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 ROZMOWA TALK



CEL JEST WAŻNY,  
DROGA WAŻNIEJSZA

Spodziewaliśmy się nic nieznaczącej rozmowy o filmie, a dostaliśmy 
lekcję myślenia. Może i lepiej. Drodzy Państwo, oto Jacek Rozenek, 

aktor i coach w jednej osobie.

● TEKST: MK, GK        ● FOT.: MONIKA SZAŁEK

O czym nie chciałby pan rozmawiać?
JR: O sobie. Porozmawiajmy o coachin-
gu. Praca coacha jest niezwykłą przygodą 
emocjonalną i intelektualną, ludzie mnie 
ciągle fascynują i bezustannie zaskakują. 
Jeżeli się to kiedyś zmieni, mój poziom 
inteligencji spadnie poniżej poziomu, 
o który podejrzewają mnie moi wrogo-
wie. Więc nie rozmawiajmy o mnie... 
Porozmawiajmy o coachingu.

Na czym polega różnica między coachem 
a trenerem?
Trener uczy konkretnych umiejętności. 
W dużej mierze przekazuje instrukcje jak 
działać, po ukończonym warsztacie po-
winniśmy mieć przećwiczone umiejętno-
ści i być gotowi zastosować je w praktyce. 
Dobrym przykładem jest umiejętność 
posługiwania się mapą. Gdybyś znalazł 
się w obcym mieście i miał dotrzeć do 
określonego miejsca, mapa może okazać 
się nieocenioną pomocą. Trener na sali 
szkoleniowej instruuje uczestnika jak 
posługiwać się mapą, wykonuje ćwiczenia 
i symulacje, w których uczestnik korzysta 
z mapy. Szkolenie uczy cię, byś w obcym 
mieście samodzielnie posługiwał się mapą 
i dotarł do celu. A coaching? To przede 
wszystkim refleksja nad sensem podróży... 
Jeżeli już wiesz, że chcesz się tam dostać, 
odkrywasz, że jest wiele alternatywnych 
sposobów dotarcia do celu, wiesz, że mo-
żesz użyć mapy, możesz także skorzystać 
z transportu miejskiego, taxi, metra, być 
może jesteś gotowy zaryzykować i iść bez 

wskazówek przez jakiś czas, by chłonąć 
atmosferę miasta. Używając tej metafo-
ry, po dotarciu do celu, oprócz tego, że 
umiesz się nią posługiwać, jesteś w stanie 
sam stworzyć mapę, do pewnego stopnia 
stajesz się kartografem.

Dlaczego pan się za to zabrał? 
Ponieważ za każdym razem, kiedy pracuję 
z innym człowiekiem, on zabiera mnie 
do swojego „miasta”, towarzyszę mu 
w podróży, wspieram, podnoszę na duchu, 
rzucam wyzwania i ratuję z opresji kiedy 
jest to konieczne, aż w pewnym momencie 
dociera on do celu, a ja w pewnym sensie 
również się tam znajduję. Zwiedziłem 
setki „miast”... to fascynujące. Kocham 
podróże... Dzięki coachingowi podróżuję... 
Dlaczego się za to zabrałem? Ja sobie zadaję 
pytanie, dlaczego zrobiłem to tak późno.

Aktorstwo daje szanse, żeby multipliko-
wać osobowość. 
Aktorstwo pozwala przeżywać emocje 
i sytuacje, które w życiu realnym praw-
dopodobnie nas nie spotkają. Rzeczy-
wiście jest to niezwykłe doświadczenie, 
w którym oddajemy swoje ciało i wy-
obraźnie postaci filmowej lub teatralnej 
i w pewnym sensie nie jesteśmy to już 
„my”, bo tak przecież nigdy byśmy się 
nie zachowali w prawdziwym życiu, i nie 
jest to też „postać” (jesteśmy świadomi, 
że gramy i możemy w każdej chwili 
przestać). Znajdujemy się w przestrzeni 
pomiędzy, w której naprawdę dzieje się 

coś, co jest nieprawdziwe. Jest to stan 
budzący ogromną satysfakcję. Jednego 
dnia na scenie mordujesz swojego brata, 
następnego na planie jesteś kochającym 
mężem, trzeciego w teatrze księdzem, 
który wyrzekł się uciech tego świata. 
Tak, aktorstwo daje szansę by multipliko-
wać osobowość. Dla mnie jest to źródło 
ogromnej inspiracji do pracy w coachingu. 

Jak to się ma do coachingu?
Aktorstwo uczy pokory. Tu nie ma szyb-
kich i łatwych rozwiązań. Większość ról 
potrzebuje czasu i przestrzeni żeby doj-
rzeć, rozwinąć się, ważny jest nieustanny 
dialog pomiędzy tym co już znam – moje 
doświadczenia, sposób myślenia, nawyki, 
inteligencja – a aktorską intuicją, tym 
co przychodzi od wewnątrz, inspiracją. 
Podobnie jak w coachingu, żeby osiągnąć 
efekty potrzeba czasu i odpowiedź na 
pytanie „jak”, „co” i „dlaczego” przy-
chodzi od wewnątrz. Na początku tych 
odpowiedzi nie znamy. Dokładnie tak 
jest w coachingu – wszystkie pytania i  – 
co ważniejsze – odpowiedzi już w nas są, 
tylko z jakichś względów trudno nam je 
odnaleźć, potrzebujemy lustra. Jest nim 
coach. Dla aktora lustrem jest reżyser, 
a tym najważniejszym publiczność.

Komu w takim razie potrzebny jest 
coaching?
Wróćmy na chwilę do naszej mapy. 
Wyobraź sobie, że właśnie wylądowałeś 
w Kopenhadze (moje ulubione miasto) 
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i postanawiasz dojść pieszo do Tivoli 
Garden w centrum miasta. Rozkładasz 
mapę, sprawdzasz pozycję lotniska 
i ruszasz. Wyobraź sobie, że idziesz już 
dosyć długo i naprawdę niewiele ci się 
zgadza z mapą, czujesz się bardzo zagu-
biony, zmęczony a w końcu sfrustrowany 
faktem, że się zgubiłeś, nie jesteś w stanie 
znaleźć drogi, a każdy dodatkowy krok 
tylko pogłębia ten stan i twoje zmęczenie. 
Część z nas wraca na lotnisko, odbywa 
instruktarz korzystania z mapy i ponow-
nie rusza w drogę. Sytuacja się powtarza 
i kiedy ponownie znajdziesz się na lotni-
sku, dochodzisz do wniosku, że jednak 
coś musisz zmienić, bo tak się dalej nie 
da. Część z nas jednak ponownie pracuje 
nad umiejętnością czytania mapy, niektó-
rzy pracują nad kondycją robiąc założenie, 
że może jeżeli będą w stanie chodzić kilka 
godzin dłużej lub po prostu szybciej, 
w końcu dotrą do upragnionego celu.

Jednak sytuacja się nie zmieni, ponie-
waż masz niewłaściwą mapę. Niektórzy 
decydują się na modny ostatnimi czasy 
„tuning osobowości” – pozytywne myśle-
nie. Tym razem biegają po Kopenhadze 
z uśmiechem na twarzy, czasami napraw-
dę są zadowoleni, niestety nie zmienia to 
faktu, że mamy do czynienia z zadowolo-
nym, ale zagubionym człowiekiem. Jeżeli 
doświadczyłeś kiedyś czegoś podobnego 
w swoim życiu to wiesz o czym mówię. 
Coaching zajmuje się mapą. Przede 
wszystkim sprawdzasz, czy nie jest to 
przypadkiem mapa Oslo. W ten sposób 
oszczędzasz sobie mnóstwo kłopotów, 
a czasami w ogóle stwarzasz szansę na 
dojście do celu. 

Nie jesteś zwolennikiem pozytywnego 
myślenia?
Jestem absolutnym przeciwnikiem każdej 
formy lewatywy umysłu, a do takiej 
zaliczam pozytywne myślenie. Pozwól, że 
posłużę się przykładem. Wyobraź sobie, 
że stoisz na torach kolejowych i widzisz 
nadjeżdżający pociąg. „Pozytywne 
myślenie” (w każdym razie najczęściej 
takie spotykam na rynku szkoleniowym) 
polega na tym, że mówisz sobie „wszystko 
będzie dobrze, jestem szczęściarzem, nic 
mi się nie stanie. Kierujący lokomotywą 
z pewnością mnie zauważy, na pewno mają 
system bezpieczeństwa, który zatrzyma 
pociąg, wszystko będzie dobrze... Trzeba 
myśleć pozytywnie, a nie od razu zakładać 
najgorszy scenariusz...” Po chwili już nie 
myślisz, bo ciężko się myśli po przejecha-
niu przez pociąg. Jednak od razu dodam, 

że jestem zdecydowanym zwolennikiem 
„pozytywnego nastawienia”.

W tym wypadu stojąc na torach i wi-
dząc nadjeżdżający pociąg mobilizujesz 
wszystkie siły i całą swoją inteligencję 
by uniknąć zagrożenia. Najszybciej jak 
się da schodzisz z torów, jesteś cały czas 
świadom zagrożenia, jednak wiesz, że 
masz zasoby by dać sobie radę i niezależ-
nie od tego, jak będzie źle, nie poddajesz 
się, bo wierzysz w siebie i pozytywne 
rozwiązanie tej sytuacji. W takim stanie 
nie usypiamy czujności, jesteśmy bardzo 
realistyczni i jednocześnie pełni wiary 
w siebie i poczucia własnej wartości – 
to właśnie promuje coaching. Jest to 
szczególnie istotne w coachingu z obszaru 
biznesu, który w mojej aktywności zaj-
muje ok 90%.

Polskie kino jest takie słabe, bo reżyse-
rzy mają zbyt mało doświadczeń?
Kino polskie jest w tej chwili dobre 
i coraz częściej bardzo dobre. Dorobili-
śmy się aktorskiego pokolenia 40-latków, 
dojrzałych znakomitych aktorów, których 
będziemy podziwiali przez następne 40 
lat – takich jak Więckiewicz, Jakubik, 
Kuna. Reżyserzy mają wystarczająco do-
świadczeń, chociaż przydałoby się więcej. 
Jestem dobrego zdania o naszym kinie 
i jeszcze lepszej myśli o jego przyszłości. 
Trochę brakuje mi lekkiego, komedio-
wego kina – w tym obszarze ciągle nie 
jesteśmy mocni.

Patrząc na to, co dzieje się w polskim 
kinie, mam chęć grania i uczestniczenia. 
Na szczęście całkiem niedawno skończy-
łem film i mam nadzieję, że trafi do tych 
z gatunku ciekawych i dobrych.

Dlaczego podróżujesz sam?
Już nie, mam dzieci i powinienem wrócić 
z każdej podróży, od lat minimalizuję 
ryzyko. Teraz wybieram się w podróże 
intelektualne. Obserwuję, to co mnie 
denerwuje, drażni w życiu i zaczynam 
to badać. Nasza irytacja jest związana 
z własnymi frustracjami i lękami.

Jako coach wiem, że warto nad tym 
popracować, przyjrzeć się temu uważnie 
i bez osądów. Jeżeli coś budzi moje silne 
negatywne emocje, to znaczy, że emocje 
„mają mi coś do powiedzenia” i albo wej-
dę z nimi w dialog i posłucham uważnie, 
albo zaczną krzyczeć jeszcze głośniej. 
Większość z tego, co cię denerwuje, 
możesz przepracować i naprawdę warto 
to zrobić. Zrozumieć przekaz i język 
własnych emocji. Czasami przekaz jest 

bardzo prosty, np. widzę nadjeżdżający 
pociąg, jestem przerażony więc ucie-
kam – nie ma sensu badać drugiego dna, 
to pierwsze wystarczy. Jednak w życiu, 
coachingu i aktorstwie najczęściej jest 
drugie dno i to ono właśnie niesie ze sobą 
odpowiedzi. Trzeba nauczyć się słuchać, 
po raz drugi podkreślę – warto.

A trudno to przepracować? 
Bardzo łatwo. Trudne jest nieprzepra-
cowanie. Przynosi cierpienie, znużenie 
i w konsekwencji brak wiary. Życie przez 
wiele lat z emocjami, które krzyczą do 
nas coraz głośniej i coraz rozpaczliwiej to 
trudne życie. Praca ze sobą i nad sobą jest 
naprawdę fascynująca, jest jak podróż do-
okoła świata, zwiedzasz kraje, o których 
tylko czytałeś, poznajesz nowe zapachy, 
kolory, smaki, na końcu poznajesz to, co 
najbardziej jest warte poznania – siebie. 
Gdybyśmy naprawdę poznali siebie, 
większość z nas miałaby łzy w oczach. 
Coaching jest drogą. Na jej początku 
i końcu jesteś ty. ●

●●● IN ENGLISH

GOAL IS VERY IMPORTANT, BUT 
PATH IS EVEN MORE

 
We expected insignificant movie talk, 

but we have got a lesson about the way 
of thinking. All the better. Ladies and 

gentlemen, here’s Jacek Rozenek, actor 
and coach in one person.

What is the subject you would not like to 
talk about?
JR: About myself. Let’s talk about 
coaching. Coach work is an extraordinary 
adventure, emotional and intellectual, 
people keep fascinating and surprising 
me all the time. If it ever changes, my 
intelligence level will fall beneath the 
level, which my enemies accuse me for. 
So let’s not talk about me… Let’s talk 
about coaching.

What’s the difference between being 
a coach and a trainer?
A trainer teaches certain skills. Largely, 
he puts across instructions how to act, 
after completed workshop we should have 
exercised skills and be able to use them in 
practice. A good example is a map reading 
skill. Whenever you’ll find yourself in 
a foreign town and have to arrive at certain 
place, map can turn out as invaluable help. 
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A trainer instructs a course participant 
how to use a map, makes exercises and 
simulations when he uses a map. Training 
teaches you how to use a map in foreign 
town to get to target place. But coaching? 
First of all, it’s a reflection about the idea 
of travelling… When you are sure you 
want to go there, you explore that there’s 
many alternative ways to arrive where 
you want to. You know that you can use 
a map, a public transport, taxi, tube, 
even when you are a risk-taker you can 
go without any waypoints to soak in the 
town’s atmosphere. Using this metaphor, 
after reaching your target, apart from the 
fact that you can read a map, you can also 
create it by yourself, being cartographer to 
some extent.

Why did you get on coaching?
Because every time, when I work with 
another person, she or he takes me to his 
“town” and I assist him in their journey, 
support and raise them in spirit, make 
challenges and save them from oppression 
when it’s necessary, and in the end, they 
get to their target with me alongside with 
them. I’ve visited hundreds of “towns”… 
and it’s fascinating. I love travels… 
Thanks to coaching I can travel… Why 
did I get on coaching? I ask myself why 
I did it so late.

Does acting give a chance to multiply 
personality?
Acting allows experiencing emotions and 
situations, which probably wouldn’t ever 
happen to us in a real life. It’s unusual 
experience indeed, where we give up our 
bodies and imagination to a movie or 
theatrical character and in some way, we 
are not as “we” because we couldn’t have 
ever behaved in such a way in real life, 
moreover, we are also not as a “character” 
(we are aware we act and we can stop any 
time). We are in the in-between space 
where something really happens and is 
untrue in the same time. This is a state 
arousing great satisfaction. One day you 
murder your own brother on the stage, 
and the other day you play a loving 
husband or a priest who disavowed the 
pleasures of this world. Acting does in-
deed give a chance to multiply personali-
ty. For me it’s a source of great inspiration 
to work as a coach.

And how is that comparing to coaching?
Acting teaches humility. There is no 
quick and easy solutions. Most of the 
roles require time and space to mature 
and evolve. The dialog between what we 
already know – my experiences, way of 
thinking, habits, intelligence – and act-
ing intuition which comes from within, 

the inspiration is very important. Same 
with coaching. To achieve results you 
need time and then the answer to “how”, 
“what” and “why” comes from within. 
At first, we do not know these answers. 
That’s the same with coaching – every 
questions and – what is more impor-
tant – answers are already inside us, but 
for some reasons it is hard for us to find 
them. Then we need a mirror in form of 
a coach. The director is the mirror for the 
actor, but mostly it’s the audience.

Who then needs a coach?
Let’s get back to our map for a moment. 
Imagine that you’ve just landed in 
Copenhagen (my favorite city) and you 
set your mind to get by foot to Tivoli 
garden in the city center. You open your 
map, check the airport position and off 
you go. Imagine that you are walking 

WIĘKSZOŚĆ 
Z TEGO, CO CIĘ 
DENERWUJE, MOŻESZ 
PRZEPRACOWAĆ 
I NAPRAWDĘ WARTO 
TO ZROBIĆ. ZROZUMIEĆ 
PRZEKAZ I JĘZYK 
WŁASNYCH EMOCJI.
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for a long time and you do not recognize 
the surroundings with your map, you feel 
very lost, tired, and at the end, frustrated 
by the fact that you’re lost, you can’t find 
a way and every single step you make 
deepens your feelings and fatigue. Some 
of us get back to the airport, have a map 
reading briefing and go again on road. 
Such situation repeats itself and when 
you find yourself at the airport again you 
reach a conclusion that you have to change 
something, because you cannot do it 
again. Some of us still work on map read-
ing skills, others work on their physical 
condition assuming that they’ll be able to 
walk few hours longer or just reach their 
target quicker. However, the situation 
does not change, because you just have the 
wrong map. Some decide for lately chick 
“personality tuning” – positive thinking. 
At this time they bustle in Copenhagen 
with smiles on their faces, sometimes 
they’re really happy, but it doesn’t change 
the fact that were dealing with a happy, 
but lost man. If have you ever experienced 
such thing in your life then you know 
what I’m talking about. Coaching deals 
with the map. First of all, you check if it’s 
not accidentally a map of Oslo. Doing 
this you save yourself a lot of troubles, and 
sometimes you just make yourself a chance 
of achieving your target.

You are not a fan of positive thinking?
I am absolute enemy of any form of mind 
enema, which is positive thinking in my 
understanding. Let me bring an exam-
ple. Imagine that you stand between the 

railroad tracks seeing upcoming train. 
“Positive thinking” (the majority which 
I witness on the coaching market) rely on 
telling yourself: “it’s going to be all right, 
I am a lucky man, and nothing wrong 
is going to happen. The train driver will 
surely notice me and they must have some 
kind of safety system that will stop the 
train, it’s going to be fine… You have to 
think positive and not just assume the 
worst scenario…” After a while you don’t 
think anymore, because it’s hard to think 
after being run down by a train. But I have 
to add that I am a big fan of “positive 
attitude”.

In this case, when standing on tracks 
and seeing upcoming train you mobilize 
every single strengths and intelligence to 
avoid the danger, while knowing that you 
have the resources to handle the situation 
and regardless of how bad it is, you won’t 
give up because you believe in yourself 
and you believe in positive ending to this 
situation. In such state we do not lull our-
selves into a false sense of security and we 
are very realistic, full of faith and belief in 
yourselves – that’s what coaching uphold. 
It’s particularly important in business 
coaching which makes about 90% of my 
activity. 
 
Polish cinematography is so weak, becau-
se the directors are unexperienced?
Polish cinematography is quite good at 
the moment and is getting even better. 
We raised the generation of 40 years old 
actors, mature and excellent actors who we 
will admire for the next 40 years – such 

as Więckiewicz, Jakubik, Kuna. Directors 
have enough of experience, however, the 
more the better. I have a positive opin-
ion about our cinematography and even 
better about its future. I miss a bit of light 
comedy movies – in this area we are still 
at the tail end. Looking at the situation in 
Polish cinematography, I feel the need of 
acting and participating. Luckily, I’ve just 
recently ended working on a movie and 
I hope that it’s going to be one of those 
interesting and good ones.

Why do you travel alone?
Not any more, I have children I should 
come back from every journey. For many 
years I have minimalized the risk. Nowa-
days, I take the intellectual journeys. I ob-
serve what’s making me angry, annoying 
me in my life and I start to analyze it. Our 
irritation is related to our own frustrations 
and fears.

As a coach I know that it’s worth work-
ing on it, to look at this closely without 
any judgments. If something arouses my 
strong negative emotions, it means that 
emotions “have something to tell me” and 
I can start a dialog while listening closely 
or they’ll scream even louder. Most of 
things which are making angry you can 
work over and it’s really worth doing it. To 
understand the message and the language 
of your own emotions. Sometimes the 
message is loud and clear, for example 
when I see upcoming train, I am terrified 
so I run – there’s no reason to examine it 
further, because it’s clear enough. How-
ever, in life, coaching and acting there’s 
often the need for looking further, because 
there are the answers. You have to learn to 
listen, and I repeat – it’s worth it.

Is it hard to work it over?
Very easy. It’s hard not to work it over. It 
brings suffering, weariness and in conse-
quence, lack of faith. Living for years with 
emotions that are screaming to us louder 
and louder, it is a hard living. Working 
with yourself and on yourself is really 
fascinating. It’s like a journey around the 
world, you visit foreign cities that you 
only read about, you get to know new 
scents, colors, flavors and at the end you 
know what’s most important of knowing – 
yourself. If we truly get to know ourselves, 
most of us would have tears in the eyes. 
Coaching is a path. On it both ends 
there’s you. ●

 ROZMOWA TALK
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GDZIE PRZESZŁOŚĆ  
SPOTYKA PRZYSZŁOŚĆ

Belgrad jest miastem, które ciągle się tworzy. Trzyma się pamięci 
o swojej tragicznej przeszłości, ale jednocześnie ciągle prze do 
przodu stając się przykładem istnienia na styku tego co było 

i tego, co nadejdzie.

● TEKST: KAJETAN KUSINA        

D
ojeżdżamy do centrum Belgra-
du nocą, lądując w okolicach 
dworca głównego. Pierwsze 
wrażenie trudno nazwać po-
zytywnym, bo stacja centralna 

jest w opłakanym stanie (serbska kolej 
to temat na osobny artykuł), a panowie 
spędzający tam czas nie należą raczej do 
towarzyskiej elity. Ten niezbyt pozy-
tywny obraz dodatkowo podkreślają 
wałęsające się naokoło bezdomne psy. 
Po drugiej stronie dworca znajdują się 
kamienice ozdobione głównie szyldami 
hosteli, które też nie wydają się zachę-
cające, ale spać gdzieś trzeba. Po kilku 
minutach znajdujemy miejsca na nocleg 
i wchodzimy do całkiem miłego hosteli-
ku. Nazajutrz rozejrzymy się po mieście 
i przekonamy się, jak wygląda naprawdę. 
Jak się szybko okazuje, tylko pierwsze 
wrażenie jest niezbyt ciekawe, a potem 
ma być tylko lepiej. Ale chyba właśnie 
tak należy poznawać to miasto, najpierw 
zobaczyć, co należy do przeszłości, aby 
docenić to, co zaczyna się rodzić. 

MIASTO, KTÓRE PAMIĘTA
Na Bałkanach pamięć o dramatycznych 
wydarzeniach z ostatniej dekady ubiegłe-

go wieku jest silnie obecna, co doskonale 
widać w Belgradzie. W centrum miasta, 
kilka minut od głównej alei, stoi zrujno-
wany budynek pokaźnych rozmiarów. 
To pozostałość po dawnej chińskiej 
ambasadzie, która została tam aby służyć 
jako blizna na panoramie miasta. Ma ona 
przypominać o skutkach oblegania Serbii 
przez wojska NATO w 1999 roku, kiedy 
to w ramach tak zwanej „akcji huma-
nitarnej” kraj  był bombardowany bez 
przerwy przez siedemdziesiąt sześć dni. 
W ciągu tych działań zginęło ponad dwa 
tysiące cywili, w tym 88 dzieci. Według 
oficjalnych danych CIA ambasada ozna-
czona była jako magazyn broni rządu 
jugosłowiańskiego przez co spuszczono 
na nią pięć ładunków wybuchowych. 
W czasie ataku zginęło trzech chińskich 
obywateli, a dwudziestu siedmiu zostało 
rannych. Cała operacja do dzisiaj jest 
uznawana za największą hańbę i zbrodnię 
w historii sojuszu wojskowego. Stojący 
do dzisiaj budynek doskonale spełnia 
swoją przypominającą funkcję, bo 
sprawia wrażenie jakby bombardowanie 
miało miejsce kilka tygodni wcześniej. 
Ponura fasada zwraca automatycznie 
uwagę każdego przechodnia, więc nawet 
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jeśli ktoś nie ma pojęcia o tragedii, to na 
pewno postanowi to sprawdzić i zostanie 
uświadomiony.

