
Pilkington Automotive, Federal Mogul, Uniwheels
Production. Dôležitým činiteľom tvoriacom základ
potenciálu automobilového priemyslu sú podkarpatské vysoké technické školy, ktoré sa na niekoľkých fakultách venujú výskumu spojenému s automobilovým priemyslom. Na Fakulte vývoja strojov a letectva
Rzeszowskej Polytechniky pôsobí Katedra spaľovacích motorov a dopravy, ktorá disponuje bohatou laboratórnou základňou čo do didaktiky a vedeckých
výskumov. Dôležitú úlohu v rozvoji automobilového
priemyslu v Podkarpatskom vojvodstve zohrávajú
klastre: Východný automobilový zväz so sídlom v Tarnobrzegu a Priemyselno – vedecký klaster „Ziemia Sanocka (sanocká zem)” so sídlom v Sanoku.
VIETE, ŽE…
Melex je jednym z najdlhšie pôsobiacich výrobcov elektrických automobilov na svete.
Melex vyrábaný v Mielci je poľským vývozným hitom
od roku 1971. Dnešné modely dokážu prekonať až 120 km
bez potreby nabitia. Sú vybavené špeciálnym systémom
umožňujúcim dobíjať sa počas jazdy z kopca.

strednej a východnej Európe. Spoločnosť je najväčším
zamestnávateľom v rámci IT odvetvia v Poľsku a šiestou najvýznamnejšou programátorskou firmou v Európe. Asseco Poland stojí v čele medzinárodnej skupiny spoločností Asseco, pôsobiacej v 54 krajinách celého sveta (v tom aj na Slovensku: Asseco Solutions
a.s.). Skupina spoločností Asseco zameriava svoje pôsobenie na tri segmenty: finančníctvo a bankovníctvo, podnikateľský sektor a verejná administratíva. V
blízkej dobe Asseco plánuje investovať 80 miliónov
zlotých do vytvorenia vedecko-výskumného centra,
ktoré sa bude venovať vývoju umelej inteligencie,
elektromobility a telemedicíny.
Patrí sa spomenúť aj firmu G2A.COM z Rzeszówa.
Je to najrýchlejšie rastúci digitálny market place na
svete a najväčší predajca počítačových hier. Firma sa
veľmi rýchlo rozvíja a investuje aj do oblasti FinTech
(Financial Technology) a taktiež sektora zdravotníctva. Vo výskumno-rozvojovom centre firmy G2A.COM
v Rzeszówe budú vyrábané 3D modely srdca, ktoré
pomôžu pri štúdiu odhaľovania chýb tohto orgánu
detí v prenatálnom období. Modely budú vznikať
v jednom z oddelení firmy – 3D Plus.
Pozornosť si zaslúžia aj iné firmy, ako napr.
FIBRAIN s.r.o., ktorá je poľským výrobcom a svetovým dodávateľom profesionálnych riešení a informatických služieb pre podnikateľský sektor, verejné
inštitúcie a vysoké školy.
Oblasť informačných a telekomunikačných technológií
nielen pomáha rozvoju inteligentných vedúcich špecializácií, ale zároveň odohráva dôležitú úlohu v rámci rozvoja
Podkarpatska a to po všetkých stránkach.

VIETE, ŽE…
V hlavnom meste Podkarpatska vznikne moderné vedecko-výskumné centrum Asseco Innovation Hub.
Zamerané bude na vývoj pokročilých technológií a IT
produktov pre kľúčové sektory hospodárstva. Vďaka investícii vznikne asi 400 nových pracovných miest. Celková
hodnota projektu prevyšuje 80 miliónov zlotých.

FOTO: FIRMA MELEX

Informačné a komunikačné technológie –
podporná inteligentná špecializácia Podkarpatska
Sektor informačných technológií je po leteckom
priemysle druhým najdynamickejšie sa rozvíjajúcim
odvetvím v regióne svedčiacom o sile podkarpatského hospodárstva. Tu pôsobiace spoločnosti reprezentujú takmer všetky špecializácie tohto odvetvia a najviac osôb je zamestnaných v oblasti programovania.
Zvláštnu pozornosť si zaslúži prítomnosť v regióne
spoločnosti Asseco Poland SA, najväčšej IT firmy v

