
J est u nas duża grupa muzyków, dla któ-
rych gra na żywo to nie tylko przyjem-
ność, ale też sposób na życie. Wesela, 

przyjęcia i różnego typu imprezy okolicznościo-
we – to wszystko te miejsca, gdzie dobrze za-
grana muzyka jest niezwykle istotna, wręcz klu-
czowa. O tej grupie wykonawców często mówi 
się z lekką nutą ironii, że „grają do kotleta” czy 
„chałturzą”, ponieważ w większości przypad-
ków mamy tu do czynienia z rolą odtwórczą 
i nie zawsze kreatywną. Czy jest coś w tym złe-
go lub wręcz wstydliwego? W żadnym wypad-
ku! Wystarczy wspomnieć, że 99,9% repertuaru 
granego w filharmoniach, uznanych powszech-
nie za świątynie muzyki, to przecież odtwarza-
nie dzieł, które już kiedyś zostały stworzone 
i grano je na wszystkich kontynentach tysiące 
razy. A jednak prawdziwy meloman potrafi do-
strzec piękno w takim wykonaniu i umie je do-
cenić. A zatem typowo odtwórcze wykonanie 
muzyki na żywo ma długą tradycję, zostawia 
dużo miejsca na własną interpretację oraz re-
alizację własnych pomysłów muzycznych i nie 
ma w nim nic, czego wartość artystyczną moż-
na by podważyć.

Prawdą jest też, że w przypadku najczęściej 
wykorzystywanych w takich zastosowaniach 

instrumentów, jakim są tzw. aranżery, trudno 
jest mówić o 100-procentowym wykonaniu na 
żywo. Jest jednak wiele osób, które korzystają 
z nich, jak z każdego innego instrumentu, wspo-
magając się wszystkimi ich możliwościami auto-
matycznego akompaniamentu wyłącznie jako 
wsparciem dla partii, które grają. Nie można 
więc wszystkich wykonawców, którzy korzysta-
ją z aranżerów, czy też klawiszowych stacji ro-
boczych, wrzucać do jednego worka z napisem 
„humanoidalny odtwarzacz MIDI”, o czym moż-
na się było naocznie przekonać podczas pierw-
szej edycji Keyboard Festival 2016.

Takiej platformy komunikacyjno-prezentacyj-
nej, jaką było się to wydarzenie, zdecydowanie 
u nas brakowało. Już pierwsza edycja pokaza-
ła, że to w pełni profesjonalna impreza na wyso-
kim poziomie, doskonale przygotowana i z roz-
machem zrealizowana, z dbałością o wszystkie 
szczegóły. Trwające w sumie cztery dni połącze-
nie wystawy, prezentacji, konkursów, warszta-
tów i forum wymiany doświadczeń okazało się 
bardzo dobrym pomysłem.

Organizatorem imprezy była Sieć Sklepów 
Muzycznych Key Store, przy współpracy z pro-
ducentem profesjonalnych podkładów mu-
zycznych (midi24.pl) oraz grupy kapitałowej 

Sadowsky Music Group. Organizatorzy przyję-
li, że celem imprezy będzie przede wszystkim 
możliwość spotkania użytkowników produk-
tów oferowanych przez Key Store oraz pogłę-
bienie ich wiedzy poprzez różnego rodzaju 
szkolenia i prezentacje. Pojawił się też aspekt 
promocyjny marki Key School – nowej sieci 
szkół muzycznych bezpośrednio powiązanych 
z Key Store.

W czwartek, w pierwszym dniu Festiwa-
lu, rządziło najmłodsze pokolenie. Drugi dzień 
to wykłady, prelekcje i szkolenia, trzeci zaś to 
prezentacje instrumentów i systemów nagło-
śnieniowych. Wszystkie były prowadzone przez 
najwyższej klasy zawodowców, osoby znane 
i doświadczone, jak Jürgen Sartorius, Krzysztof 
Pająk, Piotr Madziar czy Paweł Zachanowicz, by 
wymienić tylko kilka z wielu interesujących na-
zwisk. Dopełnieniem Festiwalu był wieczorny 
koncert zespołu Feel, a całą imprezę zakończo-
no bankietem z okazji jubileuszu grupy kapitało-
wej Sadowsky Music Group.

