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JAK SIĘ PEWNIE DOMYŚLASZ, CHCIAŁBYM 
POROZMAWIAĆ O...
Lataniu?

BLISKO. O LATACH. MAM ZNAJOMYCH 
DZIENNIKARZY, KTÓRZY LUBIĄ ZACZYNAĆ 
WYWIAD OD PYTANIA „JAK ŻYĆ?”. JA MAM 
INNE: JAK ŻYŁEŚ PRZEZ OSTATNIE 30 LAT?
Na szczęście żyłem szybko. Powiem ci 
szczerze – trzy dychy śmignęły tak, że 
aż mnie to przeraziło. Uświadomiłem to 
sobie przed rokiem. HEY zaprosił mnie 
na swój benefis z okazji 20-lecia istnienia 
zespołu do Szczecina. Gadaliśmy sobie 
i nagle do mnie dotarło: „kur..., za rok 30 
lat na scenie mam!”. Rzuciłem sobie to ja-
koś luźno, ale w kilku miejscach ten temat 
został podjęty. Przez to stopień uświado-
mienia tego był coraz poważniejszy.

30 LAT TEMU, KIEDY PO RAZ PIERWSZY 
STAWAŁEŚ NA SCENIE...
…były kartki na wszystko...

A MNIE NIE BYŁO NA ŚWIECIE. A MIMO 
TEGO, KIEDY BYŁEM W OGÓLNIAKU TO 
KATOWALIŚMY Z KUMPLAMI PIOSEN-
KI PIDŻAMY PORNO NA ROZORANYCH 
GITARACH AKUSTYCZNYCH PRZY PIWIE. 
JESTEŚ ŚWIADOMY TEGO, JAKIE PIĘTNO 
ODCISNĄŁEŚ NA – NOMEN OMEN – MOJEJ 
GENERACJI? PODEJRZEWAM, ŻE W KAŻ-
DYM LICEUM KTOŚ WCIĄŻ TE PIOSENKI NA 
GITARZE KATUJE.
Takie historie do mnie docierają, więc 
jakąś świadomość mam. Było ich na tyle 
dużo, że można by pokusić się o stwier-
dzenie, że była to jakaś prawidłowość. 
Może nie powszechna, raczej niszowa, ale 
prawidłowość. Nasi fani nigdy nie byli 
większością w szkołach. Ja w ogólniaku 
kumplowałem się z dwoma kolegami i to 
wszystko. Byliśmy na tyle inni od reszty, 
że nie pasowaliśmy. W tych wszystkich 
kontaktach, które mamy z ludźmi, stara-

my się nie być pozamykani, rozmawiamy 
z fanami i często opowiadają nam o sobie. 
Nasz zwolennik to najczęściej dziewczy-
na między 17 a 23 rokiem życia. To one 
najczęściej znajdują coś bliskiego sobie 
w naszej twórczości.

PIDŻAMA PORNO SIĘ TERAZ REAKTYWUJE. 
WYKONAWCY CZĘSTO CYNICZNIE WYKO-
RZYSTUJĄ TAKIE ZAGRANIA: ROZWIĄ-
ZUJEMY ZESPÓŁ, ALE TERAZ JESZCZE 
ZAGRAMY POŻEGNALNĄ TRASĘ, POTEM 
WYDAMY „THE BEST OF...”, A W PRZY-
SZŁYM ROKU TRASĘ Z OKAZJI JUBILEUSZU 
PIERWSZEJ PŁYTY.
Taka jest prawda i to działa. Żeby 
sprzedać koncert musisz coś wymyślić. 
W Polsce najbardziej sprzedają się rzeczy 
ostateczne, więc mówienie, że coś robisz 
po raz ostatni jest marketingowo wskaza-
ne. Było kilka takich przypadków, kiedy 
skorzystałem ze słowa „ostatni” promując 
swoje koncerty. Jubileusze wzbudzają 
znacznie mniej emocji. Żyjemy w świe-
cie marketingowej wojny, każdy chce 
zabiegać o swoją publiczność. Nie mam 
nic do ukrycia i otwarcie mówię, że mając 
świadomość tego, co może być dla ludzi 
atrakcyjne, korzystam z tego. Pidżama też 
była przez długi czas chowana na czarną 
godzinę. Powiedzmy sobie, że taka czarna 
godzina trochę zaczęła obowiązywać. 
Chcę spróbować, zobaczyć jak będzie.

CZARNA GODZINA GRABAŻA. ŁADNIE BRZMI.
Nie jesteśmy w awangardzie zmian, nie 
my wyznaczamy trendy. Tym zajmują 
się już zupełnie inni artyści i zupełnie 
innych ludzi do siebie przyciągają. Kto 
inny stanowi teraz większość. Parę lat 
temu muzyka rockowa była na szczycie, 
była najbardziej pociągającym zjawi-
skiem. Teraz akcenty zostały mocno 
przesunięte na pop. To nam, starym 
dziadom, się w głowie nie mieści, że ktoś 
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– Słuchaj, będzie płyta „Grabaż 30”, bo Grabażowi mija w tym 
roku 30 lat działalności artystycznej – usłyszałem w słuchawce. 
30 lat? Już? Facetowi, który nieodmiennie kojarzy mi się 
z czasami liceum? Czy Krzysztof „Grabaż” Grabowski, lider 
Pidżamy Porno i Strachów na Lachy, jest świadomy piętna, jakie 
odcisnął na mojej generacji?

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI   FOT.: SŁAWOMIR NAKONECZNY
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może powiedzieć „rock'n'roll to syf, pop 
jest lepszy”. Za naszych czasów takiego 
gościa można było zabić argumentami, 
glanem czy czymkolwiek. To była jakaś 
zjawa z księżyca. Teraz to my jesteśmy 
zjawami, bo wyciągamy gitary i gramy 
stare, rock'n'rollowe piosenki. Młodzież 
tego nie kuma. To pierwsze pokolenie 
od czasów Hitlerjugend, które głosuje 
na prawicę i pierwsze od niepamiętnych 
czasów, które nie słucha rock'n'rolla. 

KIEDY 1987 ROKU ZAKŁADAŁEŚ PIDŻAMĘ 
TO WYOBRAŻAŁEŚ SOBIE, ŻE TO MOŻE SIĘ 
TAK POTOCZYĆ? ŻE W 2014 ROKU BĘDZIESZ 
SIEDZIAŁ Z MAŁOLATEM W FAJNYM HO-
TELU I UDZIELAŁ MU WYWIADU Z POZYCJI 
GWIAZDY ROCKA?
Mówienie w Polsce o gwieździe rocka 
to nabijanie się ze starszej osoby. Chcę, 
żebyś miał świadomość tego, że się 
ze mnie nabijałeś. Kiedy zakładałem 
Pidżamę miałem tyle lat, że bez obcia-
chu myślałem, że jestem kur** genialny! 
Wiedziałem, że prędzej czy później to się 
musi zacząć, bo ludzie nie są aż tak głupi, 
żeby nie dostrzegać i nie doceniać tego co 
robię. To była praktycznie jedyna myśl, 
która mnie przy tym trzymała. Pidżama 
istniała trzy lata. Po tych trzech latach 
bezskutecznych prób przebijania się zre-
zygnowałem, poddałem się, wywiesiłem 
białą flagę, zszedłem ze sceny. Zacząłem 
pracować w mediach. Byłem dzienni-

karzem muzycznym w radio, spikerem. 
Przez pięć lat w ogóle się nie zajmowałem 
czynnie muzyką, z małym incydentem 
udzielania się w hip-hopowym składzie 
Lavina Cox. Słuchałem dużo, ale graniu 
powiedziałem dość. Akurat skończyłem 
studia, byłem bez roboty. Jako zespół 
wpadliśmy w dołek niemożności. To 
musiało nastąpić i nastąpiło. Dopiero po 
pięciu latach zagraliśmy pierwszy koncert 
jako Pidżama. Ale ani przez moment nie 
zwątpiłem w swoją genialność – w swoim 
mniemaniu oczywiście. Feedbacki ze 
strony fanów, że te nagrania, któreśmy 
po sobie zostawili, są dla nich ważne 
i chodzą po całej Polsce, to był jeden z sy-
gnałów, że może warto by odkopać topór 
wojenny i znów pójść na wojnę, znów 
pójść w góry wysokie, stanąć na scenie. 
Do tego się dołożył Paweł Dunin-Wąso-
wicz i szereg innych osób. To wszystko 
znalazło swój finał w postaci nowo-sta-
rego składu, z którym ruszyliśmy grać. 
Gdybym nie był sobą i patrzyłbym na 
siebie to stwierdziłbym, że ten człowiek 
nie ma absolutnie jakichkolwiek podstaw, 
by być gwiazdą rocka. On do muzyki się 
w ogóle nie nadaje, ponieważ jest amu-
zyczny z założenia!

CO TO ZNACZY?
Nie rozróżniam tonu od półtonu, nie 
znam żadnej nuty, jestem absolutnie aryt-
micznym gościem i nie umiem śpiewać.

CHCĘ, ŻEBYŚ MIAŁ 
ŚWIADOMOŚĆ TEGO, 
ŻE SIĘ ZE MNIE NABI-
JAŁEŚ. KIEDY ZA-
KŁADAŁEM PIDŻAMĘ 
MIAŁEM TYLE LAT, ŻE 
BEZ OBCIACHU MY-
ŚLAŁEM, ŻE JESTEM 
KUR** GENIALNY! 
WIEDZIAŁEM, ŻE 
PRĘDZEJ CZY PÓŹ-
NIEJ TO SIĘ MUSI 
ZACZĄĆ, BO LUDZIE 
NIE SĄ AŻ TAK GŁUPI, 
ŻEBY NIE DOSTRZE-
GAĆ I NIE DOCENIAĆ 
TEGO CO ROBIĘ. 
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NIE MOŻESZ BYĆ ARYTMICZNYM GOŚCIEM 
WYSTĘPUJĄC NA SCENIE...
Uwierz, że mogę! (śmiech) Teraz mój 
stopień zaawansowania muzycznego jest 
na tyle spory, że mam przynajmniej tego 
świadomość. Ale wiesz, młodość ma 
swoje prawa. Jedną z jej najfajniejszych 
cech jest bycie bezczelnym. Ja byłem 
bezczelny. Z drugiej strony strasznie 
przeżywałem to, że nie umiem śpiewać, 
że jestem cienki i moje umiejętności są 
niewystarczające. Kiedy zszedłem ze 
sceny z Pidżamą to 40% decyzji stanowiła 
frustracja z powodu tego, że nie wycią-
gam i nie daję rady. 5 lat zajęło mi dojście 
do wniosku: „ch*j, że nie umiesz śpiewać. 
Masz inne atuty. Pier*ol to, że nie umiesz 
śpiewać i rób swoje. Bo jesteś genialny!”.

JAK PODCHODZIŁEŚ DO KONCERTU W JA-
ROCINIE, KTÓRY ZOSTAŁ ZAREJESTROWA-
NY NA DVD?
To była dla mnie makabra. Tak się na-
kręciłem... Rzuciłem myśl, że może jakieś 
świętowanie 30-lecia. Wymyślenie idei 
zajęło nam 30 sekund. Regularnie gram 
koncerty, więc przez długi czas myśla-
łem, że wezmę ten z marszu. Ale ludzie 
się jakoś dziwnie nasadzili na niego, jak 
na jakieś wielkie wydarzenie. Przestra-
szyłem się, czy sprostam. Mając gotowy 
scenariusz bałem się, czy nas nie zjedzą. 
Miałem jakąś sporą depresję przez to, 
traciłem głos co chwilę. Stres mnie zżerał.

TO BYŁO DUŻE WYDARZENIE.
Było, ale radości mi nie dało żadnej. 
Oglądałem DVD raz, na kiepskim sprzę-
cie, fragmenty, które nie były sklejone 
w całość. Widać, że mam spinkę jak przy 
kupie. Od któregoś momentu się tylko 
kurde modlę, żeby to już się skończyło, 
żebym już sobie poszedł. Ja to widzę, bo 
znam siebie. Widziałeś to nagranie?

WIDZIAŁEM. SĄ TAM BARDZO EMOCJONAL-
NE MOMENTY. 
Są fajne momenty – fajny moment jest 
z Kaśką, fajny z Damianem Lange, 
z Muńkiem... Jest kilka takich miejsc, 
które będę lubił zawsze. 

ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE NOSOWSKA POMYLIŁA 
TEKST?
Oczywiście, każdy pomylił. Nawet ja 
w sztandarowym utworze „Pasażer” 
z***bałem. Skompilowałem pierwszą 
zwrotkę z drugą i nagle się dziwię: „już 
śpiewam na na na na?!” (śmiech).  

 IN ENGLISH

GRAVEDIGGER’S RAINY DAY 

– Listen, a new record is com-
ing, it will be called „Grabaż 30” 
(Gravedigger 30), because this year 
Grabaż (Gravedigger) is celebrating 
the 30th anniversary of his artistic 
activity – that’s what I heard on the 
phone. 30th anniversary? Already? 
That guy whom I continuously 
associate with my high school 
times has already been present 
onstage for 30 years? Is Krzysztof 
„Grabaż” Grabowski, the front-man 
of Pidżama Porno and Strachy na 
Lachy, aware of the imprint that he 
has stamped on my generation?  

I THINK THAT YOU ALREADY KNOW THAT 
I WOULD LIKE TO TALK ABOUT...
Flying?

ALMOST. ABOUT YEARS THAT FLY BY. I HAVE 
MANY FRIENDS JOURNALISTS WHO LIKE TO 
BEGIN THEIR INTERVIEWS BY ASKING THE 
QUESTION „HOW TO LIVE?”. I HAVE A DIF-
FERENT QUESTION: HOW HAVE YOU BEEN 
LIVING FOR THE LAST 30 YEARS?
Luckily I’ve been living quickly. I will tell 
you honestly – these thirty years flew so 

quickly that I even got scared. It was last 
year that I realised it. HEY invited me to 
Szczecin to play at their jubilee organised to 
celebrate the 20th anniversary of the band’s 
existence. We were tal king and suddenlz 
I realised: „damn it..., in a year I will be 
celebrating 30th anniversary of being on-
stage!”. I said it light-heartedly but a couple 
of people took up the subject. That way the 
level of realisation became more serious.