...ALE ŻYJE DALEJ
    Wystarczy zostawić za sobą obskurny 
dworzec i zniszczoną ambasadę by zna-
leźć się na tętniącej życiem głównej arterii 
miasta, która nie odbiega wyglądem od 
swoich odpowiedników z zachodnich 
państw. Szczególnie widać to wieczorem, 
kiedy przejdziemy się po belgradzkim 
starym mieście, gdzie pełno jest kawiarń, 

restauracji i galerii, a wszystko to wypeł-
nione po brzegi ludźmi, którzy wydają się 
zadowoleni z tego, gdzie się znajdują. 

Jednym z najciekawszych przykła-
dów tego, jak można łączyć przeszłość 
z nowoczesnością, jest zagospodarowanie 
górującej nad miastem twierdzy, która 
została idealnie przystosowana do użytku 
publicznego. Zamek jest otwarty dla 
zwiedzających, a w jego murach znajduje 
się między innymi park, boisko do ko-
szykówki i kort tenisowy mieszczące się 
zaraz przy zabytkowych murach. 

Jednak najbardziej symbolicznym 
budynkiem w Belgradzie jest wciąż po-
wstająca cerkiew świętego Sawy. Ta jedna 
z największych prawosławnych świątyń 
stoi na miejscu swojej poprzedniczki, 
która spłonęła w XVI wieku. Budowa 
kościoła zaczęła się już w 1935 roku, 
ale niedługo potem z powodu wybuchu 
wojny prace zostały przerwane i plac bu-
dowy służył jako parking dla niemieckich 
oficerów. Na rozpoczęcie prac budow-
lanych z prawdziwego zdarzenia trzeba 

było poczekać aż do 1985 roku. Obecnie 
cerkiew jest zakończona na zewnątrz, 
jej środek ciągle jest jeszcze tworzony, 
ale już widać przyszłe piękno. Podobnie 
jest z Belgradem. Jego rozwój był nie 
raz wstrzymywany przez historię, nadal 
pozostaje bardzo dużo do zrobienia, ale 
już teraz czuć, że ostateczny efekt może 
być piorunujący.●

●●● IN ENGLISH

A PLACE WHERE PAST MEETS FUTURE 
 

Belgrade is a city which has been still 
developing itself. It sticks to the memory 

about its tragic past, but at the same time, 
it constantly moves forward being an 

example of existence on the meeting spot 
of what happened and what will happen. 

We arrive in the center of Belgrade at 
night by landing in the vicinity of the 
main station. It’s difficult to say that the 
first impression was positive, since the 
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TA JEDNA 
Z NAJWIĘKSZYCH 
PRAWOSŁAWNYCH 
ŚWIĄTYŃ STOI NA 
MIEJSCU SWOJEJ 
POPRZEDNICZKI, KTÓRA 
SPŁONĘŁA W XVI WIEKU.
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central station is in a very poor condition 
(Serbian railway is a topic for another 
article), and men spending their time over 
there do not belong to the social elite. 
This not very positive image is addition-
ally stressed by stray dogs wandering 
around. On the opposite site of the 
railway station, there are tenements dec-
orated mainly with hostel-signs which do 
not look encouraging as well, but you still 
need to sleep somewhere. After a couple 
of minutes, we find a place to sleep and 
we enter quite a nice hostel. On the next 
day, we will look around the city and 
we will get to know what it really looks 
like. As it turns out quickly, only the first 
impression is not very good, but then it 
is supposed to be only better. Anyway, 
this is probably the way you should get 
to know this city, first you must see what 
belongs to the past in order to value what 
starts to arise. 

A CITY WHICH REMEMBERS
In the Balkans, the memory of the 
dramatic events from the last decade of 
the previous century is clearly visible 
what can be noticed in Belgrade. In the 
city center, a couple of minutes from the 
main avenue, there is a ruined building 
of a great size. It is all that remained of 
old Chinese embassy which stayed there 
only to play the role of the scar on the 
city’s panorama. It is supposed to remind 
about the consequences of Serbia besieged 
by NATO in 1999 when as a part of so 
called ‘humanitarian action’, the country 
was bombed for seventy six days without 
a break. During those operations, over 
two thousand people died including 
eighty eight children. According to the 
official data of CIA, the embassy was 
marked as a weapon warehouse of Yu-
goslavian government, which is why five 
bombs were dropped. During the attack, 
three Chinese citizens were killed and 
twenty seven got injured. Until today, the 
entire operation is considered to be the 
biggest dishonor and crime in the history 
of military alliance. The still-standing 
building perfectly fulfills its reminding 
function, since it appears as if the bomb-
ing took place a couple of weeks earlier. 
The gloomy façade draws automatically 
the attention of every passers-by, so if 
someone had no idea what had happened 
here, they would surely decide to check it 
and would become aware. 
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W CENTRUM MIASTA, KILKA 
MINUT OD GŁÓWNEJ ALEI, 
STOI ZRUJNOWANY BUDYNEK 
POKAŹNYCH ROZMIARÓW. TO 
POZOSTAŁOŚĆ PO DAWNEJ 
CHIŃSKIEJ AMBASADZIE, 
KTÓRA ZOSTAŁA TAM ABY 
SŁUŻYĆ JAKO BLIZNA NA 
PANORAMIE MIASTA.
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…BUT IT MOVES ON
Belgrade certainly is not a city which 
lives only in the past. It is quite opposite, 
on every step you can see the attempts to 
develop the Serbian capital city and to 
take a long view more confidently. It is 
enough to leave behind the sleazy station 
and ruined embassy to find yourself on 
the main street vibrant with life, which 
appearance does not differ from its 
equivalents from the Western countries. 
It can be particularly seen in the evening 
when we can walk around the Belgrade 
old town which is full of cafés, restau-
rants and galleries and each of them is 
filled up with people who seems to be 

pleased by the place they are in. 
One of the most interesting examples of 
how the past can be combined with the 
modernity is the development of the 
fortress towering over the city. The for-
tress was perfectly adapted to the public 
use. Now it is open for the visitors, 
and inside, there is a park, a basketball 
court and a tennis court located just 
next to the historic walls. However, the 
most symbolic building in Belgrade is 
the Church of Saint Sava still under 
construction. This one of the biggest 
Orthodox Churches is built in the place 
of its predecessor which burnt down in 
16th century. The construction of the 
church started in 1935, but shortly after 
it the works stopped due to the war and 
the construction site acted as a parking 
for German officers. Construction of 
the church began again already in 1985. 
Today, it is complete on the outside, 
and its interior is still designed, but 
future beauty can be seen even now. 
Belgrade is similar. Its development 
was stopped many times by the history, 
there is still a lot to be done, but now 
you can feel that the final effect can be 
staggering.. ●
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BELGRAD NA PEWNO 
NIE JEST MIASTEM, 
KTÓRE ŻYJE WYŁĄCZNIE 
PRZESZŁOŚCIĄ. WRĘCZ 
ODWROTNIE, CO KROK 
WIDAĆ UDANE PRÓBY 
ROZWOJU SERBSKIEJ 
STOLICY I CORAZ 
ŚMIELSZEGO WYBIEGANIA 
W PRZYSZŁOŚĆ.
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e-mail: biuro@developres.pl

Rezerwacja tylko 3000 zł

NOWE MIESZKANI

www.developres.pl

A
W CENTRUM RZESZOWA

Termin realizacji  
II kwartał 2015Sprawdź!

REKLAMA

APARTAMENT W CENIE POKOJU STANDARDOWEGO! 
Promocja obowiązuje od 15.01. do 15.02.2014 r.

Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o podanie hasła: AirGo
W przypadku braku dostępności w wybranym terminie, rabat 15% od regularnej ceny noclegu na kolejny wybrany termin!

www.hotelrado.pl

A SUITE FOR A STANDARD ROOM’S PRICE!
The special offer is available from 15th Jan to 15th Feb 2014. 

When booking the suite, please, give the keyword: AirGo
If there is no suite available in the chosen time, we will offer you 15% discount on the room for the next chosen dates!

www.hotelrado.pl
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 POMORSKIE

Do niedawna góry miały nad plażami 
przewagę – całoroczną ofertę obejmu-
jącą sporty zimowe i letnie wędrówki. 
Nad polskie morze turyści zwyczajowo 
przyjeżdżają latem, żeby korzystać ze 
słońca i wszystkich uroków nadmorskie-
go położenia. Zimą plaże wydawały się 
nieatrakcyjne, bo  co można byłoby na 
nich robić w śniegu i mrozie? Oddawać 
się rekreacji, a jakże.

W okolicach Trójmiasta znajduje się 
co prawda całkiem sporo stoków i tras 
zjazdowych, nie mogą się one jednak 
równać z tymi w górach, więc potraktuj-
my je jako miejsce na rozgrzewkę przed 
daniem głównym. A dania w menu są 
dwa: snowkite i biegówki.

Snowkiting, jak sama nazwa wskazuje, 
to połączenie sportów typowo zimowych 
z latawcami pociągowymi. W skrócie – 
ewolucje na nartach lub snowboardzie 
dokonywane są nie dzięki zjeżdżaniu 
i wybijaniu się z górki, ale dzięki unoszą-
cym kitom, dokładnie takim samym, jak 
w kitesurfingu. Oznacza to mniej więcej 
tyle, że snowkiting można uprawiać prak-
tycznie w każdym miejscu, które spełnia 
dwa warunki: jest otwarta przestrzeń 
przysypana śniegiem i wieje. 

Miejsca spełniające oba warunki 
można łatwo znaleźć na Pomorzu. 
W praktycznie wszystkich większych 
miastach województwa istnieją szkółki 
snowkitingu. Dzięki nim można nauczyć 
się tej niezbyt trudnej sztuki i fruwać 
z deską lub dwiema nad zamarzniętym 
Bałtykiem, po Zatoce Puckiej czy na 

Półwyspie Helskim. Snowkiterom służą 
z powodzeniem także kaszubskie jeziora, 
których zamarznięte tafle są niemal ideal-
ne dla tego sportu i pola.

Drugie z proponowanych dań polega 
na przemierzaniu zaśnieżonych Bałtyc-
kich plaż i kaszubskich jezior na nartach 
biegowych. Z każdym rokiem rośnie 
popularność biegówek na Pomorzu. 
Bieganie na nartach po plażach ma swój 
specyficzny urok, bo zamiast gór mamy 
przecież morze, a więc z goła odmienną 
scenerię i klimat otoczenia. Ale Pomor-
skie obfituje w interesujące trasy dla 
wielbicieli tego typu aktywności również 
nieco dalej od brzegu morskiego. Czekają 
na nich kaszubskie jeziora i trasy biegowe 
i piesze oraz morenowe wzgórza z najpo-
pularniejszą pośród pomorskich narciarzy 
Wieżycą.

Zapraszamy zatem na wdychanie jodu 
również zimą!●

●●● IN ENGLISH

IODINE NOT ONLY IN THE SUMMER
 

It happened so that one Poland’s end is 
located in the mountains and the other 

one – at the sea. Thus, Polish people 
go south in the winter and north in the 

summer. We encourage you to change the 
stereotype.

The mountains had the advantage over 
the sea until recently that is all year 
round offer containing winter sports and 
summer walking tours. Tourists usually 
go to the Polish sea in the summer in 
order to take advantage of the sun and 
all charms of the seaside location. The 
beaches seemed to be unattractive in the 
winter, since what can you do there with 
the snow and the frost? Do some recrea-
tional activities, yes, indeed.

In the vicinity of Tricity, there are ad-
mittedly a good many ski slopes and ski-

JOD 
NIE TYLKO LATEM

ing routes, but they cannot be compared 
to those situated in the mountains, so 
we can treat them as a place for a warm-
up before a main course. And there are 
two courses in the menu: snowkite and 
cross-country skis. 

Snowkiting, as indicated by the name, 
is a combination of typical winter sports 
with foil kites. Briefly, acrobatics on 
skis or snowboards are made thanks to 
the kite, exactly the same one as in the 
kitesurfing, not to the going downhill or 
taking off the hill. It means more or less 
that snowkiting can be done almost in 
every place on two conditions: there is 
an open space covered with snow and it 
is windy.  

Places which meet those two condi-
tions can be easily found in Pomorze 
region. In almost all bigger cities of the 
province, there are snowkiting schools. 
There you can learn this not very difficult 
sport and fly with the board or two over 
the frozen Baltic Sea, Puck Bay and by 
the Hel Peninsula. Kashubian lakes and 
fields are good for snowkiters as well, 
since the lake surfaces are perfect for the 
sport. 

The second dish from the offer con-
cerns travelling across the snow-covered 
Baltic beaches and Kashubian lakes 
on the cross-country skis. This sport 
is becoming more and more popular 
in Pomorze by the year. Crossing the 
beaches on the skis has its unique charm, 
because there is a sea instead of moun-
tains that is completely different scenery 
and surrounding climate. Yet, Pomorskie 
province is rich in interesting routes 
for the fans of this kind of sport a bit 
further from the seashore as well. There 
are Kashubian lakes waiting for them 
and cross-country and walking routes as 
well as moraine hills with the extremely 
popular among local skiers Wieżyca. 

We encourage you to inhale iodine in 
the winter as well!● 

Tak się złożyło, że jeden koniec Polski 
to góry, a drugi – morze. I w ten sposób 
zimą Polacy jeżdżą na południe, a latem 
– na północ. Proponujemy przełamanie 
stereotypu.

● ŹRÓDŁO FOT.: POMORSKIE.TRAVEL 

ZAPLANUJ TRASĘ / PLAN YOUR ROUTE:  
POMORSKIE.TRAVEL/AKTYWNIE-SPORTY_ZIMOWE

● TEKST: JAKUB MILSZEWSKI



Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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  RECENZJE REVIEWS

 BEYONCE – „BEYONCE” [WYD. SONY]
Po problemach z poprzednią płytą 
najjaśniejsza gwiazda R&B odgryzła się 
krytykom i z zaskoczenia (co w dzisiej-
szych czasach wydaje się prawie niemoż-
liwe) wydała zdumiewającą kolekcję 14 
premierowych nagrań i 17 (!) teledy-
sków tworzące niezwykle oryginalny 
i współczesny wideoalbum. Dodajmy, 
że muzycznie i produkcyjnie z najwyż-
szej światowej półki. Beyonce stać na 
współpracowników takich jak Pharrell 
Williams, Timbaland, Drake czy Frank 
Ocean. Nie wspominając o małżonku – 
duet z Jay-Z to klasowe nawiązanie do ich 
megaprzeboju „Crazy in Love”.

Ale najważniejsze, że ma wciąż jeszcze 
coś do udowodnienia. I udowadnia 
w sposób znakomity.

●●● IN ENGLISH

BEYONCE – BEYONCE
[RELEASED BY SONY]
After the problems with her previous 
album, the brightest star of R&B stroke 
back at critics and surprisingly (which 
today seems almost impossible) released 
an amazing collection of 14 premiere 
songs and 17 (!) video clips, all of which 
form an extremely unique and contempo-
rary video album. Let me add that it is of 
top quality as far as both music itself and 
production are concerned. Beyonce can 
afford such partners as Pharrell Williams, 
Timbaland, Drake or Frank Ocean. Not 
to mention her husband. Her duet with 
Jay-Z is a classic reference to their greatest 
hit “Crazy in Love”.

But what is the most important is that 
she has still a lot to prove. And does it in 
an excellent manner.●

 RÓŻNI ARTYŚCI – „AND I’LL SCRATCH 
YOURS” [WYD. SONY]
Część druga unikatowego projektu. 
W pierwszej Peter Gabriel zaprezento-
wał własne wersje ulubionych utworów 
różnych wykonawców. Teraz większość 
z nich zrewanżowała się autorskimi in-
terpretacjami klasyki z katalogu mistrza. 
Wyróżniają się wśród nich zdecydowanie 
mocno inspirujący się jego twórczością 
Bon Iver i Arcade Fire. Ale prawdziwie 
porywający jest dopiero finał albu-
mu – w którym w jednym z ostatnich 
swoich nagrań Lou Reed re-interpretuje 
w zupełnej opozycji do oryginału słynną 
piosenkę „Solisbury Hill”. Wspaniałe 
swoiste epitafium.

Teraz czekamy na nową , prawdziwie 
autorską płytę Gabriela.

●●● IN ENGLISH

VARIOUS ARTISTS – AND I’LL SCRATCH 
YOURS [RELEASED BY SONY]
The album is the second part of a unique 
project. On the first one, Peter Gabriel 
presented his own versions of his favouri-
te songs written by different musicians. 
This time, most of them returned his 
favour and recorded their interpretations 
of Gabriel’s classics. The most characte-
ristic songs include those performed by 
Bon Iver and Arcade Fire, who are stron-
gly inspired by the master’s works. But it 
is the final of the album that is certainly 
the most rousing. In one of his latest 
songs Lou Reed reinterprets the famous 
“Solsbury Hill” in clear opposition to the 
original. It is a wonderful and characteri-
stic epitaph.

Now we are waiting for a new album by 
Gabriel which would be entirely his own.●

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 THE VELVET UNDERGROUND – 
WHITE LIGHT/WHITE HEAT: 45TH 
ANNIVERSARY [WYD. UNIVERSAL]
Pewnie najważniejsza pozycja w dysko-
grafii zespołu i jedna z najważniejszych 
w historii rocka.

W kompletnej opozycji do tego, co 
działo się w muzyce wokół podczas słyn-
nego „lata miłości” w 1967 roku i przez to 
początkowa praktycznie niezauważona – 
to płyta, bez której nie mielibyśmy Sonic 
Youth, Pixies i wielu innych. Dodatkowe 
materiały (np. pierwsze publiczne wyko-
nanie „Sister Ray”) pozwala prześledzić 
proces powstawania albumu ikony. Los 
zrządził,że to kolejne pośmiertne przypo-
mnienie wielkości Lou Reeda.

●●● IN ENGLISH

THE VELVET UNDERGROUND – 
WHITE LIGHT/WHITE HEAT: 45TH 
ANNIVERSARY [RELEASED BY 
UNIVERSAL]
This is probably the most important 
album in the whole discography of the 
band and one of the most important 
albums in the history of rock.

It stands in strong opposition to what 
happened in music during the famous 
Summer of Love in 1967. And this is 
probably the reason why in the begin-
ning it was left unnoticed. We wouldn’t 
have Sonic Youth, Pixies and many more 
without this album. The content added 
to this record (for example the first public 
performance of “Sister Ray”) gives us 
a chance to follow the album’s production 
process. Fate decreed that this is another 
posthumous tribute paid to great Lou 
Reed. ●
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 MIASTO CITY

MUZEUM DOBRANOCEK, 
CZYLI PODRÓŻ 

W CZASIE  

Dobranocki to wspólny element dzieciństwa dla większości Polaków. Kto 
z sentymentem nie wspomina takich postaci jak Miś Uszatek, Bolek i Lolek 

czy Reksio? Dzięki wizycie w rzeszowskim Muzeum Dobranocek każdy może 
spotkać swojego ulubieńca z najmłodszych lat.

● TEKST I ZDJĘCIA: KAJETAN KUSINA        



K
to z nas nie chciałby choć 
na chwilkę przenieść się 
do krainy dzieciństwa, 
gdzie wszystko było proste, 
a prawdziwe problemy nie 
istniały? Jeszcze raz obej-
rzeć dobranockę z takimi 
samymi wypiekami na 

twarzy jak kiedyś? Niestety, te czasy już 
nie wrócą i trzeba się z tym pogodzić, ale 
zawsze możemy wybrać się w sentymen-
talną wycieczkę i ponownie odwiedzić 
wszystkich znajomych z telewizyjnych 
bajek. Wszystko to dzięki działalności 
rzeszowskiego Muzeum Dobranocek, 
w którym wizyta sprawi, że przypomni-
my sobie wszystkie przygody przeżywane 
z Misiem Kolargolem, Reksiem i Kozioł-
kiem Matołkiem.

HISTORIA ZBIERANIA BAJEK
Wszystko zaczęło się dzięki nietypo-
wej pasji Wojciecha Jamy, którą było 
kolekcjonowanie pamiątek związanych 
z dawnymi dobranockami. Pan Wojciech 
zbierał je już od wczesnych lat dzieciń-
stwa i z roku na rok poszerzał swoje 
zbiory o coraz ciekawsze egzemplarze. 
Przełomowym momentem było zdobycie 
przez ambitnego kolekcjonera prawdzi-
wego skarbu, jakim były oryginalne lalki 
używane przy produkcji bajek. Wtedy 
postanowił podzielić się swoimi zbiorami 
z całym światem, w czym pomóc miała 
strona internetowa, na której byłyby 
pokazywane. Portal cieszył się na tyle 
dużą popularnością, że pan Wojciech 
postanowił pójść krok dalej i zapropono-

wał Radzie Miasta Rzeszów stworzenie 
samorządowego muzeum poświęconego 
dobranockom. W 2008 roku projekt zo-
stał zaakceptowany, a już 22 marca 2009 
muzeum zostało oficjalnie otwarte, łatwo 
więc obliczyć, że w tym roku świętować 
będzie pięciolecie działalności. Od same-
go początku istnienia cieszyło się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających, jak 
i samych twórców, którzy chętnie wspie-
rają inicjatywę. – Ci twórcy są takimi 
aniołami stróżami naszego muzeum, 
promują nas w całej Polsce i wspierają 
przy organizacji konkursów. Nasi laureaci 
dostają wydawnictwa z autografami arty-
stów. Możemy się pochwalić współpracą 
z takimi twórcami jak Wanda Chotom-
ska, Bogdan Butenko, Marek Nejman 
– opowiada Katarzyna Lubas, jedna 
z opiekunek muzeum. – Dzięki nim 
powiększają się nasze zbiory, na przykład 
od pani Wandy Chotomskiej dostaliśmy 
oryginalny scenariusz jednego z odcin-
ków Jacka i Agatki pt. „Krowa”. Jest to 
jedyny egzemplarz napisany ręcznie.

JAK TO DAWNIEJ BYWAŁO
Muzeum posiada tyle ciekawych ekspo-
natów, że aż trudno zdecydować, które 
wymienić jako pierwsze. Oczywiście na 
początku najbardziej przykuwają oczy 
najrozmaitsze figurki i maskotki związane 
z bohaterami dobranocek. Nie ma chyba 
postaci z polskich dobranocek, która nie 
miałaby swojego odpowiednika w jednej 
z zabawek znajdujących się w muzeum. 
Swoje miejsce znalazły tu także pamiątki 
związane z zagranicznymi bajkami, ta-

kimi jak „Wilk i Zając”, „Muminki” czy 
„Smurfy”. Zabawki na pewno zainteresu-
ją dzieci, bo wykonane są z precyzją i są 
po prostu przeurocze. Jednak muzeum 
chyba najbardziej elektryzuje dorosłych, 
którzy większość przedmiotów pamiętają 
jeszcze z czasów dzieciństwa. Wśród 
eksponatów można znaleźć opakowania 
po czekoladach i gumach balonowych, 
proporczyki, a nawet takie produkty 
jak mydło i olejek do mycia z wizerun-
kiem Gąski Balbinki. Niektóre z tych 
przedmiotów mają ponad czterdzieści 

NIE MA CHYBA 
POSTACI Z POLSKICH 
DOBRANOCEK, 
KTÓRA NIE 
MIAŁABY SWOJEGO 
ODPOWIEDNIKA 
W JEDNEJ 
Z ZABAWEK 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
W MUZEUM.
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lat. Prawdziwym rarytasem jest tak-
że zabytkowy już egzemplarz sprzętu 
elektronicznego używanego w czasach 
Polski Ludowej. W muzeum można 
spotkać dawne modele telewizorów, filmy 
na szpulach i projektory do wyświetlania 
slajdów, a chętni mogą odsłuchać płyt 
gramofonowych za pomocą legendarnych 
odtwarzaczy Bambino. Czego chcieć wię-
cej od sentymentalnej podróży w czasie?