Więcej informacji na temat Festiwalu oraz 
materiały multimedialne znajdziecie na na-
szym profilu FB (www.facebook.com/es-
trada.studio) oraz na serwisie festiwalowym 
(www.keyboardfestival.pl).  
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Keyboard Festival 2016
Pierwsza edycja tego Festiwalu  

(wiemy już, że będą kolejne) odbyła się w dniach 8-10.12.2016 
w salach Hotelu 500, w miejscowości Tarnowo Podgórne
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 Pierwszy dzień festiwalu należał w całości do dzieci, które wzięły udział w Przeglądzie. 
Pierwsze miejsce w Przeglądzie Instrumentalnym otrzymał Adam Baczyński za wyko-
nanie utworu Hit the road Jack. Wyróżnienie otrzymała Kornelia Paks. Pierwsze miejsce 
w Przeglądzie Wokalnym zajęła Agata Suwiczak (SP Niepruszewo) za wykonanie utworu 
Chcę do Bodzia. Wyróżnienia otrzymały Wiktoria Jaźwicka i Kinga Bąbol.

 Jury Przeglądu, w składzie Katarzyna Błaszczak, Michał Szóstek i Krzysztof Warguła, 
miało spory problem ze wskazaniem zwycięzców, a to z uwagi na bardzo wyrównany 
i wysoki poziom konkursu.

 Drugi dzień festiwalu skierowany był tematycznie głównie do realizatorów/produ-
centów nagrań. Tu Piotr Madziar był bezwzględny, wyłożył całą kawę na ławę w tema-
cie kabli i połączeń wszelakich. Przy tym – jak przystało na wykładowcę akademickiego, 
a także dziennikarza-specjalistę – przystępnie, a jednocześnie naukowo.

 Prezentację analogowych stołów Yamaha MG i MGP poprowadził Marcin Szeląg z Key 
Store. W oddzielnej prezentacji Marcin demonstrował możliwości małogabarytowych 
systemów typu line-array włoskiej firmy FBT.

ROZMOWA Z ROBERTEM SADOWSKIM, 
TWÓRCĄ KEYBOARD FESTIVAL

rozmawia Wojciech Chabinka
Keyboard Festival jest pierwszym tego typu tak poważnym przed-
sięwzięciem, jakie zdecydowałeś się zrealizować samodzielnie. Po-
wiedz, skąd pomysł na taką imprezę?
Przez ostatnie 7 lat moje firmy były głównym sponsorem i wystawcą impre-
zy w Rzgowie pod nazwą Zlot Miłośników Instrumentów Klawiszowych. Wi-
działem, jak ta impreza się rozwija, a jej uczestnicy byli naocznymi świadka-
mi tego, jak rozwijały się moje firmy. Pewnego dnia po imprezie w Rzgowie 
przyszedł do mojego biura Marcin Szeląg, szef działu nagłośnienie w Key Sto-
re, i powiedział: „Robert, mamy wszystkie narzędzia, mamy blisko siebie fajny 
hotel, dlaczego nie zorganizujemy swojej imprezy? ”. To był moment, w któ-
rym rzeczywiście wpadł mi do głowy format Keyboard Festival.

Jesteśmy po pierwszym dniu, czyli Festiwalu dla dzieci, który spotkał 
się z naprawdę fajnym odzewem, w tym online w Internecie. Jak oce-
niasz ten dzień?
Jestem bardzo zadowolony z tego, co działo się dzisiaj. Widzę przede wszyst-
kim, że organizacja tej imprezy miała sens. Nie ma większej satysfakcji dla or-
ganizatora niż dziesiątki uśmiechniętych dzieciaków, które wkładają serce 
i wiele wysiłku w swój występ. Generalnie jestem zarówno bardzo zaskoczo-
ny, jak i szczęśliwy.

Pierwszy dzień Festiwalu opanowały dzieci. Po czym szacowne jury 
stwierdziło, że takie imprezy powinny pojawiać się każdego tygo-
dnia, w całym kraju. Dziś odbędą się jednak już typowe warsztaty, by-
najmniej nie tylko dla profesjonalistów.
Zgadza się. Niejako od samego początku zamysłem było, aby Keyboard Fe-
stival podzielić na kilka dni. A wszystko to po, aby móc dotrzeć do dzieciaków 
(do szkół), żeby móc dotrzeć do ludzi z branży, domów kultury, żeby dotrzeć 
do ludzi, którzy mogą być naszymi potencjalnymi klientami. Bo, nie oszukuj-
my się, firma Key Store jest obecnie największym sprzedawcą keyboardów 
w Polsce. Ale my nie jesteśmy tylko sklepem, który wyłącznie sprzedaje to-
war, pakuje go i wysyła do klienta. Mamy założenie takie, że chcemy swoimi 
klientami zajmować się również posprzedażowo.