FOTO: T. POŹNIAK

V Podkarpatsku sa lepšie žije
Ďalšou vedúcou inteligentnou špecializáciou
Podkarpatského vojvodstva je sektor kvality života,
ktorá zahŕňa také oblasti, ako: výroba a spracovanie
potravín najvyššej kvality, moderný a vyvážený cestovný ruch, zdravie a blaho (kliniky, sanatóriá, seniorské
Pokračovanie na strane 22...
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domovy, rekreačno-oddychové centrá, wellness zariadenia, dietetické centrá), ale taktiež priemysel „zelených“ technológií (obnoviteľné zdroje energie, energeticky úsporné a inteligentné stavebníctvo).
Z pohľadu cestovného ruchu je podkarpatské vojvodstvo jedným z najatraktívnejších, a to nielen v poľskom,
ale dokonca aj európskom meradle, hlavne vzhľadom na
polohu a prírodné krásy malebného a unikátneho pohoria
Bieszczady (Poľské Poloniny). Je to vysnívané miesto pre
každého, kto sa chce venovať aktívnej turistike. V lete sú k
dispozícii dobre označené trasy pre všetky druhy obľúbenej turistiky: pešiu, cyklo, na koňoch, ale aj automobilom.
Milovníci vodných športov môžu s plachtami alebo veslami brázdiť vody Solińského jazera, alebo si vybrať splav kajakom na rieke San. Fanúšikovia „výprav do oblakov“ tu
nájdu veľa vhodných miest pre lety rogalom a paragliding.
Podkarpatsko je tiež miestom, kde môžete, na pomerne
neveľkej ploche, vidieť mnohé pamätihodnosti drevenej
sakrálnej aj svetskej architektúry. Nájdeme tu gotické
kostoly, pravoslávne a gréckokatolícke chrámy, kaštiele
a kúrie, poľovnícke kaštiele a kúpeľné vily. Svoje zákutia si
na Podkarpatsku nájdu aj rybári a poľovníci. Počas zimy
čakajú na lyžiarov mnohé trasy pre bežkárov, ale aj dobre
upravené zjazdovky a vleky.
Potenciál sektora kvality života je vynikajúco podporovaný faktom, že Podkarpatsko oplýva malebným
a neznečisteným prostredím, ako aj rýchlo sa zlepšujúcou dopravnou infraštruktúrou. Čisté, ekologické
poľnohospodárstvo, zdravá tradičná strava, ako aj
bohaté prírodné, kultúrne a turistické hodnoty vytvárajú z Podkarpatska vynikajúci priestor pre život.
Priemysel stretnutí je priemyslom budúcnosti
V Podkarpatsku rýchlou mierou rastie priemysel
stretnutí, ktorý spája poľský a medzinárodný biznis. Je
to umožnené vďaka viacúčelovej a supermodernej
G2A Aréne – výstavno – kongresovému centru Podkarpatského vojvodstva, ktoré je umiestnené v blízkosti letiska v Rzeszówe a parku Aeropolis. Je to jeden zo svojho druhu najväčších komplexov v Poľsku a
zároveň biznisové srdce a strategický bod propagácie
regiónu. Počas roka sa v ňom koná viac ako 100 významných podujatí. Práve tu sa už dvakrát stretol
svet podnikania a politiky počas poľského najdôležitejšieho hospodárskeho podujatia, akým je „Kongres
590“. Hosťami dvoch ročníkov boli okrem iných prezident Poľskej republiky Andrzej Duda, premiérka PR
Beata Szydło, súčasný premiér Mateusz Morawiecki,
veľká časť vlády PR, poslanci, predstavitelia vládnej a
samosprávnej moci, šéfovia poľských firiem, vedci.
Podnikateľský svet bol reprezentovaný najväčšími firmami, ako napríklad: PKN Orlen, PKO Bank Polski,
Skupina spoločností PKP, skupina spoločností Azoty,
skupina CEDROB, HUAWEI, KGHM Poľská meď, PGE,
Ursus, PGNiG, Enea, Fakro, Skupina Adamed, Google,
Poľská automobilová skupina Energa, Orange.
Zúčastnili sa aj spoločnosti z Podkarpatia, o.i. PZL
Mielec, G2A.COM, Melex, Utratech, Wiseglass, Hotel
Arłamów, Linetech a Sylveco.
Taktiež sa tu konal medzinárodný veľtrh „Aerospace
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& Defense Meetings Central Europe – Rzeszów 2017“,
v rámci ktorého bolo zorganizovaných viac ako 3-tisíc
biznis stretnutí medzi najväčšími hráčmi leteckého priemyslu. Zmienku a pozornosť si zaslúžia aj také pravidelné podujatia, akými sú „Forum Europa-Ukrajina“, alebo „Medzinárodný veľtrh vysokokvalitných potravín
a produktov Ekogala“. Podujatia, ktoré sa konajú v G2A
Aréne sú vynikajúcou príležitosťou na prezentáciu podkarpatských značiek a tu vyrábaných tovarov.
VIETE, ŽE…
V Podkarpatsku sa koná najdôležitejšie hospodárske
podujatie prezentujúce poľský biznis.
V rámci Kongresu 590 sú prezidentom RP udeľované
hospodárske ocenenia pre najlepších poľských podnikateľov.