 
DOBRANOCKOWA EDUKACJA
Działalności muzeum nie ogranicza się 
tylko do wystawiania pamiątek po do-
branockach. Rzeszowska placówka może 
pochwalić się także dobrze rozbudowaną 
ofertą edukacyjną dla najmłodszych. 
Największym zainteresowaniem cieszą 
się zajęcia „Od bajki do dobranocki”, 
na których dzieci mogą dowiedzieć się 
o literackich pierwowzorach popular-
nych bajek. Kolejną ciekawą propozycją 
muzeum jest cykl „Sztuka animacji”. 
Są to zajęcia mające na celu pokazanie 
praktycznej strony tworzenia animacji. 
Dzieci spotykają na nich twórców bajek 
i biorą udział w warsztatach plastycznych, 
filmowych i lalkarskich. Muzeum zachę-
ca najmłodszych do aktywnych działań, 
czego przykładem są liczne konkursy 
z nagrodami. Jednym z najważniejszych 
jest „Pomysłowy animator” polegający 
na stworzeniu najciekawszego krótkiego 
filmu animowanego.●

●●● IN ENGLISH

THE BEDTIME SHOWS MUSEUM THAT IS 
A TIME TRAVEL 

 
The bedtime show is a common element 

of childhood for most of the Polish people. 
Who does not have fond memories of 

such characters as Miś Uszatek, Bolek & 
Lolek or Reksio? Thanks to the visit in the 
Rzeszów Bedtime Shows Museum, every-

one can meet their favourite characters 
from the childhood again.

Which one of us would not like move to 
the childhood land where everything was 
simple and real problems did not exist? 
Who would like to watch a bedtime show 
once again with the same flush on the 
cheeks as it once was? Unfortunately, 
those times would not return and we 
should get used to this thought, but we 
still can set out on a sentimental journey 

PRZEŁOMOWYM MOMENTEM 
BYŁO ZDOBYCIE PRZEZ 
AMBITNEGO KOLEKCJONERA 
PRAWDZIWEGO SKARBU, 
JAKIM BYŁY ORYGINALNE 
LALKI UŻYWANE PRZY 
PRODUKCJI BAJEK.
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and visit our favourite friends from the 
TV shows once again. It all can happen 
thanks to the activity of the Rzeszów 
Bedtime Shows Museum visiting which 
can make us recall all the adventures 
experienced with Kolargol the Teddybear, 
Reksio and Koziołek Matołek. 

THE HISTORY OF COLLECTING BEDTIME 
STORIES
Everything started due to the untypical 
passion of Wojciech Jama, which was 
collecting the keepsakes and gadgets con-
nected with old bedtime shows. Wojciech 
Jama had collected them since his early 
years and extended his collection with 
more and more interesting gadgets by the 
year. The turning point for the ambitious 
collector was gaining the real treasures 
which were the original puppets used in 
the show productions. Then, he decided to 
share his collection with the entire world. 
A website depicting all the gathered speci-
mens was meant to help him. The website 
was so popular that Wojciech decided 

to go a step further and offered the City 
Council of Rzeszów to open a self-govern-
ment museum dedicated to the bedtime 
shows. In 2008, the idea was accepted and 
the museum was officially opened on 22th 
March 2009, so it’s easy to calculate that 
there will be a fifth anniversary this year. 
Since the beginning of its existence, the 
museum has been very popular among 
the visitors as well as the very creators 
who support the whole initiative. “The 
authors are kind of guardian angels who 
promote us in the entire Poland and 
support us in organising the contests. Our 
prizewinners receive publications with 
artists’ autographs. We are proud of the 
cooperation with such authors like Wanda 
Chotomska, Gogdan Butenko, Marek 
Nejman,” tells us Katarzyna Lubas, one 
of the conservators. “Thanks to them, our 
collection is getting bigger, for example 
we received an original script of one of 
the Jacek i Agatka’s episodes, Krowa from 
Wanda Chotomska. It is the only hand 
written copy.”

AS IT HAPPENED BEFORE 
The museum possesses so many inter-
esting memorabilia that it is difficult to 
decide which one should be mentioned 
at the beginning. Of course, a variety of 
figurines and mascots connected with the 
bedtime show characters draw the biggest 
attention at first. There is probably no 
character of Polish bedtime shows which 
does not have its equivalent among the 
toys placed in the museum. Memorabilia 
connected with foreign bedtime shows 
like Nu, pogodi!, The Moomins and The 
Smurfs found their place in the museum 
as well. The toys would surely attract 
children since they are manufactured 
with a unique attention to detail and are 
simply charming. However, the museum 
thrills mostly the adults who remember 
most of the objects from their own child-
hoods. Among the exhibits, there are 
chocolate and chewing gum wrappings, 
rallies, and even products such as soap 
and bath oil with the image of Gąska 
Balbinka. Some of those objects are over 
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forty years old. The real collector’s items 
are here vintage electronic appliances 
used in the People’s Republic of Poland. 
There are old TV models, reels of films 
and slide projectors exhibited in the 
museum and what is more, people can 
listen to the gramophone records played 
on the legendary Bambino players. There 
is no more you could expect from the 
sentimental time travel, is there?

BEDTIME SHOW EDUCATION
The activity of the museum is limited 
not only to being a collection of bedtime 
show memorabilia. The Rzeszów facility 
can be proud of its rich education offer 
for children as well. Meeting entitled 

‘From the fairy tale to the bedtime show’ 
are the most popular. Children can learn 
there mainly about the literary originals 
of the famous shows. The next interesting 
offer is a series, ‘Art of Animation’ which 
aims at showing the practical aspect of 
animation. During the meetings, chil-
dren encounter the authors of the fairy 
tales and take part in plastic, film and 
puppet workshops. The museum encour-
ages children to be active, which results 
in a number of contests with prizes. One 
of the most important contests is ‘Inven-
tive Animator’ which consists in creating 
the most interesting short animation 
movie. ●

MEMORABILIA 
CONNECTED WITH 
FOREIGN BEDTIME 
SHOWS LIKE NU, POGODI!, 
THE MOOMINS AND THE 
SMURFS FOUND THEIR 
PLACE IN THE MUSEUM 
AS WELL. 
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PRACA I RELAKS  
W HOTELU RZESZÓW

Dzisiejszy Hotel Rzeszów pamięta o swojej historii, ale jest już 
nastawiony na przyszłość. Szara bryła starego budynku pozostała 
już tylko na starych fotografiach. W jej miejscu w centrum miasta 
stanął supernowoczesny, luksusowy hotel połączony z handlową 

Galerią Rzeszów.

D
zisiejsza odsłona Hote-
lu Rzeszów to 300 miejsc 
noclegowych w 147 dużych, 
eleganckich pokojach i luksuso-
wych apartamentach w samym 

centrum miasta. Budynku nie sposób 
przegapić – szklany gmach góruje nad 
samym centrum, zaledwie kilka kroków 
od Starego Miasta, Rynku z podziemną 
trasą turystyczną i licznymi instytucjami 
kulturalnymi. Taka lokalizacja sprawia, 
że jest to idealna baza dla biznesmenów 
przyjeżdżających na południowy wschód 
kraju, jak również dla turystów.

Poza nowocześnie urządzonymi 
i wyposażonymi we wszelkie wygody 
pokojami Hotel Rzeszów ma też do 
zaoferowania wiele innych usług przy-
ciągających klientów z całego kraju i nie 
tylko. Przede wszystkim jest to najwięk-
sze w regionie Centrum Konferencyjne, 
mogące pomieścić 2,5 tysiąca osób w 23 
salach. Do dyspozycji klientów pozostaje 
też elegancka sala bankietowa z widokiem 
na panoramę miasta. 

Po dniu w pracy warto się odprężyć. 
Na początku można uraczyć swoje 
podniebienie w hotelowej Restauracji 
Oranżeria, by potem spotkać ze znajomy-
mi przy drinku w Lobby Barze lub klubie 
nocnym Piekiełko, którego ponowne 
otwarcie stanowi przywrócenie do życia 

kolejnej legendy miasta. Oczywiście 
można także wybrać się na zakupy do 
Galerii Rzeszów (ponad 200 butików 
w tym samym budynku co Hotel) oraz 
do kina. Klienci Hotelu mogą zadbać nie 
tylko o ducha, ale także o ciało, dzięki 
bogatemu kompleksowi rekreacyjnemu. 
Instytut SPA i klub fitness oraz opiekują-
ca się klientami kadra potrafią przywrócić 
człowieka do formy po nawet najdłuż-
szym dniu.●

●●● IN ENGLISH

WORK AND RELAX IN HOTEL 
RZESZÓW

Today’s Hotel Rzeszów remembers its past 
but focuses on its future. The old, grey 

building remains only in photographs. Its 
place in the centre of the city has been 

taken by an ultra-modern and luxury hotel 
joined with the shopping centre Galeria 

Rzeszów.

Currently, Hotel Rzeszów offers accom-
modation for 300 guests in 147 spacious 
and elegant rooms and deluxe suites in 
the very heart of the city. One can hardly 
overlook the building – its glass construc-
tion towers over the centre, just several 
steps from the Old Town, the Market 

with the Underground Tourist Route and 
various cultural institutions. Its localiza-
tion makes the Hotel a perfect base for 
tourists and business people coming to 
the south-east of the country.

Apart from comfortable rooms 
equipped with the most modern facilities, 
Hotel Rzeszów has many other services on 
offer attracting customers from the whole 
country and abroad. Above all, it includes 
the biggest Conference Centre in the 
region. It can house 2.5 thousand people 
in 23 rooms. Customers can also use an 
elegant banquet hall, from which they can 
enjoy a wide panorama of the city. 

After a long working day, it’s time for 
some pleasure. To begin with, you can 
regal with an excellent dinner at the hotel 
restaurant called Oranżeria. Later, you 
can meet your friends over a drink in the 
Lobby Bar or in the night club Piekiełko, 
whose opening is like restoring another 
city legend to life. You can obviously go 
shopping to Galeria Rzeszów (more than 
200 stores in the same building as the 
Hotel) or go to the cinema. Hotel guests 
can take care of not only their souls but 
also their bodies thanks to a developed 
recreation centre. The SPA institute and 
fitness club, as well as their staff can 
restore everyone to their top form even 
after the longest day. ●

Hotel Rzeszów
J. Piłsudskiego 44
tel. + 48 17 777 10 10
www.hotelrzeszow.com.pl
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Zacznijmy od rzeczy najbardziej oczywi-
stej – co się z Wami działo od 2009 roku? 
Wtedy ukazała się płyta „Półświatło”, 
a potem zniknęliście.
Potrzebowaliśmy trochę czasu na rozwią-
zanie kilku umów. Zajęło nam to sporo 
czasu, praktycznie trzy lata. Materiał na 
kolejny album pisaliśmy właściwie od 
premiery krążka „Półświatło”. Zaczęli-
śmy wcześnie, zespoły pokroju naszego 
potrzebują dużo czasu przede wszystkim 
na zebranie funduszy. A do nowego 
krążka przyłożyliśmy się z każdej strony 
najlepiej jak potrafiliśmy i to na pewno 
słychać. Mało tego, w międzyczasie 
pozakładaliśmy rodziny i sprawy waż-
niejsze odciągnęły nas od muzyki. Nie 
żyjemy z muzyki. Jest naszą największą 
pasją, życzylibyśmy sobie, żeby móc tylko 
jeździć i grać, ale nawet większe zespoły 

w naszym kraju muszą najpierw zarobić 
na chleb żeby potem móc pograć na 
gitarze.

Dlaczego zatem zdecydowaliście się wy-
dać album „Po nieboskłonie” własnym 
sumptem?
Przez doświadczenia każdej poprzedniej 
współpracy. Pierwszą płytę zrobiliśmy 
totalnie sami. Stwierdziliśmy „co nam 
szkodzi, jesteśmy młodzi, spróbujmy”. 
Ktoś zaproponował „dam wam studio, 
zróbcie to jakoś”. Wyszło nam fajnie. 
Było to najwygodniejsze, nie goniły nas 
żadne terminy, żadne umowy. Mało 
tego, rozmowy z wytwórniami w kwestii 
promocji albumu „Po nieboskłonie” nie 
przyniosły żadnych efektów. Wytwórnie 
nie oferowały żadnej pomocy, więc po 
co? Jeżeli ktoś czegoś od ciebie wymaga, 

O ZESPOLE, KTÓRY  
NIE ŚCIEMNIA

a jednocześnie nie daje nic w zamian, to 
po co się w to pakować? Lepiej zrobić coś 
samemu i być niezależnym. 

Musicie też zdawać sobie sprawę z tego, 
że muzykom niezależnym w Polsce jest 
trudno.
Nie widzieliśmy też żadnego złota będąc 
pod skrzydłami wytwórni. Wiedzieli-
śmy z doświadczenia, czego możemy się 
spodziewać po wytwórniach, a większość 
rozmów stanęła na tym, że nikt nam 
nie zaoferował nawet tego, co mieliśmy 
dotychczas. 

Przesłuchałem „Po nieboskłonie” kilka 
razy. W materiałach o zespole, nawet 
na Waszej stronie internetowej można 
przeczytać, że najbardziej Was kręcą 
lata 80-te i 90-te. A ja na tym albumie 

Rzeszowska grupa Brown powróciła w końcówce zeszłego roku z nowym 
krążkiem „Po nieboskłonie”. Tym razem muzycy zrezygnowali ze wsparcia 

wytwórni i postanowili wszystko zrobić sami. O powodach tej decyzji i kulisach 
powstawania nowej muzyki opowiada gitarzysta grupy Paweł Rączy.

● TEKST: JAKUB MILSZEWSKI         ● ŹRÓDŁO FOT.: FORMS OF MIND



słyszę rasowy, nowoczesny rock.
Na pewno nie nowoczesny. Jesteśmy teraz 
świadomymi ludźmi i gramy tylko to, co 
nam odpowiada. Jest nas pięciu, bo wie-
my, że w piątkę jest nam najlepiej. Każdy 
dorzuca coś od siebie, a jednocześnie 
pilnuje pozostałych, żeby wydobywać 
z siebie tylko to, co najlepsze. Ta muzyka 
na pewno jest natomiast dojrzała. Wy-
chowywaliśmy się na muzyce lat 80-tych, 
90-tych, a nawet 70-tych. Dla nas są to 
największe inspiracje muzyczne. Wydaje 
mi się zatem, że „Po nieboskłonie” to jest 
trochę inna płyta, ale nie wiem sam... 
(śmiech)

Określiliście ją jako Waszą najbardziej 
imprezową płytę.
„Półświatło” była taką płytą raczej do 
obcowania bezpośredniego z muzyką. To 
był taki krążek, który mogłeś włączyć 
w samotności, poprzeżywać, przemyśleć 
swoje sprawy. „Po nieboskłonie” jest 
dla odmiany bardzo treściwą płytą. Nie 
ma tam jakichś muzycznych progresji. 
To proste, klasyczne rockowe formy. 
Staraliśmy się zrobić najprostszą możliwą 
muzykę, żeby nie zapędzić się w kozi róg 
w poszukiwaniu jakichś bezsensownych 
dźwięków. Nie chcieliśmy ściemniać. 
Jednocześnie ta płyta ma bardziej pozy-
tywny przekaz, niż poprzednie. 

„Półświatło” mnie nie wprowadzało 
w jakieś depresyjne nastroje.
Mimo tego chcieliśmy zmienić trochę po-
dejście. W końcu robimy to tak naprawdę 
w pierwszej kolejności dla siebie. Śmie-
jemy się z kolegami z innych zespołów, 
że kiedy patrzysz na ilość sprzedawanych 
płyt i czasem biletów na koncerty to 
wtedy wiesz na pewno, że robisz to dla 
siebie. A jeśli robisz dla siebie, to chcesz 
robić to szczerze.

Zatem dlaczego płyta „Po nieboskłonie” 
jest weselsza i pogodniejsza od poprzed-
niczki?
Mamy inne podejście do świata, jesteśmy 
bardziej samoświadomi. Poza tym nie 
chcemy się powtarzać muzycznie, nie 
chcemy nagrywać dziesięciu płyt, których 
nie będzie można od siebie odróżnić. 
My chcemy za każdym razem zrobić coś 
nowego. Wiadomo – nie przeskoczymy 
siebie, nie będziemy na siłę odkrywali 
nowych obszarów muzycznych. Ale bez 
względu na opinie zawsze będziemy sta-
rali się patrzeć na naszą muzykę inaczej, 
kombinować, w którą stronę się rozwinąć.

Zatem gdybyście dzisiaj mieli wejść do 
studia i nagrać kolejną płytę, to w jakim 
kierunku byście poszli tym razem?
Mamy pewien pomysł, chcielibyśmy na-
grać płytę totalnie na żywo. Myśleliśmy 
o nagraniu koncertowym, może w jakimś 
bardziej akustycznym wydaniu. Ale jeżeli 
przy kolejnej płycie ktoś mnie zaciągnie 
do studia, to będę chciał nagrywać „na 
setkę”. Widzę, jak dużo pozytywnej 
energii ucieka, kiedy każdy przychodzi 
na wyznaczoną porę, czasami się nie 
widujemy nawet, i ma odegrać swoje. 
Nawet jeśli nagrasz te ścieżki cudownie, 
hermetycznie, wszystkie nutki doskonale, 
to i tak ucieknie ci chemia. A uważam, że 
to jest najważniejsze. Muzyka jest czymś 
nieuchwytnym i niepowtarzalnym, dany 
utwór może brzmieć za każdym razem 
inaczej w zależności od nastroju i tego, co 
muzyk chce akurat dzisiaj przekazać. 

Słyszałem nowy album, widziałem Was 
na żywo z tym materiałem. Odniosłem 
wrażenie, że ta płyta została pomyślana 
tak, żeby dobrze brzmieć na koncertach.
Taki był koncept. Wiedzieliśmy, że chce-
my się bawić na scenie, mieć frajdę z gry, 
a nie patrzeć na gryfy gitar i przebierać 
niestworzone rzeczy. Nie o to chodzi. 
Chodzi o to, żeby odreagować codzien-
ność, lepsze i gorsze dni, problemy. 

Przy okazji poprzednich albumów często 
przyrównywano Was do grupy Coma. 
Teraz, na albumie „Po nieboskłonie” tej 
Comy nie słyszę. Uważam, że to dobrze.
Cieszę się. Coma nie była dla nas 
wyznacznikiem tego, co chcemy robić 
w muzyce. Nie wiem, skąd się wzięły te 
porównania. Złożyło się tak, że ta mu-
zyka być może była podobna na tamtym 
etapie. Ubolewaliśmy nad tymi porówna-
niami, bo jako kopia zespołu tak dużego 
jak Coma nie mieliśmy za bardzo szansy 
z naszą muzyką szerzej podziałać. Cieszę 
się, że twierdzisz, że zrobiliśmy coś, co 
nie kojarzy się bezpośrednio z żadnym 
innym wykonawcą.

Macie nowy materiał, który dobrze wy-
pada na żywo, więc warto go pokazywać. 
W grudniu mieliście trasę po południu 
kraju. 
Początkowo miała być to dłuższa trasa, ale 
część dat została przeniesiona na styczeń, 
a i to jest tylko kilka koncertów. W 2014 
roku dołożymy wszelkich starań, żeby 
pojawić się też w innych rejonach kraju. 
Może nie ciągiem w ramach jednej trasy, 

ale chcielibyśmy grać ile tylko możliwe 
i gdzie tylko możliwe. Nie jest nam łatwo 
pojechać w nowe miejsce, gdzie nie jeste-
śmy znani. Jesteśmy lokalnym zespołem 
i zdajemy sobie z tego sprawę.

Czyli czujecie się związani ze sceną 
rzeszowską?
Jak najbardziej, jesteśmy z tego dumni. 
Mamy mnóstwo wsparcia od ludzi stąd, 
którzy przychodzą na koncerty.●

●●● IN ENGLISH

ABOUT A BAND WHICH DOES NOT 
MISLEAD 

 
Rzeszów band, Brown returned in the 

end of the last year with a new album, “Po 
nieboskłonie”. This time, they chose to do 
everything on their own instead of using 
the support of the record company. The 
guitarist of the band, Paweł Rączy tells 

us about the reasons of this decision and 
creation of new music from the inside.

Let’s talk about the most obvious thing – 
what had happened to you since 2009? 
It was a year, you released an album, 
“Półświatło”, and then you vanished. 
We need some time to cancel some 
contracts. It took quite a time, virtually 
it was three years. The material for the 
next album has been written since the 
premiere of “Półświatło” album. We 
started early; bands like ours need a lot of 
time mostly for collecting funds. And we 
did our best in every aspect to our next 
album what surely can be heard. What is 
more, we started families in the mean-
time and more serious matters drew us 
away from music. We don’t earn our daily 

MUZYKA JEST CZYMŚ 
NIEUCHWYTNYM 
I NIEPOWTARZALNYM, 
DANY UTWÓR MOŻE 
BRZMIEĆ ZA KAŻDYM 
RAZEM INACZEJ 
W ZALEŻNOŚCI OD 
NASTROJU I TEGO, CO 
MUZYK CHCE AKURAT 
DZISIAJ PRZEKAZAĆ. 
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bread out of music. It is 
our great passion; we wish 
we could only have tours 

and give concerts, but even bigger bands 
in our country need to earn their living 
first to play the guitar later.  

So why did you decide to release the 
album, “Po nieboskłonie” at your own 
expense?
It was due to our experiences of our 
every former cooperation. We did the 
first album completely by our own. We 
thought: “why not, we are young and we 
can try.” Someone offered: “I’ll give you 
studio, do something about it.” It went 
good. It was the most convenient; we had 
no deadlines, no contracts. What is more, 
talks with the record labels concerning 
promotion of “Po nieboskłonie” album 
had no effect. They offered us no help, 
so why? If someone demands from you 
some things, and at the same time gives 
nothing in return, why would we choose 
it? It’s better to do it on your own and be 
independent. 

You need to realize as well that it is very 
tough for the independent musicians in 
Poland. 
Yet we did not see any gold being under 
the patronage of the record company. We 
knew it from our experiences what we can 
expect from the record labels, and most 
talks ended up at the point that even no 
one offered us what we already had. 

I listened to “Po nieboskłonie” a couple 
of times. In the news about the band, 
even in those posted on your website; 
one can read that you are most interest-
ed in 1980s and 1990s. And I hear a prop-
er, modern rock on this album.  
It is certainly not modern. We are now 
conscious people and we play only what 
we like to. There are five of us since we 
know it suits us best like this. Every-
one adds something from himself and 
observes the others at the same time so 
we make only best we can. Certainly, this 
music is mature. We grew up with the 
music of 1980s, 1990s and even 1970s. 
This music is our biggest inspiration. So 
I think that “Po nieboskłonie” is a bit 
different album or I don’t know… (laugh)

You describe it as your most party-like 
record. 

“Półświatło” was rather an album to com-
mune directly with music. It was kind 
of a CD you could listen to in solitude 
and experience it and think through your 
matters. “Po nieboskłonie” is a very pithy 
album for a change. There are no kinds 
of music progressions. There are simple, 
classic rock forms. We tried to make the 
simplest music it was possible in order 
not to drive ourselves into a corner when 
looking for some pointless sounds. We 
didn’t want to mislead. At the same time, 
this album has more positive message 
than the former ones. 

“Półświatło” did not put me in some 
depressive moods. 
Anyway, we wanted to change the 
attitude in a way. Actually, we do it first 
for ourselves. We laugh with friends from 
other music bands that when you look at 
the number of sold copies and sometimes 
and the number of concert tickets then 
you know for sure that you do it for 
yourself. And if you do it for yourself, you 
want to do it honestly. 

So why is the album, “Po nieboskłonie” 
more cheerful and happier from its 
predecessor?
We have now different attitude towards 
world and we are more conscious. 
Besides, we don’t want to repeat the 
same music, we don’t want to record ten 
albums which then we could not distin-
guish one from the other. We want to do 
something new every time. It’s obvious 
that we cannot do more that you can; 
we won’t discover new music areas by all 
means. Yet regardless the opinions, we 
would always try to look different at our 
music, try to figure out which way should 
we choose to develop. 

So if you entered the studio now to 
record another album, what direction 
would you choose this time?
We have an idea; we would like to record 
an album totally live. We thought about 
live album from the concert, maybe in 
more acoustic version. But if someone 
dragged me into the studio to record 
another album, I would like to do it for 
‘one hundred’. I see how much positive 
energy gets out, when we all come for 
an appointed time and need to play our 
turns, sometimes even without seeing 
each other. Even if you record the tracks 

wonderfully, hermetic, every single sound 
is perfect; the chemistry will get out 
anyway. And I think that this is most 
important. Music is something indefina-
ble and unique; a certain track can sound 
differently every time depending on the 
mood and the message the musician 
wants to pass. 