Opłaca się?
Wielokrotnie docierają do mnie głosy, że klienci nie wykorzystują wszystkich 
możliwości swoich instrumentów. Więc po co niby kupują tak zaawansowane 
instrumenty? I przez to stwierdziłem, że należy im dopomóc w ich okiełzna-
niu. Jesteśmy obecnie jedyną firmą w Polsce, mowa o Key Store, która ściśle 
współpracuje w tym celu z drugą firmą – MIDI-Net. Łącząc niejako dwa światy 
dajemy klientowi paliwo do jego instrumentu w postaci profesjonalnego so-
ftu – dedykowanych stylów i plików MIDI. Te dwa elementy pozwalają korzy-
stać z całej palety możliwości ich instrumentów. Miałem właśnie takie samo 
założenie, kiedy powstawał portal www.keyboard4me.pl.

Agnieszka i Robert Sadowscy.
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Chcesz powiedzieć, że wręcz prowokujecie swych klientów, aby sięgnęli głę-
biej do wnętrza swych instrumentów?
Oczywiście, że tak. Wielokrotnie rozmawiam z naszymi klientami, bo są przecież róż-
nice pomiędzy instrumentem za 3, 8 i za 15 tysięcy zł. I musi coś w tym być, że te in-
strumenty są tak podzielone cenowo. Dlatego ja, jako producent zawodowego  softu, 
który ma w swojej ekipie zawodowych muzyków i programistów, uważam to za nie-
zwykle ważne. Poprzez to, że analizujemy, śledzimy skrupulatnie zmiany i tablice im-
plementacyjne instrumentów, dostosowujemy soft do każdego modelu w taki spo-
sób, aby z niego wycisnąć ostatnie wręcz soki. Przy tym nigdy nie zgodzę się ze 
stwierdzeniem, że keyboard jest gotowym narzędziem. Użytkownicy keyboardów 
dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to ci, którzy grają ze stylów. Jak mówią o sobie, 
oni są muzykami, chcą grać sami. Jest i grupa druga, w której muzykom może się nie 
chce, a może nie posiadają umiejętności i podczas swoich imprez korzystają z goto-
wych podkładów MIDI, w których zmieniają raptem tonację czy wyciszają ślady, np. li-
nii melodycznej. Ale niezależnie od tego, czy jest to osoba grająca ze stylów, czy wy-
łącznie używająca plików MIDI, uważam, że nasza rola jest bardzo istotna. Bo, jak 
wspomniałem, żaden keyboard sam z siebie nie jest gotowym instrumentem do wy-
korzystania w pracy. Każdy trzeba indywidualnie przygotować. W tym właśnie poma-
gamy naszym klientom.

Zaskoczyła mnie lista prezenterów, których zaprosiłeś do współpracy. Paweł 
Zachanowicz, Piotr Madziar, Krzysztof Pająk, Jürgen Sartorius, a na finał ze-
spół Feel. Spory rozmach, jak na pierwszą edycję.
Nikt nie pamięta przeciętniaków [śmiech]. Jeśli chcesz się wybić, musisz robić rzeczy 
odważne. Dlatego właśnie warto ryzykować, ponieważ jeśli się uda, będziesz wielki, 
chociażby przed samym sobą. Od zawsze kieruję się takim myśleniem. Rzeczywiście 
udało mi się zaprosić na Keyboard Festival osoby, które są autorytetami w swojej dzie-
dzinie. Piotr Madziar, Paweł Zachanowicz to wielkie nazwiska. Krzysztof Pająk to fanta-
styczny muzyk, którego miałem przyjemność gościć już kilka razy. Jestem szczęśliwy, 
że nasze zaproszenie przyjął sam Jürgen Sartorius – prezenter instrumentów Korg. Co 
do zespołu Feel – chłopaki zgodzili się zostać twarzą marki Key Store, więc ich zapro-
szenie było obowiązkowe [śmiech].