30 YEARS AGO, WHEN I MADE YOUR FIRST 
APPEARANCE ONSTAGE...
…well, we paid with coupons for 
everything...

AND I WAS NOT BORN YET. BUT DESPITE 
THAT WHEN I WAS IN HIGH SCHOOL WE USED 
TO PLAY THE SONGS OF PIDŻAMA PORNO 
ON AND ON, USING OUR ALMOST BROKEN 
ACOUSTIC GUITARS AND SIPPING BEER. ARE 
YOU AWARE OF THE IMPRINT THAT YOU HAVE 
STAMPED ON MY GENERATION? I SUPPOSE 
THAT IN EACH OF POLISH HIGH SCHOOLS 
THERE IS A GUY OR TWO WHO CONTINUE 
PLAYING YOUR SONGS ON GUITARS.
I hear such stories from time to time so 
I am aware of that imprint. And I have 
heard so many similar stories that you 
can say there was a kind of wave related 
to our music, and young people really 
got attracted to it. Maybe it was not a na-
tional trend, it was rather niche-like, but 
it was a trend. Our fans have never been 
a majority in schools. Me for example, 
I had one or two friends in high school 
and that’s all. We were different that the 
others to such an extent that we didn’t fit. 

In all our contacts that we have with 
people we try to be as open as possible, 
we do not close ourselves, we talk to 
our fans and they often tell us about 
themselves. Our typical fan is most often 
a girl between 17 and 23 years of age. 
These girls most often find in our music 
something close to their hearts.

PIDŻAMA PORNO IS REACTIVATING ITSELF. 
MUSICIANS OFTEN USE SUCH SITUATIONS IN 
A CYNICAL WAY, SAYING: WE ARE DISSOLVING 
THE BAND BUT BEFORE THAT WE WILL PLAY 
A GOOD-BYE TOUR AND AFTER THAT WE WILL 
PUBLISH „THE BEST OF...”, AND NEXT YEAR 
WE WILL PLAY A TOUR TO CELEBRATE THE 
ANNIVERSARY OF OUR FIRST RECORD.
That’s true and this strategy works. In or-
der to sell a concert you have to figure out 
some sort fo strategy. Poland is a place 
where things that are “last” sell best. So 
if you say that you are doing something 
for the last time – that’s good marketing. 
There were a couple of times when I used 
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the word „last” when promoting my con-
certs. Anniversaries trigger less emotions. 
We are living in a world of marketing 
battle where everyone wants an d has to 
strive to attract its audiences. I have got 
nothing to hide, I say openly that being 
aware of what might be attractive to peo-
ple I use it to sell concerts and records. 
For a long time Pidżama Porno was being 
saved for a rainy day. Let’s say that now 
the rainy day has come. I want to try and 
see what’s gonna happen.

GRAVEDIGGER’S RAINY DAY. SOUNDS NICE.
We are not the avant-garde of changes, we 
do not create the trends. Other artists do 
this work and they attract totally different 
people that we do. Other people are in 
majority now. A couple of years ago rock 
music was on top, it was the most popular 
musical phenomenon. Now most of the 
attention falls on pop music. It is beyond 
our – old guys’ imagination - that some-
one can say „rock'n'roll sucks, pop is bet-
ter”. When we were younger you could kill 
the author of that statement with a load of 
arguments, a boot or anything else. Such 
a person was like an alien from the moon. 
Now we are aliens because we take out our 
guitars and we play old rock'n'roll songs. 
Teenagers don’t get it. It’s the first genera-
tion since Hitlerjugend that votes for right-
wing party and first generation since ages 
that does not listen to rock'n'roll. 

WHEN YOU STARTED PIDŻAMA PORNO IN 
1987, DID YOU IMAGINE THAT YOUR LIFE 
WILL DEVELOP THE WAY IT DID? THAT IN 
2014 YOU WILL BE SITTING WITH A YOUNG 
BLOKE IN A NICE HOTEL, GIVING AN INTER-
VIEW FROM A LEVEL OF ROCK STAR?
If you are using the phrase - a rock star 
– in Poland you are actually making fun 
of an older guy. I want you to realise that 
you were making fun of me by saying that. 
When I was setting up the band Pidżama 
Porno I was so young, that without any 
hesitation I thought to myself  that “I am 
a fu**ing genius”! I knew that sooner or 
later my career will be rolling smoothly 
because the people are not stupid and 
they had to realise that what I am doing 
is worth attention. This was the main 
and the only thought that kept me going. 
Pidżama lasted for three years. After these 
three years of struggling in vain to get 
through I surrendered, I hung up a white 
flague and went off the stage. I started to 
work in the media. I was a radio music 
journalist, a radio-speaker. For five years 
I stopped playing music, apart from 
a small incident of playing with a hip-hop 
group led by Lavin Cox. I listened to a lot 
of music but I said no to playing. At that 
time I just finished studies and had no job. 
As a band we simply fell into a trap of ap-
athy. It was unavoidable. Only after these 
five years of silence did we play our first 
a concert as Pidżama Porno. But I never 
stopped believing that I am a genius – in 
my opinion of course. The feedback from 
fans, that the songs we left are important 
for them and that they circulate all over 
Poland, this was one of the factors that 
made us consider digging up the hatchet 
and starting the battle all over again, to go 
up in the high mountains and go onstage 
again. Paweł Dunin-Wąsowicz and 
a number of other people helped us to start 
all over again and as a result we created 
an old-new team with which we went on 
tour. If I were not myself and had to look 
at myself from the outside I would have 
thought that this guy has no reasons to 
be a rock star. He is not good for playing 
music because he is generally a-musical!

WHAT DOES THAT MEAN?
I cannot make a difference between a tune 
and a half-tune, I cannot read notes, I have 
no sense of rhythm and I cannot sing.

IT IS IMPOSSIBLE THAT YOU HAVE NO SENSE 
OF RHYTHM IF YOU PLAY ONSTAGE...
Believe me, I can! (laughter) Now reached 
such a level of music abilities that at 
least I am aware of my inabilities. But 
as you know, young people have their 

privileges and the best thing about being 
young is that you can be cheeky. I used 
to be cheeky. But on the other hand 
I was really worried about not being able 
to sing and that I am too weak to play 
cause my abilities are too little. When we 
decided to quit playing with Pidżama, 
40% of this decision was made due to my 
frustration that I cannot sing and that 
I am too weak. 5 years had to pass for me 
to realise: „f**k the fact that you cannot 
sing. You have other assets. Fu**ck the 
fact that you cannot sing, do your job 
because you are a genius!”.

WHAT DID YOU THINK ABOUT THE CONCERT 
IN JAROCIN THAT WAS RECORDED AND 
TURNED INTO A DVD?
That was too horrible to be true. It all 
started with my idea... I said to my friends 
that maybe we should make some kind of 
celebration of the 30th anniversary of my 
work onstage. It took me \30 seconds to 
come up with a concept. I play regularly so 
I thought that Jarocin concert will come 
as a piece of cake. But somehow people 
had too many expectations about that 
concert as if it were to be a big-bang event. 
So I started worrying if I can handle it. 
And although I had a script ready, I was 
worried that the people will eat us alive. 
I suffered a severe depression because of 
that and I kept losing my voice. The stress 
was swallowing me totally.

BUT THE CONCERT WAS A GREAT EVENT.
Yes but all in all it gave us no fun. I watched 
the DVD once on a bad quality equipment, 
I saw some fragments of the concert that 
were put together to make a whole. I could 
see myself there onstage, being tense as if 
I was shitting. And I could see exactly the 
moment from which I started praying that 
concert will quick end and that I could 
go off the stage. I can see it cause I know 
myself. Did you see the recording?

I DID. THERE IS A NUMBER OF VERY EMO-
TIONAL MOMENTS THERE. 
Yes, a couple of cool moment – the one 
with Kasia Nosowska, with Damian Lange, 
and with Muniek Staszczyk... A couple of 
good bits that I will always like. 

DID YOU NOTICE THAT NOSOWSKA MISTOOK 
THE LYRICS WHILE SINGING?
Of course I did. All of us made some 
mistakes. Even I made a mistake in the 
most popular song „Pasażer” (The Pas-
senger), I f***ed up. I made a mix of the 
first and the second stanza and suddenly 
I was surprised: „am I already singing na 
na na na?!” (laughter).  
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Ukryta głęboko w trudno dostępnej części indyjskiej prowincji 
Uttarkhand leży jedna z najbardziej spektakularnych dolin w Himalajach.

 TEKST:  ŁUKASZ TAMKUN    FOT:  MICHAŁ KUCEWICZ, ŁUKASZ TAMKUN

KWIAT 
HIMAL AJÓW
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J
eszcze w XX wieku była 
znana tylko najbardziej wy-
trwałym joginom, poszuku-
jącym tu spokoju i mistycz-
nych uniesień. Przez ludzi 
Zachodu odkryta zupełnym 

przypadkiem, przez zagubioną angielską 
ekspedycję w 1931 roku. Podróżnicy, 
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KWIAT 
HIMAL AJÓW
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zachwyceni i zadziwieni tym, że w wy-
sokich górach trafili na sielski zakątek 
nazwali ją Doliną Kwiatów.

Z Joshimath jest tutaj około 17 ki-
lometrów. To niedużo, ale nie zmienia 
to faktu, że jeśli chcemy cokolwiek 
zobaczyć, musimy wyruszyć wcześnie 
rano. W Himalajach można bowiem 

według monsunu ustawiać zegarki – 
punkt 14 z nizin zaczynają nadciągać 
chmury i w ciągu kilkunastu minut 
widoczność spada do poziomu, który 
często staje się wręcz niebezpieczny, 
nie wspominając już o oglądaniu 
czegokolwiek. Musieliśmy być więc na 
miejscu przed południem. 

Trek nie należy do najbardziej 
wymagających. Od czasu pierwszych 
odkrywców sporo się tu zmieniło. Dolina 
kwiatów nie jest bardzo popularna wśród 
turystów, również dlatego, że trzeba się 
najpierw dostać do Joshimath, które jest 
pośrodku niczego. Nie spotkaliśmy na 
szlaku nikogo, poza jedną pielgrzymującą 

W HIMALAJACH 
MOŻNA BOWIEM 
WEDŁUG MONSUNU 
USTAWIAĆ ZEGARKI 
– PUNKT 14 Z NIZIN 
ZACZYNAJĄ 
NADCIĄGAĆ 
CHMURY I W CIĄGU 
KILKUNASTU MINUT 
WIDOCZNOŚĆ 
SPADA DO POZIOMU, 
KTÓRY CZĘSTO 
STAJE SIĘ WRĘCZ 
NIEBEZPIECZNY, 
NIE WSPOMINAJĄC 
JUŻ O OGLĄDANIU 
CZEGOKOLWIEK.

15 
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kobietą, wnoszoną przez lokalnego góra-
la. Naprawdę twardy człowiek – wszedł 
tam szybciej od nas.

Szybko przestało nas dziwić dlaczego 
dolina pozostała tak długo nieodkry-
ta. Szybko wyrosła przed nami ściana 
gór pozornie nie do przebycia, a już na 
pewno nie sugerująca, że wśród nich 
może się kryć ta w gruncie rzeczy dość 
rozległa dolina. Spokojny trek zmienił 
się w męczącą wspinaczkę wzdłuż rzeki, 
płynącej wąską przełęczą. Ten ciasny 
przesmyk to jedyny sposób, żeby się tam 
dostać. Trzeba się więc zmęczyć, ale 
nagroda czeka tuż za rogiem.

Po przedostaniu się przez przełęcz, 
nagle naszym oczom ukazuje się Dolina 
Kwiatów w całej swej okazałości, jak 
gdyby po otwarciu drzwi. Jesteśmy na wy-
sokości około trzech i pół metrów, gdzie 
spodziewalibyśmy się, że będą gołe skały 
i lód. Zamiast tego mamy dywan kwiatów 
i monumentalne szczyty wokół, wznoszą-

ce się jeszcze wyżej, bo sięgające niemal 
ośmiu tysięcy metrów. Zieleń jest głęboka 
i nasycona mimo jesieni, przechodząca 
w róż i biel. Oczywiście dzięki kwiatom. 

Tych są tu tysiące gatunków, z których 
ponad 500 występuje wyłącznie w tej do-
linie. Jest to więc raj dla naukowców, któ-
rzy zaryzykują wiele, żeby zapoznać się 
z unikalnymi okazami. Nawet życie. Tak 
było w przypadku Joan Margaret Legge, 
angielskiej botanik, która w 1939 roku 
chciała zbadać wówczas świeżo odkrytą 
dla człowieka Zachodu dolinę. Zginęła 
spadając ze skały, a jej grób jest jedynym, 
poza prowadzącą do niego kamienną 
ścieżką, śladem ingerencji człowieka w tę 
dziewiczą dolinę. 

Różnorodność kwiatów zachwyca, 
bledną przy niej nawet ogrody bota-
niczne. Są w dolinie rejony, w których 
dominuje ten czy inny gatunek, co łatwo 
rozpoznać po tym, jaki kolor wybija 
się z zieleni. Nasz osobisty ranking to: 

najwięcej różu, który jednak nieco tylko 
prowadzi z bielą, zostawiając błękit na 
mocnym, trzecim miejscu. Kształty są nie 
mniej zróżnicowane – od czegoś, co wy-
gląda jak nasz pospolity, polski kaczeniec 
(choć we wszystkich możliwych kolorach) 
aż po wyjątkowo fantazyjne storczyki. Są 
miejsca, gdzie na metrze kwadratowym 
rośnie przynajmniej kilkanaście gatun-
ków kwiatów, prężąc się jakby walczyły 
o naszą uwagę. Niestety pewnie bardziej 
zainteresowane były owadami.

Na chwilę zdejmując wzrok z kwiatów 
rozejrzeliśmy się wokół i okazało się, że 
dolinę zamieszkują nie tylko storczyki 
i motyle. Jako ignoranci nie byliśmy 
w stanie docenić tego, że sympatyczna 
koza patrząca na nas z góry to mógł być 
nachur – rzadki gatunek górskiego ssaka. 
A może był to tar? W każdym razie oba 
te gatunki zwierząt, które trudno spotkać 
gdzie indziej, tutaj żyją sobie w całkiem 
dużych liczbach. Niestety, nie dane 
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PRZEZ FRAGMENT DOLINY PROWADZI 
KAMIENNA ŚCIEŻKA WŚRÓD KWIATÓW
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nam było zobaczyć najsławniejszego ze 
zwierząt, które zamieszkują to miejsce – 
śnieżnego leoparda.

Dolinę można przejść w czasie jedne-
go dłuższego spaceru – ma mniej więcej 
osiem na dwa kilometry. W miarę, jak 
docieramy do jej końca, zaczynamy piąć 
się coraz bardziej, a gęsta roślinność 
ustępuje czemuś, co już bardziej kojarzy 
się nam z górami. Mimo, że staje się 
alpejsko, w dalszym ciągu kwiecie ściele 
się gęsto. Nadchodzi 14, także wiele wię-
cej już nie zobaczymy, także czas mamy 

idealny. Dolina zakończona jest wielkim 
lodowcem, który pieczętuje wyjście i wy-
raźnie pokazuje, że dalej już nie mamy 
czego szukać.