I listened to your new album, I saw you 
live with the new material. I had a feeling 
that this album was constructed in such 
a way it sounds good at the concerts. 
That was the plan. We knew we want to 
have fun on the stage, enjoy playing in-
stead of looking at the guitar fingerboards 
and acting strange. It was not it. The aim 
is to release the everyday tenses, problems 
and better and worse days. 

You were often compared to Coma band 
when you released your former albums. 
Now, I don’t hear this Coma-like music 
on the “Po nieboskłonie” album. I think 
it’s good.
I am glad. Coma was no indicator for us 
concerning what we want to do in music. 
I don’t know why we were compared to 
each other. Maybe, it happened so be-
cause at that point our music was similar. 
We regretted these comparisons, since as 
a copy of such a big band like Coma we 
had little chances to do more with our 
music. I am glad that you think that we 
had done something that was not associ-
ated directly with any other performer. 

You have new material which works 
well on a stage, so it’s worth showing 
it. In December, you had a tour on the 
Poland’s South.
Initially, it was planned to be a longer 
tour, but some of the dates were moved 
for January, and these are still a couple of 
concerts. In 2014, we will do our best to 
perform in other regions of the country. 
Maybe, not as a part of the same tour, but 
we would like to give concerts as much as 
possible and wherever it is possible. It is 
not easy for us to go in new places where 
we are unknown. We are a local band and 
we are aware of it. 

So you feel to be connected with the 
Rzeszów stage?
Of course, we are proud of it. We have 
much support from the local people who 
come to see us on the stage.●
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Intryga nie była zawiła, aczkolwiek wy-
magała nieco umysłowej i organizacyjnej 
gimnastyki. Jest On, jest Ona. On ją ko-
cha i chce spełnić marzenie pod choinkę. 
Sprezentować jej warsztaty z Matką Sma-
koterapią. Ale Matka Smakoterapia nie 
dorobiła się warsztatowych bonów/talo-
nów/zaproszeń/voucherów, jakkolwiek to 
się nazywa w związku z okolicznościami 
specjalnymi, więc… klops? Ależ skądże:

„Otóż wymyśliłem, że mógłbym 
w owej kartce napisać żonie zamiast 
życzeń i obietnic... wyłącznie numer 
telefonu, z adnotacją, że trzeba pod niego 
zadzwonić już po Świętach. Żadnych 
informacji więcej :) Żonę będzie zżerać 
ciekawość, a 27-go zadzwoniłaby pod ów 
numer i dowiedziała bezpośrednio od 
Ciebie, jaki dostała prezent…”

Czy można odmówić udziału w takiej 
cudownej małżeńskiej miłosnej intrydze? 
Nie można! Święta pożegnałam więc de-
likatnym dreszczykiem, że oto nadchodzi 
ten 27 grudnia i czas sprostać prezento-
wemu wyzwaniu. 
Małżonka dzwoni.
Ja odbieram. 
TAAAADAAAAAAAM! CO, GDZIE, JAK, 
KIEDY I W OGÓLE O CO CHODZI? 
TAAADAAAAAM! Dzień dobry! Hellou! 
Hoł hoł hoł! Dzyń dzyń! Omg! Jestem 
bombką na choince! 
Bardzo uśmiechniętą! 

Co prawda istniała subtelna niepew-
ność z tyłu głowy Matki Smakoterapii, 
iż małżonka nie uzna całej tej zabawy za 
szczególnie atrakcyjną, jednak okazała 
się zupełnie bezpodstawna. Zatem Kasiu, 
życzę raz jeszcze dobrego roku, udanych 
warsztatów z Matką Smakoterapią i gra-
tuluję męża!●

●●● IN ENGLISH

TASTE-THERAPY MOTHER, OR HOW 
I BECAME A CHRISTMAS GIFT

 
The intrigue was not that complicated, 
although it demanded a bit of mental and 
organizational gymnastics. There is a He, 
and there is a She. He loves her and wants 
to make her dreams come true for Christ-
mas. To present her with a workshop with 
Taste-therapy Mother. But Taste-ther-
apy Mother does not offer workshop 
vouchers/coupons/invitations, however 
it’s called during special occasions, so... 
bummer? Not at all!

“Well, I thought that instead of writing 
my wife wishes and promises, I could put 
in the card... only a phone number plus 
a note that she is to call there after Christ-
mas. Nothing else :) My wife will be dying 
of curiosity and finally call the number on 
the 27th of December to get to know what 
her present is directly from you...”

MATKA SMAKOTERAPIA,  

CZYLI JAK ZOSTAŁAM  
PREZENTEM 
ŚWIĄTECZNYM 

Could anyone refuse to take part in 
such a wonderful marital love intrigue? 
Definitely not! So I said goodbye to 
Christmas with a prickle of excitement 
that this 27th of December was coming 
and I was about to meet the challenge.
The wife is calling.
I answer the phone.
WHAT?! WHEN AND WHERE?! AND 
HOW’S THAT EVEN POSSIBLE?! Good 
morning! Hello! Ho, ho, ho! Jingle, jingle! 
Omg! I’m a Christmas bauble!
A smiling one!

Admittedly there was a subtle 
uncertainty somewhere in the back of 
Taste-therapy Mother’s head that the wife 
would not consider the whole fun attrac-
tive at all, but it turned out to be com-
pletely groundless. So once again, Kasia, 
I congratulate you on your husband 
and wish you a happy New Year and 
a successful workshop with Taste-therapy 
Mother!● 

● TEKST: IWONA ZASUWA

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), 
fascinated with curing with natural food, the author of cooking 
workshops focusing on the healthy eating, a mum of small 
allergy sufferer, a musician and a pedagogue. She works on the 
stage on the daily basis, for 17 years at Kayah’s. She has an unu-
sual skill of making up creative recipes despite of diet limitations 
she had to use in her cooking. Called by her Readers a Queen of 
Millet Groats. She works on the first volume of her book.

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), zafas-
cynowana leczeniem za pomocą naturalnego żywienia, autorka 
warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania, mama 
małego alergika, muzyk i pedagog. Na co dzień pracuje na scenie, 
od 17 lat u boku Kayah. Posiada niezwykłą łatwość wymyślania 
ciekawych przepisów mimo ograniczeń dietetycznych, jakie 
musiała zastosować w swojej kuchni. Przez Czytelników nazywana 
Królową Kaszy Jaglanej. Pracuje nad pierwszą częścią książki.

SMAKOTERAPIA.PL  ●  WWW.FACEBOOK.COM/SMAKOTERAPIA
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ZDJĘCIA/PHOTO: KOTY 2 
PHOTOSTORYTELLERS
MODELKA/MODEL: KASIA 
GOROL
STYLISTA/STYLIST: ANNA 
JANDURA
MAKIJAŻ/MAKE-UP: 
PATRYCJA PINDELAK
FRYZURY/HAIR: 
PRZEMYSŁAW KANIA
MIEJSCE/PLACE: DWÓR 
KOŚCIUSZKO, KRAKÓW
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 MODA FASHION

Korona/Crown: Halina Mrożek
Sukienka/Dress: Pajonk

Korona/Crown: Halina Mrożek
Sukienka/Dress: Pajonk
Spódnica/Skirt: Monika Błażusiak
Buty/Shoes: Casadei/Catwalk Zakopane

Płaszcz/Coat: Joanna Hawrot 
Sukienka/Dress: Monika Błażusiak

Sukienka/Dress: Kor@Kor/Catwalk Zakopane
Szpilki/Shoes: Casadei/Catwalk Zakopane
Korona/Crown: Łucja Zając
Pierścionki/Rings: Design F3H

Golf/Turtleneck: Justyna Chrabelska
Spódnica/Skirt: Monika Błażusiak
Buty/Shoes: Isabel Marant/Catwalk Zakopane
Korona/Crown: Paulina Nowak art&design

PHOTO  
01

PHOTO  
02

PHOTO  
03

PHOTO  
04

PHOTO  
05
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MEMORABILIA 
CONNECTED WITH 
FOREIGN BEDTIME 
SHOWS LIKE NU, POGODI!, 
THE MOOMINS AND THE 
SMURFS FOUND THEIR 
PLACE IN THE MUSEUM 
AS WELL. 

 MODA FASHION
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RAZ  
WKLĘSŁY,  

RAZ  
PŁASKI

W odpowiedzi na to ekrany kinowe 
zrobiły się jeszcze szersze i wklęsłe – dzięki 
temu zwiększyły wrażenie panoramy. 
Zaprezentowane na styczniowych targach 
CES w Las Vegas telewizory Samsung 
Curved UHD proporcje mają zupełnie jak 
ekrany kinowe (ale to akurat nic nowego), 
są też wklęsłe i oferują niesamowitą jakość 
obrazu. Mają jeszcze jedną cechę – pilotem 
można doprowadzić do tego, że się zrobią 
płaskie. Raz płaskie, raz wklęsłe w zależno-
ści od tego, co nam bardziej się podoba.  
I co wy na to ekrany kinowe? Łyso wam? ●

K
iedyś ekrany telewizorów 
były prawie kwadratowe 
i do tego wypukłe, jak 
– nie przymierzając – 
żarówka. Ekrany kinowe 
wtedy były większe (to 
oczywiste), płaskie, i – 
w proporcjach – dużo 
szersze. Z czasem ekra-
ny telewizorów zrobiły 
się najpierw mniej wy-

pukłe, później zupełnie płaskie. I zaczęły 
w proporcjach przypominać te kinowe.

 SPRZĘT EQUIPMENT

● ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE       
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SZEF KUCHNI  
POLECA J

ak zrobić świetny produkt 
z rodziny prozaicznie nazy-
wanej „artykuły gospodarstwa 
domowego”?

Najpierw inżynierowie coś 
tam wymyślają. To na ogół 

trwa. Kiedy już wymyślą, można zacząć 
produkować. Można też wynająć dizaj-
nera, żeby to, co wymyślą inżynierowie 
ubrał w ładną obudowę, tak, by nabywca 
z radością patrzył co rano w kuchni na 
swoją lodówkę, piekarnik, zmywarkę, czy, 
co tam kupi.

Większość firm na tym poprzestaje. 
Samsung poszedł dalej. Poprosił ludzi, 
którzy w kuchni spędzają naprawdę  
dużo czasu i wszystkie kwestie związa-
ne z tym miejscem traktują bardziej niż 
poważnie – Szefów kuchni nazywanych 
z francuska les chefs.

Dzięki tej współpracy powstała naj-
nowsza linia sprzętu kuchennego Sam-
sung Chef Collection.●

 SPRZĘT EQUIPMENT

● ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE       
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 FELIETON COLUMN

Mam kolegę. Mój kolega ma na imię 
Wojtek i uważa się za dobrego kierowcę. 
Nie jest to jakoś specjalnie dziwne, bo 
większość ludzi, których znam, uważa się 
za dobrych kierowców. Otóż mój kolega 
Wojtek w czasach swojej świetności kupił 
sobie używane BMW E38. Niektórzy uwa-
żają, że to była ostatnia porządna „sió-
demka”. Prawda jest taka, że wtedy, jeżeli 
BMW decydowało się na wypuszczenie 
nowej wersji swojego flagowego modelu, 
to był to samochód rewolucyjny. Są mar-
ki, którym do dziś nie udało się osiągnąć 
tego, co bawarscy inżynierowie wypuścili 
na rynek dokładnie 20 lat temu. Nie będę 
się rozpisywał, bo nie miejsce i czas na 
to. W każdym razie E38 miało bardzo 
rozbudowany komputerowy system mo-
nitorowania stanu pojazdu. Jeżeli wpisze 
się odpowiedni serwisowy kod, można 
uzyskać informacje, mnóstwo informacji: 
temperatura w różnych miejscach silnika, 
ciśnienie, prąd ładowania itd.

Mój kolega Wojtek, jadąc (zwłaszcza 
autostradą) przez cały czas te informacje 
sprawdza. I to jest trudne, kiedy się jest 
jego pasażerem.

No więc jedziemy z rozsądną prędko-
ścią 150 km/godz. Oczywiście lewym 
pasem. Wojtek sprawdza temperaturę 
oleju w misce. Coś go niepokoi, więc 
kontroluje temperaturę płynu w głowicy. 
W międzyczasie jadący prawym pasem 
samochód, po kilkusekundowym sygna-
lizowaniu zamiaru zmiany pasa zaczyna 
wyprzedzać TiR-a. Wojtek zauważa to 
w ostatniej chwili (sprawdzał temperaturę 
płynu w chłodnicy), zaczyna awaryjnie 
hamować (zasadniczo wystarczyłoby, gdy-
by wyłączył tempomat) i wydzierać się, że 
ludzie w tym kraju nie potrafią jeździć i że 
wszyscy go chcą zabić.

Kiedy znudzi się monitorowaniem pra-
cy silnika, zaczyna gmerać przy nawigacji. 
Samochód ma już swoje lata, a Wojtek nie 

ma aktualnych map, autostrady nie widać. 
Wtedy dogania wyprzedające się TiR-y, 
znowu niepotrzebnie ostro hamuje i zno-
wu pomstuje – tym razem na kierowców 
ciężarówek, że co to za pomysł, żeby tak 
ruch tamowali i jakie to niebezpieczne.

Dlaczego o tym piszę? Systemy samo-
chodowe robią się coraz bardziej skompli-
kowane. Coraz częściej wygrywają z drogą 
rywalizację o uwagę kierowcy. Co robić, 
żeby ludzie nie powodowali wypadków 
podczas wpisywania adresu w nawigację? 
Można wyposażyć samochód w sys-
tem, który za kierowcę będzie hamował 
i pilnował, by ten nie zjechał z pasa ruchu. 
Można też użyć „analogowego interfejsu”: 
mamy przycisk po wciśnięciu którego 
odzywa się żywy człowiek. Ten żywy czło-
wiek może za nas odnaleźć adres i wysłać 
go prosto do naszej nawigacji. Proste? 
Proste.

Ciekawe tylko, czy by pomogło na 
ADHD mojego kolegi Wojtka. Może by 
pomogło. Ale małe szanse. Musiałby do 
tego kupić sobie nowe BMW z systemem 
Consierge, a on E38 tak kocha.●

●●● IN ENGLISH

WOJTEK

I’ve got a friend. My friend’s name is 
Wojtek, and he considers himself a good 
driver. Which is not that strange. After 
all, most of the people I know consider 
themselves good drivers. So the thing 
is that my friend Wojtek in his heyday 
bought himself a second-hand BMW 
E38. Some claim that this was the last 
decent seven series. Truth to tell, when 
BMW decided to introduce a new version 
of their flagship model in those times, it 
was a revolutionary car. There are makes 
which even today haven’t achieved what 
the Bavarian engineers put on the market 

WOJ 
TEK  

exactly 20 years ago. I won’t write at 
length, there’s no time and place for that. 
Anyway, the E38 had a very developed 
computer vehicle condition monitoring 
system. With a special service key, one 
could get lots of information: temperature 
at various places of the engine, pressure, 
charging current etc.

While driving (especially along the 
highway), my friend Wojtek constantly 
looks at these data. Which is difficult for 
his passengers.

So we are driving at a reasonable rate 
of 150 km an hour. Of course along 
the fast lane. Wojtek checks the pan oil 
temperature. Something worries him so 
he controls the cylinder head temperature. 
In the meantime, a car driving along the 
right lane, having signalled its intention to 
change the lane, starts overtaking a truck. 
Wojtek notices that at the last moment 
(he was checking the radiator liquid tem-
perature), slams on the brakes (generally 
he could have simply switched off the 
cruise control, this would be enough) and 
starts shouting that people in Poland can’t 
drive and that everyone wants to hill him.

When he gets bored with monitoring 
the engine operation, he starts to mess 
about the navigation system. The car is 
no spring chicken, and Wojtek doesn’t 
have up-to-date maps. He can’t see any 
highway. Then he catches up with two 
trucks, one overtaking another, and once 
again brakes hard without any particular 
reason. And again fulminates, although 
this time against truck drivers, saying that 
it’s such an absurd and dangerous idea to 
block the whole traffic.

Why am I writing all that? Car systems 
are becoming increasingly complicated. 
More and more often they successfully 
compete with the road for drivers’ atten-
tion. What should we do to stop accidents 
caused by people entering addresses into 
the navigation system while driving? We 
could equip our cars with a system which 
would brake for us and check whether we 
stay on the same lane. We could use “an-
alogue interface”: after pressing a button, 
we would hear a real man speaking to 
us. This real man could find our desired 
address and send it directly to our naviga-
tion. Simple? Simple.

I wonder if it would help my friend Wo-
jtek to treat his ADHD. Perhaps it would. 
But there’s little chance of that. He would 
have to buy himself a new BMW with the 
Concierge Service. The thing is, he loves 
his E38.● 
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Marsa Alam
Miejsce to zostało stosunkowo niedawno odkryte na mapie tury-
stycznej Egiptu. Przepiękne, piaszczyste i dziewicze plaże oraz mo-
rze kryjące w sobie rzadko spotykaną różnorodność flory i fauny 
przyciągają z roku na rok coraz więcej osób. Ten położony naj-
bardziej na południe kraju kurort odwiedzany jest przez miłośni-
ków spokojnego wypoczynku i odkrywania podwodnego świata. 
Miejscowość zachwyca niezwykłą, wciąż naturalną przyrodą i ma-
lowniczymi widokami. Wraz z prężnie rozwijającą się bazą hotelo-
wą zapewnia coraz większy komfort i bogatą ofertę turystycznych 
atrakcji. Jeżeli chcielibyście zrelaksować się w Egipcie, w przyjem-
nie „leniwej” atmosferze, z dala od popularnych i powszechnie wy-
bieranych lokalizacji w Hurghadzie czy w Sharm El Sheikh, warto 
przyjechać właśnie tutaj! Wakacje w Marsa Alam zapewnią niepo-
wtarzalne wspomnienia: relaks na słonecznych plażach, nurkowa-
nie i przyglądanie się barwnemu morskiemu światu oraz obcowa-
nie z fascynującą kulturą.

Wyspa Djerba, Tunezja
Nieduża wyspa leżąca u wschodniego wybrzeża Tunezji. Według 
legendy na jej piaskach miała osiąść mityczna łódź Odyseusza 
w powrotnej drodze do domu. Bohater uległ słodkiemu smako-
wi lotosów (daktyli) i z tego powodu nazwał jej mieszkańców Lo-
tofagami – czyli zjadaczami lotosów. Przez lata wyspa była bastio-
nem spokoju i uosobieniem sielskiego, nadmorskiego stylu życia. 
To właśnie tutaj siedząc w jednej z portowych knajpek, można było 
przyglądać się codziennej pracy rybaków. Wyspa posiada ciekawą 
architekturę, łączącą wpływy arabskie oraz żydowskie. Zamiesz-
kuje tu całkiem liczna diaspora żydowska, skutkiem czego są licz-
ne synagogi, a wśród nich najsłynniejsza – Synagoga Al-Ghariba. 
Poza tym na wyspie znajdują się fenickie ruiny Meninx, budow-
le z okresu imperium osmańskiego, liczne meczety, a także grobla 
wybudowana jeszcze przez Rzymian, która połączyła wyspę z kon-
tynentem, a pomimo upływu wieków nadal jest w użyciu. Dzisiaj 
Djerba kusi luksusowymi hotelami oraz Talasoterapią wraz z licz-
nymi ośrodkami Spa. Podróż na wyspę pokaże Ci nieco inne ob-
licze Tunezji.

Wybrzeże Wschodnie, Tunezja
Region ten wraz z największymi kurortami: Hammamet, Mona-
stir, Sousse, Port el Kantaoui i Mahdia to najlepiej znany i najbar-

Wakacje z Exim Tours

Marzysz o dalekich podróżach? Chcesz przeżyć 
niezapomnianą przygodę, poznać odmienną kulturę, 
spróbować egzotycznej kuchni, zobaczyć imponujące 
zabytki i zachwycać się pięknymi krajobrazami? 
Masz to wszystko na wyciągnięcie ręki, dalekie kraje 
są bliżej niż myślisz. Wyleć wraz z Biurem Podróży 
Exim Tours z lotniska Rzeszów Jasionka! W sezonie 
Lato 2014 będziemy wspólnie latać do Marsa Alam 
w Egipcie oraz do Tunezji – do Enfidhy na Wybrzeżu 
Wschodnim oraz na Wyspę Djerba. 
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dziej rozpoznawany rejon turystyczny w Tunezji. Wielką popular-
ność zawdzięcza doskonałemu śródziemnomorskiemu klimatowi, 
szerokim i długim, piaszczystym plażom oraz stale rozwijającej się 
infrastrukturze hotelarskiej, a przede wszystkim niezliczonej ilo-
ści zabytków świata antycznego. Można znaleźć tu wiele form ak-
tywnego wypoczynku, począwszy od uprawiania licznych sportów 
wodnych, poprzez spacery uliczkami medyn, aż po udział w wy-
cieczkach fakultatywnych w najciekawsze zakątki kraju. Wyrusza-
jąc w głąb pustyni można spotkać rdzennych mieszkańców kraju – 
Berberów, odwiedzając Mahdię, stojąc na murach pirackiej fortecy 
można poczuć zawadiackiego ducha, warto także zobaczyć co zo-
stało z Kartaginy, która śmiała rzucić wyzwanie „władcom świata” 
– Rzymianom – lub oddać się kupieckiemu szaleństwu wśród wą-
skich uliczek mediny. W Tunezji na pewno nie sposób się nudzić!

Exim Tours posiada ponad 20-letnie doświadczenie w organizo-
waniu wyjazdów turystycznych. Firma jest podmiotem międzyna-
rodowym, wchodzącym w skład Exim Holding A.S., a tym samym 
jest częścią DER Touristik (grupy stworzonej przez niemiecką Gru-
pę Kapitałową REWE Group, zrzeszającą jednych z największych 
touroperatorów), co zapewnia stabilną pozycję na rynku, oraz 
daje gwarancję międzynarodowego kapitału. Biuro oferuje swo-
im Klientom szeroki wachlarz ofert. Starannie wyselekcjonowa-
ne hotele oraz wysoki standard świadczonych usług sprawiają, że 
co roku z wakacji spędzonych z Exim Tours wracają tysiące za-
dowolonych turystów.

HOLIDAYS WITH EXIM TOURS

Do you dream of long journeys? Do you want to 
experience an unforgettable adventure, learn 

a different culture, taste exotic food, see impressive 
monuments and admire beautiful landscapes? All of it is 
available for you, distant countries are closer than you 
think. Fly with Exim Tours travel agency from Rzeszów 

Jasionka Airport. In summer season 2014, we would 
fly together to Marsa Alam, Egypt and to Tunisia – to 

Enfidha on the East Coast and to Djerba Island. 

„ Przez lata wyspa była 
bastionem spokoju 
i uosobieniem sielskiego, 
nadmorskiego stylu życia.”

IN ENGLISH
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Marsa Alam
The place has been discovered as a tourist attraction of Egypt rela-
tively not long ago. Beautiful, sandy beaches and sea with a rare va-
riety of flora and fauna attract more and more tourist by year. The 
most southerly located resort is visited by the fans of calm leisure 
and discovering the underwater world. The place impresses with 
unique but still original nature and picturesque views. Together 
with a dynamically developing hotel base, it ensures more and more 
comfort as well as a rich tourist attractions offer. If you want to get 
relaxed in Egypt in a pleasant and lazy atmosphere, far from the 
popular and commonly chosen locations like Hurghada and Sharm 
El Sheikh, it’s worth coming right here! Holidays is Marsa Alam 
will give you unforgettable memories: relaxation on sunny beach-
es, scuba diving and watching the multi-color sea world as well as 
communing with fascinating culture. 

Djerba Island, Tunisia
It is a rather small island located near the eastern coast of Tuni-
sia. Legend has it that Djerba was the island where Odysseus was 
stranded on his voyage back home. The protagonist gave in to the 
sweet taste of lotus (dates) which is why he called the island resi-
dents the Lotophages that is the Lotus-Eaters. For years the island 
was the bastion of peace and embodiment of rustic, coastal life. It 
was the place where one could watch the fishermen’s work when 
sitting in one of the port eatery. The island has got interesting ar-
chitecture combining the Arabian and Jewish influences. A quite 
numerous population of Jews lives there which results in a consid-

erable amount of synagogues and among them, the most famous is 
Al-Ghariba Synagogue. Apart from it, there are Phoenician ruins 
of Meninx, the buildings from the period of Ottoman Empire, nu-
merous mosques as well as causeway built by the Romans, which 
connected the island with the continent and despite many years has 
passed it is still used. Today Djerba beckons with luxury hotels and 
Thalassotherapy together with many spas. The journey onto the is-
land would show you a different face of Tunisia. 