Pomówmy o Waszym najnowszym projekcie, czyli szkołach Key School. Po 
co je uruchomiliście od razu na tak wysokim poziomie, bo de facto mogliby-
ście przecież sprzedawać tylko instrumenty?
Zgadza się. I tu często wspominam swoje młode lata i wiem, jak ważnym jest, gdy 
znajdzie się nauczyciel, który ukierunkuje lub wręcz zarazi swoją pasją do muzyki. Pa-
miętam to bardzo dobrze, gdyż moją pierwszą nauczycielką fortepianu była starsza 
pani, która biła mnie igliczką po palcach i przez to bałem się chodzić na jej lekcje gry... 
Zaś moja druga nauczycielka miała tak nieprawdopodobną moc zarażania muzyką, 
że byłem wręcz w niej zakochany (w muzyce), w wieku 10 lat. Dlatego też obiecałem 
sobie, że w tym całym wirze pracy, bo przecież jestem na rynku ponad 12 lat jako pro-
ducent MIDI-Net (Key Store jest 4 lata na rynku), wrócę do korzeni, robiąc coś dobre-
go dla dzieciaków. Ale ma to też trochę jakby drugie dno, bo ja bardzo mocno intere-
suję się też talentami. Zawsze szukam takich osób. Ma to związek z moimi dalszymi 
planami zawodowymi.

Nie dotyczy to tylko uczniów, ale także pracowników Twoich firm.
Zawsze, gdy rozpoczynam nowy projekt, staram się posiłkować ludźmi z najwyższej 
półki. Uwielbiam pracę z ludźmi, którzy wiedzą, co mają do zrobienia. Bo zawsze będę 
twierdził, że firmę tworzy nie budynek, jej logo, lecz ludzie. I za każdym możliwym ra-
zem próbuję nawiązać współpracę z najlepszymi z najlepszych. Przekłada się to pew-
nie i na to, że ci, którzy pracowali ze mną od samego początku, pracują do dziś. Kiedy 
otwierałem Key Store, wiedziałem, że muszę zaprosić do współpracy osoby najlep-
sze w branży. Przyznaję, czasem podebrałem ich z rynku. Lecz nie dlatego, że chcia-
łem zrobić na złość ew. konkurencji, bo nie o to mi chodziło. Mam swój pomysł na biz-
nes. Biznes, który dla wielu może się wydawać bardziej lub mniej kontrowersyjny, ale 
nie przejmuję się tym. I pewnie dlatego tak się jakoś składa, że jesteśmy postrzegani 
na rynku jako młode wilki, w tym bardzo aktywni marketingowo. I tak było od samego 
początku z firmą MIDI-Net, tak jest w Key Store i tak jest z Key School, czyli w naszym 
nowym projekcie, który wystartował we wrześniu 2016.

Będąc szefem tak poważnych, firm czasem czuję się jak reżyser. Jak mam do zro-
bienia jakiś projekt, to staram się obsadzić do każdej roli najlepszych. Zawsze najlep-
szych z najlepszych. Dlatego w Key School uczą doskonali nauczyciele, tacy jak Łu-
kasz Kulczak (szef działu gitarowego Key Store), Ania Polowczyk i inni.

Jesteś szefem wszystkich trzech firm, czy też masz wspólników?
Moją jedyną wspólniczką jest moja żona, z którą jesteśmy razem od 15 lat, w tym kil-
ka po ślubie. Agnieszka była ze mną od samego początku. Wyobraź sobie, że wciąż 
pamiętam ten dzień, gdy szliśmy razem ulicą Poznańską w jej rodzinnym mieście Sie-
rakowie. Myślałem wtedy o swoich „turbulencjach” związanych ze studiami i mówię 
do niej – „Aga, otwieram nowy projekt, chcę produkować podkłady muzyczne, bę-
dzie się to nazywało utworki.pl”. A ona wtedy powiedziała – „utworki.pl? To taka dziw-
na nazwa”. 

 O najnowszym odtwarzaczu i stacji roboczej M-Live Merish 4 zapewne jeszcze nie raz usły-
szymy. Jej możliwości demonstrował Miłosz Hemmerling wraz z zespołem towarzyszącym.