Monsunowe chmury wlewają się już 
przez szczelinę w skałach, którą tutaj 
przybyliśmy. Rozpływają się łagodnie 
po dolinie, powoli otulając wszystko 
mgłą. Z początku po prostu buduje to 
mistyczną atmosferę, z czasem jednak 
gęstnieje i zaczyna poważnie ograni-
czać widoczność. Na szczęście do tego 
momentu zdołaliśmy już dotrzeć do spo-

kojnego wnętrza doliny i – po przejściu 
przez wejście (które stało się wyjściem) 
rozpoczęliśmy spokojny trek powrotny 
do Joshimath. Towarzyszy nam oczywi-
ście ulewa. Trudno mi uwierzyć w to, że 
ktoś, kto podróżuje przez monsunowe 
Indie lubi, jak mu coś pada na głowę – 
deszcze są tam prawdziwą zmorą. Poza 
tym, zamiast soczystej zieleni w pełnym 
słońcu dostaliśmy ciemne, zimne i nieco 
niepokojące ostre krawędzie gór przy po-
plątanej roślinności. Sielanka zamieniła 
się w scenografię do horroru – a przecież 
to ta sama trasa. 

 IN ENGLISH  

THE FLOWER OF HIMALAYAS 

Hidden deep in the remote part 
of the Indian province Uttarkhand 
lies one of Himalaya’s most spec-
tacular valleys.
Already in the 20th century the valley 
was known only to the most persistent 
yogins that were searching for tran-
quillity and mystic experiences. People 
from the West discovered this area by 
accident during an expedition that lost 
its track in 1931. The travellers were 
absolutely enthralled to discover that 
deep in high mountains they have come 
across an idyllic place which they called 
the Flowers Valley.
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STAJE SIĘ BARDZIEJ ALPEJSKA, ALE WCIĄŻ 
WIELOBARWNA
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wall of mountains that seemed impossi-
ble to climb and that definitely did not 
suggest that they were hiding among 
them a quite spacious valley. The peaceful 
easy path changed into a tiring climbing 
trail along the river that ran in a narrow 
saddle. This narrow pass is the only way 
to get to the valley so you have to sweat 
your way through but the gratification is 
waiting just around the corner.

As we passed the saddle suddenly the 
Flower Valley grew in front of our eyes 
in all its beatify and magnificence, just 
as if someone opened the door in front 
of us and we looked in to see it. We are 
the height of ca. 3.500 m, where we’d 
expect just rocks and ice. Instead of that 

The Flowers Valley is located 17 
kilometres from Joshimath. It is not 
much but that doesn’t change the fact 
that if you want to see anything you have 
depart from Joshimath really early in 
the morning. In Himalayas you can set 
your clock in accordance to the timing 
of the monsoons – at exactly 2pm the 
clouds start approaching the mountains 
from the lowlands and within a quarter 
of an hour the visibility drops to the level 
which very often becomes dangerous, not 
mentioning the fact that you can barely 

see anything. In order to see anything we 
had to arrive at the valley before midday. 

The trekking path is not the most 
demanding one. A lot of things have 
changed here since the time when the first 
visitors from the West arrived here. The 
Flowers Valley is not very popular among 
the tourists also because you have to first 
get to Joshimath which is right in the mid-
dle of nowhere. When walking we haven’t 
met anyone apart from one  woman-pil-
grim who was being carried up by a local 
highlander. He was a real tough guy – he 
reached the valley quicker than us.

We quickly understood why the valley 
remained undiscovered for so long. After 
a short while of trekking we saw a huge 
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we see a carpet of flowers and monu-
mental peaks around us that grow taller 
reaching up to 8.000 m. Although it is 
autumn the greenness is deep and rich, 
turning into light rose colour and white 
– thanks to the flowers of course. 

You can find thousands of flower spe-
cies here among which over 500 species 
grow only in this particular valley. So 
it is a real paradise for researchers ready 
to risk a lot in order to encounter the 
most unique sorts of flowers. Ready to 
even risk their life. For example Joan 
Margaret Legge, an English botanist who 
came here in 1939 and as one of the first 
Western researchers wanted to explore the 
valley. She fell from the rock and died. 
Her grave together with the stone path 
that leads to it, remain the only traces of 
human interference in the virgin valley. 

The diversity of flowers takes your 
breath away and even the most fantastic 
botanic gardens cannot compete with the 
Flower Valley. Certain areas of the valley 
clearly show dominance of one or another 
specie, you can see the flowers’ colour 
strongly protruding from the overall 
greenness. For us the colour dominance 
presented itself in the following way: 
light rose colour was on the first place, 
right behind it – in the race for colour 
dominance - was white, leaving light blue 
on the strong third place. The shapes of 
flowers show less diversity – you can find 
shapes that remind our common Polish 
cowslip (though here it comes in all possi-
ble shapes) and also fanciful orchids. There 
are also places where on a square metre 
you will find a dozen different flower 
species that stretch and flex as if they were 
fighting for our attention. Unfortunately 
they were most probably struggling for the 
attention of insects rather than us.

We took our look for a moment away 
from the flowers and looked around to 
find out that the valley is inhabited not 
only by orchids but also by butterflies. 
Being ignorant about the animal species, 
we were unable to appreciate the fact 
that the friendly goat looking at us from 
above could have been a nachur – a rare 
species of the mountain mammal. 
Or maybe it was a tar? Anyway, both 
of these species can hardly be found 
anywhere else in the world, and they live 
here in quite large quantities. Unfor-
tunately, we were not given the chance 
to see the Flower Valley’s most popular 
animal – the snow panther.

You can walk through the valley with-
in a time stretch of one long walk – it has 
more or less 8 km in length and 2 km in 
width. As you are approaching the end of 
the valley you start climbing higher and 
higher and the dense greenery gives way 
to something that is more reminiscent of 
mountain flora. Although the landscape 
is becoming more of an alpine one, the 
flowers are still dominating. 

2pm is about to strike so we will not 
be  able to see much more, the timing 
is perfect. At the end of the valley there 
is a large ice-cap that signals the way 
out and highlights the fact that there is 
nothing more to see behind it.

The monsoon clouds are slowly pouring 
into the valley through the rock fissure 
through which we entered. The softly 
spread on the bed of the valley, embracing 
everything with delicate fog. At the begin-
ning it just creates a mystic atmosphere but 
after a while the fog becomes thicker and 
starts to limit the visibility. We are lucky 
that we managed to get to the safer and 
more peaceful part of the valley and as we 
went through the passage near the ice-cap 
we started to an easy slow trek down to 
Joshimath. We are walking in the pouring 
rain and I can hardly believe that people 
who travel through monsoon India like 
to have something wet pouring onto their 
head. The rain is a real nightmare here. And 
what’s more, instead of the rich greenery we 
suddenly got a landscape full of dark, cold 
and slightly disturbing sharp rocky brinks. 
The idyllic atmosphere changed into a hor-
ror setting – although it was still the same 
path that we took in the morning.  

 LODOWIEC SPINAJĄCY DOLINĘ 
KONTRASTUJE Z WSZECHOBECNĄ ZIELENIĄ
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W
arsaw Whisky Fest 
Aged 1. Prestiżowa 
lokalizacja. New 
City. Najpierw były 
szklane drzwi. Potem 
śliczne panny w żół-

tych tiszertach zmierzyły mnie nieufnie. 
Czyżbym nie wyglądał na gościa, którego 

stać na zakup wejściówki? Przyznałem im 
w duchu miażdżącą rację i wyciągnąłem 
z kieszeni zaproszenie. 

Wyższa sprawdziła listę. 
– No… jest pan – ulżyło nam obojgu. 
Druga wręczyła mi torbę z katalogiem 

i okolicznościowym kieliszkiem a także 
formularzem zgłoszeniowym do The 

Scotch Malt Whisky Society. Gdybym 
wstąpił, miałbym dostęp do wspaniałej 
i ciągle zmieniającej się kolekcji jednosłodo-
wej whisky. Postanowiłem na razie niczego 
nie podpisywać. Wystawcy z całego świata, 
od Szkocji poprzez Indie i Tajwan do 
Wenezueli pokazali kilkaset markowych 
maltów. Zakręciło mi się w głowie więc 
pierwsze okrążenie zrobiłem, żeby choć 
trochę ogarnąć co i jak. Byłem oszołomio-
ny całym tym bogactwem i poruszony 
myślą, że mogę spróbować każdej z tych 
whisky o jakich dotąd tylko czytałem, ale 
nie zrobię tego, bo po prostu nie dam rady. 
Wtedy dopadł mnie Zbigniew Zawistowski 
z agencji Stilnovisti i wyłuszczył sposób 
zarobkowania na inwestowaniu w dobra 
kolekcjonerskie. Otóż jeśli mam wolne 25 
tys. złotych, mogę za nie zakupić beczkę 
trunku, wysezonować ją bez wywożenia 
ze Szkocji i odsprzedać z zyskiem albo na 
przykład wypić z kolegami. Tyle, że jeśli 
wypiję, stracę podatek Belki, którego nie 
musiałbym zapłacić, gdybym odsprzedawał 
beczkę z zyskiem. Podatku nie płacę, bo 
inwestowałem w dobra kolekcjonerskie. 
Ponieważ odsprzedaję na giełdzie, nie 

Pierwszy Warszawski Festiwal Whisky, czyli Warsaw Whisky Fest 
Aged 1 daje nadzieję, że mimo wszystko świat idzie ku dobremu. 

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA     FOT.: WARSAW WHISKY FEST 2014

NIRWANA 
NIE MOŻE PRZYJŚĆ
Z B Y T  S Z Y B K O

WARSAW WHISKY FEST 2014



promowali ją jako symbol Szkocji. Prze-
konali świat jakie ogromne znaczenie 
ma tradycja, wiek, region pochodzenia, 
w tej historii są i anioły i unikalny 
smak z poszczególnych beczek, i wiek, 
i limitowane edycje. Ale wszystko 
zaczyna się od technologii, która nie 
pozbawia trunku jego naturalnych aro-
matów. I przede wszystkim od tego, że 
o smaku decyduje człowiek a nie kom-
puter. Whisky jest prawdziwa w świecie, 
w którym coraz trudniej o coś napraw-
dę wyjątkowego. Dlatego o wódce nie 
da się zbyt wiele powiedzieć a o whisky 
można dyskutować godzinami.

Na pytanie od czego zacząć przygodę 
z whisky pan Jarosław stwierdził, że 
można zacząć nawet od Port  Ellen, ale 
to bardzo intensywna nuta. A nirwana 
nie powinna przychodzić nazbyt szybko. 
Lepiej rozpocząć od blendów. Nie są tak 
wyraziste jak single malty, ale pozwalają 
się uczyć, odkrywać to, co polubimy 
najbardziej.

Ja najbardziej lubię Nadurrę. Więc 
ucieszyłem się, kiedy spotkałem pana 
Dariusza Fabrykiewicza, ambasadora 
marki Ballantines. 

– Słyszał pan? Producent wycofuje 
z Polski Nadurrę – westchnął z żalem – 
Nic się nie dało zrobić, choć bardzo ich 
przekonywaliśmy. 

Posmutniałem. 
– Ale to jest niezłe – powiedział – 

Aberlour. 
To był znakomity wybór.  

 IN ENGLISH

NIRVANA SHOULDN’T COME 
TOO FAST 

The first Warsaw Whisky Fest raises 
hopes that the world is actually 
heading in the right direction.

Warsaw Whisky Fest Aged 1. A prestig-
ious location. New City. First there was 
a glass door. And then beautiful ladies 
wearing yellow T-shirts eyed me up 
and down mistrustfully. Did I look like 
someone who couldn’t afford the pass? 
I bitterly thought they were right and 
took my invitation out of the pocket.

The taller woman checked the list.
“Ok, you’re here,” we both felt relieved.
The second lady gave me a bag with 

a catalogue, an occasional glass and an 
application form to The Scotch Malt 
Whisky Society. If I applied, I would 
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płacę akcyzy i nie boli mnie głowa o nic. 
No, chyba że sam wszystko wypiję, ale to 
przecież niemożliwe.

– To lepszy zarobek niż na obligacjach 
– powiedział pan Zbigniew – whisky 
bowiem z wiekiem zyskuje a obligacje 
niekoniecznie. 

Wypiliśmy 15 letnią Clynelish, bo 
Stilnovisti ma własną markę i poczułem 
się lepiej. Spotkałem pana Przemysława 
z magazynu „Hotelarz”. Wyglądał bardzo 
elegancko. Wymieniliśmy kilka uwag 
na temat trunków i zobaczyliśmy jak po 
schodach idzie Justyna Grzelak. Wyglą-
dała oszałamiająco, a przecież musiała 
zaliczyć kilka nieprzespanych nocy. To 
właśnie ona razem z panem Jarosławem 
Bussem przygotowali tę niebywałą impre-
zę. Przedstawiłem jej pana Przemysława 
a ona przedstawiła nam osobiście Jarosła-
wa Bussa. To jeden z najwybitniejszych 
autorytetów w dziedzinie whisky.

– Dlaczego zorganizowaliśmy ten 
festiwal? – uśmiechnął się – Bo spożycie 
single maltów w Polsce wzrosło w ostat-
nim okresie o sto procent. To oznacza, że 
istnieje potrzeba poznawania tego świata. 
To pierwszy festiwal w Polsce przygo-
towany z takim rozmachem. Debiuty 
zawsze są trudne, więc nie mieliśmy 
pewności, jak wystawcy przyjmą ten 
pomysł. Niektórzy wątpili, żeby w War-
szawie w ciągu jednego dnia było choćby 
stu gości, bo na przykład w Budapeszcie 
na całym festiwalu było stu dwudzie-
stu. Tymczasem u nas było ich tylko 
pierwszego ponad tysiąc! Wiedziałem, że 
tak będzie, bo bardzo starannie praco-
waliśmy nad strona organizacyjną, nie 
zadbaliśmy żadnego z kanałów promocji, 
łącznie z Facebookiem i Twitterem. 

Opowiedział nam, że można tu zoba-
czyć i popróbować ponad 300 gatunków. 
Od najdroższej – 30-letniej Port Ellen, 
za którą trzeba zapłacić 5000 zł (w skle-
pie 7000, więc cena była okazyjna). 
Butelka poszła od razu. To rarytas, bo 
wytwórnię zamknięto 30 lat temu i od 
tej pory pozostałe w świecie butelki osią-
gają astronomiczne ceny.

– Czy warto płacić tyle za coś, co po 
prostu… wypijamy?

– Rynek decyduje o tym czy warto. 
Chętnych na spróbowanie nie brakowa-
ło. Podobnie jak na 25 letnią Yamazaki. 
Whisky to potrafi być pasja. A wtedy nie 
liczy się już cena. 