East Cost, Tunisia
This region together with the biggest resorts like Hammamet, Mo-
nastir Sousse, Port el Kantaoui and Mahdia are the most popu-
lar and the most recognized tourist region of Tunisia. Its popular-
ity is achieved thanks to the perfect Mediterranean climate, broad 
and long sand beaches and still developing hotel infrastructure 
and mostly innumerable amount of monuments from the ancient 
world. There is a number of ways of spending time actively begin-
ning from doing numerous water sports, through the walks along 
the streets of medina quarters to participation in optional trips to 
the most interesting places in the country. When setting off to the 
heart of the dessert, one can meet indigenous residents of the coun-
try, the Berbers. When visiting Mahdia and standing on the top of 
the walls of pirate’s fortress, one can feel a swashbuckling spirit. It’s 
also worth seeing the ruins of Cartagena which was to issue a chal-
lenge to the “masters of the world”, the Romans, or devoting your-
self to the merchant frenzy among the narrows streets of the medi-
na quarter. You definitely cannot get bored in Tunisia!

Exim Tours has over 20 year long experience in organizing the 
tourist trips. The company is an international unit which is a part 
of Exim Holding A.S., and thus a part of DER Touristik (a group 
established by the German corporate group, REWE Group which 
is an union open for the biggest tour operators), which ensures 
a stable position on the market and gives a guarantee of internation-
al capital. The agency offers its clients a vast array of offers. Care-
fully selected hotels and high standard of services cause that thou-
sands of satisfied tourists come back every year from the holidays 
spent with Exim Tours. 
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Rekordowy rok w Jasionce:  
milionowe inwestycje i 589 tysięcy 
obsłużonych pasażerów

R
zeszowskie lotnisko to już od kilku lat jeden z naj-
dynamiczniej rozwijających się portów lotniczych 
w Polsce, w którym zrealizowano i realizuje się wiele 
ważnych inwestycji. Od 2012 roku funkcjonuje tu 
nowy, obszerny i nowoczesny terminal pasażerski, 

który jest wizytówką regionu.
Rok 2013 pod znakiem inwestycji? Zdecydowanie tak! Nowe 

drogi kołowania, droga równoległa oraz droga szybkiego zejścia 
znacznie przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia naziem-
nej obsługi samolotów. Rozbudowa płyty postojowej oraz budowa 
nowej płyty do odladzania samolotów znacznie zwiększyła moż-
liwości operacyjne lotniska pod względem ilości samolotów, jakie 
Port może obsłużyć w tym samym czasie. Inwestycje te zostały zre-
alizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu „Port Lotniczy Rze-
szów – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej” to 
ponad 98 milionów złotych.

W ubiegłym roku w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” reali-
zowane były również istotne projekty przy wykonaniu, których lot-
nisko korzystało ze wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Jed-
nym z ważniejszych projektów była „Modernizacja i rozbudowa 
nawierzchni lotniskowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą za-
chodniej części Portu Lotniczego”. W ramach tego projektu wyko-
nana została modernizacja fragmentu drogi startowej na długości 
700 m. Wartość tego projektu przekroczyła 27 milionów złotych.

Lotnisko to nie tylko infrastruktura obiektowa, ale również spe-
cjalistyczny sprzęt i urządzenia. W ubiegłym roku Port realizował 
w tej materii takie projekty jak „Przebudowa i rozbudowa systemu 
oświetlenia nawigacyjnego”, „Wzmocnienie systemu bezpieczeń-
stwa lotniska”, których łączna wartość wyniosła przeszło 14 mi-
lionów złotych.

Aby zadbać o bezpieczeństwo i najwyższą sprawność działania 
maszyn pracujących na lotnisku zrealizowany został projekt „Roz-
budowa zaplecza technicznego”, którego wartość to niespełna 25 
milionów złotych, a dzięki czemu pracownicy pionu technicznego 
są w stanie odpowiednio dbać o pojazdy i maszyny wykorzystywa-
ne w pracy Portu Lotniczego.

Ukończona została także nowa wieża kontroli lotów. Obiekt 
został wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia nawigacyj-

Podsumowanie najnowszych statystyk 
rocznych na rzeszowskim lotnisku kolejny 
rok z rzędu prezentuje się rekordowo. 
W porównaniu z (także rekordowym) 
rokiem 2012, kiedy to obsłużonych zostało 
565 tys. pasażerów, rok 2013 zaowocował 
wynikiem w postaci 589 920 podróżnych. To 
najwyższy wynik w przewozach pasażerskich 
w historii rzeszowskiego lotniska, które 
miniony rok rozpoczęło z ujemnymi 
wynikami, spowodowanymi głównie przez 
niesprzyjające warunki atmosferyczne (mgły) 
oraz przedłużającą się zimę. Ubiegłoroczny 
wynik lotniska oznacza również niemal 
4,5-procentowy wzrost liczby pasażerów 
liczonych rok do roku. 
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ne i rozwiązania służące do bezpiecznego sprowadzania samolo-
tów na lotnisko, które minimalizują czas potrzebny do nawiązy-
wania łączności. Inwestycja ma podnieść poziom bezpieczeństwa 
ruchu lotniczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Budowa i wyposaże-
nie nowej rzeszowskiej wieży kontroli ruchu lotniczego jest częścią 
projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządza-
nia ruchem lotniczym” i jest współfinansowana przez Unię Euro-
pejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infra-
struktura i Środowisko. Łączna wartość inwestycji to prawie 20 
min złotych.

Stały rozwój lotniska realizowany poprzez inwestycje przyczy-
nia się do tego że Port z roku na rok obsługuje coraz więcej pasa-
żerów oraz przewozów cargo do krajów europejskich, a także poza 
kontynent.

RECORD-BREAKING YEAR IN JASIONKA: 
INVESTMENTS WORTH MILLIONS AND 589 

THOUSAND PASSENGERS SERVED

The summary of the latest year statistics concerning 
Rzeszów-Jasionka Airport turns out record-breaking 
once again. In comparison to 2012 (record-breaking 
as well) when 565 thousand passengers were served, 

2013 resulted in a score of 589 920 of passengers at the 
airport. It is the highest result in passenger flights in 
the entire history of Rzeszów-Jasionka Airport which 

started the last year with negative scores caused mainly 
by unfavorable weather conditions, mostly fogs and 

endless winter. The last year’s statistics of the airport 
means also a 4.5% increase of passenger number 

counted every year. 

Rzeszów-Jasionka Airport has been one of the most dynamical-
ly developing airports in Poland since a couple of years, where nu-
merous investments has been carried out. Since 2012, a new, spa-
cious and modern passenger terminal has been functioning here, 
which is a showpiece of the region. 

Did a year 2013 pass under the name of investments? Yes, in-
deed! New taxiways, parallel runway and rapid exit taxiway will 
definitely contribute to facilitate and speed up the aircraft ground 
handling. An extension of the apron area and a construction of 

IN ENGLISH

a new apron for de-icing of the aircrafts increased significantly the 
handling abilities of the airport in terms of a number of aircrafts 
which the airport can operate in the same time. The investments 
were carried out thanks to the funds from the EU Structural Funds 
as a part of Infrastructure and Environment Operation Programme 
for 2007-2013. The total value of the project ‘Rzeszów-Jasionka 
Airport – Extension and Modernization of Airport Infrastructure’ 
is over PLN 98 million. 

Last year, there were other important projects in Rzeszów-Ja-
sionka Airport, which were also carried out thanks to the help of 
the European Regional Development Fund as a part of the Podkar-
packie Regional Operational Programme for 2007-2013. One of 
the more important projects was “Modernization and Extension of 
the Airport Areas together with Infrastructure of the Western Part 
of the Airport.” As a part of this project, partial modernization of 
the runway on the length of 700 meters was performed. The value 
of the project was over PLN 27 million. 

Airport consists not only of a building infrastructure, but also 
of special equipment and devices. Last year, the airport carried out 
projects of this matter such as “The Alteration and Extension of 
Navigational Lighting System” and “Reinforcing the security sys-
tem of the Airport” which total value was over PLN 14 million. 

Aiming at providing safety and the highest operation efficiency 
of the machines working at the airport, a project “An Extension of 
technical base” was carried out and its value was almost PLN 25 
million. Thanks to the programme, the staff of technical section is 
able to take the appropriate care of the vehicles and machines used 
in work at the airport.

The construction of a new air traffic control tower has been fin-
ished. The facility was equipped with the most high-tech naviga-
tional devise and solutions aiming at directing the aircrafts on the 
ground which minimize the time needed to establish contact. The 
investment is supposed to raise the security level of the air traffic 
by providing the right working conditions of Polish Air Naviga-
tion Services Agency. The construction and equipment of the new 
Rzeszów air traffic control tower is part of the project “The Cen-
tre for EU Transport Projects” and is co-funded by the European 
Union from the Cohesion Fund as a part of Infrastructure and En-
vironment Programme. The total value of the investment is over 
PLN20 million.

A constant airport development is carried out through the invest-
ments makes the airport operate more and more passengers and car-
go carriers to the European countries as well as outside the conti-
nent by the year. 

INTERNET

KONTAKT / CONTACT

DOJAZD / ACCESS

PARKING / CAR PARK

SAMOCHODEM/BY CAR

AUTOBUSEM/BY BUS

TAXI/BY TAXI

www.rzeszowairport.pl

PORT LOTNICZY „RZESZÓW - JASIONKA” Sp. z o.o. 
RZESZOW-JASIONKA AIRPORT Ltd. 
Jasionka 942 
36-002 Jasionka
Tel. +48 17 852-00-81, +48 17 717-86-11
Fax. +48 17 852-07-09
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl

MPK Linia „L”–  z centrum miasta /przystanek 
usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca 
PKP i PKS/    
www.mpk.rzeszow.pl
                              
Ceny biletów: 3,60 zł/1,80 zł/2,50 zł / brak opłaty za 
bagaż

MPK Line “L” – from the city centre/a stop situated 
next to the PKP and PKS station/ www.mpk.rzeszow.pl

Ticket prices: 3,60/1,80/2,50 PLN/baggage free of 
charge
                             
MKS Żółta Linia „224” i „225” – z centrum miasta /
przystanek usytuowany na dworcu głównym PKS/ 
www.pks.rzeszow.pl
                            Ceny biletów: 4, 70 zł

MKS Yellow Line “224” and „227” – from the city 
centre/a stop situated at the PKS central station/ www.
pks.rzeszow.pl
Ticket prices: 4,70 PLN

PARKING JEST BEZPŁATNY! CAR PARK FREE OF CHARGE!

ZAMÓW TAXI: / CALL A TAXI 
Tel. +48 534 110 110 / 800 400 400 / +48 17 19622 / 
+48 17 19191
Całodobowy postój taksówek znajduje się przed 
terminalem odlotów i przylotów. Średnia cena 
dojazdu do centrum Rzeszowa wynosi ok. 50 zł. 
Możliwość płatności kartami kredytowymi.
The 24-hour taxi rank is situated in front of the 
terminal. The average price of a drive to the city 
centre of Rzeszow equals ca. 50 PLN.  
Major credit cards accepted.  

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka położony jest 10 km 
na północ od centrum miasta Rzeszowa. Dobry dojazd 
z różnych części kraju możliwy jest dzięki usytuowaniu 
lotniska w pobliżu dwóch ważnych dróg krajowych: nr 
9 Rzeszów – Warszawa oraz nr 19 Rzeszów – Lublin.
Rzeszow-Jasionka Airport is situated 10 km north from 
the city centre of Rzeszow. Good access to the airport 
is provided by two national roads no. 9 (Rzeszow – 
Warsaw) and no.19 (Rzeszow – Lublin).

Wykaz punktów  
handlowo-usługowych w terminalu: 

PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY:
• Punkt Informacji Turystycznej
• Help Desk Ryanair
• Kantor
• Wypożyczalnie Samochodów
• Relay
• One minute
• Kasa PLL LOT
• Help Desk Eurolot

I PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA
• Flying Bistro / restauracja
• Green Cafe / kawiarnia
• Air Bar Café / kawiarnia

I PIĘTRO / STREFA ZASTRZEŻONA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ sklep
• Coffee Corner/bar
• Executive  Lounge – salonik biznesowy

I PIETRO / STREFA ZASTRZEŻONA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / sklep
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / sklep

II PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA:
• Taras widokowy 
• kawiarnia Słoneczne Tarasy
• Baltona Crew Shop

A list of commercial and service  
points available at the terminal:

GROUND FLOOR / TERMINAL HALL:
• Tourist Information Point
• Help Desk Ryanair
• PLL LOT ticket office
• Exchange office
• Rent-a-Car
• Relay
• One minute
• Help Desk Eurolot

I FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Flying Bistro / restaurant
• Green Cafe / café
• Air Bar Café / café

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ shop
• Coffee Corner/bar
• Executive Lounge

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / shop
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / shop

II FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Observation deck
• Coffe Słoneczne Tarasy 
•  Baltona Crew Shop
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INTERNET

KONTAKT / CONTACT

DOJAZD / ACCESS

PARKING / CAR PARK

SAMOCHODEM/BY CAR

AUTOBUSEM/BY BUS

TAXI/BY TAXI

www.rzeszowairport.pl

PORT LOTNICZY „RZESZÓW - JASIONKA” Sp. z o.o. 
RZESZOW-JASIONKA AIRPORT Ltd. 
Jasionka 942 
36-002 Jasionka
Tel. +48 17 852-00-81, +48 17 717-86-11
Fax. +48 17 852-07-09
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl

MPK Linia „L”–  z centrum miasta /przystanek 
usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca 
PKP i PKS/    
www.mpk.rzeszow.pl
                              
Ceny biletów: 3,60 zł/1,80 zł/2,50 zł / brak opłaty za 
bagaż

MPK Line “L” – from the city centre/a stop situated 
next to the PKP and PKS station/ www.mpk.rzeszow.pl

Ticket prices: 3,60/1,80/2,50 PLN/baggage free of 
charge
                             
MKS Żółta Linia „224” i „225” – z centrum miasta /
przystanek usytuowany na dworcu głównym PKS/ 
www.pks.rzeszow.pl
                            Ceny biletów: 4, 70 zł

MKS Yellow Line “224” and „227” – from the city 
centre/a stop situated at the PKS central station/ www.
pks.rzeszow.pl
Ticket prices: 4,70 PLN

PARKING JEST BEZPŁATNY! CAR PARK FREE OF CHARGE!

ZAMÓW TAXI: / CALL A TAXI 
Tel. +48 534 110 110 / 800 400 400 / +48 17 19622 / 
+48 17 19191
Całodobowy postój taksówek znajduje się przed 
terminalem odlotów i przylotów. Średnia cena 
dojazdu do centrum Rzeszowa wynosi ok. 50 zł. 
Możliwość płatności kartami kredytowymi.
The 24-hour taxi rank is situated in front of the 
terminal. The average price of a drive to the city 
centre of Rzeszow equals ca. 50 PLN.  
Major credit cards accepted.  

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka położony jest 10 km 
na północ od centrum miasta Rzeszowa. Dobry dojazd 
z różnych części kraju możliwy jest dzięki usytuowaniu 
lotniska w pobliżu dwóch ważnych dróg krajowych: nr 
9 Rzeszów – Warszawa oraz nr 19 Rzeszów – Lublin.
Rzeszow-Jasionka Airport is situated 10 km north from 
the city centre of Rzeszow. Good access to the airport 
is provided by two national roads no. 9 (Rzeszow – 
Warsaw) and no.19 (Rzeszow – Lublin).

Wykaz punktów  
handlowo-usługowych w terminalu: 

PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY:
• Punkt Informacji Turystycznej
• Help Desk Ryanair
• Kantor
• Wypożyczalnie Samochodów
• Relay
• One minute
• Kasa PLL LOT
• Help Desk Eurolot

I PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA
• Flying Bistro / restauracja
• Green Cafe / kawiarnia
• Air Bar Café / kawiarnia

I PIĘTRO / STREFA ZASTRZEŻONA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ sklep
• Coffee Corner/bar
• Executive  Lounge – salonik biznesowy

I PIETRO / STREFA ZASTRZEŻONA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / sklep
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / sklep

II PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA:
• Taras widokowy 
• kawiarnia Słoneczne Tarasy
• Baltona Crew Shop

A list of commercial and service  
points available at the terminal:

GROUND FLOOR / TERMINAL HALL:
• Tourist Information Point
• Help Desk Ryanair
• PLL LOT ticket office
• Exchange office
• Rent-a-Car
• Relay
• One minute
• Help Desk Eurolot

I FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Flying Bistro / restaurant
• Green Cafe / café
• Air Bar Café / café

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ shop
• Coffee Corner/bar
• Executive Lounge

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / shop
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / shop

II FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Observation deck
• Coffe Słoneczne Tarasy 
•  Baltona Crew Shop
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Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... 14:00 17:45 FR1084 738

......7        16:00 19:45 FR1084 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 06:20 10:05 FR8224 738

....5..(od 04.04.2014)       16:05 19:50 FR8224 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 09:25 13:35 FR862 738

......7 (od 12.01.2014)  16:05 10:45 FR862 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. 09:35 13:15 FR7622 738

1......        10:05 13:45 FR7622 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..34.... 12:20 14:00 LH1384 CR7

12..5...7 12:25 14:05 LH1384 CR7

1234..7 (od 16.02.2014) 21:15 22:55 LH1386 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 06:40 10:15 FR3472 738

...4... 07:10 10:45 FR3472 738

.2..... 15:55 19:30 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. 06:30 10:05 FR2136 738

......7 07:45 11:20 FR2136 738

.....6. 12:20 15:55 FR2236 738

..3.... 15:50 19:25 FR2136 738

1...... 17:10 20:45 FR2136 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... 14:30 18:20 FR3202 738

.....6. 17:20 21:10 FR3202 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... 15:40 17:50 FR3121 738

.....6.    16:45 18:55 FR3121 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    11:35 14:30 K2464 DH4

.2.....    12:45 15:40 K2464 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    18:40 21:40 K2474 DH4

.2.....    19:50 22:50 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. 07:30        08:25 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 12:00 12:55 LO3801 DH4

1 2 3 4 5 6 7 16:10 17:05 LO3807 DH4

1 2 3 4 5 6 7 22:40 23:35 LO3803 DH4
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Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... (do 27.03.2014) 18:10 20:00 FR1085 738

......7 (do 23.03.2014)       20:10 22:00 FR1085 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 10:30 12:25 FR8225 738

....5..(od 04.04.2014)       20:15 22:10 FR8225 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 11:15 13:30 FR863 738

......7 14:00 16:15 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. 13:40 15:30 FR7623 738

1......        14:10 16:00 FR7623 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (od 17.02.2014) 06:20 08:10 LH1387 CR7

..3....     14:35 16:25 LH1385 CR7

12.45.7 (09.02 oraz 25.02 - 

brak rejsu)
14:45 16:35 LH1385 CR7

......7 (09.02.2014) 14:50 16:40 LH1385 CR7

.2..... (25.02.2014) 14:50 16:40 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 10:40 12:25 FR3473 738

...4... 11:10 12:55 FR3473 738

.2..... 19:55 21:40 FR3473 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. 10:30 12:10 FR2137 738

......7 11:45 13:25 FR2137 738

.....6. 16:20 18:00 FR2237 738

..3.... 19:50 21:30 FR2137 738

1...... 21:10 22:50 FR2137 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... 18:45 20:45 FR3203 738

.....6. 21:35 23:35 FR3203 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... 18:15 20:20 FR3122 738

.....6.    19:20 21:25 FR3122 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    08:00 11:05 K2463 DH4

.2.....    09:15 12:20 K2463 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    15:05 18:00 K2473 DH4

.2.....    16:10 19:05 K2473 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. 06:50      06:50 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 09:15 10:10 LO3806 DH4

1 2 3 4 5 6 7 13:40 14:30 LO3802 DH4

1 2 3 4 5 . 7 17:35 18:25 LO3808 DH4

O
D

LO
T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.02.2014 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną 
podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data 
from 05.02.2014 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 
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GDAŃSK

MAJORKA

TENERYFA

LATEM Z RZESZOWA/IN SUMMER FROM RZESZOW: 
 

BUŁGARIA – BURGAS, EGIPT – HURGHADA, MARSA ALAM, 
SHARM EL SHEIKH, GRECJA – HERAKLION, HISZPANIA – 
MAJORKA, TENERYFA, TUNEZJA – DJERBA, ENFIDHA, 
TURCJA – ANTALYA
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Inwestycje  
i Finanse

W nowym roku 
zapomnijcie o złocie
▶▶Zarobić pozwolą akcje, niekoniecznie polskie – zgodnie prognozują analitycy. 

▶▶Ale taka jednomyślność na rynkach finansowych jest zwykle niepokojąca. 

W 2014 roku warto 
zainteresować się rynkami 
europejskimi, a w dłuższym 

okresie – azjatyckimi, 
twierdzą eksperci.
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Półmetek hossy 
mamy już za sobą. 
Ale daleko do euforii 
oznaczającej schyłek 
rynku byka.

Co radzili doradcy w 2007 roku, tuż przed 
jednym z największych w historii krachów 
na giełdach? Kupować akcje. Co praw-
da między wierszami wspominali o ryzyku, 
ale wówczas nikt nie zwracał na to uwagi. 
Zdrowy rozsądek ustąpił miejsca żądzy zy-
sku. – Nic złego się nie wydarzy: gospodarka 
rośnie w tempie ponad 6 proc., a Polska zo-
stała organizatorem Euro 2012 – przekony-
wali samych siebie inwestorzy. Na rynkach 
akcji panowała euforia, akcje były drogie. 
Tak modelowo wygląda koniec hossy. Jaką 
sytuację mamy teraz? 

– Półmetek hossy mamy już za sobą. Ku-
powanie akcji nie jest już tak bardzo atrak-
cyjne jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale 
jest dosyć daleko do euforii na rynkach, któ-
ra zazwyczaj oznacza schyłek rynku byka – 
mówi Marcin Mierzwa, zastępca dyrektora 
Biura Maklerskiego Alior Banku.

Analitycy zgodnie 
twierdzą, że 2014 rok 
wciąż będzie jeszcze 
dobry dla akcji, po-
nieważ inwestycjom 
w spółki sprzyja-
ją niskie stopy pro-
centowe i ożywienie 
w gospodarce. Jed-
nak odmienne zda-
nia mają odnośnie 
do tego, które rynki 
odnotują największe zwyżki. Niektórzy eks-
perci są do warszawskiego parkietu nasta-
wieni sceptycznie. Bo po pierwsze – jest na 
nim za drogo, a po drugie – obawiają się, że 
OFE będą sprzedawać akcje, by przygoto-
wać portfele do czekającego je częściowego 
demontażu. 

Inni jednak nie przekreślają szans na za-
robek w Polsce. – W 2014 rok polska gospo-
darka będzie wchodzić pod znakiem przy-
spieszającego tempa wzrostu gospodarczego 
i ciągle niskiego tempa inflacji. To w typowej 
sytuacji środowisko sprzyjające zwyżkom 
cen akcji – przekonuje Wojciech Białek, 
główny analityk CDM Pekao. – Na począt-
ku roku czynnikiem zaburzającym może stać 
się wypadający pod koniec stycznia moment, 
w którym OFE zmuszone będą do wyzna-
czenia wartości oszczędności emerytalnych, 
które zgodnie z przeforsowaną przez rząd 
ustawą będą musiały przekazać ZUS  
– dodaje główny analityk CDM Pekao. 

Wydaje mu się, że do tego czasu ceny ak-
cji mogą pozostać na relatywnie niskich po-
ziomach (WIG niewiele powyżej 50 tys. pkt). 
Późniejsze odreagowanie w górę, trwające 
mniej więcej do końca pierwszego półrocza, 
powinno wynieść WIG do nowych cyklicz-
nych maksimów, być może w okolice szczytu 
hossy z 2007 roku (67,5 tys. pkt). 

– Portfel na 2014 rok powinien się skła-
dać w I półroczu z polskich akcji, a w II 
z niezabezpieczonych obligacji skarbowych 
USA – uważa Wojciech Białek. Wg nie-
go można oczekiwać, że w drugiej połowie 
roku kombinacja zaostrzenia polityki fiskal-
nej w Japonii i monetarnej w USA prze-
łoży się na uruchomienie (tak jak w 1997 
roku) silniej fali odpływu kapitału z rynków 
wschodzących (szczególnie azjatyckich) oraz 
ucieczki kapitału w obligacje skarbowe kra-
jów rozwiniętych i zdecydowanego umoc-
nienia dolara.