 Jürgen Sartorius jest niepodważalnym autorytetem w dziedzinie prezentacji instrumen-
tów marki Korg. Jak podkreślał organizator, jego występ na Keyboard Festival był pierwszym 
w Polsce, a trzeba przyznać, że prezentacje w wykonaniu Jürgena to wyjątkowy show, tym 
bardziej że towarzyszyła mu wokalnie znana na rynku niemieckim Luisa – artystka mająca pol-
skie korzenie. Od lewej: Agnieszka Sadowska, Jurgen i Luisa.

 Dwaj superprezenterzy instrumentów elektronicznych, głównie aranżerów: Krzysztof 
Pająk oraz Jürgen Sartorius.
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Do dziś często to wspomina i mówi mi: „Robert, od tego wszystko się zaczęło, kto 
by pomyślał”. Wracając do tematu – tylko moja żona jest moją wspólniczką, przy tym 
wszystkie nasze firmy funkcjonują w oparciu tylko i wyłącznie o kapitał polski. Wynika 
to również z tego, że jestem w sumie (podobno) bardzo trudnym człowiekiem w pra-
cy, bardzo źle się czuję, gdy ktoś patrzy mi na ręce. Obiecałem sobie, że nigdy w życiu 
nie pozwolę sobie na to, aby być czyjąś marionetką. Często biznesmeni wkładają swo-
je pieniądze w coś, na czym absolutnie się nie znają. Rodzi to później całą masę niepo-
rozumień, a nawet ostrych konfliktów. Przez to zawsze uciekam od takich osób i sytu-
acji. Jestem osobiście odpowiedzialny za większość projektów i pomysłów. Aga raczej 
stara się ich nie kwestionować. Oczywiście zawsze o nich rozmawiamy, bo nie da się 
inaczej. Natomiast zawsze mnie wspiera. Mogę powiedzieć, że na wielu frontach do-
pełniamy się wręcz doskonale, od tych utworków.pl, gdy widziała mnie w tej piwnicy, 
gdy tam coś dłubałem i wymyślałem, żona przeszła ze mną przez wszystkie etapy na-
szego biznesu. I to jest to, co powoduje, że mam do niej pełne zaufanie i... to jest fajne.

Zostałeś dystrybutorem firmy M-Live.
Tak, firmy M-Live, która jest producentem urządzenia Merish 4. W kwietniu 2016 po 
raz pierwszy wystawialiśmy się na Targach we Frankfurcie jako europejski producent 
zawodowego softu dla keyboardów. Z racji tego, że moja żona jest germanistką, po-
wierzyłem jej pracę przy całym projekcie. To ona została na ten czas twarzą całego 
projektu. Nie było jej lekko, bo wróciła do pracy raptem na początku tego roku, po kil-
kuletniej przerwie związanej z narodzinami i wychowaniem naszych dwóch ślicznych 
córeczek, Viktorii i Oli. Zabraliśmy się ostro do pracy i m.in. na potrzeby tego projektu 
postawiliśmy w sieci dedykowany serwis na rynek europejski, w językach angielskim 
i niemieckim (www.midi24.eu). Podczas Targów zabrałem żonę na hot-doga, bo bar-
dzo je lubię. I w trakcie naszej wycieczki pomiędzy stoiskami mówię do niej: „Zobacz, 
Aga, musimy uderzyć do tej firmy, bo nie ma jej w Polsce, a oni właśnie robią genialne 
odtwarzacze plików w wielu formatach. Na to Aga: „Ale przecież ja już z nimi rozma-
wiałam! ”. Więc mówię: „No to załatw mi jeszcze dystrybucję tego sprzętu”. I we wrze-
śniu tego roku spółka kapitałowa Sadowsky Music Grup, odpowiedzialna za rynek 
niemiecki, podpisała oficjalną umowę na polską dystrybucję M-Live.

Sadowsky Music Grup? Powiedziałeś, że jesteś właścicielem  
wszystkich marek.
Bo to prawda, jesteśmy ja i moja żona. To właśnie spółka Sadowsky Music  Group, któ-
ra jest właścicielem wszystkich naszych projektów, brandów.