FOTO: K. ZAJĄCZKOWSKI

Podkarpatské chute, ktoré ostanú v pamäti
Región je bohatý na kulinárne dedičstvo, ako aj vynikajúce regionálne a tradičné výrobky. Cez vojvodstvo vedie Kulinárna cesta Podkarpatské chute, jedna z najväčších poľských gastronomicko-enoturistických ciest. V súťaži prestížneho mesačníka National Geographic Traveler sa dostala
medzi turistické atrakcie označené ako „7 nových divov Poľska“. Cesta prispieva poznávaniu tejto časti Poľska prostredníctvom kulinárnych dojmov. Na ceste sa nachádza 50
objektov, štyri cukrárne, tri vinice, tri agroturistické farmy a
aj 40 reštauračných prevádzok: reštaurácie, hostince,
krčmičky, taverna a šenk.
VIETE, ŽE…
Až 222 produktov z Podkarpatského vojvodstva sa dostalo na zoznam tradičných výrobkov ministerstva roľníctva a rozvoja vidieka.
Na zozname je zapísaných 1 767 tradičných výrobkov zo
všetkých regiónov Poľska.

FOTO: T. POŹNIAK
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Spoločné poľsko-slovenské aktivity
v oblasti cestovného ruchu
Poľsko-slovenské pohraničie na území Karpát
podnecuje spoločné projekty v oblasti turizmu, vo veľkej miere sa opierajúce o prírodné a kultúrne dedičstvo jedného z najdôležitejších horských pásiem Európy. Na toto bohatstvo sa zameriavajú aj projekty
uskutočňované v rámci Programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020.
• Cesta Objekty UNESCO na poľsko-slovenskom
pohraničí; cieľom projektu je vytvorenie turistickej
trasy na základe 15 miest a objektov zapísaných na
listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

špecifická geografická atrakcia, ktorou je hranica
medzi západnými a východnými Karpatmi. Projekt si
kladie za cieľ využitie tohto faktu na prezentáciu tejto
časti poľsko-slovenských Karpát, keďže hranica, ktorá
je sama osebe atrakciou, má všetky predpoklady na
to, aby sa stala mediálne ťažiskovou značkou tejto
časti poľsko-slovenského pohraničia.
VIETE, ŽE…
V Podkarpatí sa nachádza najväčší drevený gotický kostol v Európe.
Kostol Nanebovstúpenia Najsvätejšej Márie Panny v
Haczowe z 15. storočia sa dostal na zoznam svetového dedičstva.

• Cesta valašskej kultúry; v rámci projektu je vyznačovaná trasa kultúrnej turistiky, ktorá prezentuje
kultúrne dedičstvo valašských osadníkov. K veľmi obľúbeným patria sprievody, pri príležitosti ktorých sa
konajú fotografické výstavy, ukážky výroby syrov a
prezentácie hudby a pastierskych nástrojov.
• Mariánska cesta (Svetlo z východu); projekt sa
odvoláva na kresťanskú tradíciu Karpát kultivovanú
ako v rímskom, tak aj vo východnom obrade. Cieľom
je vytvorenie mariánskej pútnickej trasy.
• V srdci Karpát – hranica, ktorá spája; osnovou
projektu je v rámci poľsko-slovenského pohraničia

FOTO: K. ZAJĄCZKOWSKI
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Podkarpatské
vojvodstvo

SLOVENSKO
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POĽSKO – SLOVENSKÁ
PRIEMYSELNÁ A OBCHODNÁ KOMORA
Veľkým kapitálom pre poľsko–slovenské
vzťahy sú naše susedstvo, príbuzné jazyky,
kultúra a podobná cesta do Európskej únie.
Na týchto základoch Poľsko – slovenská obchodná komora stavia svoj príspevok k rozvoju hospodárskej spolupráce.
Dbáme o záujmy našich členov tak, aby svoje podnikateľské zámery realizovali bez prekážok. Využívame dobré osobné kontakty a dlhodobú spoluprácu so slovenskými partnermi.
Nielenže si na pravidelnej báze vymieňame informácie o zmenách a aktivitách, ktoré sú užitočne pre podnikateľov, ale zriadili sme aj Cezhraničné centrum hospodárskej informácie,
otvorené pre podnikateľské subjekty:
www.tcig-euroregiontatry.eu/.
Navyše môžu poľskí podnikatelia a študenti
absolvovať školu slovenského práva, ktorej organizátormi sú Jagiellonská univerzita a Slovenská akadémia vied /.
Využívame aj, že členom našej komory je EXPO Krakov – najmodernejšie trhovo – kongresové centrum v Poľsku. Jednou z prestížnych akcií

je veľtrh stomatológie „Krakdent“, ktoré využívajú aj slovenskí odborníci, a to v počte viac ako
700 osôb. Kalendár a celú ponuku nájdete na
http://www.targi.krakow.pl/
V prvom rade sa venujeme rozvoju súčasných
vzťahov, inšpirujeme však seba aj vás príkladmi
z minulosti:
* Majster Pavol, tvorca oltára v Kostole sv.
Jakuba v Levoči a Wit Stwosz tvorca oltára Mariackej baziliky v Krakove museli mať medzi dielňami priamy kontakt, lebo oltáre sú si veľmi podobné.
* Jan Weygel zo Spišskej Novej Vsi pred rokom
1390 ulial v Krakove dva zvony pre Mariacku baziliku v Krakove. V auguste 2018 bude v sídle primátora mesta Krakov otvorená výstava pri príležitosti 750. výročia Spišskej Novej Vsi.
Sme otvorení na spoluprácu.
Kontaktujte nás po slovensky:
www.polskoslowackaizba.pl
e-mail: pl.sk.izba@gmail.com; office@proslovakia.com.pl
Piotr Cebulski – predseda komory ; + 48 601 46 90 53
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Najväčšie mesto juhovýchodného Poľska, hlavné mesto Podkarpatského vojvodstva