– Na czym polega ten fenomen?
– Szkotom udał się marketing narra-

cyjny. Dopisali do whisky niesamowicie 
nośną historię o odwadze, sile ducha, 
poczuciu wolności i lojalności. Wy-

WYPILIŚMY 15 LETNIĄ 
CLYNELISH, BO 
STILNOVISTI MA WŁASNĄ 
MARKĘ I POCZUŁEM SIĘ 
LEPIEJ. SPOTKAŁEM 
PANA PRZEMYSŁAWA 
Z MAGAZYNU 
„HOTELARZ”. WYGLĄDAŁ 
BARDZO ELEGANCKO. 
WYMIENILIŚMY 
KILKA UWAG NA 
TEMAT TRUNKÓW 
I ZOBACZYLIŚMY JAK 
PO SCHODACH IDZIE 
JUSTYNA GRZELAK. 

JAROSŁAW BUSS, JUSTYNA GRZELAK, BOŻYDAR IWANOW

LOTERIA STILNOVISTI OD LEWEJ: SEBASTIAN CYBULSKI,  
COLIN HAMPDEN WHITE CHARLES MACLEAN
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When he was asked how to begin one’s 
adventure with whisky, Jarosław said that 
we could begin even with Port Ellen, but 
it has a very intensive flavour. And nirva-
na shouldn’t come too fast. We’d rather 
start with blends. They’re not as distinc-
tive as single malts but help us learn and 
discover what we are really fond of.

Nadurra is the one I like most. So 
I was happy to meet Dariusz Fabrykiew-
icz, the ambassador of Ballantine’s.

“Have you heard? The producer is 
withdrawing Nadurra from Poland,” he 
sighed heavily. “There’s nothing we can 
do. We really tried to convince them.”

I felt sad.
“But this one’s good,” he said. “Aberlour.”
It was a perfect choice.  

guests in Budapest during the whole fes-
tival. And it turned out that there were 
already more than a thousand guests 
on the first day! I knew it would be like 
that because we were working hard on 
the organizational issues and didn’t ne-
glect any promotion channel, including 
Facebook and Twitter.”

He told us that we could see and try 
more than 300 kinds of whisky there. 
From the oldest one – the 30-year-old 
Port Ellen that cost 5,000 zlotys (it’s 
7,000 zlotys in stores so they offered 
a bargain price at the festival). The bottle 
was sold right away. It’s a rarity because 
the company was closed 30 years ago and 
since then on the remaining bottles have 
been fetching exorbitant prices.

“Is it worth paying so much for some-
thing we just... drink?”

“It’s the market that decides whether it’s 
worth it or not. There were many willing 
to try. The same goes for the 25-year-old 
Yamazaki. Whisky can turn into a passion. 
And then its price doesn’t matter anymore.”

“What is this phenomenon based on?”
“Scots succeeded with their narrative 

marketing. They added an extremely com-
pelling story about courage, will power 
and sense of freedom and loyalty to whis-
ky. And they promoted it as a symbol of 
Scotland. They convinced the world that 
tradition, age, and the region of origin are 
of huge significance. Their story included 
both angels, unique taste coming from 
particular barrels, age and limited editions. 
But everything begins with technology 
that doesn’t deprive whisky of its natural 
flavour. But the most important thing is 
that it is man, not computer that decides 
on the taste. Whisky remains authentic 
in the world that offers fewer and fewer 
truly unique things. This is why you can’t 
say much about vodka, but you can spend 
hours talking about whisky.”

have access to an excellent and constantly 
changing collection of single malt whisky. 
I decided not to sign anything at that mo-
ment. Exhibitors from the whole world, 
from Scotland through India and Taiwan 
to Venezuela, were presenting several 
hundred fine malts. I felt dizzy so I took 
the first lap to at least grasp what was 
what. I was bewildered at all that abun-
dance and moved by the thought that 
I could try each and every one of those 
whiskies I had been only reading about 
so far. But I simply couldn’t do it. And 
then Zbigniew Zawistowski from the 
Stilnovisti agency caught up with me and 
expounded on the way of earning money 
by investing in collector’s goods. He said 
that if I had 25,000 zlotys, I could buy 
myself a barrel of alcohol and season it 
without leaving Scotland. Then I could 
sell it at a profit or drink it with my 
friends. But if I drank it, I would lose the 
capital gains tax I wouldn’t have to pay if 
I sold the barrel at a profit. I wouldn’t pay 
the tax because I invested in collector’s 
goods. And since I’d sell them on the 
stock exchange, I wouldn’t pay the excise 
duty and wouldn’t have to worry about 
anything. Unless I drank it all by myself, 
but that’s actually impossible.

“It’s a better way to earn than investing 
in bonds,” said Zbigniew. “Because 
whisky gains with age and bonds not 
necessarily do.”

We drank the 15-year-old Clynelish 
(because Stilnovisti has its own brand), 
and I felt better. I met Przemysław from 
the magazine Hotelarz. He looked very 
elegant. We exchanged several remarks 
on the beverages and saw Justyna Grzelak 
going down the stairs. She looked 
stunning. How was that possible if she 
had recently had several sleepless nights? 
Because it was she who had prepared this 
exceptional event with Jarosław Buss. 
I introduced Przemysław to her, and she 
personally introduced Jarosław Buss to us. 
He is one of the most respected authori-
ties in the whisky business.

“Why have we organized this festi-
val?” he smiled. “Because single malt 
consumption in Poland has recently 
increased by one hundred percent. This 
means there’s a need to get to know this 
world. It is the first festival in Poland 
prepared on such a grand scale. Debuts 
are always difficult so we weren’t sure 
how exhibitors would treat this idea. 
Some doubted whether at least a hun-
dred guests could gather in Warsaw 
within one day because there were for 
example only a hundred and twenty 
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 AC/DC – ROCK OR BUS  
WYD. SONY
O dziwo album, jak na zespół grający 
w gruncie rzeczy dokładnie to samo od 
kilkudziesięciu lat, brzmi świeżo, mocniej 
sięgając do korzeni bluesa i rocka niż jego 
często popowi poprzednicy. AC/DC wy-
dają się być, mimo ostatnich problemów 
personalnych, niezniszczalni, spokojnie 
przeżyją nawet powoli kończących Rolling 
Stonesów. Krótkie spodnie wyraźnie 
odejmują lat. A koncerty w maskach 
tlenowych rewitalizują jak mało co. Pod 
choinkę dla taty i syna. 

 IN ENGLISH

AC/DC – ROCK OR BUST 
RELEASED BY  SONY
For a band that has been playing practically 
the same for several dozen years, the album 

– what do you know! – sounds quite fresh. 
It returns to the roots of blues and rock 
more clearly than its often pop predecessors. 
Despite their recent personnel problems,  
AC/DC seem indestructible. They are easily 
going to outlive even the slowly finishing 
Rolling Stones. Short pants clearly shave off 
a few years. And few things can revitalize 
as well as concerts with oxygen masks. 
A Christmas present for son and dad.

 ART OF MCCARTNEY 
WYD. MYSTIC/XXX
Coverowanie McCartneya to zabieg co 
najmniej ryzykowny, jeśli nie skazany na 
porażkę już na wejściu. Szczególnie jeżeli 
zabieramy się za katalog z okresu czwórki 
z Liverpoolu. No chyba że jest się Bobem 
Dylanem czy Willie Nelsonem. Bo już 
nawet Billy Joel (!) to tylko gorszy cień 
oryginału. Na dwóch płytach 34 utwory 
wykonuje prawdopodobnie najbardziej 
utytułowany i eklektyczny zarazem zestaw 
artystów tak różnych jak Harry Connick 
Jr., Kiss i Perry Farrell. Najbardziej znane 
kompozycje to trudno ulepszalne ikony 
gatunku, ale wystarczy sięgnąć nieco 
głębiej jak wciąż kreatywny Brian Wilson 
(Wanderlust z chórkami z najlepszego okre-
su Beach Boys) i efekty są znakomite. Jest 
z czego wybierać. Pod choinkę dla każdego.

 IN ENGLISH

THE ART OF MCCARTNEY
RELEASED BY MYSTIC/XXX
Covering McCartney is a risky venture, 
if not doomed to failure from the very 
beginning. Especially when one reaches 
for a catalogue from the times of the Fab 
Four. Unless they are Bob Dylan or Willie 
Nelson. Because even Billy Joel (!) is only 
a worse shadow of the original. 34 songs 
on two albums are performed by probably 
the most award-winning and at the same 
time the most eclectic group of artists as 
different as Harry Connick Jr., Kiss and 
Perry Farrell. The most famous composi-
tions are icons of this music that are hardly 
improvable, but it is worth reaching deeper 
like for example Brian Wilson, who is still 
fairly creative (Wanderlust with choirs from 
the best times of the Beach Boys), and the 
effects are brilliant. There is a lot to choose 
from. A Christmas present for anyone.

  MACIEJ MALEŃCZUK & PSYCHODAN-
CING – TĘCZOWA SWASTA  
WYD. SONY
Słynny już „Vladimir” brzmiący niczym 
klasyczna kibolska przyśpiewka jest tu 
tylko jako post scriptum, dodające tekstom 
aktualności. Maleńczuk nie ukrywający 
uzależnienia od mediów postanowił kre-
owanej przez nie rzeczywistości przyłożyć. 
Nie jest to jednak zabawa dla zabawy 
czy skandal jako cel sam w sobie. Pod 
mistrzowską gra słów opisującą łatwo roz-
poznawalne  odniesienia kryje się nie tylko 
kpina ale i komentarz jak na wieczornej 
dyskusji przy alkoholu.  Utwory o bardziej 
uniwersalnym przekazie przypominają 
najlepsze czasy Homo Twist i Pudelsów po-
kazując, że komercyjną zabawą z mediami 
Pan Maleńczuk najnormalniej w świecie się 
znudził. Pod choinkę dla wybranych.

 IN ENGLISH

MACIEJ MALEŃCZUK & 
PSYCHODANCING – TĘCZOWA SWASTA
RELEASED BY SONY
The already popular Vladimir, which 
sounds like a classic song for soccer 
yobs, serves only as a post scriptum 
here and makes the album more topical. 
Maleńczuk, who doesn’t hide his addic-
tion to the media, decided to come down 
on the reality they create. But his aim is 
not only art for art’s sake or scandal in 
itself. Behind a masterly play on words 
describing easily recognizable references 
hides not only mockery, but also com-
mentary like from an evening discussion 
over alcohol. Songs with more universal 
messages resemble the glory days of 
Homo Twist and Pudelsi and show that 
Maleńczuk has simply grown bored with 
his commercial games with the media. 
A Christmas present for the chosen ones.
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 SPRZĘT EQUIPMENT

1. SAMSUNG GEAR
Od kiedy wśród producentów elektroniki 
pojawiła się moda na smart-zegarki prze-
czytałem chyba z pięćdziesiąt tekstów 
o tym, że są bez sensu. A zwłaszcza te 
Samsunga. Zakładałem więc Geara 
z mieszanymi uczuciami. Zmieszanie 

dość szybko ustąpiło. I to wcale nie dlate-
go, że jestem wielbicielem gadżetów. Nie 
rozumiem o co chodzi krytykom. Bo:

– Gear jest zegarkiem – pokazuje czas. 
Co więcej: można mu zmieniać wygląd 
tarczy. I jako zegarek nie jest specjalnie 
drogi. Oczywiście można kupić zegarek 
za 10 złotych w Lidlu w promocji. Zresz-
tą można nie kupować zegarka. Tego 
tekstu też można nie czytać. 

– Gear ma wbudowaną kamerę. Moż-
na nim zrobić zdjęcie, nakręcić krótki 
film, nagrać dźwięk. Dyskretnie. Dys-
kretniej niż telefonem. Że nikt normal-
ny i uczciwy nie potrzebuje w dyskretnie 
fotografować? Absolutnie. 

– Gear może pełnić rolę zestawu gło-
śnomówiącego. Mówiąc do ręki wygląda 
się co prawda jak idiota, ale można na to 
spojrzeć z innej strony: mówiąc do ręki 
człowiek wygląda jak agent Secret Service.

– Gear wyświetla SMS-y, wiadomości 
o nowych mejlach, tweetach, powia-
domieniach z Facebooka i wszystkich 
innych aplikacji, które się odzywają 
w smartfonie. Po co to? Po to, żeby nie 
wyciągać telefonu z kieszeni. 

Gear premierę swoją miał ponad rok 
temu. Czyli, jak na Samsunga, to staroć. 
Teraz jest Gear 2. Lepszy. 

2. SAMSUNG NOTE3
Żeby w pełni wykorzystać Geara, trzeba 
mieć Note3. Używam go już chwilę 
i mam wrażenie, że nie ogarnąłem nawet 
30% jego możliwości. Ale jakoś z tym 
żyję. Wybitny wyświetlacz. Naprawdę 
niezły wygląd. Rok temu, po premierze, 
nabijano się ze sztucznej skóry, którą 
pokryty jest z tyłu. Że sztuczna. Gdyby 
była prawdziwa – płakali by nad cierpie-
niami zwierząt, z których byłaby zdarta. 

3. AUDI A8 4,2 TDI
Gdyby więcej ludzi miało takie samochody, 
to PKP Intercity zbankrutowałoby nawet 
nie kupując Pendolino. Jazda pociągiem by-
łaby całkowicie pozbawiona sensu. A8 jest 
wygodniejsze, szybsze i paliwo do niego jest 
tańsze niż bilety. Wbrew temu, co próbują 
nam wtłaczać w głowy kampanie telewi-
zyjne, istnieją samochody, którymi można 
jeździć szybko i bezpiecznie. Do takich aut 
należy A8. Do tego przy prędkościach, za 
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które na autostradzie w Polsce można by 
stracić prawo jazdy, pali mniej niż niejeden 
oszczędny małolitrażowy samochodzik. 
Niesamowite auto. 

4. HUSQVARNA 530BT
Nienawidzicie sąsiadów, którzy hałasują 
wam w sobotnie poranki sprzętem ogro-
dowym? Zemścijcie się na nich. Zawsze 
wydawało mi się, że dmuchawa do liści 
to coś pozbawionego sensu. Zawsze, do 
momentu, kiedy odpaliłem husqvarnę 
i okazało się, że coś, co za pomocą grabi 
zajmowało mi godziny, jestem w stanie 
zrobić w kwadrans. Do tego nagle się 
okazało, że dmuchawa świetnie sobie 
radzi z zamiataniem nie tylko liści, ale 
i pyłu czy kurzu. Zastanawialiśmy się 
z sąsiadami nad tym, czy dmuchawa by 
sobie poradziła z napędzeniem łódki. Ja 
nie sprawdzałem. Wszystko przed wami.