Ale to niejedyna rzecz, jaką załatwiliście we Frankfurcie.
Byliśmy jedynym producentem aranżacji muzycznych na targach Musikmesse, zatem 
wzbudziliśmy poważne zainteresowanie, dla nas wręcz nieprawdopodobne. Przy tym 
naprawdę mieliśmy co pokazać. Wszak jesteśmy producentem, który w Polsce ma 
85% rynku, jeśli chodzi o rynek MIDI-File. Wyprodukowaliśmy ponad 13 tys. tytułów. 
Wiele firm nas zauważyło i zaczęły się do nas odzywać, twierdząc, że jakość nasze-
go softu jest naprawdę bardzo dobra. Dzięki temu też udało nam się zaprosić na nasz 
Festiwal niemieckiego prezentera marki Korg, Jürgena Sartoriusa. Mało tego, Jürgen 
zgodził się na szerszą współpracę z nami. Muszę przyznać, że na rynek niemiecki pa-
trzę z wielkim zaciekawieniem. Bo ta kultura jest wręcz niezwykła. Często bywamy 
z żoną w Kolonii, mamy tam znajomego choreografa. Uwielbiamy wtedy usiąść w ba-
rze przy piwku i obserwować otoczenie. Ich kultura muzyczna, branża muzyczna pra-
cuje na zupełnie innym poziomie. Nie ma takiej... zawiści (?). Ja jestem w sumie młodą 
osobą, nigdy nie zostawię tego, co udało mi się zrobić w Polsce. Przy tym zauważy-
łem, że rynek niemiecki jest nieporównywalnie większy od naszego, podchodzi także 
z nieporównywalnie większą sympatią do tego, co oferuje. A ja od zawsze chciałem, 
aby w Polsce było podobnie. Mam świadomość, że otwierając Key Store, niejako wło-
żyłem kij w mrowisko. Przez lata zbudowałem bazę klientów, która obecnie obejmuje 
prawie 270.000 osób, nie tylko w Polsce, ale ludzi na całym świecie, którzy korzysta-
ją z naszych produktów. Od tego się zaczęło i na tym operujemy. Przy tym nie rozu-
miem, dlaczego w naszym kraju sklep, czy firma, która jest 20 lat na rynku, może mieć 
dostęp do pewnego towaru, a ja nie, bo niby czemu?

Chcesz powiedzieć, że gdyby na naszym ryku pojawiła się podobna 
do Twojej firma, to co? Nie będziesz jej kładł kłód pod nogi?
Absolutnie nie. Ja jestem takim człowiekiem, muzykiem, który gdy słyszy, jak ktoś 
inny zawodowo gra czy śpiewa, to zawsze powie: chłopie, jesteś zawodowcem! 
I mówię to z pełnym przekonaniem. Jak dotąd nikt mnie na tym nie złapał i nigdy 
nie złapie. Ja nie patrzę na to, co robi konkurencja, oczywiście przyglądam się, ale 
nie bardzo mam czas na analizowanie jej ruchów. Mam tyle pomysłów na swój biz-
nes, że często wręcz brakuje mi czasu na ich punktualną realizację. Gdy rano piję 
kawę, zastanawiam się, co zrobić, aby moje firmy były choć o krok od konkurencji. 
Znam firmy konkurencyjne, które przy kawie myślą, jak podstawić mi nogę. To, co 
zrobił Key Store, jeśli chodzi o sprzedaż instrumentów klawiszowych, jest niepraw-
dopodobne jak na polskie warunki. A to właśnie dzięki temu, że miałem swój wła-
sny pomysł na biznes.  

 Warsztaty z praktyczniej obsługi instrumentów Yamaha PSR S770/970. Tutaj niezastąpio-
ny Krzysztof Pająk niejednego uczestnika wprowadził wręcz w „rezonans”. Znalazł też czas na 
to, aby kogoś czegoś nauczyć i rozwiązać ewentualne problemy.

 Prezentację cyfrowych mikserów z serii TF prowadził Paweł Zachanowicz z firmy Yamaha.

 Oficjalna, w pełni autorska prezentacja możliwości stacji roboczej Yamaha Montage była 
jednym z najciekawszych elementów spotkania. Poprowadził ją Krzysztof Pająk – wybitny 
specjalista w tej dziedzinie.

 Pierwsza edycja Keyboard Festival nie mogła się obejść bez klasycznego, pamiątkowego 
zdjęcia uczestników, wykonywanego na zakończenie imprezy. A w zasadzie ich większości, bo 
część zdążyła już wyjechać.
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