Mesto má vďaka autostráde A4 (východ – západ) a rýchlostnej ceste S19
(sever – juh) veľmi dobre rozvinutú príjazdovú infraštruktúru.
Tieto cesty umožňujú prístup do západnej Európy a na hranicu
s Ukrajinou a Slovenskom. Nedávno zavedený Inteligentný prepravný
systém a rozšírená cestná sieť umožňujú efektívny pohyb po meste.
Z Rzeszowa je možné sa pohodlne a rýchlo prepraviť aj do zahraničia,
a to vďaka medzinárodnému letisku.
POĽSKO

ČESKÁ REPUBLIKA
Bardejov
Poprad

SLOVENSKO
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Prešov
Košice

Humenné

UKRAJINA
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TURISTICKÉ
ATRAKCIE

Obchodné centrá

Hlavné
námestie

Okrúhla lávka
pre chodcov

BOHATÁ KULTÚRNA PONUKA

Ul. 3. mája

3. mája 2018

Zámok
Lubomirských

Multimediálna
fontána
Podzemná
turistická
trasa

Sviatok ulice
Paniaga

26. – 27. mája 2018

Rzeszów Carpathia Festival

22. – 24. júna 2018

Východ kultúry – Európsky kultúrny štadión

8. septembra 2018 Európske dni dedičstva – kulinárska kultúra
22. novembra 2018

Rocková noc
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Rzeszów
je hospodárskym,
akademickým, kultúrnym
a rekreačným centrom
juhovýchodného Poľska. Mesto
plní funkciu dôležitého centra
leteckého, informatického,
chemického, obchodného a
stavebného priemyslu, samozrejme
aj služieb. Rzeszów je mestom
mladých ľudí. Priemerný vek
obyvateľov mesta je
39 rokov.
V Rzeszowe
má sídlo jeden
z najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich klastrov vo svete –
„Letecká dolina“, ktorý sústreďuje 90%
celkovej leteckej výroby v krajine. Špeciálne
hospodárske zóny spolu so systémom
daňových stimulov a infraštruktúrneho
zlepšenia priťahujú do mesta najznámejšie
medzinárodné značky z oblasti nových
technológií a leteckého priemyslu, napr. MTU,
Borg Warner či Pratt & Whitney. Z Rzeszowa
zase pochádzajú také značky ako Asseco
Poland, G2A či SoftSystem, ktoré sú jednými
z najväčších dodávateľov IT riešení v Európe.
V meste majú svoje zastupiteľstvá aj také
ﬁrmy, ako Deloitte a PwC. Tieto ﬁrmy
sídlia v modernej budove triedy
premium – SkyRes.
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V LETE Z RZESZOWA
ALBÁNSKO, BULHARSKO – BURGAS
GRÉCKO – KORFU, KRÉTA, RODOS, ZAKYNTHOS
TURECKO – ANTALYA

PRAVIDELNÉ LETY
CHARTEROVÉ LETY

GLASGOW
DUBLIN

MANCHESTER

BRISTOL

EAST MIDLANDS

VARŠAVA

LONDÝN LUTON
LONDÝN STANSTED
NEW YORK
NOVINKA

MNÍCHOV

BULHARSKO
GRÉCKO
BURGAS

ALBÁNSKO
TURECKO
KORFU

ATÉNY
TEL AVIV
NOVINKA

Pravidelné lety z Rzeszowa
Londýn Luton
Londýn Stansted
Varšava
Mníchov
Glasgow
Dublin

Manchester
Bristol
East Midlands
Korfu
Atény
Burgas

NOVÉ LETY
New York
Tel Aviv
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Podkarpatské záhrady
a historické budovy
Tým, ktorí milujú históriu, ticho a krásnu prírodu
Karpatská cesta záhrad a historických budov ostane
navždy v pamäti. 34 objektov, ktoré sa nachádzajú
na tejto ceste, sú pamiatky so zaujímavou architektúrou a fantastickými záhradami.

Zámok Dubiecko
Na tejto ceste sa treba zastaviť v Dubiecku. Medzi
historické budovy patrí hotel a reštaurácie, nachádzajúce sa v samom srdci parku, ktorý sa rozprestiera
okolo zámku. Medzi storočnými dubmi a lipami sú
pozostatky starobylých hradieb.
Zámok patril významným poľským rodinám: Kmitowcov, Stadnických, Krasických. Ďalší majitelia vykonali zmeny, ktorých odozva sa zachovala dodnes:
zachovali sa historické pivnice, komory či pokladnice. V lesnom komplexe, rozprestierajúcom sa okolo
zámku, sa nachádza okolo 70 pomníkov prírody.