5. MERCEDES G550
Nie będę ukrywał, że zdarza mi się 
jeździć drogimi, dobrymi samochoda-
mi. Ale jak dobre te samochody by nie 
było to rzadko się zdarza, żeby były 
tak porządne jak Gelenda. Koncepcja 
tego auta jest tak stara jak ja. Produ-
kowany jest od 1979 roku. Wciąż ma 
zawiasy na zewnątrz drzwi, stalowe 
zderzaki o zamkniętym profilu i dyfry, 
które blokuje się samemu – nie robi 
tego za nas komputer. Ludzie, którzy 
go stworzyli, zasługują na pomnik. 
Choć właściwie ten pomnik już mają 

– nawet tych pomników tysiące, bo 
samochody są tak zrobione, że 30 lat 
to dla nich żaden wiek. G550 do tego 
rozpędza się do setki w mniej niż 6 
sekund. Jeżeli Mercedes kiedyś posta-
nowi przestać Gelendę produkować 
zorganizuję uliczne protesty. 

 IN ENGLISH

FIVE GADGETS THAT MADE  
MY AUTUMN

1. SAMSUNG GEAR
Since the electronics industry was domi-
nated by the fashion for smartwatches, I’ve 
read fifty texts or so saying that they’re 
complete nonsense. Especially those made 
by Samsung. So I was putting the Gear 
on with mixed feelings. But they soon left 
me. And it was not because I’m some kind 
of a gadget freak. I don’t really understand 
the problem critics have. Because:

– The Gear is a watch – it shows time. 
Moreover, you can change the look of its 

on them. I’d always thought that leaf 
blowers are absolutely senseless. Until 
I started the Husqvarna and it turned 
out that what had been taking me hours 
with a rake could be done in fifteen 
minutes. And it also turned out that 
the blower manages to tidy up not only 
leaves, but also dust. I and my neigh-
bours were thinking whether it could 
handle driving a boat. I didn’t check. 
But you can still try.

5. MERCEDES G550
I’ll make no effort to conceal the fact 
that I sometimes drive good, expensive 
cars. But however good they are, it 
rarely happens that they are as good 
as the Geländewagen. The concept 
behind this car is as old as I am. It’s 
been produced since 1979. It still has 
hinges outside its doors, steel bumpers 
of a closed profile and differentials you 
stop yourselves – there’s no computer 
doing that for you. The people that 
produced it deserve a monument. But 
they actually do have one already, or 
even thousands of such monuments 
because these cars are produced in such 
a way that 30 years are no age for them. 
The G550 speeds up to hundred in less 
than 6 seconds. If Mercedes ever stops 
producing the G-Wagen, I’ll organize 
street protests. 

dial. And it isn’t particularly expensive 
for a watch. You can obviously buy your-
self a watch on special offer for 3 euros in 
Lidl stores. Well, as a matter of fact, you 
don’t have to buy yourself a watch at all. 
You don’t have to read this text either. 

– The Gear has a built-in camera. 
You can use it to take photos or record 
sounds or a short film. And you can do 
it discreetly. Much more discreetly than 
with a phone. You think that there’s 
nobody normal and honest trying to take 
photographs discreetly? Yeah, sure. 

– The Gear can function as a handsfree 
set. Admittedly, one looks like an idiot 
when they talk to their hand. But let’s 
look at it from a different point of view: 
when one talks to their hand, they look 
like a Secret Service agent.

– The Gear displays text messages and 
information about new e-mails, tweets 
and notifications from Facebook and all 
other apps installed in your smartphone. 
Why’s that for? You don’t have to take 
your phone out of your pocket. 

The Gear was premiered more than 
a year ago. So it’s an antique for Samsung. 
There’s the Gear 2 now. It’s better. 

2. SAMSUNG NOTE3
To make the most of your Gear, you need 
a Note3. I’ve been using it for a while now 
and still have the impression that I haven’t 
understood 30% of its capabilities. But 
I live with it somehow. An outstanding 
screen. It’s really good-looking. They were 
making fun of the artificial leather cover-
ing its back a year ago, after its premiere. 
Their problem was that it was artificial. If 
it was real, they’d cry over the suffering of 
animals being skinned for the cover.

3. AUDI A8 4,2 TDI
If more people had cars like that, PKP 
Intercity would go bankrupt even if it 
hadn’t bought Pendolino trains. Travel-
ling by train would make no sense. The 
A8 is more comfortable and faster. And 
you pay less for the fuel it needs than for 
train tickets. Contrary to what TV cam-
paigns try to cram our heads with, there 
are cars you can drive fast and safely. The 
A8 is one of them. And what’s more, it 
uses up less fuel than many an econom-
ical subcompact car at speeds one could 
lose their driving licence for on Polish 
highways. An amazing car. 

4. HUSQVARNA 530BT
Do you hate it when your neighbours 
make noise with their garden equipment 
on Saturday mornings? Take revenge 
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 MIASTO CITY

Grupa OMEGA Pilzno zajęła pozycję 
w ścisłej czołówce firm świadczących 
usługi logistyczne. To duże wyróżnienie 
i docenienie starań w celu stworzenia 
nowoczesnej firmy, liczącej się na arenie 
międzynarodowej. Ponieważ wyniki 
sprzedażowe OMEGA Pilzno z roku 
na rok wykazują tendencję wzrostową, 
w przyszłości mogą zaowocować jeszcze 
lepszymi pozycjami w rankingach.

Nie zabrakło też wyróżnień w obrębie 
lokalnej gospodarki. W listopadzie firma 
otrzymała Podkarpacką Nagrodę Go-
spodarczą w kategorii „Najlepsze usługi” 
za Logistykę Magazynową, doceniono 
też wchodzącą w skład Grupy Spółkę PP 
PKS Sp. z o. o. Podkarpackie Nagrody 
Gospodarcze trafiają do najlepszych 
i najaktywniejszych gospodarczo firm re-
gionu, które dzięki osiąganym wynikom 
w prowadzonej działalności są lub mogą 
stać się wzorem dla innych.

Oprócz umacniania pozycji na rynku 
logistycznym, firma konsekwentnie 
wspiera różnego rodzaju wydarzenia. 
W tym roku została sponsorem 6 Wyścigu 
Górskiego w Limanowej – Przełęcz 
pod Ostrą, Festiwalu Motoryzacyjnego. 
Wsparła organizatorów i Ultramaratonu 
Podkarpackiego, w którym wystartowało 
ponad 230 osób. Podobnie jak uczestnicy 
maratonu, firma nie zwalnia tempa i z de-
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Ubiegły rok firma może zaliczyć do udanych. Poszerzyła swoje 
zaplecze magazynowe, wydała drugą edycję firmowego magazynu, 
a także wspierała ogólnopolskie oraz lokalne wydarzenia. Jak zawsze 
jednak – najważniejsi dla niej są klienci.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    FOT.: ARCHIWUM OMEGA PILZNO  
    

P
odkarpacka firma logistyczna 
z powodzeniem funkcjonuje 
od ponad 20 lat. Posiada dwa 
oddziały w regionie: Podkarpac-
ki Park Logistyczny w Pilznie 

i Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkar-
packiej Komunikacji Samochodowej 
w Rzeszowie. Od 2008 roku działa także 
na Pomorzu, gdzie zajmuje się spedycją 
morską w ramach Agencji Celno-Por-
towej w Gdyni. Jest liderem branży, nie 
znaczy to jednak, że spoczęła na laurach.

W mijającym roku grupa wykonała 
krok naprzód praktycznie na każdej płasz-
czyźnie. Przede wszystkim umocniła swoją 
pozycję operatora logistycznego, poszerza-

jąc powierzchnię Podkarpackiego Parku 
Logistycznego. Nowo otwarty, drugi ma-
gazyn w Podgrodziu to jedna z najwięk-
szych inwestycji w tej branży w regionie. 
Pierwszy, istniejący od kilku lat magazyn 
w Mokrzcu koło Dębicy ma powierzchnię 
liczącą 32 tysiące metrów kwadratowych, 
natomiast powierzchnia nowo otwartego 
to ponad 17, a docelowo liczyć będzie aż 
70 tysięcy. Dzięki nowoczesnym na skalę 
europejską magazynom, Grupa OMEGA 
Pilzno rozszerzyła wachlarz usług, za-
pewniając swoim klientom kompleksową 
obsługę na rynku TSL.

Działania firmy docenił Dziennik Ga-
zeta Prawna. W czerwcowym rankingu 

G R U P A  O M E G A  P I L Z N O 
PODSUMOWUJE ROK 2014 



packie Logistics Park and thus strength-
ened its position as a logistics operator. 
The newly opened warehouse in Pod-
grodzie is one of the largest investments 
in this industry in the region. The first 
one, a warehouse in Mokrzec near Dębica 
built several years ago, occupies an area of 
32,000 square metres, and the new one has 
currently a surface area of 17,000 sq m, but 
its target one is 70,000 sq m. Thanks to its 
modern and unique warehouses, OMEGA 
Pilzno Group has extended its offer and 
provided its clients with comprehensive 
services on the TFL market.

The activities of the company were 
appreciated by Dziennik Gazeta Prawna. 
OMEGA Pilzno Group was classified 
among the leading companies offering 
logistics services in a ranking the news-
paper published in June. It is a great 
distinction and a sign of appreciation of 
all the activities undertaken by the com-
pany to become an innovative and major 
player on the international market. Be-
cause the sales of OMEGA Pilzno display 
a growing tendency over the years, it is 
possible that the group will take even 
higher places in future rankings.

It was also awarded as far as the local 
economy is concerned. In November, the 
company received the Podkarpackie Busi-
ness Award in the category “Best services” 
for Warehouse Logistics. The company 
PP PKS Sp. z o. o., which forms a part 
of the Group, was appreciated as well. 
Podkarpackie Business Awards are given 
to the best and the most active compa-
nies in the region that can or will serve as 
a model for others thanks to the results 
they achieve in their field of interest.

Apart from strengthening the position 
on the market, the company supports var-
ious events. In 2014, it sponsored the 6th 
Mountain Race in Limanowa – Pod Ostrą 
Pass and the Automobile Festival. It also 
supported the organizers of the Podkar-
packie Ultramarathon, attended by more 
than 230 people. Just like the marathon 
runners, the company does not slow down 
and actively pursues its goals. In order to 
improve its activities, it cares for efficient 
internal communication and development 
of its employees. This is why the begin-
ning of the year saw the second edition of 
the magazine OMEGA News. It contains 
information about the plans and recent 
initiatives undertaken by the company.

Out of concern for the improvement 
of its employees’ skills and qualifica-

terminacją dąży do celu. Aby usprawnić 
swoje działania, dba o sprawną komunika-
cję wewnętrzną i rozwój swoich pracow-
ników. Dlatego na początku toku ukazało 
się drugie wydanie magazynu OMEGA 
News. Czytelnicy mogą zapoznać się 
w nim z planami i najnowszymi przedsię-
wzięciami realizowanymi przez firmę.

Dbając o podnoszenie kwalifika-
cji i umiejętności, a także rozwijanie 
zainteresowań pracowników, jesienią 
rozpoczęto cykl szkoleń dla kobiet 

„OMEGA z Osobowością”, w ramach 
których wykłady prowadzili m.in. Filip 
Rusin – dyrektor kreatywny i projektant 
marki Filip Rusin; Katarzyna Zielińska – 
wizażystka, stylistka i coach wizerunku 
czy Kinga Dudzińska, główna dyrektor 
sprzedaży w Mary Kay.

W przyszłym roku działania firmy 
nakierowane będą na rozwój relacji z wie-
loletnimi klientami. Dzięki nowocze-
snym systemom monitorowania firma jest 
w stanie szybko i sprawnie reagować na 
każdą problematyczną sytuację i rozwią-
zywać problemy u ich zarania. Dlatego 
właśnie proaktywność i zacieśnianie 
współpracy to główne noworoczne posta-
nowienia OMEGI Pilzno. 

 IN ENGLISH

OMEGA PILZNO GROUP SUMS UP 
THE YEAR 2014

The last year was definitely successful for 
the whole company. It developed its ware-
house facilities, issued the second edition 
of its company magazine and supported 
countrywide and local events. But, as always, 
clients are of the greatest importance. 

The logistics company from the Pod-
karpackie Region has been successfully 
operating on the market for more than 20 
years already. It has two branches in the 
region: the Podkarpackie Logistics Park in 
Pilzno and Przedsiębiorstwo Przewozowe 
Podkarpackiej Komunikacji Samocho-
dowej in Rzeszow. Since 2008, it has been 
active also in Pomerania, where it took 
up sea forwarding as part of the Customs 
and Port Agency in Gdynia. It is definitely 
a true leader in the field, which does not 
mean that it has rested on its laurels at all.

Last year, the group made a step for-
ward in practically every sphere. First of 
all, it expanded the surface of the Podkar-
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 MIASTO CITY

OMEGA PILZNO ITIS GODAWSKI & GODAWSKI SP. Z O.O.
UL. KRASZEWSKIEGO 44
39-220 PILZNO
TEL. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
FAX (+48 14) 672 19 94
E-MAIL: INFO@OMEGA-PILZNO.COM.PL

tions and development of their interests, 
it started a series of courses for women 
entitled “OMEGA with Personality” in 
autumn. The project included lectures 
given for example by: Filip Rusin, the 
creative director and designer at Filip 
Rusin, Katarzyna Zielińska, a make-up 
artist, stylist and image coach, or Kin-
ga Dudzińska, the chief sales director 
at Mary Kay.

In 2015, the company wants to aim its 
activities at developing relations with its 
established clients. Thanks to modern 
monitoring systems, it can quickly and 
effectively respond to any problematic 
situation and nip all problems in the bud. 
This is why the main New Year resolu-
tions of OMEGA Pilzno are proactivity 
and enhanced cooperation. 



 MODA FASHION
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ZDJĘCIA/PHOTOGRAPHY: ALEKSANDRA DARGIEWICZ 
MODELKA/MODEL: AGNIESZKA KACZOROWSKA
MAKE-UP: MAGDA NAREWSKA
FRYZURY/HAISTYLE: MATEUSZ MOJSAK
UBRANIA/CLOTHES: SPIDER AND WOLF

P A T T E R N
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NICI LIFTINGUJĄCE FIRST LIFT 
– PO NITCE DO PIĘKNA

Zabieg z zastosowaniem nici First 
Lift to niezwykle prosta i bez-
pieczna metoda odmładzania, 
stworzona dla pacjentów ocze-
kujących szybkich i spektaku-

larnych rezultatów. Wystarczy godzina by 
poprawić napięcie i wygląd skóry twarzy, 
szyi lub dekoltu. Na długo, bez użycia 
skalpela, bez bolesnej rekonwalescencji.