Z kolei analitycy Union Investment  
TFI pogorszenia koniunktury na warszaw-
skiej giełdzie spodziewają się w I półroczu. 
Generalnie jednak uważają, że rok 2014 bę-
dzie sprzyjał inwestycjom w akcje. – Nie-
wykluczone, że w I i II kwartale może dojść 
do weryfikacji aktualnych wycen spółek, aby 
odpowiadały osiąganym przez nie wynikom 
– mówi Piotr Minkina, ekspert z Union In-
vestment TFI. 

W ciągu roku dobrze powinny sobie 
radzić małe i średnie spółki wrażliwe na 
zmiany koniunktury w gospodarce, uważa 
Tomasz Regulski z zespołu analiz ekono-
micznych Raiffeisen Polbanku. – Nie nale-
ży jednak spodziewać się aż tak dużej skali 
wzrostu ich wycen jak w 2013 roku – dodaje.

Część analityków radzi inwestować 
głównie za granicą. – Polacy w długim ter-
minie większą uwagę powinni zwracać na 
zagraniczne rynki akcji, ponieważ na naszej 
giełdzie będziemy mieć do czynienia z po-
dażą ze strony OFE, które będą wyprzeda-
wały akcje, a nie będą ich systematycznie 
kupowały (jak dotychczas) – mówi Marcin 
Mierzwa. Jego zdaniem w 2014 roku war-
to zainteresować się rynkami europejskimi, 
a w dłuższym okresie – wybranymi rynkami 
azjatyckimi. – Banki ograniczą skup akty-
wów, jeśli w światowej gospodarce nastą-
pi wyraźna poprawa. A kiedy tak się stanie, 
to kapitał będzie odważniej płynął na rynki 
wschodzące, gdzie akcje są tanie. W krajach 
rozwiniętych trudno już znaleźć atrakcyjnie 
wyceniane firmy – mówi Marcin Mierzwa. 

Podobnego zdania jest Tomasz Regul-
ski. – Z rynków wschodzących w najbliż-
szych kwartałach prawdopodobnie dobrze 
będą sobie radzić parkiety z naszego regio-

nu, ale później do łask powinny wrócić akcje 
z największych gospodarek wschodzących, 
które obecnie zmagają się z wewnętrznymi 
problemami – uważa Regulski. I dodaje, że 
w krajach europejskich dość dużą przestrzeń 
do pozytywnego zaskoczenia mają podno-
szące się z kryzysu niektóre państwa połu-
dnia kontynentu, np. Hiszpania. 

Przy inwestycjach zagranicznych warto 
brać pod uwagę ryzyko walutowe, choć ist-
nieje możliwość nabycia produktów, w któ-
rych ryzyko to jest zabezpieczone.  
– Spodziewane w 2014 roku lekkie umoc-
nienie złotego może mieć negatywny wpływ 
na stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych, 
jednak nie na tyle istotny, by z nich rezygno-
wać – dodaje Regulski. 

 

Tyle WIG20 stracił 
od początku 

stycznia  
do 30 grudnia.

 7,05%

Giełdy na fali, a nawet pod nią

10 tys.

8 tys.

6 tys.
2.01.2013 23.12.2013

Niemiecki indeks giełdowy  
DAX (w pkt)

zmiana  
w proc.22 

100 tys.

80 tys.

60 tys.
2.01.2013 23.12.2013

Turecki indeks giełdowy  
XU100 (pkt)

zmiana  
w proc.–15 

4.01.2013 20.12.2013

Japoński indeks giełdowy 
 NIKKEI (w pkt)

zmiana  
w proc.48,5 20 tys.

15 tys.

10 tys.

10 tys.

8 tys.

6 tys.
2.01.2013 23.12.2013

Hiszpański indeks giełdowy 
 IBEX (w pkt)

zmiana  
w proc.15,5 

ŹRÓDŁO: STOOQ.PL



Inwestycje i Finanse

Z kolei Piotr Szulec, dy-
rektor ds. komunikacji inwesty-
cyjnej Pioneer Pekao Invest-
ment Management, proponuje 
korzystać z potencjału rynków 
wschodzących, ale poprzez za-
kup udziałów w firmach euro-
pejskich. – Zwracamy uwa-
gę przede wszystkim na spółki 
europejskie o dobrej kondycji 
finansowej i relatywnie dużej 
ekspozycji na rynki wschodzące 
– mówi Szulec. 

Jednak nie wszystkie rynki 
rozwijające  się będą inwesty-
cyjną gratką. Prawdopodobnie 
nadal trudno będzie zarobić w krajach, któ-
rych gospodarki oparte są na surowcach, 
czyli w Brazylii czy Rosji. – Pojawiają 
się nowe technologie, które umożliwiają 
wydobycie surowców z dotychczas nie-
dostępnych źródeł, dzięki którym rośnie 
ich podaż – mówi Mierzwa. Przykład to re-
wolucja łupkowa w USA.

– Z punktu widzenia inwestora ostatnia 
dekada należała do krajów surowcowych. 
Mowa tu przede wszystkim o wydobyciu 
metali, a także produkcji stali. Jednocześnie 
niedoszacowane zostały wartości niemate-
rialne. Tendencja ta zaczyna się odwracać 
– mówi Dominik Bekkewold, senior sales 
manager w Fidelity World-wide Investment. 
Wg niego największy wzrost odnotować 
mogą spółki posiadające własność intelek-
tualną w sektorach technologii, opieki zdro-
wotnej i usług finansowych. To one stanowić 
będą motor napędowy rynków akcji. 

Zbliżającego się przełomu na rynkach 
surowcowych nie widzi również Grzegorz 
Pułkotycki, zastępca dyrektora departamen-
tu doradztwa inwestycyjnego Domu Ma-

klerskiego BZ WBK. – Wciąż 
utrzymuje się relatywnie słaba 
koniunktura w sektorze metali 
i żywności, podczas gdy stabi-
lizuje się sytuacja ropy i gazu. 
To jeden z powodów, dlaczego 
tak słabo w porównaniu z glo-
balnym benchmarkiem MSCI 
World (indeks akcji) zachowu-
ją się rynki wschodzące, a także 
polski WIG20 (indeks najwięk-
szych spółek), w którym zna-
czący udział mają firmy surow-
cowe – wyjaśnia Pułkotycki. 

Złoto, chociaż często wska-
zywane jest przez inwestorów 

jako stały element portfela inwestycyjne-
go, w tym roku raczej nie przyniesie zy-

sków. Co więcej, cena kruszcu jeszcze 
przez pewien czas może znajdować 
się w trendzie spadkowym. – Sytuacja 

na rynku złota przypomina tę z lat 80., 
kiedy jego cena przez dwie dekady spada-
ła. Dlatego myślę, że czeka nas tu kilkuletni 
okres stagnacji – mówi Marcin Mierzwa.

Instrumentami, które w nowym roku 
będą raczej słabo się zachowywać, są polskie 
obligacje. A to ze względu na utrzymują-
cą się niską inflację, perspektywę podwyżki 
stóp procentowych dopiero pod koniec 2014 
oraz możliwe ograniczenie skali tzw. luzo-
wania ilościowego przez Rezerwę Federal-
ną USA.

Jednak nie należy całkiem rezygnować 
z instrumentów dłużnych, mimo że obecnie 
grozi im przecena. – Jej skala prawdopodob-
nie nie będzie duża, ponieważ władze mo-
netarne nie będą chciały dopuścić do nad-
miernego wzrostu długoterminowych stóp 
procentowych – uważa Tomasz Regulski. 
Podkreśla, że choć zasadne jest niedoważa-

„Sytuacja na rynku 
złota przypomina 
tę z lat 80., kiedy 
jego cena przez 
dwie dekady 
spadała. Dlatego 
myślę, że czeka 
nas tu kilkuletni 
okres stagnacji” 

– Marcin Mierzwa, 
zastępca  
dyrektora Biura 
Maklerskiego  
Alior Banku

Złoto i surowce pod kreską

2 tys.

1,5 tys.

1 tys.

2.01.2013 23.12.2013

Notowania złota (w dol. za uncję) 

zmiana  
w proc.–29 350

300

250
2.01.2013� 23.12.2013

Notowania indeksu surowcowego CRB (w pkt)�

zmiana  
w proc.–5,2 

ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

nie obligacji, to te instrumenty powinny po-
zostać składnikiem portfela zwiększającym 
stopień jego dywersyfikacji (zróżnicowania).

– Największy potencjał z bezpiecznych 
inwestycji będą miały fundusze pieniężne 
i gotówkowe, lokujące środki również w do-
brze oceniony pod kątem ryzyka dług kor-
poracyjny – uważa Minkina. 

Wśród uczestników rynku panuje dość 
duża zgodność co do tego, co może wyda-
rzyć się w 2014 roku. – Często tego typu 
zbieżność oczekiwań jest zwiastunem nie-
oczekiwanych wydarzeń, które istotnie 
wpływają na światowe rynki – ostrzega To-
masz Regulski. – Z tego względu nie należy 
zapominać o odpowiednim zdywersyfikowa-
niu portfela, które przynajmniej częściowo 
powinno uchronić przed negatywnym wpły-
wem tego typu niespodzianek. 

——  Kinga Żelazek
Jednym słowem: W tym roku warto jeszcze 
trzymać akcje, ale kiedy na rynki powróci 
euforia, najlepiej będzie je sprzedać.
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Handel Internet zdobywa kolejne przyczółki
Już nie tylko komputery i programy, ale też książki, płyty, mały sprzęt RTV i chemię Polacy kupują w internecie – wynika  
z badań przeprowadzonych dla Polskiej Rady Centrów Handlowych. Przymierzyć ciuchy i nabyć żywność wolą w realu. 
—Piotr Mazurkiewicz
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■ klasyczny sklep  ■ internet 500

30
Tyle mld zł wyniosły w 2013 roku wydatki  
Polaków w e–sklepach i serwisach aukcyjnych. 
Tempo wzrostu jest od wielu lat dwucyfrowe.

13 Tyle tys. 
sklepów 
internetowych 
działa już  
w Polsce.  
Co roku 
uruchamianych 
jest co najmniej 
1 tys. kolejnych. 

Na pewno dostanę zepsute 
pomidory – takiego argumentu, 
dotyczącego też innych warzyw  
i owoców używa większość 
sceptycznie nastawionych  
do zakupów żywności w sieci.  
To jedna z najszybciej rosnących 
części e–handlu – już warta tyle 
mln zł

Jak często Polacy kupują w sieci  
(w proc.)

Za pomocą jakiego urządzenia  
(w proc.)

„W styczniu odnotowujemy coraz większe 
obroty. Jest to zdecydowanie 
najmocniejszy miesiąc w roku – mówi 
Christian Wolf, właściciel i dyrektor firmy 
KupimyTo, zajmującej się także w Polsce 
internetowym skupem telefonów, innych 
elektronicznych gadżetów jak laptopy. 
Fala sprzedaży trwa do lutego, następnie 
stopniowo opada. Biznes wygląda 
podobnie w czasie Wielkanocy lub krótko 
po premierze nowych modeli znanych firm, 
takich jak Apple iPhone czy Samsung 
Galaxy”.

62 
PC

80
laptop

26
telefon

11
tablet

46
przynajmniej  
raz w miesiącu

28
przynajmniej 
 raz na kwartał

16
przynajmniej raz 
na pół roku

10
co tydzień

ŹRÓDŁO: KORPORACJA BADAWCZA PRETENDENT, POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

ŹRÓDŁO: KORPORACJA BADAWCZA PRETENDENT, POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

Zalety zakupów w tradycyjnych  
sklepach (w proc. odpowiedzi)
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Przewagi e–handlu (w proc. odpowiedzi)
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„Wśród respondentów silnie jest 
zakorzeniony obraz zakupów w internecie 
jako tańszych w stosunku do zakupów 
tradycyjnych. Jednak sieci handlowe nie 
stosują zróżnicowanego pozycjonowania 
cenowego pomiędzy przestrzenią offline  
a online. Ponieważ kupujący w centrach 
handlowych dokonują także częstszych 
zakupów w internecie, sklepy offline  
i online mniej konkurują o liczbę klientów,  
a bardziej o zasób ich portfeli”. 

— Radosław Knap, Polska Rada Centrów 
Handlowych

15 Tyle tys. osób  
może znaleźć  
pracę w centrach 
dystrybucyjnych 
Amazona w Polsce. 
Internetowy gigant 
pierwsze uruchomi 
już w 2014 roku. 
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Kotlety można już 
hodować in vitro, 
drukować w 3D lub robić 
ich roślinne repliki.

▶▶ „Ze wszystkich jarskich dań najbardziej lubię schabowego”. Niejeden się pod tym podpisze.

▶▶Ale żart traci sens. Idą technologie produkcji doskonałych, bezkrwawych imitacji mięsa.

Wygląda to trochę jak produkcja makaronu. 
Do maszyny o wielkości dwóch stołów ping-
pongowych – tzw. ekstrudera – trafia najpierw 
teksturowane białko soi, grochu albo łubinu, 
które zalewa się wodą i słusznie skrapia oliwą. 
Do tego trochę skrobi, spoiwa, nieco barwnika 
– i tak dobrane składniki przybierają po chwili 
formę kleistej masy za sprawą zazębiających się 
stalowych świdrów. Masę ugniata się, a następ-
nie odpowiednio podgrzewa i schładza, co na-
daje jej włókniste, mięsne właściwości. Jeszcze 
tylko formowanie w dowolne kształty i maszy-
na, w tempie pół tony na dzień, wyrzuca z sie-
bie gotowe przysmaki: sznycle, rolady, gulasze, 
klopsy. Ich skład to w przybliżeniu 70 proc. 
wody, 5 proc. tłuszczu, a 15 – białka. Prawie 
jak chudy schab. Wygląd, zapach i smak: nie 
do odróżnienia od schabu. Sposób przechowy-
wania: też jak schabu, wyłącznie w lodówce.

– Nasz cel to roślinny zamiennik mięsa, 
który jest soczysty i włóknisty, nie droższy od 
oryginału, odpowiedni dla wegetarian i alergi-
ków, ma długi okres przydatności do spożycia 
i przyjemny, mięsny smak – wylicza dr Florian 

Wild z monachijskiego Towarzystwa Fraun-
hofera, największej w Europie organizacji zaj-
mującej się badaniami na potrzeby przemysłu, 
który kierował zakończonym w ubiegłym roku 
unijnym projektem LikeMeat. Za blisko sześć 
miesięcy ma on zaowocować wprowadzeniem 
na rynek alternatywy klasy premium dla mięsa 
– takiej, która będzie je jak najwierniej odwzo-
rowywać pod względem wrażeń zmysłowych, 
choć powstanie na bazie roślin strączkowych 
i zbóż. W projekt zaangażowanych jest siedem 
krajów, trzy ośrodki akademickie i kilkanaście 
małych i średnich firm przetwórstwa żywno-
ści ze „starej” UE. Ale to tylko początek. Wild: 
– Zainteresowanie przejawiają firmy spożyw-
cze prawie z każdego kraju Europy. Szczegóły? 
Tajemnica.

Naukowiec wskazuje, że w typowym pro-
cesie ekstruzji, zachodzącym w warunkach 
niskiej wilgotności, podgrzana masa pęcznie-
je pod wpływem gwałtownej różnicy tempe-
ratur i uwalniania się pary, co zdaje egzamin 
przy wytwarzaniu chrupek, ale nie wiernych 
kopii mięsa. W procesie udoskonalonym, na 
którym opiera się LikeMeat, sojowy czy łubi-
nowy kotlet nie wychodzi z ekstrudera gąbcza-
sty i suchy, bo wilgotność w tym ostatnim jest 
wysoka, a temperatura – obniżana stopniowo. 
Umożliwia to molekułom białek formowanie 
łańcuchów. Te z kolei dają początek mięśnio-
podobnym włóknom o takiej samej teksturze 
jak udziec czy gicz.

Takie inicjatywy mają być panaceum na nie-
wydajną, drożejącą i nieprzyjazną dla środo-
wiska produkcję tradycyjnego mięsa. Już dziś 
hodowli trzody przypisuje się większy udział 
w całościowej emisji gazów cieplarnianych niż 
transportowi (patrz ramka). A jednocześnie, jak 
się prognozuje, zapotrzebowanie na mięso sko-
czy w górę o dwie trzecie do roku 2050, w związ-
ku z przybywaniem ludzi na świecie.

Mięso

jak żywe
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„Są trzy opcje. Pierwsza – wszyscy prze-
chodzimy na wegetarianizm, mało 
prawdopodobna. Druga – przymy-
kamy oczy kosztem dalszej degrada-
cji środowiska. Trzecia – robimy coś 
nowego” – przekonuje współzałoży-
ciel Google’a Sergey Brin w krót-
kim filmie na YouTube promującym 
projekt holenderskich naukowców 
z Uniwersytetu w Maastricht pod 
kierownictwem prof. Marka Posta: masową 
produkcję mięsa in vitro. Prace nad nim Brin 
wsparł finansowo.

Takie mięso od A do Z powstaje w labo-
ratoriach, bez potrzeby hodowli i uboju – przy 
czym kotlet z probówki i z rzeźni to w zało-
żeniu ten sam kotlet. Przepis na ten pierwszy 
wygląda tak: wybrać dowolne żywe i zdrowe 
zwierzę i zrobić mu biopsję mięśnia, pobiera-
jąc komórki macierzyste. Umieścić je w ciepłej 
„zupie” – odżywczym roztworze zawierającym 
aminokwasy i witaminy oraz płodową suro-
wicę bydlęcą (inaczej: krew nienarodzonych 
cieląt) – co zapewni komórkom prawidłowy 
wzrost i rozwój, tak jak wewnątrz żywego or-
ganizmu. Zamontować je na czymś w rodzaju 
rusztowania, by pomóc w uformowaniu włó-
kien mięśniowych. A tym ostatnim zorgani-
zować „gimnastykę” przez stymulację prądem 
(mięśnie trzeba ćwiczyć, żeby kotlet był sprę-
żysty, a nie wymiękły). Zlepić włókna ze sobą, 
formować (jak mielone) i smażyć. Często prze-
wracając. 

Latem zeszłego roku z inicjatywy naukow-
ców z Maastricht odbyła się publiczna kon-
sumpcja pierwszego na świecie „mielonego” in 
vitro. Przyrządzał go profesjonalny szef kuch-
ni, a jedną z dwóch osób, które zaproszono do 
skosztowania, był Josh Schonwald, dzienni-
karz i autor książki „The Taste of Tomorrow” 
(2012).  
– Smak to coś pomiędzy „niezły”, „OK”  
i „w miarę” – wspomina Schonwald. – Bardzo 
suchy, jałowy, trochę jakby jeść białkowy od-
powiednik makaronu albo ryżu bez dodatków. 
Ale tekstura jak w prawdziwym mięsie.

Idealnie być nie mogło, bo to, co jadł 
Schonwald, oprócz jajek w proszku, bułki tar-
tej oraz soku buraczanego i szafranu (dla uzy-
skania czerwonego koloru) składało się tylko 

z czystego białka. Prace nad rekonstrukcją 
tłuszczu i krwi trwają. – Jeśli mięso z laborato-
rium będzie smakować jak tradycyjne, wybiorę 
to pierwsze – deklaruje degustator.

Z danych Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Wiedniu wynika, że większość badań 
nad mięsem in vitro prowadzi się dziś właśnie 
w Holandii, w mniejszym zakresie w Norwe-
gii i USA. Za oceanem wizję produkcji takie-
go mięsa mają Gabor i Andras Forgacsowie, 
ojciec i syn kierujący firmą biotechnologiczną 
Modern Meadow, za którą stoi doświadcze-
nie Forgacsa seniora, biofizyka z Uniwersytetu 
Missouri. 

Wizja ta opiera się na technologii druku 
3D. W Modern Meadow pobrane od zwie-
rząt i namnożone komórki wprowadza się do 
wkładu drukującego w formie bioatramentu. 
Po tym, jak komórki te przybiorą określony 
kształt w procesie wydruku, naturalnie łączą 
się ze sobą, budując żywą tkankę. Zjadliwe? – 
Podsmażyłem parę kawałków na oliwie, nie-
które zjadłem z solą i pieprzem, inne bez. Nie 
jest źle, ale to jeszcze nie to samo co mięso 
– przyznaje Andras Forgacs. Udoskonalaniu 
smaku ma służyć współpraca Forgacsów z Ho-
maru Canto, mistrzem kuchni molekularnej 
i właścicielem chicagowskiej restauracji Moto. 
A wspomnianą surowicę bydlęcą firma planuje 
zastąpić algami.

Forgacs: – Nasz produkt ma tę 
zaletę nad roślinnymi replikami, że, 
zapewniając wszystkie korzyści ży-
wieniowe mięsa, eliminuje niepożą-
dane składniki. Możemy optyma-
lizować typ, jakość i ilość tłuszczu, 
dodawać witaminy. 

Osiąga się to poprzez bezpo-
średnie dodanie określonych składników do 
pożywki (wspomnianej „zupy”), w której wzra-
stają komórki, lub technikami inżynierii gene-
tycznej. Taki hamburger nie tylko nie powo-
dowałby chorób układu krążenia, ale wręcz im 
przeciwdziałał. Co więcej, mięso in vitro ozna-
cza możliwość kosztowania dań z najróżniej-
szych gatunków zwierząt, także dzikich – wy-
starczy, że oddadzą trochę DNA. – Pojedyncza 
komórka z limitem Hayflicka (maksymalna 
liczba podziałów komórkowych – red.) o war-
tości 75 może zaspokoić globalne zapotrzebo-
wanie na mięso przez rok. A dorosłe komór-
ki macierzyste pobrane od dorosłych zwierząt 
dają dziś ok. 20 podziałów – obrazuje Isha Da-
tar, dyrektor organizacji New Harvest wspiera-
jącej alternatywy dla konwencjonalnego mięsa. 

Kotlety z próbówki nie są jednak rozwią-
zaniem idealnym. Gdyby ich produkcja ru-
szyła na masową skalę (nie wcześniej niż za 
10–20 lat), elektrostymulacja szerokich połaci 
tkanki mięśniowej pochłaniałaby dużo prą-
du – szczególnie w przypadku laboratoryjnej 
hodowli całych wielkich sztuk mięsa wy-

Zwierzęta są nieekologiczne

Mięso wyhodowali 
w laboratorium 

naukowcy  
z Maastricht pod 
kierownictwem 

prof. Marka Posta. 

Tyle mld sztuk żywca ubija się co roku w skali globalnej (wg FAO).  
To 10 razy więcej niż światowa populacja ludności.

Hamburger (ok. 140 g wołowiny) oznacza zużycie 2,5 tys. l wody. Czyli tyle,  
ile mieści się w 16 typowych wannach. 

Kg wołowiny (wg ostatnich badań Uniwersytetu Wiedeńskiego) może oznaczać 
wydzielenie do atmosfery nawet 335 kg CO2. To z grubsza odpowiada pokonaniu 
1,6 tys. km autem.

70
1
1

Mięso in vitro to możliwość jedzenia najróżniejszych  
gatunków, także dzikich – bo te nie muszą już ginąć, wystarczy,  
że oddadzą trochę DNA. Żółw galapagoski, biały delfin, tygrys? 
Smacznego. 

Publiczna 
konsumpcja 

pierwszego na 
świecie 

„mielonego”  
z in vitro odbyła się 

latem zeszłego 
roku.



„Mięso  
z laboratorium jest 
równie naturalne 
jak chleb, ser czy 
jogurt. Albo piwo. 
One też powstają  
z hodowli 
komórkowych”.

Technologie
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u Vegetarische Slager” – czytamy na stronie… 
zakładów mięsnych Thijs van den Kieboom 
z Rotterdamu.