Vôkol rozprestierajúce sa záhrady sú považované
za najcennejšie v Poľsku. Zrak priťahujú hlavne jazierka, ktoré sú počas leta plné ľalií, ako aj veľké množstvo vzácnych stromov.
Zvláštna pozornosť patrí rodovým stromom Sapiehovcov, ktoré vysádzali pri narodení potomkov. Lipy sadili pri
narodení dievčat a duby synov. Tieto stromy sú označené
tabuľkami, na ktorých sú mená detí a ich dátum narodenia.
Praktické informácie: www.krasiczyn.com.pl

Zámok v Baranowe Sandomierskom

Zaujímavosťou v Dubiecku sú voliéry, v ktorých chovajú
ozdobné vtáky. Môžete tu vidieť zlaté bažanty, korunkaté pávy
či žeriavy kráľovské. Po teréne parku sa prechádzajú aj rôzne
druhy labutí.
Praktické informácie: http://zamek.dubiecko.com

Zámok v Krašičine
FOTO: LOTNICZE

FOTO: LOTNICZE

Zámok v Krašičine, ktorý svoj vzhľad získal v XVII.
storočí je jednou z najkrajších poľských stavieb z obdobia renesancie. Počas storočí bol niekoľko raz zničený. S obnovou sa začalo po roku 1950. V súčasnosti
zámok opäť získal svoju nádheru. Dnes rezidencia
opäť patrí rodine Sapiehovcov a nachádza sa v nej aj
nadštandardný hotel a reštaurácia.
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Rezidencia, ktorá vznikla v XVI. storočí je považovaná za jednu z najvýznamnejších stavieb neskorej renesancie v Poľsku. Aj napriek chýbajúcim dokladom
sa bohatstvo detailov nachádzajúcich sa na zámku
pripisuje Santi Guccimu, talianskemu architektovi,
ktorý pracoval pre viacerých kráľov. Objekt je taký
krásny, že je prezývaný malým Wawelom. Túto barokovú rezidenciu navštívil aj sám kráľ Štefan Bátory.
Počas II. svetovej vojny došlo k devastácii zámku,
dokonca po vojne slúžil ako zeleninový sklad. Až v polovici XX. storočia sa začalo s jeho renováciou a vtedy
boli naprojektované aj nové zámocké záhrady.
Ich geometrické usporiadanie harmonicky ladí s rovinou
nad Vislou, na ktorej sa táto historická pamiatka nachádza.
Krásu, farebnosť a bohatstvo kvetov, kríkov a stromov je možné
obdivovať nielen počas prechádzok uličkami, ale aj z horných
poschodí zámku.
Praktické informácie: www.baranow.com.pl

www.ogrody.podkarpackie.travel
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5RQNQȬPQUɼ
/CURGZ)TQWR
Y\EUDQ¿FK GRG£YDWHĀRY 6SRORÏQRVħ 0DVSH[
P£ YHĀPL Y\VRN« ģWDQGDUG\ ̰SDUWQHUL PXVLD
ÏDVWRVSüĊDħNULW«UL£RPQRKRSU¯VQHMģLHDNRV¼
PHG]LQ£URGQ« RGSRU¼ÏDQLD DE\ VD LFK
VXURYLQ\PRKOLVWDħV¼ÏDVħRXQDģLFKSURGXNWRY
.HÑŀH MH VSRORÏQRVħ 0DVSH[ QDMY¦ÏģRX
SRĀVNRX SRWUDYLQ£UVNRX VSRORÏQRVħRX F¯WLPH
VD ]DYLD]DQ¯ QDVWDYRYDħ Y WHMWR REODVWL ODWNX
YHĀPLY\VRNR