First Lift to cienkie nitki umieszczone 
na specjalnej igle i zamknięte w steryl-
nym opakowaniu. Zrobione są z polidi-
oksanonu (PDO), tego samego synte-
tycznego włókna, z którego wykonuje 
się rozpuszczalne nici chirurgiczne. Po-

lidioksanon wyjątkowo oddziałuje na 
strukturę i kondycję skóry. Pobudza 
w tkankach proces neokologenezy, 
czyli stymuluje produkcję nowego 
kolagenu, elastyny, a także kwasu 
hialuronowego.

Zabieg wykonuje się w zniec-
zuleniu miejscowym. Lekarz 
wprowadza nitki pod skórę 
za pomocą igły lub kaniuli. 
Igły wyjmuje, nitki pozostają. 
Możliwy jest zabieg za pomocą 
nici napinających z haczykami 

lub nici unoszących ze stożkami. Cała 
procedura trwa od 15 do maksymalnie 
60 minut i jest niemal bezbolesna.

Nici chirurgiczne wprowadzane pod 
skórę pracują jak mięśnie napinające, 
podtrzymując tkanki podskórne. Dzięki 
temu po implantacji zaczynają pełnić 
funkcję rusztowania dla zwiotczałej skóry.

Zabieg polecany jest pacjentom po 30 
roku życia zarówno do liftingu twarzy jak 
i modelowania wybranych partii ciała. 
Stanowi doskonałą alternatywę dla trady-
cyjnego liftingu chirurgicznego. Technika 
wprowadzania nici PDO opiera się na 
wykorzystaniu naturalnych linii napięcia 
skóry, dzięki czemu nie zmienia rysów 
twarzy, gwarantuje naturalny wygląd.

Pierwsze efekty w postaci wygładzenia 
zmarszczek i korekcji zwiotczałej skóry, 
wynikające z mechanicznego oddziały-
wania wprowadzonych nici, widać już 
bezpośrednio po zabiegu. Efekt wypełnie-
nia i ujędrnienia skóry, który wynika 
z procesu syntezy włókien kolagen-
owych, elastyny i kwasu hialuronowego, 
widoczny jest po około miesiącu i nasila 
się z czasem. Efekty zabiegu utrzymują się 
średnio przez okres 2 lat.

REKLAMA

ZABIEG WYKONYWANY W: Salonie Kosmetyki Laserowej, ul. Graniczna 4b,, Rzeszów, tel 17 852 80 11 , www.laser.rzeszow.pl

SPRAWDŹ CENY DLA TWOJEJ FIRMY
TEL. +48 17 773 73 73        E-MAIL: INFO@HOTELRADO.PL

WWW.HOTELRADO.PL

DLA BIZNESU ‒ APARTAMENT W CENIE POKOJU STANDARDOWEGO

FOR BUSINESS - A SUITE AT AN EQUAL PRICE AS A STANDARD ROOM
FIND OUT MORE ABOUT THE PRICES OFFERED TO YOUR COMPANY 

TEL. +48 17 773 73 73         E-MAIL: INFO@HOTELRADO.PL
WWW.HOTELRADO.PL
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W I Ę C E J  N I Ż  APARTAMENT
Monolit Warszawa-Wesoła to firma podejmująca trudne wyzwania deweloperskie na rynku 
architektury mieszkaniowej, proponująca odważne rozwiązania dla bardzo świadomego 
i wymagającego klienta. Nie inaczej jest w przypadku staroanińskiej inwestycji Marysińska 12.

 TEKST: ŁUKASZ TAMKUN    FOT.: ARCHIWUM MONOLIT WARSZAWA WESOŁA  
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J
ej architektura wyróż-
nia się na tle spokojnej, 
przedmiejskiej okolicy. 
Odważna, ale wyważona 
bryła reprezentuje to, czego 
spodziewalibyśmy się po 

apartamentowcu klasy premium. 
Minimalistyczny, skandynawski styl 
elewacji buduje atmosferę chłodnej 
elegancji, przełamaną elementami 
roślinnymi – bluszczem i trawnikami. 
Kamienne wykończenia podkreśla-
ją bezkompromisowe podejście do 

jakości – próżno tutaj szukać tradycyj-
nych ozdobników w postaci zimnych 
aluminiowych ram czy taniego forniru. 
Front mówi wyraźnie, wręcz krzyczy: 
to nie jest zwykła mieszkaniówka, 
jakich wiele – tutaj jest coś więcej!

Tyle dla przechodniów – a mieszkańcy? 
Drugą stronę budynku charakteryzuje 
zaledwie lekko zasugerowana frontem 
przytulność, wręcz intymność. Zie-
leń, zamknięte, spokojne przestrzenie 
i naturalne wykończenia pozostają spójne 
z resztą obiektu. To, co na zewnątrz bu-

duje skandynawską elegancję, tutaj, dzię-
ki kilku subtelnym zabiegom, sugeruje 
rzymskie ogrody; filary stają się kolumna-
mi, chłodna biel staje się bielą ciepłą.

Nie inaczej rozegrano wnętrze, gdzie 
również króluje minimalizm, ale przede 
wszystkim – odważne podejście do 
zarządzania przestrzenią. Zamiast 
tradycyjnego rozkładu pomieszczeń i tak 
już przestronne apartamenty zostały 
wyposażone w antresole i galerie, dzięki 
czemu sprawiają wrażenie ogromnych. 
Budzą skojarzenia raczej z amerykań-
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 IN ENGLISH

MORE THAN APARTMENT

Monolit Warszawa-Wesoła is a company 
taking on difficult property challenges 
on the residential architecture 
market and offering brave solutions 
for conscious and demanding clients. 
Marysińska 12 in Stary Anin is a perfect 
example of such investments.

Its architecture stands out against the 
peaceful, suburban neighbourhood. The 
brave but balanced body of the building 
represents everything we can expect from 
a premium-quality condo. The Scandi-
navian minimalist style of its elevation 
creates an atmosphere of classical elegance 
broken with plant motifs – ivy and lawns. 
Stone trimmings emphasize the uncom-
promising approach to quality; it is no use 
looking here for traditional decorations 
in the form of cold aluminium frames or 
cheep veneer. The front says loudly that 

skimi nadmorskimi rezydencjami czy 
futurystycznymi włoskimi willami, co 
w wyszukany sposób podkreślono.

Budynek jest oczywiście apartamentow-
cem, posiada jednak udogodnienia i atmos-
ferę, którą zapewnić może tylko budownic-
two jednorodzinne. Każdy lokal posiada 
swój własny taras oraz osobne zejście do 
ogródka, który dzięki temu staje się czymś 
spełniającym funkcję przestrzeni wspólnej 
ale gwarantującej intymność i będącej 
kawałkiem „swojego” we wspólnocie.

Zaskakujące i świadome sięganie 
do różnych stylów przy zachowaniu 
spójności wizualnej, odważne, w na-
szych warunkach wręcz awangardowe 
rozwiązania  
to cechy charakterystyczne Marysiń-
skiej 12. Dodajmy do tego znakomitą 
lokalizację w Starym Aninie i mamy 
jedną z ciekawszych inwestycji mieszka-
niowych w kraju nad Wisłą. 
Monolit Warszawa - Wesoła
tel:  +48 668 688 172
www: www.monolitwarszawa.com 
WWW.MARYSINSKA12.PL
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it is not some ordinary block of flats like 
many others – it offers a lot more!

This is as far as passers-by are con-
cerned. And what about the occupants? 
The other side of the building is char-
acterised by cosiness and intimacy only 
slightly implied by its front. Greenery, 
closed and quiet yards and natural trim-
mings remain consistent with the rest of 
the building. What creates Scandinavi-
an elegance outside here refers to Roman 
gardens thanks to several subtle efforts; 
pillars become columns and cold white 
turns into warm whiteness.

Arranged according to the same rules, 
the interior is reigned by minimalism 
but most of all by a brave approach 
to spatial arrangement. Instead of the 
traditional layout, the already spacious 
apartments were equipped with mezza-
nines and galleries, which makes them 
look even larger. They trigger associa-
tions with American seaside mansions 
or futuristic Italian villas, which is 
highlighted in a sophisticated way.

The building is of course a condomin-
ium but has all the conveniences and the 
atmosphere only single-family buildings 
can offer. Each apartment has its own 
terrace and a separate entrance to the 
garden, which as a result becomes a kind 
of common area that guarantees privacy 
and constitutes a part of one’s own piece 
of land within the community.

Surprising and conscious references 
to various styles with visual cohesion 
maintained and brave or event avant-gar-
de (in our conditions) solutions make 
Marysińska 12 unique. Add its excellent 
location in Stary Anin to the list and you 
get one of the most interesting residential 
investments in Poland.  



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





ŚWIĘTY WYLĄDOWAŁ  
na naszym lotnisku
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Następnie wszystkie dzieci ustawiły się w kolejce do Św. Miko-
łaja, do którego prowadził czerwony dywan. Jako pamiątkę dzieci 
otrzymywały piękne zdjęcie od rzeszowskiego lotniska, a z latają-
cych dronów zrzucane były cukierki.

Tłum zgromadzony w  terminalu Portu Lotniczego „Rzeszów-
-Jasionka” wyczekiwał na spotkanie z Mikołajem przy dźwiękach 
pięknych kolęd wyśpiewanych przez dzieci z Centrum Sztuki Wo-
kalnej, można było podziwiać tancerzy z grupy T8, wicemistrza 
świata i Europy.

Podczas sobotniego spotkania ze świętym Mikołajem można 
było skorzystać m.in. z symulatorów lotów, podziwiać możliwości 
dronów oraz sterowca. Odbyła się również wystawa zdalnie stero-
wanych modeli samolotów.

Imprezie towarzyszyły konkursy i zabawy. Można było wygrać 
m.in. przelot samolotem z Royal Star, bon na wycieczkę z Itaką, 
weekend z najnowszym Volkswagenem Passatem firmy Autorud 
oraz wiele, wiele innych.

Dziękujemy naszym Partnerom ponieważ dzięki nim ten dzień 
mógł być jeszcze ciekawszy dla naszych najmłodszych!

N
iecodzienny gość przyleciał do nas specjalnym samolo-
tem linii Santa Air prowadzony przez również nieco-
dzienny samochód „follow me” oznakowany nazwą li-
nii lotniczej Świętego.

Jako pierwszy Mikołaja przywitał pan Stanisław Nowak, Pre-
zes Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, który podziękował Mi-
kołajowi za przybycie i pomógł w otwieraniu wielkiego czerwone-
go worka z prezentami.

Pierwsze dzieci, które mogły uściskać Mikołaja oraz otrzy-
mać od niego prezenty to mieszkańcy pobliskiego Domu Dziec-
ka z Rudnika nas Sanem.

6 grudnia o godz. 10.00 w Porcie 
Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” 
wylądował sam Święty Mikołaj!



 

IN ENGLISH  

Santa has landed on our airport    

On the 6th December 2014 at 10am Santa Claus landed on 
Rzeszów-Jasionka Airport!

This unique guest came to visit us with a special aircraft of San-
ta Air Airlines navigated by a special „follow me” car baring a logo 
of Santa’s airlines.

The first one to welcome Santa Claus was Mr Stanisław Nowak 
– the Chairman of the Rzeszów-Jasionka Airport. He thanked Santa 
for coming and helped him to open the huge red bag with presents.

The first group of kids that came to hug Santa and receive presents 
were inhabitants of the orphanage from Rudnik located by San River.

All the kids queued on the red carpet to get the presents 
from Santa Claus. As a souvenir the kids got a beautiful photo 
of Rzeszów-Jasionka Airport and additionally they could catch 
sweets falling down from the sky from flying drones.

There were crowds of people waiting at the Rzeszów-Jasionka 
Airport to greet Santa accompanied by sounds of beautiful car-
ols sung by the kids from Centrum Sztuki Wokalnej (The Cen-
tre of Vocal Art). One could also watch the show prepared by the 
dancers from T8 group – Europe’s and World’s vice-champion.

During the Saturday meeting with the Santa everyone was able to 
explore flight simulators, watch the flying drones and the non-rigid air-
ship. The airport also prepared an exhibition of remote-control aircrafts.

The whole event was complemented by numerous contests and 
games. The kids could win a  f light with Royal Star aircraft, 
a coupon for a trip with Itaka Travel Agency, a weekend in the 
newest model of Volkswagen Passat made available by the Auto-
rud Company and much much more.

We would like to greatly thank our Partners that made this unique 
day with Santa possible and even more interesting for the kids!







Ć
wiczenia miały na celu weryfikację przyjętych rozwiązań 
i  procedur w  przypadku zwalczania chorób wysoce 
zakaźnych oraz doskonalenia współdziałania służb, ins-
pekcji i straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego 

oraz podmiotów leczniczych w sytuacji wystąpienia symptomów 
zagrożenia epidemiologicznego.
 

IN ENGLISH  

„Virus 2014” – Training in Lódź Voivodeship 

On the 4th December 2014 the Lódź Voivodeship training 
called „Virus 2014” took place. 

The aim of the training was to verify the solutions and proce-
dures that are to be undertaken in the process of fighting highly 
infectious diseases and upgrading the cooperation of services, in-
spections and brigades of the National Emergency Medical Ser-
vices and airport medical services in a situation of sanitary and 
epidemiological risk.

Wojewódzkie ćwiczenia 
„Wirus 2014”
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W dniu 04.12.2014 roku w Porcie 
Lotniczym „Rzeszów –Jasionka” 
odbyły się wojewódzkie ćwiczenia
 pn. „Wirus 2014”.



2,5 MILIONA 
pasażerów Ryanair w Rzeszowie

ła obdarowana upominkami od Zarządu Portu Lotniczego Rze-
szów-Jasionka, a także voucherem na darmowy przelot liniami Ry-
anair na dowolnej trasie. Ponadto, wszyscy pasażerowie odlatujący 
w czwartkowe południe do stolicy Irlandii mogli skosztować oko-
licznościowego tortu przygotowanego specjalnie na tę okazję przez 
cukiernię Rak z Zaczernia.!
 

IN ENGLISH  

2,5 million Ryanair passengers in Rzeszów 

Thursday – the 12th of December turned out to be the lucky day 
for the 6 years old Vanessa Nieradka from Dublin, who – as it ap-
peared – became the passenger number 2,5 million of Ryanair Air-
lines served at the Rzeszów Airport. – This is great news for us 
and for the airline who will celebrate next year the 10th anniversa-
ry of its presence at the Rzeszów-Jasionka Airport – said Stanisław 
Nowak, the Chairman of the Rzeszów Airport.

Vanessa lives in Dublin together with her parents and her sister. 
Due to the fact that her flight was a special one, she received nu-
merous gifts from the Management of the Rzeszów-Jasionka Air-
port and a voucher for a free flight with Ryanair on a freely chosen 
flight. Furthermore, all passengers flying at midday of the 12th of 
December to the capital of Ireland were given a chance to taste of 
the large cake made especially for the occasion by the Rak Confec-
tionery from Zaczernia.