Vegetarische Slager (hol. wegetariański 
rzeźnik) to sieć sklepów „mięsnych” z kro-
kietami (4,55 euro/dwie sztuki), klopsami 
(3,80 euro/150 g) czy kiełbaskami (3,5 euro/
dwie sztuki). Wszystkie na bazie łubinu, wy-
glądają i smakują jak prawdziwe. Firma, co 
znamienne, współpracuje z kilkoma dużymi 
przetwórcami prawdziwego mięsa. – Ambi-
cją rzeźników nie jest ubój, tylko dostarcza-
nie smacznego jedzenia. Jeśli mogą osiągnąć 
ten cel bez zabijania zwierząt, są szczęśliwi. 
To jak zastąpienie konia z krwi i kości koniem 
mechanicznym – wskazuje senator Koffeman, 

współzałożyciel firmy. 
Koncern Stegeman, naj-

większy holenderski przetwór-
ca mięsa, aktywnie włączył się 
w badania prof. Marka Posta, po-
magając w ich finansowaniu. Pe-
ter Verstrate, który uczestniczył 
z ramienia firmy w tym projekcie, 
podkreśla jego potencjał komer-
cyjny („wielu ludzi uświadamia 
sobie, że dzisiejszy sposób pro-
dukcji mięsa zacznie być proble-
mem”). Firma badawcza Mintel 
przewiduje, że dobry rynek zbytu 
mogłaby zapewnić grupa „wege-

tarian z musu” – osób z zaleceniem lekar-
skim dotyczącym ograniczania cholesterolu, 
które nie musiałyby rezygnować ze swoich 
ulubionych przepisów. Isha Datar wiąże duże 
nadzieje ze zwolennikami fitnessu. Pomysł – 

zrównoważone, bezpieczne, czyste 
białko jako alternatywa dla suple-
mentów białkowych na bazie soi 
czy kazeiny. – Ta grupa stosuje naj-
bardziej wymyślne diety – mówi – 
i jest w stanie zmienić stosunek ca-
łego społeczeństwa do żywności. 

Verstrate dopuszcza, że w wy-
niku coraz ściślejszych regulacji środowisko-
wych ceny prawdziwej wołowiny mogą z cza-
sem   wzrosnąć do takiego pułapu, że ta z in 
vitro będzie o połowę tańsza. Podobny wniosek 
wyciąga Josh Schonwald. W prologu do swojej 
książki rysuje taki scenariusz: rok 2035, restau-
racja, klient ma ochotę na hamburgera. Musi  
wybrać – wersja z bioreaktora za 10 dol. czy 
z wolnego wybiegu – za 60? Schonwald: – 
Duzi przetwórcy mięsa będą musieli się zdecy-
dować. Albo koalicja z in vitro, albo opozycja.

——  Piotr Ślusarski
Jednym słowem: Technologia produkcji 
zamienników mięsa rozwija się dwutorowo  
– imitacje roślinne oraz hodowla in vitro. 

magającej niełatwej rekonstrukcji naczyń 
krwionośnych. Jak argumentuje na 
blogu Christina Agapakis, biolog 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego, ta-
kie sztuki mięsa wymagałyby budo-
wy specjalnych aparatów kurczących 
i rozkurczających je, umieszczonych 
w przepastnych „siłowniach”. Zuży-
cie energii może przekreślić jedną  
z głównych środowiskowych ko-
rzyści.

Przeszkodą jest też cena. Dziś za 
niespełna 150 g wołowiny z probówki trzeba 
zapłacić… 250 tys. euro. Wprawdzie zgodnie 
z ekspertyzą In Vitro Meat Consortium przy 
Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym 
przy efekcie skali średni koszt mięsnych syn-
tetyków można by zbić do ok. 3,3 tys. euro za 
tonę (czyli do poziomu tylko dwukrotnie wyż-
szego niż przy klasycznej produkcji drobiu), 
ale dochodzi jeszcze nieprzychylne nastawie-
nie wielu konsumentów do samej idei kotletów 
z próbek.

W badaniu Eurobarometru (2005 rok) py-
tanie „Czy zaakceptowałbyś hodowlę mięsa 
z kultur komórkowych jako alternatywę dla 
uboju trzody” zebrało przewagę odpowiedzi 
negatywnych w większości krajów UE. Sprze-
ciw najsilniejszy był na Malcie (88 proc.), a naj-
słabszy w Bułgarii (23 proc.). W Polsce „nigdy” 
odpowiedziało 58 proc. ankietowanych.

Akceptację Polaków dla udoskonalania 
żywności odzwierzęcej badali też anality-
cy z warszawskiej SGGW. „Badani odnieśli 
się dość sceptycznie do możliwości wprowa-
dzania innowacji do żywności pochodzenia 
zwierzęcego, a zwłaszcza mięsa. (…) Zdecy-
dowanie odrzucane są takie aspekty innowa-
cyjności, które wiążą się z daleko idącą inge-
rencją w naturalność żywności, zwłaszcza  
w odniesieniu do pozyskiwania surowca oraz 
jego przetwarzania” – to niektóre wnio-
ski. Badanie prowadzono w 2010 roku, ale 
trudno sądzić, by wiele się zmieniło. Wg re-
spondentów przyszłość steka czy rolady tkwi 
raczej w technologiach dnia wczorajszego 
(wolny wybieg, tradycyjne peklowanie) niż 
jutrzejszego (laboratorium).

Z drugiej strony… Isha Datar z New  
Harvest przekonuje, że mięso z laboratorium 

jest równie naturalne jak 
chleb, ser czy jogurt. Albo 
piwo: – One też powstają 
z hodowli komórkowych. 
Wyobraź sobie browar 
z ogromnymi zbiornika-
mi ze stali nierdzewnej. 
Tak samo będzie wyglądać 

Historia firmy 
Vegetarische 

Slager  
– producenta 

imitacji 
najróżniejszych 

mięs – zaczyna się 
w 2010 roku  od 
jednego sklepu  

w Hadze.

zakład wytwarzający nowe mięso, karnewar – 
mówi. To od łacińskiego słowa carne – mięso.

Poza tym już od kilku lat na niektórych ryn-
kach konsumpcja mięsa tradycyjnego 
maleje. We Francji spożycie czerwo-
nych mięs wśród dorosłych spadło 
o 15 proc. w latach 2003–2010, do 46 
g dziennie. W Polsce raczymy się nim 
średnio w ilości ok. 180 g dziennie 
(więcej niż zalecają dietetycy), choć 
spożycie wieprzowiny w zeszłym 
roku należało do najniższych od ćwierć wieku. 
W Holandii (to pierwszy kraj na świecie mający 
przedstawiciela praw zwierząt w parlamencie) 
niewiele domowych jadłospisów przewiduje da-
nia mięsne dzień w dzień. – Tylko 10 proc. Ho-
lendrów je mięso na co dzień – mówi Niko Kof-
feman, senator Partii na rzecz Zwierząt (PvdD). 
Wpisuje się to w rekomendowany przez FAO 
fleksitarianizm, czyli elastyczny wegetarianizm: 
ograniczanie apetytu na kotlety do najwyżej 0,5 
kg tygodniowo. 

Wg firmy badawczej RTS Resource świa-
towy rynek roślinnych substytutów 
mięsa w ciągu następnych pięciu lat 
urośnie o prawie 4,5 proc., osiągając 
wartość 3,5 mld euro. To szansa dla wy-
twórców tzw. analogów, ale – paradoksalnie 
– zyskać może również sama branża mięsna. 
„Zauważyliśmy coraz większe zapotrzebowa-
nie na produkty wegetariańskie (…). Posta-
nowiliśmy znaleźć te, które cechuje wysoka 
jakość, trwałość i dobry smak. Znaleźliśmy je 

Isha Datar, 
dyrektor 

organizacji  
New Harvest

Dziś firma ma ich 
kilkaset w całej 

Holandii oraz 
oddziały 

zagraniczne  
w Belgii, Finlandii, 

Niemczech  
i Portugalii. Plany 

ekspansji 
obejmują 10 

kolejnych krajów, 
od Brazylii po 

Czechy. Polski na 
razie nie.

Karnewar – tak 
nazywa się zakład 
wytwarzający 
sztuczne mięso. 
To od łacińskiego 
słowa carne.
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MUŚNIĘTE SZRONEM

YOUR PARTNER IN BE AUT Y

 Aby efekt był jak najbardziej zbliżony do makijażu 

Diora, brwi podkreśl bardzo delikatnie.  Wzmocnij 

je miękką kredką Clarins Eyebrow Pencil nr 03 Soft 

Blonde, kładąc nacisk przede wszystkim na dolną 

linię brwi. 

 Jak stworzyć charakterystyczne srebrne 

kreski? Połącz płyn do aplikacji cieni  

Inglot Duraline z cieniem w proszku Inglot 

Pure Pigment Eye Shadow 23 (niczym 

farbę) na dłoni i dopiero po bardzo dokład-

nym wymieszaniu zdecydowanym ruchem 

namaluj pędzelkiem 25P trzy kreski na oku. 

Osoby, które mają mniej wprawy, powinny 

oprzeć rękę na łokciu. Dzięki temu ręka jest 

zdecydowanie bardziej stabilna,  

co znacząco ułatwia rysowanie kresek. 

 Kończąc makijaż oka, najpierw wytuszuj 

mascarą Rouge Bunny Rouge rzęsy 

dolne. Dopiero gdy wyschną, pomaluj 

rzęsy górne. 

 Makijaż warto wykonać techniką odwró-

coną.  Polega ona na tym, że jako pierwsze 

jest malowane oko, a potem brwi.

 Na górną powiekę (na jej nieruchomą 

jak i ruchomą część) starannie nałóż 

najpierw dość cienką warstwę korek-

tora Giorgio Armani Cosmetics, High 

Precision Retouch 01, a dopiero na nią 

delikatnie połóż cielisty cień SENSAI.

 
1  SENSAI 

Loose Powder Translucent, 
Lekki puder o neutralnym 
odcieniu. W połączeniu  
z podkładem gwarantuje 
jedwabisty, nieskazitelny  
i naturalny wygląd, 20 g,  
nr 388361, 199 zł 
2  Rouge Bunny Rouge 

Znacząco Podkreślający 
Tusz do Rzęs Wszech- 
obecność, 5,5 ml,  
nr 761887, 119 zł 
3  Clarins 

Eyebrow Pencil, 03 Soft 
Blonde, kredka do brwi, 
1,3 g, nr 423656, 55 zł 
4  Inglot 

Pure Pigment Eye Shadow 
nr 23, intensywne  
pigmenty do powiek, 
dostępne w wielu  
kolorach, nr 587165
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Srebrne graficzne kreski na powiekach to hit. Powieki 
wyglądające na subtelnie muśnięte szronem zachwyciły 
obserwatorów pokazów Christiana Diora. Wzbudziły 
zainteresowanie nie mniejsze niż same kreacje mistrza. 
Pozorny minimalizm wywołał maksymalny efekt.  
Zgodnie z tezą, że mniej znaczy więcej. Jak stworzyć tak 
spektakularny makijaż?

GŁÓWNA MAKIJAŻYSTKA 

W SIECI PERFUMERII 

DOUGLAS. AUTORKA 

MAKIJAŻU DLA 

STEWARDES LOT-U.

2

3

1

 
 Obrysuj usta białą  

kredką NYX eyeliner 906  
i pomaluj je pomadką  
Giorgio Armani Cosmetics, 
Lip Maestro 504. 

 

 Na oczyszczoną skórę nanieś podkład 

Mleczna Akwarela Rouge Bunny Rouge, 

omijając okolice oczu. 

 Następnie nałóż korektor Giorgio Armani 

Cosmetics, High Precision Retouch 01 pod 

okiem. Omieć twarz pudrem transparent-

nym SENSAI Loose Powder Translucent,   

omijając okolice oczu. 



MUŚNIĘTE SZRONEM

YOUR PARTNER IN BE AUT Y

 Aby efekt był jak najbardziej zbliżony do makijażu 

Diora, brwi podkreśl bardzo delikatnie.  Wzmocnij 

je miękką kredką Clarins Eyebrow Pencil nr 03 Soft 

Blonde, kładąc nacisk przede wszystkim na dolną 

linię brwi. 

 Jak stworzyć charakterystyczne srebrne 

kreski? Połącz płyn do aplikacji cieni  

Inglot Duraline z cieniem w proszku Inglot 

Pure Pigment Eye Shadow 23 (niczym 

farbę) na dłoni i dopiero po bardzo dokład-

nym wymieszaniu zdecydowanym ruchem 

namaluj pędzelkiem 25P trzy kreski na oku. 

Osoby, które mają mniej wprawy, powinny 

oprzeć rękę na łokciu. Dzięki temu ręka jest 

zdecydowanie bardziej stabilna,  

co znacząco ułatwia rysowanie kresek. 

 Kończąc makijaż oka, najpierw wytuszuj 

mascarą Rouge Bunny Rouge rzęsy 

dolne. Dopiero gdy wyschną, pomaluj 

rzęsy górne. 

 Makijaż warto wykonać techniką odwró-

coną.  Polega ona na tym, że jako pierwsze 

jest malowane oko, a potem brwi.

 Na górną powiekę (na jej nieruchomą 

jak i ruchomą część) starannie nałóż 

najpierw dość cienką warstwę korek-

tora Giorgio Armani Cosmetics, High 

Precision Retouch 01, a dopiero na nią 

delikatnie połóż cielisty cień SENSAI.

 
1  SENSAI 

Loose Powder Translucent, 
Lekki puder o neutralnym 
odcieniu. W połączeniu  
z podkładem gwarantuje 
jedwabisty, nieskazitelny  
i naturalny wygląd, 20 g,  
nr 388361, 199 zł 
2  Rouge Bunny Rouge 

Znacząco Podkreślający 
Tusz do Rzęs Wszech- 
obecność, 5,5 ml,  
nr 761887, 119 zł 
3  Clarins 

Eyebrow Pencil, 03 Soft 
Blonde, kredka do brwi, 
1,3 g, nr 423656, 55 zł 
4  Inglot 

Pure Pigment Eye Shadow 
nr 23, intensywne  
pigmenty do powiek, 
dostępne w wielu  
kolorach, nr 587165
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Srebrne graficzne kreski na powiekach to hit. Powieki 
wyglądające na subtelnie muśnięte szronem zachwyciły 
obserwatorów pokazów Christiana Diora. Wzbudziły 
zainteresowanie nie mniejsze niż same kreacje mistrza. 
Pozorny minimalizm wywołał maksymalny efekt.  
Zgodnie z tezą, że mniej znaczy więcej. Jak stworzyć tak 
spektakularny makijaż?

GŁÓWNA MAKIJAŻYSTKA 

W SIECI PERFUMERII 

DOUGLAS. AUTORKA 

MAKIJAŻU DLA 

STEWARDES LOT-U.

2

3

1

 
 Obrysuj usta białą  

kredką NYX eyeliner 906  
i pomaluj je pomadką  
Giorgio Armani Cosmetics, 
Lip Maestro 504. 

 

 Na oczyszczoną skórę nanieś podkład 

Mleczna Akwarela Rouge Bunny Rouge, 

omijając okolice oczu. 

 Następnie nałóż korektor Giorgio Armani 

Cosmetics, High Precision Retouch 01 pod 

okiem. Omieć twarz pudrem transparent-

nym SENSAI Loose Powder Translucent,   

omijając okolice oczu. 



1

2

3

6

10

11

1  Barbara Hofmann 
Pędzel do różu 4S,  
nr 720225, 54,90 zł  
2  Barbara Hofmann 

Pędzel do korektora18P,  
nr 720229, 12,90 zł 
3  Barbara Hofmann 

Pędzel do podkładu 16P,  
nr 720223, 32,90 zł  
4  Clarins 

Ombre Minérale, mineralny 
trwały cień do powiek, 2 g, 
Nude nr 02, nr 700627, 89 zł 
5  Inglot 

Duraline, płyn umożliwiający 
aplikację cieni do powiek,  
nr 587461, 20 zł 
6  Rouge Bunny Rouge 

Mleczna Akwarela, podkład 
minimalizujący niedoskonałości 
cery, 29 ml, nr 328788, 229 zł 
7  SENSAI  

Silky Highlighting Powder,  
lekki puder rozświetlający,  
5 g, nr 388369, 189 zł 
8  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Lip Maestro nr 504, pigment  
do ust, 6,5 ml, nr 717863, 145 zł 
9  Giorgio Armani  

Cosmetics 
High Precision Retouch, korektor, 
który tuszuje niedoskonałości  
i cienie pod oczami, 4,4 ml,  
nr 657309, 189 zł 
10  Bobbi Brown  
Shimmer Blush Pink Coral nr 03, 
róż, 4 g, nr 397671, 115 zł 
11 NYX 
Slim Eye Pencil nr 906, miękka 
kredka do podkreślania  
konturów oczu i ust, 2 g,  
nr 404808, 19,90 zł
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NOWY MAGAZYN „DOUGLAS” W WERSJI NA TABLET I IPHONE
JUŻ DO POBRANIA

Douglas Magazyn PL

DOTKNIJ  
NOWEGO W YMIARU 

MAGAZYNU „DOUGL AS”
SPRAWDŹ INTERAKTYWNE MATERIAŁY NIEDOSTĘPNE W WERSJI DRUKOWANEJ!



MIEDŹ AWANSUJE

EKSPERT: MAKIJAŻYSTKA  

DOUGLAS  

Pozornie nieszlachetna miedź zdobywa salony. Z koloru towarzyszącego awansuje 

na dominujący. Metaliczna odmiana miedzianego smoky eyes uwodzi luksusem 

i ekskluzywnym połyskiem. Kusi miłośniczki niezobowiązującego, ale dobrze 

pojętego blichtru. Wielkomiejski szyk i rozmach. Wydaje się wręcz stworzony  

na wyjątkowej klasy raut. 

 Następnie wzdłuż linii rzęs kredką 

Collistar Matita 01 namaluj cienką czarną 

kreskę na dolnej i górnej powiece.  

W dolną powiekę wetrzyj miedziany 

odcień dla zabezpieczenia kreski przed 

rozmazywaniem. 

 Wytuszuj rzęsy mascarą  IsaDora  

Build-Up Extra Volume Mascara. 

 Pod oko nanieś korektor SENSAI. Na 

policzki i strefę T połóż podkład Giorgio 

Armani Cosmetics Maestro nr 3. Całość 

utrwal pudrem transparentnym Rouge 

Bunny Rouge. Kości policzkowe delikatnie 

muśnij różem Bobbi Brown Coral nr 3.

 Na całą powiekę ruchomą pędzlem  

nr 18P nałóż bazę pod cienie SENSAI. 

 Następnie od nasady rzęs aż po łuk 

brwiowy pędzlem nr 11P nanieś  matowy 

beżowy cień Rouge Bunny Rouge. 

 Dla zintensyfikowania koloru na ruchomą 

powiekę nałóż odrobinę korektora pod oko 

i jeszcze w mokry produkt wgnieć miedzia-

ny kolor, omijając wewnętrzny kącik oka. 

 Aby spojrzenie miało więcej blasku,  

w wewnętrzny kącik nanieś cień Bobbi 

Brown w kolorze różu. Beżowym cieniem  

omieć  łuk brwiowy. 

 Dla podkreślenia ust obrysuj jedynie 

ich kontur naturalnym kolorem i dodaj 

im delikatnego naturalnego blasku  

za pomocą nawilżającego błyszczyku. 

 Brwi podkreśl cieniami  

z palety cieni Bobbi Brown.

1  Bobbi Brown 
Shimmer Wash Eye  
Shadow nr 8, cienie do 
powiek, 2,5 g, nr 767578, 
115 zł 
2  Rouge Bunny Rouge 

Długotrwałe cienie 
do powiek Kiedy Ptaki 
Śpiewają, Cygańska 
Jemiołuszka, 2 g, 
nr 729019, 105 zł  
3  Collistar  

Kredka do oczu Collistar 
Matita 01,1,2 ml, 
nr 128778, 55 zł 
4  SENSAI 

Concealer, korektor 
maskujący cienie wokół 
oczu, 2,6 ml, nr 388049, 
159 zł 
5  SENSAI  

Eyelid Base, nawilżająca  
i utrwalająca baza  
pod cienie do oczu, 
6,5 ml, nr 424414, 129 zł 
6  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Eyes to Kill Intense  
Eyeshadow nr 5, cień do 
powiek, nr 558762, 155 zł  

YOUR PARTNER IN BEAUT Y
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 ZOBACZ  
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MIEDŹ AWANSUJE

EKSPERT: MAKIJAŻYSTKA  

DOUGLAS  

Pozornie nieszlachetna miedź zdobywa salony. Z koloru towarzyszącego awansuje 

na dominujący. Metaliczna odmiana miedzianego smoky eyes uwodzi luksusem 

i ekskluzywnym połyskiem. Kusi miłośniczki niezobowiązującego, ale dobrze 

pojętego blichtru. Wielkomiejski szyk i rozmach. Wydaje się wręcz stworzony  

na wyjątkowej klasy raut. 

 Następnie wzdłuż linii rzęs kredką 

Collistar Matita 01 namaluj cienką czarną 

kreskę na dolnej i górnej powiece.  

W dolną powiekę wetrzyj miedziany 

odcień dla zabezpieczenia kreski przed 

rozmazywaniem. 

 Wytuszuj rzęsy mascarą  IsaDora  

Build-Up Extra Volume Mascara. 

 Pod oko nanieś korektor SENSAI. Na 

policzki i strefę T połóż podkład Giorgio 

Armani Cosmetics Maestro nr 3. Całość 

utrwal pudrem transparentnym Rouge 

Bunny Rouge. Kości policzkowe delikatnie 

muśnij różem Bobbi Brown Coral nr 3.

 Na całą powiekę ruchomą pędzlem  

nr 18P nałóż bazę pod cienie SENSAI. 

 Następnie od nasady rzęs aż po łuk 

brwiowy pędzlem nr 11P nanieś  matowy 

beżowy cień Rouge Bunny Rouge. 

 Dla zintensyfikowania koloru na ruchomą 

powiekę nałóż odrobinę korektora pod oko 

i jeszcze w mokry produkt wgnieć miedzia-

ny kolor, omijając wewnętrzny kącik oka. 

 Aby spojrzenie miało więcej blasku,  

w wewnętrzny kącik nanieś cień Bobbi 

Brown w kolorze różu. Beżowym cieniem  

omieć  łuk brwiowy. 

 Dla podkreślenia ust obrysuj jedynie 

ich kontur naturalnym kolorem i dodaj 

im delikatnego naturalnego blasku  

za pomocą nawilżającego błyszczyku. 

 Brwi podkreśl cieniami  

z palety cieni Bobbi Brown.

1  Bobbi Brown 
Shimmer Wash Eye  
Shadow nr 8, cienie do 
powiek, 2,5 g, nr 767578, 
115 zł 
2  Rouge Bunny Rouge 

Długotrwałe cienie 
do powiek Kiedy Ptaki 
Śpiewają, Cygańska 
Jemiołuszka, 2 g, 
nr 729019, 105 zł  
3  Collistar  

Kredka do oczu Collistar 
Matita 01,1,2 ml, 
nr 128778, 55 zł 
4  SENSAI 

Concealer, korektor 
maskujący cienie wokół 
oczu, 2,6 ml, nr 388049, 
159 zł 
5  SENSAI  

Eyelid Base, nawilżająca  
i utrwalająca baza  
pod cienie do oczu, 
6,5 ml, nr 424414, 129 zł 
6  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Eyes to Kill Intense  
Eyeshadow nr 5, cień do 
powiek, nr 558762, 155 zł  
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1   Bobbi Brown  
Shimmer Blush Pink Coral 
nr 03, róż, 4 g, nr 397671,  
115 zł 
2  Clarins 

Natural Lip Perfector, 
błyszczyk do ust, Reflet 
Corail nr 02, nr 287931, 
67 zł 
3  Clarins  

Konturówka do ust,  
Nude nr 03, 1,3 g,  
nr 423734, 55 zł 
4  Bobbi Brown 

Brow Kit, cienie do brwi 
nr 02, 3 g, nr 672877,  
219 zł 
5  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Maestro Fusion Foundation, 
podkład korygujący 
niedoskonałości skóry, 
nr 704458, 315 zł  
6  Rouge Bunny Rouge 

Nieskazitelny puder  
Drogocenny Aksamit,  
Piano Forte, 12 g,  
nr 279298, 175 zł  
7  IsaDora 

Build-Up Extra Volume 
Mascara, tusz do rzęs  
ekstra wydłużający  
i pogrubiający, 12 ml,  
nr 366264, 59,90 zł
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EQUIP YOUR SKIN.



EQUIP YOUR SKIN.



Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM 
RZESZÓW-JASIONKA



MALE HERO

Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

Atakujących maili. Mieć moment dla siebie – prawie niemożliwe. 
Wyłączyć się z takiego życia. I być. Po prostu. Takim momentem jest 
podróż. Lot samolotem. Ucieczka. Wyłączona komórka to jedyna dziś 

opcja na spokój. Jak inspirująco dopełnić ten czas? Ja wiem.
Świetni bohaterowie opisani wprost, po męsku, genialna fotografia, 

prostota i klasa, to coś, za co czytelnicy „Malemena” pokochali  
ten prawdziwie polski magazyn. Teraz wybrane fragmenty towarzyszyć 

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Olivier Janiak

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga



3

KOMAN

Bluza Nenukko, spodnie COS

MALE HERO

KOMAN
Jacek

POZA ŚWIATEM

tekst Grzegorz Kapla
zdjęcia Monika Kmita

Pierwsze wspomnienie? Ma cztery lata. Siedzi w teatrze 
pośród setek innych dzieci. Przerażonych, bo nad sceną, na miotle 

zawieszonej na stalowej linie przelatuje czarownica. 
Boi się, bo to naprawdę straszna czarownica. Jednak zarazem 

wcale się nie boi. Bo wie, że to przecież mama. 

A
ty, Jacusiu, pewnie też będziesz aktorem? – przy-
jaciele mamy i taty zadawali mu to pytanie przy 
każdej okazji. Jeśli oboje rodziców masz w teatral-
nej branży, to okazji nie brakuje. 

– Nie, nie będę – Jacek budował w sobie przekonanie, że 
trzeba być innym. Nie wiedział kim, ale jak to mówiła 
mama, w sprawie aktorstwa zdecydowanie „był w poprzek”. 
Teatr znał od kołyski. Od dnia, kiedy mama popchnęła wro-
ta zabytkowego budynku w samym centrum starego Bielska 
i wniosła go do środka. Teatr wzorowany na gmachu opery 
wiedeńskiej był jak zamek pełen tajemnic. Ojciec pracował 
z bielską trupą od 1950 roku. Mama przyjechała dwa lata 
później. Kiedy miał pięć lat, Jacek był już starym bywalcem. 
„Pana Twardowskiego” widział ze 30 razy. Tata grał w tym 
przedstawieniu Diabła. Pod koniec pierwszego aktu zostawał 
sam na scenie i dzieci rzucały mu na scenę cukierki. Jeszcze 

zanim zapaliły się światła, Jacek pędził za kulisy, bo wiedział, 
że tata Diabeł zjawi się tam z kieszeniami pełnymi słodyczy. 
– Jeszcze jedno wspomnienie zostało mi z Bielska. Koń. 
Grał pewnie w czymś w rodzaju „Konika Garbuska” i kie-
dy był na scenie w odpowiednim świetle, byłem pewien, że 
to żywy koń. Ale kiedyś spotkałem go za kulisami. Patrzę: 
papier mâché, z którego łuszczy się farba, a ja stoję i wiem, 
że dziś wieczorem na scenie ten koń znowu będzie żywy. 
– To było życie w bogatym, bujnym świecie.
– Nie wiem, czy bogatszym niż inne.
– Znajomość z Konikiem Garbuskiem i Diabłem, który 
przynosi cukierki, trudno zestawić z życiem tych, którzy 
mieli przed oczami tylko szarość komuny.
– Przecież jeśli masz cztery czy pięć lat i wyobraźnię, to 
szpulka nitki może stać się w twoich rękach magiczną stud-
nią bez dna. 
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Miał sześć lat, kiedy ruszyli w podróż. Wylądowali w Ko-
szalinie. Może nie było to najpiękniejsze miasto świata, ale 
przynajmniej zamieszkali w przedwojennej kamienicy, jedy-
nej z całej pierzei, jakiej udało się przetrwać wojnę. Ściany 
pokryte były liszajem wyprysków po odłamkach. Wydłu-
bywali z bratem te odłamki i bawili się w strzelanego. Nie-
długo. Jakiś rok, bo reżyser Jan Maciejowski ściągnął Ko-
manów do Szczecina. 
– Dziś aktorzy pracują w wielu teatrach naraz, bo w jednym 
mieście dogrywają jeszcze sztukę sprzed dwóch sezonów, 
w drugim grają na bieżąco, a w jeszcze innym mają próby 
do kolejnego przedstawienia. I jeszcze coś robią „gościnnie” 
w czwartym. W czasach moich rodziców było inaczej, bo 
cała trupa jechała za swoim dyrektorem. 
I tak Szczecin stał się najważniejszym miastem w życiu 
Jacka. W tym sensie, że to miasto, w którym przezywasz 
wiele pierwszych rzeczy. Było otwarte, piękne, egzotycz-
ne. Siadywał na Wałach Chrobrego pod budynkiem Teatru 
Dramatycznego i słuchał, jak mewy zwołują się na zachód 
słońca. I było prawie jak nad morzem. To tam odważył się 
na to, żeby eksplorować samemu nieznane miejsca. I mieć 
na Starówce swoją bandę, która będzie się tłukła z bandą 
z Niebuszewa. 
– Byłem za mały, żeby być łobuzem, ale moi koledzy to cza-
sem… cóż… obrabiali Szwedów. 
Wpadał do teatru między podwieczorkiem i kolacją, żeby 
zobaczyć, jak tego wieczora idzie znajomym mamy, a oni 
w podzięce pytali go potem, czy się namyślił i jednak zo-
stanie aktorem. 
– Ja jednak trwałem w uporze, bo ojcowie, wujkowie, starsi 
bracia moich kolegów ze szkoły byli marynarzami i tylko 
moi rodzice grali w teatrze. I właśnie w tamtym czasie wte-
dy po raz pierwszy pomyślałem o Australii. Nie, żeby tam 
mieszkać, ale żeby ten ląd zobaczyć. 
Wszystko przez lekcje esperanto. Żeby praktycznie wykorzy-
stać naukę tego języka, nawiązywało się korespondencyjne 

kontakty z całym światem. Jacek dostawał listy z Australii. 
Latem przyszła nawet paczka zza oceanu. Rozwinął. I nie 
mógł uwierzyć. Kto wie, może to właśnie on był pierwszym 
polskim dzieckiem, które miało prawdziwy bumerang? Po-
biegł na stadion. Rzucił. 
– Wracał?
– Wracał. A niedawno kupiłem synowi bumerang i ten ja-
koś nie wraca. 
Najwyraźniej w tym z paczki był zaklęty aborygeński duch. 
Duch ciągnął go raczej w morze niż na deski teatru. Wyższa 
Szkoła Morska stoi tuż obok teatru. No i szkoły. 33. Liceum. 
Z okien widok na port. Na fizyce patrzył w okno, a tam ma-
rynarze z workami na grzbiecie szli w kierunku nabrzeży.
Pojechał w inną stronę. Rodzice spakowali cały dobytek 
i przenieśli się do Łodzi. Siedem teatrów, szkoła filmowa, 
niesamowita, twórcza aura. Zupełnie go to nie przekonywa-
ło. Po wielkim, kosmopolitycznym Szczecinie miasto Łódź 
wydawało się Jackowi prowincjonalną dziurą pełną tekstyl-
nych sklepów. W 1974 roku Andrzej Wajda zrobił „Ziemię 
obiecaną”, Łódź odnalazła własną tożsamość, a Jacek Ko-
man zdecydował się na studia w szkole filmowej. 
– To dzięki Wajdzie? 
– Nie. Zobaczyłem na świadectwie stopnie z matematyki 
i z fizyki. Nie dawały szans na miejsce na technicznej uczel-
ni. Także na WSM.
– A więc miałeś zupełnie inne motywacje niż te, które – 
zdaje się – dominują obecnie.
– Tak? A jakie dominują?
– No, żeby być sławnym. Wygrać „Taniec z gwiazdami”, 
„X Factor” albo zdobyć miejsce w jakimś serialu…
– A niektórym nie chce się nawet męczyć kilku lat w szkole 
i od razu idą na castingi…
Jacek, zanim zagrał w „Lekarzach”, zaśpiewał w oscaro-
wym „Moulin Rogue”, zagrał z Nicole Kidman w „Austra-
lii”, z Nicolasem Cage’em w „Ghost Riderze”, z Danielem 
Craigiem w „Oporze”, z Clive Owen’em w „Ludzkich dzie-
ciach”, a Evan McGregor wpada na koncerty VulgarGrad – 
rockowego bandu, z którym Koman śpiewa songi rosyjskich 
łobuzów. Zadebiutował jednak, na długo zanim pomyślał 
o aktorstwie. Jakoś na przełomie 1971 i 1972 roku Teatr Te-
lewizji realizował w Łodzi „Wesele Figara” de Beaumarcha-
isa. Rodzice Jacka dostali tam role, ale reżyser wciąż szukał 
chłopaka, który by zagrał Cherubina.
 – Szukają kogoś takiego jak ty – mama zadzwoniła do Jac-
ka z próby w telewizji.
– Za ile? – odburknął, bo wtedy chciał być przecież mary-
narzem i do aktorstwa miał stosunek pragmatyczny. 
Mama się obraziła, ale suma była konkretna, więc zagrał. 
Na planie spotkali się z Hanką Mikuć. Cztery lata później 
byli na aktorstwie na jednym roku. 
– No i w szkole się okazało, że to zawód, który budzi 
pragnienia.
– Czyli?
– No, żeby grać, żeby szukać, żeby próbować nowych 
rzeczy.
Po szkole pojechał do Bielska-Białej, do teatru, który znał 
z dzieciństwa. Konika Garbuska nie było już za kulisami, 
ale polubił od nowa miasto, które pozwalało mu w pół 

– Nie, nie myślałem, 
co by było, gdybym zagrał 
w „Vabanku” czy „Seksmisji”… 
Cenzurowałem sobie 
myślenie, bo po 
drugiej stronie globu 
było mi naprawdę ciężko
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godziny rzucić wszystko i jeździć na nartach w Szczyr-
ku. Albo latem wędrować z całą trupą od schroniska do 
schroniska, żeby usiąść przy drewnianym stole i próbować 
nowe teksty. 
A potem przyszedł czas na film. „Bezpośrednie połącze-
nie”, filmowy debiut Juliusza Machulskiego. Wkrótce po-
tem Machulski wziął się za „Vabank” i został najbardziej 
ukochanym reżyserem po tej stronie żelaznej kurtyny, ale 
Jacek już tam nie zgrał. Już był po drugiej stronie świata. 
– Nie, nie myślałem, co by było, gdybym zagrał w „Vaban-
ku” czy w „Seksmisji”… Cenzurowałem sobie myślenie, bo 
w tym czasie po drugiej stronie globu było mi naprawdę 
ciężko. Nie było pracy, jakiejkolwiek pracy, bo ludzie zabi-
jali się o byle jakie miejsce w fabryce. I rodzina w kryzysie. 
Nie mogłem wtedy sobie pozwolić na myśli, że gdybym zo-
stał, grałbym u Machulskiego. To nie dałoby mi żyć. Więc 
nie myślałem. Myślałem, jak sobie poradzić z każdym ko-
lejnym dniem. 
Do Austrii wyjechali z bratem i przyjaciółmi. Planowali 
to od miesięcy w całkowitym sekrecie. Odkąd zrozumieli, 
że festiwal „Solidarności” nie będzie trwał wiecznie i że jeśli 
kurtyna się zatrzaśnie, to na wieki wieków amen. 
– Wyjeżdżałem do przyjaciół do Holandii, byliśmy z ro-
dzicami w Jugosławii i zrozumiałem, że nie mógłbym żyć 
w niewoli, w kraju, z którego nie ma żadnej drogi. To mnie 
przyprawiało o zawał. I chyba to był główny motyw, oba-
wa, że skończę w klatce, z której nie będę mógł nawet łapy 
wysunąć. A przecież miałem ogromną tęsknotę za egzotyką, 
za tym, żeby poznać, jak żyją inni ludzie. 
W lutym 1981 roku pożegnali się z rodzicami na dworcu 
w Koluszkach. Płakali, a śnieg padał gęsty i mokry. Wiedeń 
przyjął ich zimny. 
Ośrodki dla uchodźców były pełne, musieli sobie poradzić 
sami – na emigracyjną falę już się nie załapali. 
Zamieszkali na budowie. Rozwijali śpiwory, kiedy ekipa bu-
dowlana kończyła pracę, zwijali je przed pierwszym mura-
rzem. Starania o przesiedlenie do Australii trwały dziesięć 
miesięcy. Dostali bilet w jedną stronę i gwarancje socjalu. 
Do dziś ma paszport z australijską wizą dla uchodźców. Po-
kazuje ją czasem dzieciom i bardzo im się ta wiza podoba. 
Wylądowali w Perth, a dziesięć dni późnej generał ogłosił 
stan wojenny. 
– Klatka się zatrzasnęła. Wiedzieliśmy, że na długo. Ten 
obraz naszych staruszków na mrozie w Koluszkach mu-
siał pozostać za wszystko. Myśleliśmy, że rozstaliśmy się 
na zawsze.
Wrócił, kiedy tylko było można. W 1991 roku. Był biedny 
jak mysz kościelna, ale napisał projekt warsztatów teatral-
nych w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz zrobił tłumaczenia 
kilku polskich dramatów. Projekt dostał akcept rządu au-
stralijskiego, a Jacek zdobył budżet na bilet do Polski. 
Po przyjeździe, choć mówił po angielsku lepiej niż połowa 
Polaków, nie bardzo sobie radził z akcentem z antypodów. 
Więc czytał. Czytał wszystko, co wpadło mu w ręce. A po-
tem zapisał się na studia. 
– To był efekt kompletnej desperacji, bo fizyka zabloko-
wała mi kiedyś drogę na Wyższą Szkołę Morską, a posze-
dłem na takie studia! Kupiłem sobie kilka podręczników dla 

pierwszego roku. Zoologia, biologia człowieka, chemia, fizy-
ka. Przez wstęp do fizyki przebrnąłem w dwie godziny ob-
łożony słownikami. Wstęp nie był długi. Ot, jedna strona. 
Było ciężko, ale trwał.
– Żeby półtora roku walki nie poszło na marne?
– Nie, to nie była walka. Nie było lekko, był pot, sporo 
potu, ale walka nie. To była ta sama droga, którą musiał 
przejść każdy na emigracji. 
– Tu bym się nie zgodził – postanowiłem postawić na swo-
im. – Przecież gdyby miała ci wystarczyć praca na budowie, 
to nie zakładałbyś teatru. Nie chodzi o to, żeby być za gra-
nicą, ale żeby za granica być sobą. 
– Sobą można być, pracując na budowie. 
– Ale ty posmakowałeś przecież teatru przed wyjazdem. 
– Tak… to prawda. Było nas troje aktorów. Jedno praco-
wało w nieruchomościach, drugie tylko dorywczo, ja mia-
łem pracę w barze i na dodatek układałem kafelki. Trawiło 
nas, żeby grać, nakręcaliśmy się nawzajem. I kiedy dołączył 
czwarty, Australijczyk, zgadaliśmy się, że zakładamy teatr. 
Zart Theatre. Właściwie Teatr Żart. Ale ten Zart po an-
gielsku też brzmiał świetnie. Z – art. Jak skończona sztuka. 
Spotykali się jak na tajnych kompletach, szukając przestrze-
ni pomiędzy zajęciami i obowiązkami, bo przecież wszy-
scy mieli dzieci. Spotykali się po domach, a bywało że i na 
przystankach. Napisali wniosek o dotację. I pracowali nad 
Mrożkiem. 
– Dotację z ministerstwa kultury dostaliśmy niespodziewa-
nie dla samych siebie. Mieliśmy pieniądze, żeby wynająć ja-
kieś pomieszczenie na próby i nawet trochę dla siebie, żeby 
w czasie prób nie układać glazury, tylko grać…
W 1987 roku wynajęli salę na cztery tygodnie i wystawili 
trzy jednoaktówki Mrożka, grając po osiem spektakli ty-
godniowo. Jacek Koman i Krzysztof Kaczmarek wrócili do 
zawodu. 
Pierwszego dnia mieli obawy, czy w ogóle ktoś przyjdzie 
poza kolegami z pracy. Ale przyszło sporo ludzi. Australij-
czycy wiedzieli, kim był Mrożek. 
– Wrażenie zrobiła scenografia, bo akcja jednej z tych histo-
rii toczy się na tratwie, scenograf, mój brat Tomek, wymy-
ślił, żeby tratwę zawiesić na amortyzatorach od ciężarówki. 
Więc tratwa stale się kołysała. My po próbach byliśmy przy-
zwyczajeni, ale widzom robiło się od tego niedobrze. 
W ten sposób Jacek został w Australii marynarzem. 
Po zakończeniu sezonu szkoła teatralna w Perth zaprosiła 
ich z tym spektaklem do siebie. 
Odnieśli sukces. Jacek poszedł za ciosem. Ruszył w tour-
née po zachodniej Australii z innymi teatrami. Miał pensję 
i noclegi w hotelach. 
– Byłem aktorem, choć nie porzuciłem układania glazury 
jeszcze przez jakiś czas. Dopiero po trzech latach powie-
działem sobie „koniec”. Jestem aktorem i nie robię niczego 
innego, choćbym miał paść z głodu. 
Przeniósł się do Melbourne i zaczął pracować z Janem Pier-
re’em Mignonem z Australian Nouveau Theatre. Grupa ak-
torów z różnych miejsc świata po bardzo różnych szkołach. 
Dało mu to ogromnie dużo doświadczenia. Coraz więcej 
pracował w teatrze. Pojawiał się w filmie. Czasami nawet 
śpiewał. 
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– Nauczyłem się w szkole filmowej, bo to było w programie. 
Zdarzało mi się czasami zaśpiewać coś w teatrze, na przy-
kład Azdaka w „Kaukaskim kole kredowym” Brechta czy 
w „Operze za trzy grosze”. Ale to nie było moje śpiewanie, 
przecież śpiewały postacie, które grałem. Musiało minąć 
jeszcze sporo czasu, zanim zacząłem śpiewać ja. Śpiewać to, 
co lubię swoim głosem, a nie głosem swojej postaci. Sław-
nego reżysera Baza Luhrmanna poznał przy okazji sesji do 
plakatu teatralnego Australian Nouveau. Baz ją produko-
wał. Cztery lata później zaprosił Jacka wraz z grupą innych 
aktorów, żeby pogadać o scenariuszu, nad którym pracował. 
Chciał kręcić musical. Wielką historię miłosną, która przy-
pomni światu o tym gatunku kina. Miał nosić tytuł „Mo-
ulin Rouge”. Plan był taki, że zaśpiewa tam José Feliciano, 
ale Jacek od pierwszego czytania scenariusza miał pewność, 
że to najbardziej naładowany emocjami moment w całej hi-
storii. Do tego świetna piosenka. „Roxanne”. Ostrzył sobie 
pazury, że ją zaśpiewa, ale nie miał śmiałości, żeby zapytać. 
W tak olbrzymim przedsięwzięciu obrócić producencką ma-
chiną nie sposób. Ale kiedyś po próbach tanga zaśpiewał so-
bie ten kawałek pod prysznicem. Dla samego siebie. 
– Dużo pary, to leczniczo wpływa na struny głosowe i moż-
na różnych rzeczy próbować, więc trochę pojechałem i usły-
szał to nasz reżyser muzyczny. Spadł z krzesła. A kiedy wy-
szedłem, usłyszałem: „Weź, weź, zaśpiewaj to jeszcze raz”. 
Zaśpiewałem. I od tego momentu był moim ambasadorem. 
– Po tym filmie byłeś gwiazdą.
– Czy ja wiem? Przecież mam taką charakteryzację, że sam 
z trudem mogę rozpoznać siebie.
– To znaczy, że ta rola nie miała żadnego przełożenia? 
– Miała, no przecież że miała. Zagrałem u Baza po raz ko-
lejny. I jeszcze kolejny. Więc to się potoczyło pewnym ryt-
mem. I myślę, że bez „Moulin Rogue” nie byłoby mojego 
zawodowego powrotu do Polski.
Rola w „Kochaj i tańcz” była łudząco podobna do jego ży-
ciowej przygody: choreograf, który wyjeżdża za granicę, 

żeby pracować z Bazem Luhrmannem… Ale zespół miałby 
niezależnie od tego kroku, choć bez wątpienia dzięki „Mo-
ulin Rouge” nabrał pewności siebie jako wokalista. 
VulgardGrad to zespół, z którym Jacek śpiewa pieśni rosyj-
skich łobuzów z czasów przed rewolucją. Wydawałoby się, 
że to karkołomny pomysł. Nie w warstwie muzycznej, bo to 
znakomita muzyka, ale teksty po rosyjsku muszą być w Au-
stralii szalenie egzotyczne. 
– Kiedy zaczęliśmy próbować pierwsze dziesięć piosenek, 
nie spodziewałem się, ile czasu zajmuje opanowanie tych 
kilku utworu do takiego stopnia, żeby na 100 proc. zaśpie-
wać je na koncercie. 
Sądził, że takie próby potrwają jeszcze z rok, a potem za-
grają w osiedlowej bibliotece dla jakiejś grupki emeryto-
wanych seniorów rosyjskiego pochodzenia, kiedy pewnego 
dnia usłyszał: 
– My jesteśmy gotowi, a co z tobą?
– Jak to, co ze mną?
– Za tydzień gramy. 
To był trudny koncert. Mały klub, bez estrady, stał na tym 
samym poziomie co publiczność i musiał patrzeć w oczy 
wszystkim 35 osobom, które przyszły na koncert. 
Może muzycy przewidywali, jaka będzie reakcja, ale Jacek 
zupełnie się nie spodziewał tego szaleństwa. 
– No i znowu musiałem się odwołać do swoich aktorskich 
doświadczeń, bo nie jestem to do końca ja, gram znowu 
jakąś rolę, ale jednak to rola, którą sam sobie wymyśliłem. 
I lubię ten rodzaj kontaktu z ludźmi, jaki daje muzyka. 
Wszystko, co ma ta postać, pochodzi ode mnie, bo to ja 
wymyśliłem ten kostium, ten język, tę tematykę bandycką, 
ale jednak honorową… Tak naprawdę ja to zaśpiewałem so-
bie kiedyś pod prysznicem. 
– A twój powrót do Polski? – pytam. – Dlaczego wracasz? 
W Australii grasz, śpiewasz, masz rodzinę…
– I czasami mam wielką przestrzeń, kiedy pojadę do in-
terioru i śpię pod gołym niebem przy ogniu albo pływam 
w oceanie, wychodzę na plażę i wiem, że nie ma tu niko-
go w promieniu 50 km. Jakaś część mnie, ta, która w bó-
lach rodziła się w Australii, nie umiałaby bez niej żyć. Ale 
i do Polski mocno mnie ciągnie. Przyjeżdżam tu tak często 
, jak tylko to jest możliwe. Najpierw to były nostalgiczne 
wycieczki, ale coraz aktywniej włączam się tutaj w życie 
i w takim rozkroku naprawdę się spełniam. To, kim jeste-
śmy, kształtują nasze doświadczenia i nasz charakter. Nasza 
pamięć emocjonalna. A to część warsztatu aktora. Urodzi-
łem się i wychowałem w Polsce, dzięki temu na antypodach 
rozpoznają i doceniają moją inność. Jednak z drugiej strony 
australijska część mojego życiorysu pozwala mi, że to, co 
mam do zaproponowania jako aktor w Polsce, też okaże się 
specyficzne. Czy może niepospolite? I ja po prostu chcę to 
sprawdzić. 

Starania o przesiedlenie 
do Australii trwały dziesięć 
miesięcy. Dostali bilet 
w jedną stronę i gwarancje 
socjalu. Do dziś ma 
paszport z australijską 
wizą dla uchodźców.







 Uwolnij się od codzienności
Zrelaksuj się z ukochaną osobą w Sheraton Sopot Hotel,  
Conference Center & Spa.
Śniadanie podamy Wam do łóżka a czas wymeldowania  
przesuniemy do godziny 16:00.
Wszystko po to, by umilić wam wspólnie spędzone chwile.
Bo życie jest lepsze, gdy je z kimś dzielimy.

Dowiedz się więcej na www.sheraton.pl/sopot lub zadzwoń 58 767 1600
 

Uwolnij się od codzienności

Pakiet romantyczny  
pobyt we dwoje już od 

310PLN 
za osobę

      za dobę

©2012 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Preferred Guest, SPG, Sheraton i ich logo są znakami 
towarowymi  firmy Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., lub jej filii. Więcej informacji na stronie www.sheraton.com/sopot