Ekologická výroba
6SRORÏQRVħMHO¯GURPQDWUKXVGŀ¼VPLQHNW£UPL
DQ£SRMPLY3RĀVNXÎHVNXDQD6ORYHQVNXDMH
YHG¼FLP Y¿UREFRP Y 0DÑDUVNX 5XPXQVNX
%XOKDUVNX D /LWYH 9 3RĀVNX MH WLHŀ O¯GURP QD
WUKXVFHVWRYLQDPLGŀHPDPLNHÏXSRPDRP£Ï
NDPLDMHYHG¼FLPY¿UREFRPQDWUKXVKRWRY¿PL
MHGODPL D VSUDFRYDQRX ]HOHQLQRX Y 3RĀVNX
6SRORÏQRVħ0DVSH[MHKODYQ¿PKU£ÏRPQDWUKX
V YRGRX Y 5XPXQVNX D YHG¼FLP Y¿UREFRP
LQVWDQWQ¿FK Y¿URENRY FDSSXFFLQR NDNDR
LQVWDQWQ« VPRWDQ\ GR N£Y\ UR]SXVWQ« ÏDMH 
YVWUHGQHMDY¿FKRGQHM(XUµSH
5RQNQȬPQUɼ/CURGZXNCUVPȐRTKDNKʓPG\PCȬKGM
7\PEDUN.XEXĝ/XEHOODăRZLF].UDNXV.RWOLQ
3XFKDWHN (NODQG 'HFR0RUUHQR &UHPRQD /D
)HVWD D 3OXVVV] DNR DM ]DKUDQLÏQ« ]QDÏN\
YU£WDQH 5HOD[ 5LR %XFRYLQD 5LYHU 4XHHQ̵V
2O\PSRV$SHQWDNWRU«V¼QDMVLOQHMģ¯PLO¯GUDPL
YR VYRMHM NDWHJµULL Y 3RĀVNX D LQ¿FK NUDMLQ£FK
VWUHGQHMDY¿FKRGQHM(XUµS\
9 SULHEHKX  URNRY VSRORÏQRVħ  0DVSH[
SRGVW¼SLODDNYL]¯FL¯]NWRU¿FKEROR]DKUD
QLÏQ¿FK =DKUDQLÏQ« VSRORÏQRVWL SDWULDFH
VSRORÏQRVWL 0DVSH[ VD QDFK£G]DM¼ Y ÎHVNHM
UHSXEOLNH D QD 6ORYHQVNX Y 0DÑDUVNX
%XOKDUVNX5XPXQVNX7XUHFNXD5XVNX

'EDQLH R SU¯URGX MH URYQDNR G¶OHŀLW¿P
DVSHNWRP Q£ģKR REFKRGRYDQLD 6SRORÏQRVħ
0DVSH[ VD NDŀG¿ GHĊ D Y NDŀGHM REFKRGQHM
REODVWL XVLOXMH ]QLŀRYDħ MHM GRSDG QD ŀLYRWQ«
SURVWUHGLH 7R MH G¶YRGRP SUHÏR VSRORÏQRVħ
SRNUDÏXMHYLPSOHPHQW£FLLW¿FKQDMHNRORJLFNHM
ģ¯FKULHģHQ¯6SRORÏQRVħ0DVSH[]OHSģXMHVYRMH
Y¿UREQ«SURFHV\SRXŀ¯YDPRGHUQ«HQHUJHWLFN\
ģHWUQ« YRGX ģHWULDFH D ]£URYHĊ HIHNW¯YQH
WHFKQRORJLFN« OLQN\ 9ŀG\ VD VQDŀLD SO£QRYDħ
Y¿UREX WDN DE\ VD ]DEH]SHÏLOR PD[LP£OQH
NDSDFLWQ«Y\XŀLWLH
9¦ÏģLQD QDģLFK Y¿UREQ¿FK ]DULDGHQ¯ P£
LQWHJURYDQ« SRYROHQLD NWRU« RG Q£V Y\ŀDGXM¼
SRXŀ¯YDQLH 1DMOHSģ¯FK GRVWXSQ¿FK WHFKQ¯N
%$7  Y SRWUDYLQ£UVNRP SULHP\VOH 3UHWR VD
QHXVW£OH VQDŀ¯PH R ]QLŀRYDQLH VSRWUHE\ YRG\
HQHUJLH D SO\QX D ]QLŀRYDQLH PQRŀVWYD RGSD
GRYHMYRG\DRGSDGX
9R Y¿UREQ¿FK ]£YRGRFK VSRORÏQRVħ 0DVSH[
LQYHVWXMHGRNRQģWUXNFLHDY¿VWDYE\PRGHUQ¿FK
ÏLVWLÏLHN RGSDGRY¿FK Y¶G D ÏLVWLÏLHN YRG\
9ÑDND QLP V SRPRFRX R]µQX 9 O£PS
D UHYHU]QHM RVPµ]\ P¶ŀX E\ħ SDUDPHWUH YRG\
SULVS¶VREHQ« WHFKQRORJLFN¿P SURFHVRP
2GSDG Y]QLNDM¼FL SUL Y¿UREH MH VHSDURYDQ¿
DUHF\NORYDQ¿