C
zwartek 12 grudnia br. okazał się szczęśliwym dniem dla 
sześcioletniej Vanessy Nieradki z Dublina, która – jak się 
okazało – została dwuipółmilionową pasażerką linii lot-
niczych Ryanair odprawioną na lotnisku w Rzeszowie. – 

To wspaniała wiadomość dla nas, jak i też dla przewoźnika, który 
już w przyszłym roku będzie świętował 10-lecie swej działalności 
w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka – powiedział Stanisław No-
wak, prezes rzeszowskiego lotniska.

Vanessa, która wraz z rodzicami i siostrą mieszka w Dublinie, 
w  związku z  wyjątkowymi okolicznościami swojego lotu, zosta-
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Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 6:30 10:40 FR862 738

...4... (01.01.15) 09:05 13:15 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... 11:05 13:25 FR863 738

...4... (01.01.15) 13:40 16:00 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.5.. (Brak 31.12.14) 14:00 17:35 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (24.12.14) 07:20 10:55 FR7622 738O
D

LO
T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.12.2014 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 
05.12.2014 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    12:25 15:20 K2464 DH4

.2.....    13:55 16:50 K2464 DH4

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    09:00 11:55 K2463 DH4

.2.....    10:30 13:25 K2463 DH4

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12.45.7 (Brak 01.01.15) 12:10 13:45 LH1384 CR7

..3.... 12:15 13:50 LH1384 CR7

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 (Brak 01.01.15) 14:30 16:25 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:40 21:15 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 21:40 23:25 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. 11:35 13:50 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. 14:15 16:25 FR3122 738

.....6. 13:35 17:45 FR862 738 .....6. 18:10 20:30 FR863 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

123.5.7 17:45 21:15 FR2136 738

...4.. (08.01.15) 17:45 21:15 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... (08.01.15) 21:40 23:20 FR2137 738

123.5.7 21:40 23:20 FR2137 738

1.3.5.. 18:00 19:50 FR7623 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 06:25 10:10 FR3202 738

....6. (03.01.15) 06:25 10:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....6. (03.01.15) 10:35 12:30 FR3202 738

..3...7 10:35 12:30 FR3203 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 67 ( Brak 01.01.15) 07:35 08:30 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Brak 01.01.15) 13:35 14:30 LO3801 DH4/E195/E175

1 2 3 4 5 . 7 16:35 17:30 LO3807 DH4/E170/175

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4/E170/E175

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6. (Brak 01.01.15) 05:55 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Brak 01.01.15) 08:55 09:45 LO3806 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Brak 01.01.15) 15:00 15:50 LO3802 E195 / E175/E175

1234567 17:55 18:45 LO3808 E170/E175/DH4
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Ni e po w ta r z a ln e   o k a z j e



Ż Y C I E  Z A PA C H Y

cud ZIMOWY

W powietrzu czuć już Boże Narodzenie... Jak zawsze w tym 
czasie towarzyszyć nam będą niebiańskie nuty – zapraszamy 

na świąteczny koncert życzeń! 

LAST CHRISTMAS  
W ostatnie święta 
zakochaliśmy się 
w złotej pigwie 
i upajającej frezji: 
Burberry, 
My Burberry,  
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł, 
nr 820034

RUDOLF,  
CZERWONONOSY  

RENIFER
Czy on też uwielbia zapach 

mandarynki i olejku z kwiatów gorzkiej 
pomarańczy?  

Giorgio Armani, Sì Intense,  
woda perfumowana,  

30 ml – 319 zł,  
nr 817969



cud DO THEY KNOW  
IT’S CHRISTMAS? 
Poczuj uwodzicielski zapach 
kwiatów: Jean Paul Gaultier, 
Classique Intense,  
woda perfumowana,  
20 ml – 189 zł, nr 809849

ROCKIN’ AROUND  
THE CHRISTMAS TREE  
Zachłyśnij się świąteczną atmosferą: 
Estēe Lauder, Modern Muse,  
woda perfumowana,  
30 ml – 225 zł, nr 766660

HERE COMES SANTA CLAUS 
Orzeźwiający zapach gardenii i piżma:  
Cartier, La Panthère, woda perfumowana,  
30 ml – 299 zł, nr 789291

 24/7 – Kupuj także online  
na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu  
dostępne na www.douglas.pl 



SANTA CLAUS
IS COMING TO TOWN
Towarzyszy mu zapach przesycony 
drewnem cedrowym i frezją: 
Hugo Boss, Boss Ma Vie Pour 
Femme, woda perfumowana,  
30 ml – 215 zł, nr 817529

DRIVING HOME  
FOR CHRISTMAS  

Z prezentem pachnącym pysznym  
karmelem: Prada, Candy Florale,  
woda toaletowa, 30 ml – 229 zł, 

nr 801480

IT’S THE MOST WONDERFUL 
TIME OF THE YEAR  
Zwłaszcza gdy w powietrzu unosi się 
zapach maliny i różowego pieprzu: 
DKNY, My NY, woda perfumowana,  
30 ml – 185 zł, nr 813811

Ż Y C I E  Z A PA C H Y



ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS IS YOU  

Dior Addict Eau Fraîche z frezją  
i konwalią: Dior, woda toaletowa, 

50 ml – 329 zł, nr 803713

LIGHT THE 
NIGHT  

Zamknij oczy  
i delektuj się 

zapachem miodu  
i piwonii:  

Escada, Joyful,  
woda perfumowana,  

50 ml – 299 zł,  
nr 813668

IT’S BEGINNING TO LOOK  
A LOT LIKE CHRISTMAS  
Jak stworzyć świąteczną atmosferę? 
Pomoże w tym zapach wiśni  
otoczonej bukietem zielonych nut: 
Guerlain, La Petite Robe Noire,  
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł, nr 675426

 24/7 – Kupuj także online na www.douglas.pl 
Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu  
dostępne na www.douglas.pl 
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  24/7 – Kupuj 
także online na 
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl  

OFERTA OBOWIĄZUJE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ELIE SAAB
Zestaw Le Parfum 
Intense: woda  
perfumowana,  
50 ml, miniatura 
wody perfumowanej,  
10 ml – 349 zł, 
nr 822005

CARTIER
Zestaw La Panthère: 
woda perfumowana,  
50 ml, perfumowane 
mleczko do ciała,  
50 ml – 399 zł

ESTĒE LAUDER 
Zestaw Modern 
Muse: woda  

perfumowana,  
30 ml, perfumowany 

balsam do ciała,  
75 ml – 225 zł,  

nr 824055

GIORGIO 
ARMANI

Zestaw Sì: woda  
perfumowana,  
50 ml, żel pod  
prysznic, 75 ml,  
balsam do ciała, 
 75 ml – 369 zł,  

nr 819538 

CHLOÉ 
Zestaw Love Story: woda 
perfumowana, 50 ml, 

balsam do ciała, 100 ml  
– 345 zł, nr 838161

THIERRY 
MUGLER 
Zestaw Angel: woda 
perfumowana, 25 ml,  
balsam do ciała,  
100 ml, żel pod 
prysznic, 30 ml,  
krem do ciała, 10 ml 
– 269 zł, nr 839599

Zasugeruj       
 św. Mikołajowi pachnący prezent,   

który powinien znaleźć się  pod c
hoinką

.
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Z A K U P Y

niebaSięgni
j ZAPACH  

ABSOLUTU
Synteza trzech różnych 
wersji oryginalnego 
zapachu paczuli 
zamknięta w pięknym 
flakonie: Tom Ford,  
Private Blend  
Patchouli Absolu,  
woda perfumowana, 
50 ml – 725 zł*,
nr 829699  

INTENSYWNE NAWILŻENIE
Legendarne kremy zawierające odżywczy składnik The Miracle Broth™,  
który naprawia uszkodzoną strukturę skóry: zestaw La Mer: nawilżający  
krem do twarzy, 60 ml, miniatura nawilżającego kremu do twarzy, 15 ml,  
szpatułka do aplikacji – 1070 zł*, nr 828527  

PIĘKNO ODPORNE NA CZAS
Sensai Ultimate to linia unikatowych kosmety-
ków, które powstały w efekcie poszukiwania 
produktów mających możliwość naprawiania 
komórek na poziomie DNA. Minimalizowanie 
oznak starzenia się skóry jest możliwe dzięki 
połączeniu kompleksu Sakura Eternal  
z ekstraktem Jedwabiu Koishimaru Ex. To ten 
duet aktywnych składników sprawia, że cera 
zyskuje nienaganną gładkość i młodzieńczy 
blask. Zestaw Sensai Ultimate: Sensai 
Ultimate The Cream, 40 ml, miniatura Sensai 
Ultimate The Cream, 15 ml – 3200 zł,  
nr 762102

RYTUAŁ DLA URODY
Intensywnie odżywiający skórę działający 

kompleksowo zestaw produktów  
pielęgnacyjnych: Lancôme, zestaw: 
Visionnaire krem na dzień, 50 ml, 

Visionnaire serum, 7 ml,  
Visionnaire krem pod oczy, 5 ml, Génifique 

serum, 7 ml  
– 349 zł, nr 816636

UPIĘKSZAJĄCE SPA
Wzbogacony miodem  
i innymi aktywnymi skład-
nikami odżywczymi i nawil-
żającymi skórę komplet  
do kąpieli: Laura Mercier, 
zestaw Golden Honey 
Musk: miód do kąpieli  
z drewnianą szpatułką,  
188 g, krem do ciała,  
188 g – 399 zł*

EKSKLUZYWNE  
ODŚWIEŻENIE
Intensywnie regeneru-
jące skórę kosmetyki 
działające z mocą 
serum: Estēe Lauder, 
zestaw Lifting/Firming 
Essentials: krem 
nawilżający Resilience 
Lift Firming, 50 ml, 
Perfectionist [CP+R] 
Wrinkle Lifting, 15 ml, 
Resilience Lift Firming 
Eye Creme, 5 ml, 
Perfectly Clean  
Multi-Action Foam 
Cleanser/Purifying 
Mask, 50 ml – 411 zł, 
nr 827632

  24/7 – Kupuj także online  
na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin 

serwisu dostępne na www.douglas.pl  
 * Produkt dostępny w wybranych 
perfumeriach

Prezenty, które uczynią ciebie i twoich  

najbliższych szczęśliwymi. Gwiaz
dy  

na kosmetycznym firmamencie.
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Inwestycje  
i Finanse

▶▶Wkrótce akcje zamiast u maklerów częściej będziemy kupować przez bankierów.

▶▶Utrzymywanie oddzielnych biur staje się bowiem zbyt kosztowne.

Dom maklerski  
wchłonę od zaraz

Zazwyczaj, gdy Komisja Nadzoru Fi-
nansowego publikuje zbiorcze wyniki 
domów maklerskich, wśród brokerów 
słychać ciężkie westchnienia i pomruki 
niezadowolenia. Nie inaczej było i tym 
razem, kiedy nadzór podał 
dane za III kwartał. Wynik? 
Domy maklerskie zarobiły 
łącznie 89 mln zł. Na pierw-
szy rzut oka wszystko wyda-
je się w porządku. Problem 
w tym, że wynik ten jest zasłu-
gą wyłącznie sprawnego obra-
cania powierzonym domom 
kapitałem. Na podstawowym 
biznesie, czyli pośrednictwie 
w handlu, branża bezustannie 
traci: w III kwartale była 2 mln 
zł pod kreską. Cierpliwość wła-
ścicieli domów maklerskich po raz 
kolejny została wystawiona na pró-
bę, bo ujemny wynik zanotowano 
również w II kwartale, a w I, choć 
był dodatni, wyniósł jedynie 0,5 mln zł. 
Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby 
kondycja branży miała się zdecydowa-
nie poprawić, a nie można wiecznie do-
kładać do biznesu. Szukanie oszczędno-
ści w trudnych czasach jest zjawiskiem 
powszechnym. Nie inaczej jest u ma-
klerów. Tym razem jednak sytuacja jest 
o wiele poważniejsza i na dobre może 
ona zmienić krajobraz rynkowy. Oto bo-
wiem rodzi się nowy trend: wcielania do-
mów maklerskich w struktury banków. 

Szlak przeciera DM BZ WBK. Z po-
czątkiem listopada został on włączony 
do macierzystego banku. Od początku 
pomysł ten budził skrajne emocje nie tyl-
ko na rynku, ale również w samej insty-

tucji. Najlepszym dowodem na 
to są zmiany personalne – już 
na początku roku pożegnał się 
z nią wieloletni prezes Mariusz 
Sadłocha, który, jak można usły-
szeć nieoficjalnie, był przeciwny 
integracji z bankiem. Znamien-
ny był fakt, że jego miejsce zajął 
Marcin Groniewski, wcześniej 
kojarzony przede wszystkim 
z pracą w centrali. To on prze-
prowadził zmiany w DM BZ 
WBK i dziś mówi o nich w sa-
mych superlatywach. – Ich ce-

lem jest pełna integracja wszystkich 
produktów i usług w Banku Zachod-
nim WBK. Dzięki temu klienci będą 

mogli w łatwiejszy sposób skorzy-
stać ze znacznie szerszego zakresu usług 
finansowych na najwyższym poziomie. 
To połączenie ułatwia też realizację celu, 
jakim jest ustanowienie Banku Zachod-
niego WBK strategicznym centrum kom-
petencyjnym dla Grupy Santander w re-
gionie Europy Środkowo–Wschodniej. 
Koncentracja usług maklerskich w banku 
pozwoli na lepsze zarządzanie nimi oraz 
wykorzystanie efektów skali i synergii  – 
mówi Groniewski.

Na palcach jednej ręki można jednak 
policzyć maklerów, którzy podzielają jego 
entuzjazm. Z ich ust częściej można usły-
szeć o obawach, że jeden z czołowych 
domów maklerskich niedługo zostanie 
usunięty w cień, a osoby odpowiedzial-
ne za sprzedaż będą koncentrowały się 
przede wszystkim na wysokomarżowych 
produktach bankowych, a nie na usłu-
gach maklerskich. Groniewski odrzuca 
jednak i te argumenty. – Celem integra-
cji jest dalsze wykorzystanie silnych stron 
Domu Maklerskiego i zwiększanie udzia-
łu w rynku przy rosnącej dochodowości. 

Jesteśmy największym na rynku animato-
rem emitentów, posiadamy także najlep-
szy zespół analityków. Nasze usługi będą 
ważnym produktem w ofercie dla ściśle 
dobranych segmentów klientów. Dlatego 
nie może być mowy o marginalizacji pro-
duktów maklerskich w sieci sprzedażo-
wej BZ WBK – przekonuje Groniewski.