Kvalita, kvalita, kvalita – tá
je nadovšetko
.DŀG¿ URN GR ]£YRGRY VSRORÏQRVWL 0DVSH[
GRUD]¯YLDFDNR VQPQXQEKCC\GNGPKP[
C   VQP RɶGPKEG ] NWRU¿FK Y\U£EDPH
FHVWRYLQ\GŀHP\Gŀ¼V\DQ£SRMHNWRU«VLĀXGLD
Y\FKXWQ£YDM¼YRYLDFDNRNUDMLQ£FKVYHWDQD
YģHWN¿FK VYHWRY¿FK NRQWLQHQWRFK WHGD RNUHP
$QWDUNW¯G\ 6SRORÏQRVħ 0DVSH[ SUH QDģLFK
PHG]LQ£URGQ¿FK ]£ND]Q¯NRY SRQ¼ND YLDF DNR
 SURGXNWRY ] U£G Gŀ¼VRY Q£SRMRY LQVWDQW
Q¿FKY¿URENRYDSRWUDY¯Q
6SRORÏQRVħ 0DVSH[ *URXS S¶VRE¯ QD YHĀPL
G\QDPLFNRP WUKX D ]D ¼ÏHORP SRVN\WRYDQLD
QDģLP]£ND]Q¯NRPWLHQDMNYDOLWQHMģLHSURGXNW\
Y V¼ODGH V LFK RÏDN£YDQLDPL D SRWUHEDPL VD
VSRORÏQRVħQHSUHVWDMQH]DPHULDYDQDQHXVW£O\
Y¿YRMLQRY£FLHDNYDOLWXYNDŀGHMI£]HY¿URE\
6XURYLQ\ SRXŀ¯YDQ« QD Y¿UREX SURGXNWRY
VSRORÏQRVWL0DVSH[VD]¯VNDYDM¼RGVWDURVWOLYR

Profesionálny tím
zamestnancov
6SRORÏQRVħY3RĀVNXDY]DKUDQLÏ¯]DPHVWQ£YD
YLDF DNR   ]DPHVWQDQFRY 6SRORÏQRVħ
0DVSH[ N VHEH SUL]¿YD OHQ W¿FK QDMOHSģ¯FK
6SRORÏQRVħ0DVSH[YHGLHYHĀN«DPELFLµ]QHD
]RGSRYHGQ«SURMHNW\NWRU«SULQ£ģDM¼SU¯OHŀLWRVħ
Y\Xŀ¯YDħ VFKRSQRVWL D VN¼VHQRVWL MHM ]DPHVW
QDQFRY 1DSULHN WRPX VD VSRORÏQRVħ ÑDOHM
]DPHULDYD QD LFK UDVW D WR SURVWUHGQ¯FWYRP
RUJDQL]RYDQLD ģNROHQ¯ SRPRFL SUL UR]YRML WDN
RVREQRVWQ¿FK DNR DM RGERUQ¿FK ]UXÏQRVW¯
YHFQ¿FK]QDORVW¯DMD]\NRY¿FK]UXÏQRVW¯
6SRORÏQRVħ WLHŀ Y\NRQ£YD PQRŀVWYR DNWLY¯W
]DPHUDQ¿FK QD ģWXGHQWRY NWRU« LFK SRY]EX
G]XM¼ N WRPX DE\ VD RER]Q£PLOL V QDģRX
VSRORÏQRVħRXD]DÏDOLYQHMSUDFRYDħ

Maspex pre deti a miestne
komunity
8ŀ RG SRÏLDWNX QDģHM H[LVWHQFLH VSRORÏQRVħ
0DVSH[ YHQRYDOD YHĀN¼ SR]RUQRVħ SRPRFL
D SRGSRUH PLHVWQ\FK NRPXQ¯W $NR V¼ÏDVħ
QDģLFK VSRQ]RUVN¿FK DNWLY¯W VSRORÏQRVħ
0DVSH[ *URXS DNW¯YQH SRGSRUXMH YģHWN\
LQLFLDW¯Y\ FKDULWX ģSRUW NXOW¼UX D Y]GHODQLH
SUHGRYģHWN¿PVR]DPHUDQ¯PQDGHWLDPO£GHŀ
SULÏRP YģHWN\ WLHWR DNWLYLW\ V¼ RUJDQL]RYDQ«
Y RNUHVRFK NGH VD QDFK£G]DM¼ QDģH Y¿UREQ«
]DULDGHQLD 6SRORÏQRVħ SRVN\WXMH VYRMH SUR
GXNW\ QDG£FL£P ]GUXŀHQLDP D LQ¿P QH]LV
NRY¿PRUJDQL]£FL£P
=DSRVOHGQ¿FKURNRYVDVSRORÏQRVħ0DVSH[
*URXS WLHŀ ]DSRMLOD GR VSRORÏHQVN\ ]RGSRYHG
Q¿FK ÏLQQRVW¯ NWRU« SURSDJXM¼ ]GUDY¿ ŀLYRWQ¿
ģW¿ORFKUDQXŀLYRWQ«KRSURVWUHGLDY]GHO£YDQLH
Y REODVWL EH]SHÏLD PO£GHŀH DOH WLHŀ UR]Y¯MD
GHWVN¿WDOHQWDQDSüĊDQLHģSRUWRY¿FKDģSLU£FL¯
W¿FK QDMPODGģ¯FK Y SU¯SDGH PO£GHŀH LGH
R UR]YRM NXOLQ£UVN\FK ]£XMPRY ]DORŀHQ¿FK QD
UDFLRQ£OQHM Y¿ŀLYH 3URMHNW\ ̺=R ]£KUDG\ QD
LKULVNR ̰ SRK£U 7\PEDUN  ̺3ULDWHOLD SU¯URG\
̺%H]SHÏQRVWQ£DNDG«PLD3XFKDWHN̺1HPRF
QLFH.XEXĝDOHER̺/XEHOODLQģSLUXMHDY]GHO£YD̹
V¼ SURJUDP\ NWRU« NDŀG¿ URN RVORYXM¼ ģLURN¼
VNXSLQXGHW¯
'RVLDĀURQNQȬPQUɼ/CURGZQUNQXKNCWʓXKCECMQ
OKNKȕPQXFGVȐ

2NUHP WRKR EROD SUH ]QDÏNX 7\PEDUN SRVWD
YHQ£ PRGHUQ£ IRWRYROWDLFN£ IDUPD NWRU£
XPRŀĊXMH SUHPHQX VRO£UQHM HQHUJLH QD
HOHNWULQX
9RIRWRYROWDLFNRPSDUNXERORSRVWDYHQ¿FKWDN
PHUIRWRYROWDLFN¿FKSDQHORYVNDSDFLWRX
0:1DSR]HPNXIDUP\ERODWLHŀQDLQģWDOR
YDQ£ PHWHRURORJLFN£ VWDQLFD D Y\WYRULOR VD
PRQLWRURYDFLH]DULDGHQLH
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32/5(*,2७ఘ७QRY£७]QDÏND७
regionálnych prepráv QDMY¦ÏģLHKR७
SRĀVN«KR७ŀHOH]QLÏQ«KR७SUHSUDYFX.
H[LVWXMHPH७SUHWR௵७DE\७VL७VD७PRKRO७NDŀG¿७GHĊ७SRKRGOQH७D७ģLNRYQH७
SUHPLHVWĊRYDħ७D७UHDOL]RYDħ७VYRMH७SO£Q\
QDģH७VOXŀE\७NDŀG¿७URN७Y\Xŀ¯YD७WDNPHU७ఆ७PLOLµQRY७FHVWXM¼FLFK
]DEH]SHÏXMHPH७MHGLQHÏQ¼७VLHħ७ŀHOH]QLÏQ¿FK७VSRMHQ¯
NDŀG¿७GHĊ७Y\SUDYXMHPH७SULHPHUQH७ఆ७YODNRY
QDģH७YODN\७]DVWDYXM¼७YR७YLDF७DNR७ఆ७VWDQLFLDFK७Y७PHVW£FK७D७PHVWHÏN£FK
P£PH७ఀఅ७SRNODGQ¯७QD७Y¿GDM७FHVWRYQ¿FK७O¯VWNRY
GHQQH७VD७YLDF७DNR७అ७QDģLFK७]DPHVWQDQFRY७VWDU£७R७EH]SUREO«PRY¼७
SUHY£G]NX७ŀHOH]QLFH
PRGHUQL]XMHPH७VD௵७SUHWRŀH७FKFHPH७UR]ģLURYDħ७ŀHOH]QLFX௵७
NWRU£७EXGH७EH]SHÏQ£७D७SRKRGOQ£७७
9£ŀLPH७VL७Y¿ERUQ«७Y]ħDK\७VR७VXVHGPL௺७SUHWR७Y\SUDYXMHPH७YODN\७DM७GR७ÎLHFK௵७
1HPHFND௵७/LWY\७D७%LHORUXVND७D७RG७௹௷७M¼QD७WLHŀ७QD७6ORYHQVNR௷
9¯NHQGRY«७YODN\७QD७WUDWL७5]HV]µZ७ఘ७6DQRN७ఘ७0HG]LODERUFH௸
6RERW\ః
5]HV]µZ७*Ą௷७௱RGFKRG७R७ఃఀ௲७ఓ७0HG]LODERUFH७௱SU¯FKRG७R७௺௹ః௲௵७
0HG]LODERUFH७௱RGFKRG७R७௺௹ః௺௲७ఓ७6DQRN७௱SU¯FKRG७R७௺ః௺௲௵७
6DQRN७௱RGFKRG७R७௺ః௹௲७ఓ७0HG]LODERUFH७௱SU¯FKRG७R७௺ఀః௲௵७
0HG]LODERUFH७௱RGFKRG७R७௺ఀఃఁ௲७ఓ७5]HV]µZ७*Ą௷७௱SU¯FKRG७R७ః௹௲௷७
1HGHOHః७
5]HV]µZ७*Ą௷७௱RGFKRG७R७ఃఀ௲७ఓ७0HG]LODERUFH७௱SU¯FKRG७R७௺௹ః௲௵७
0HG]LODERUFH७௱RGFKRG७R७௺ఀఃఁ௲७ఓ७5]HV]µZ७*Ą௷७௱SU¯FKRG७R७ః௹௲௷७
௳७9¯NHQGRY«७YODN\७PHG]L७PHVWDPL७5]HV]µZ७ఓ७6DQRN७ఓ७0HG]LODERUFH७
७७७EXG¼७SUHP£YDħ७RG७௹௷७M¼QD७GR७௷७VHSWHPEUD७௹௺ఁ७

9\WY£UDPH७GREU«७Y]ħDK\
polregio.pl

32