Coraz głośniej spekuluje się na temat 
tego, kto pójdzie w ślady instytucji z zie-
lonym szyldem. Dyskusja nasila się rów-
nież dlatego, że giełdowy rynek, zamiast 
wychodzić z marazmu, popada w jesz-
cze większą niełaskę. W listopadzie śred-
nie dzienne obroty na głównym parkie-
cie wyniosły zaledwie 711 mln zł. W tym 
roku gorszy wynik GPW zanotowała 
jedynie w okresie wakacyjnym, w lip-
cu (654 mln zł). Na tak konkurencyjnym 
rynku i przy takich kosztach działalności 
nie sposób wyżywić z tego wszystkich. 
Z rozmów z maklerami wynika, że naj-
poważniejszym kandydatem do wchło-
nięcia własnego biura maklerskiego  jest 
mBank. Przedstawiciele tej instytucji nie 
ukrywają nawet, że prace nad zmianami 
w firmie są poważnie brane pod uwa-
gę. – W banku trwają prace nad określe-
niem nowej struktury szeroko rozumia-
nej bankowości inwestycyjnej. Jednym 
z ich elementów jest dyskusja na temat 
sposobu zorganizowania sprzedaży in-
strumentów finansowych do kwalifiko-
wanych inwestorów instytucjonalnych. 
W tej sprawie nie zostały jeszcze podję-
te decyzje – mówi Cezary Stypułkowski, 

prezes mBanku. 
Nieoficjalnie mówi 
się jednak, że zmia-
ny mogą dotknąć 
nie tylko części in-
stytucjonalnej, ale 
także całego domu 
maklerskiego. Zda-
niem niektórych 
pytanie brzmi nie 
czy, ale kiedy  
to nastąpi.©
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„W banku trwają 
prace nad 
określeniem nowej 
struktury szeroko 
rozumianej 
bankowości 
inwestycyjnej.  
W tej sprawie nie 
zostały jeszcze 
podjęte decyzje”.

– Cezary 
Stypułkowski, 
prezes mBanku

 

To strata maklerów 
na podstawowej 

działalności  
w II kwartale. Manko 
utrzymuje się więc 
od ponad pół roku.

122
Tyle mln zł straciły domy maklerskie w III kwartale 
na podstawowej działalności. W strukturze banku 
łatwiej ukryć ten minus.
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Proces zbliżania się domów makler-
skich do banków widać zresztą nie tylko 
po wcielaniu brokerów w struktury ma-
cierzystych instytucji, ale także po tym, 
jakie usługi oni oferują. Ostatnio ING Se-
curities zaprezentowało swój najnowszy 
produkt: zintegrowany rachunek ma-
klerski i bankowy. Przy tej okazji Marek 
Słomski, prezes ING Securities, mówił 
wprost, że dla brokerów pozyskanie no-
wych klientów czy też przyciągnięcie 
ich od konkurencji graniczy z cudem. 
Dlatego sam liczy, że dowodzonej przez 
niego instytucji uda się przekonać do 
produktów inwestycyjnych klientów 
banku ING. Na rynku od razu zaczęły 
się spekulacje, że jest to początek końca 
odrębności ING Securities. Włączenie 
domu maklerskiego w struktury banku 
w tym przypadku byłoby o tyle łatwe, 
że broker od dłuższego czasu nie posia-
da chociażby tradycyjnych punktów ob-
sługi klienta. Słomski jednak zaprzecza 
takim plotkom. – W Grupie ING Banku 
Śląskiego nie ma planów połączenia 
Banku i Domu Maklerskiego – mówi.

Na mBanku i ING plotkarska lista  
się nie kończy. Kolejnym brokerem  
na niej jest DM Citi Handlowy. Mimo że 
od dłuższego czasu jest liderem rynku 
wtórnego akcji GPW, pod względem fi-
nansowym nie błyszczy. W III kwar-
tale zarobił zaledwie 2 mln zł i był to 
najsłabszy kwartał dla tej firmy w tym 
roku. Zdaniem niektórych sytuacja taka 

może skłaniać do 
zmiany obowią-
zującej struktu-
ry. Przedstawicie-
le banku na razie 
rozwiewają wąt-
pliwości. – Na ten 
moment nie mamy 
planów włączenia 
Domu Maklerskie-
go do struktur Citi 
Handlowego. Re-
alizowany model 

sprawdza się bardzo dobrze i jesteśmy 
przekonani, że tak będzie, nawet gdy li-
cencja bankowa zostanie rozszerzona – 
mówi Maciej Kropidłowski, wiceprezes 
Citi Handlowego. 

Jednolita licencja bankowa, o któ-
rej wspomina, to kolejny ważny ele-
ment całej układanki. Jeśli rzeczy-
wiście wejdzie ona w życie, to banki 
będą mogły bezpośrednio handlować 
na rynku regulowanym. Tym samym 
wcale nie będzie trzeba utrzymywać 
domu maklerskiego, aby być obecnym 
na GPW. Maklerzy, kreśląc najczar-
niejsze scenariusze, mówią o począt-
ku ich końca. Jedno jest pewne. Przed 
branżą maklerską wielkie wyzwania. 
Na końcu może się jednak okazać, że 
nie wszyscy im sprostali.

—  Przemysław Tychmanowicz
Jednym słowem: BZ WBK już wcielił swój 
dom maklerski. W jego ślady pójdą kolejni.

To zysk domów  
w III kwartale. 
Udało się tylko 
dzięki pomyślnemu 
inwestowaniu 
aktywów.

 

Tyle mln zł wyniósł 
obrót na GPW  

w lipcu. To najniższy 
wynik w tym roku. 
Listopad był drugi  

z wynikiem  
711 mln zł.

654
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Firmy  
i Rynki

Pan Karol z Warszawy rozpoczął rok 
temu prowadzenie działalności gospo-
darczej. Pracodawca dał mu wybór – albo 
umowy o dzieło, albo samozatrudnie-
nie. Zdecydował się na to drugie, a chcąc 
zdjąć sobie z głowy formalności, prowa-
dzenie ksiąg i rozliczenia powierzył jed-
nej z sieciowych firm księgowych. Opłata, 
dwa razy wyższa niż w osiedlowym biu-
rze rachunkowym, gwarantowała też do-
radztwo. Rzeczywistość okazała się zgoła 
odmienna. To on sam po pewnym cza-
sie podpowiadał księgowej, co może być 
kosztem podatkowym. Po roku otrzymał 
zaś niespodziewaną przesyłkę – wezwa-
nie do urzędu skarbowego. – Okazało się, 
że firma nie tylko popełniła bardzo wiele 
prostych błędów rachunkowych, ale na-
wet nie zaksięgowała części faktur, które 
im przekazałem – mówi. Inny przedsię-
biorca prowadzący jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, pan Jan, wybrał lo-

kalne biuro rachunkowe. Jego księgowy 
doradził mu zakup w Austrii sprzętu bez 
VAT. Po pół roku zorientował się, że jego 
klient jednak nie jest VAT–owcem i takie 
działanie było niezgodne z przepisami. 
Pan Jan musiał złożyć czynny żal i dopła-
cić VAT wraz z odsetkami. 

Podobne przykłady można mnożyć, 
a wśród przedsiębiorców zewnętrzni 
księgowi nie cieszą się zbyt dobrą reno-
mą. Istnienie złych praktyk na rynku po-
twierdza Elżbieta Woźnicka, prezes Koła 
Branżowego Biur Rachunkowych przy 
warszawskim oddziale Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce (SKwP). Opowia-
da, że do jej biura trafił niedawno rozcza-
rowany przedsiębiorca, który przyniósł 
dokumenty rozliczane przez poprzed-
nią firmę z prośbą o ich sprawdzenie. 
Okazało się, że konieczna była korekta 
wszystkich rozliczeń za ponad rok wstecz, 
a Woźnicka chwilami przecierała oczy ze 

Na rynku działa kilkadziesiąt tysięcy firm księgowych. 

Mimo to przedsiębiorcy skarżą się na jakość ich usług. 

zdumienia. – Do dokumentacji z każdego 
miesiąca dołączona była koszulka z nie-
zaksięgowanymi fakturami. Nigdy wcze-
śniej nie spotkałam się z podobnym nie-
dbalstwem – opowiada.

Organizacje zrzeszające 
mniejsze firmy twierdzą co 
prawda, że skarg na księgo-
wych nie ma zbyt wiele, jed-
nak zaznaczają, że wynika 
to z praktyk samych właści-
cieli. – Przedsiębiorcy, którzy 
mają problemy z podmiotem 
księgowym w drobniejszych 
sprawach, po prostu go zmie-
niają – mówi Dorota Wolicka 
ze Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców. Ale Elżbie-
ta Lutow ze Związku Rzemio-

sła Polskiego zaznacza, że część 
osób nie jest świadoma swoich praw. – Nie 
wiedzą, że jeśli ponieśli straty w wyni-
ku niekompetencji lub zaniechań księgo-
wego, mogą wystąpić na drogę cywilną. 
W większości przypadków chodzi o nie-
wielkie kwoty. Przedsiębiorca woli więc 
znaleźć innego księgowego, niż wdawać 
się w spór z biurem – mówi.

A jest w czym wybierać. Samorząd 
księgowych szacuje, że zawód ten wyko-
nuje kilkaset tysięcy osób. Trudno jed-
nak określić ich dokładną liczbę, gdyż 
w przeciwieństwie do np. doradców po-
datkowych nie jest to zawód regulowany. 
– Z naszych danych wynika, że na rynku 
istnieje ponad 45 tys. biur księgowych. Są 
to zarówno biura, jak i pojedyncze osoby 
prowadzące usługowo księgi rachunkowe 
– mówi Dariusz Graczyk z Fundacji Roz-
woju Biznesu Starter, koordynator przy-
gotowanego przez nią „Raportu usług 
księgowych w Polsce” (ukazał się w 2013 
roku). Wynika z niego, że każde z tych 
biur obsługuje średnio 25 firm.

Największymi graczami, jeśli chodzi 
o obsługę małych przedsiębiorstw, są 
sieciowe firmy, będące częścią więk-
szych grup kapitałowych, zazwyczaj 
bankowych, np. TaxCare (Grupa Idea 
Banku) i ING Księgowość, a także 
TaxCredit i Taxxo. Jednak 95 proc. 
małych i średnich przedsiębiorców, 
prowadzących np. sklep czy warsz-
tat, korzysta z usług lokalnych biur 
rachunkowych. – Małe i średnie firmy 
wybierają zwykle sprawdzone lokalne 
biuro z polecenia. Nie ufają firmom sie-
ciowym. Z kolei przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność na zasadzie samoza-
trudnienia szukają ofert promocyjnych 
– mówi Dariusz Graczyk.

Mimo utyskiwań na jakość usług or-
ganizacje zrzeszające księgowych nie 

„Przedsiębiorcy, 
którzy mają 

problemy  
z podmiotem 
księgowym  

w drobniejszych 
sprawach,  

po prostu go 
zmieniają”.

Księgowy 
skarg  
i zażaleń
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kompetencje wydany przez instytucje pu-
bliczne lub branżowe organizacje.  
– Przedsiębiorcy muszą tu zachować  
czujność, gdyż na rynku zaroiło się od 
firm przyznających różne certyfika-
ty księgowości – przestrzega Małgorza-
ta Szczepańska. Organizacje przedsię-
biorców radzą też ostrożnie podchodzić 
do promocji. – Jeśli ktoś oferuje usługi 
po bardzo niskiej cenie, to ich jakość nie 
może być dobra. Przedsiębiorcy muszą 
zachować zdrowy rozsądek, bo stawką 
jest nawet upadłość firmy – mówi Elżbie-
ta Lutow. – Powinni zapytać, co obejmuje 
dana cena, czy księgowy pobiera dodat-
kowe opłaty za sporządzenie i wysłanie 
np. deklaracji lub wykonanie telefonu do 
klienta – dodaje Woźnicka. Wg Anny So-
chy, członka Komisji Biur Rachunkowych 
przy Zarządzie Głównym SKwP, warto 
też wziąć pod uwagę, jak długo dany pod-
miot istnieje na rynku. – Nie zamierzam 
dyskredytować biur dopiero powstają-
cych, ale to czas weryfikuje, czy dana 
osoba ma kompetencje. Na dobrą opinię 
pracuje się latami – mówi. W praktyce 
okazuje się, że dobre biuro nie potrzebuje 
reklamy ani nawet strony internetowej. 

—  Monika Pogroszewska
Jednym słowem: Przedsiębiorcy wolą zmienić 
księgowego na innego, niż bić się z nim przed 
sądem o pieniądze utracone w wyniku błędów.

Tyle proc. firm decyduje się na zewnętrzną 
obsługę księgową. 95 proc. z nich wybiera 
lokalne biuro.

mogą za dużo zrobić. Po 10 sierpnia, kie-
dy weszła w życie tzw. ustawa deregula-
cyjna, nie ma już obowiązku posiadania 
certyfikatu uprawniającego do usłu-
gowego prowadzenia ksiąg rachunko-
wych. By otworzyć biuro rachunkowe, 
wystarczy być niekaranym i posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cy-
wilnej. – Obecnie każdy może otworzyć 
biuro rachunkowe – mówi Małgorzata 
Szczepańska, rzecznik prasowy Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce. Przestrzega też, by rozważnie 
wybrać księgowego, gdyż konsekwencje 
jego błędów obciążają przedsiębiorcę. 
Jeśli przedsiębiorca poniesie straty z po-
wodu błędu lub zaniedbania księgowe-
go (płacąc np. karne odset-
ki do urzędu skarbowego), 
może ubiegać się o odszko-
dowanie z OC księgowego. 
Zwykle oznacza to jednak 
przewlekłe i kosztowne po-
stępowanie przed sądem go-
spodarczym.

Z orzecznictwa sądów 
administracyjnych wynika, 
że w sporach podatkowych 
błąd księgowego nie jest oko-
licznością łagodzącą. Tylko 
w nielicznych sprawach fir-
my tłumaczyły w ten sposób 
zaległości podatkowe, ale 
sądy nie uwzględniły tych  
argumentów. Przykładem 
jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu (I SA/Wr 
747/07), który orzekł, że pomimo tego, że 
księgowa błędnie zakwalifikowała jeden 
z kosztów firmy, spółka nie uniknie kary 
za niewłaściwe wyliczenie podatku. 

Na wybór zewnętrznego księgo- 
wego decyduje się niemal dwie trzecie  
(62 proc.) firm. 28 proc. rozlicza się samo-
dzielnie, korzystając z programu księgo-
wego, arkusza kalkulacyjnego lub narzędzi 

internetowych. Księgowość on–line wybie-
rają zwykle samozatrudnieni, głównie ze 
względu na to, że część serwisów jest dar-

mowa. Bezpłatne platformy 
(lub za symboliczną opłatę 
miesięczną) oferują firmom 
niemal wszystkie liczące 
się banki, o ile otworzy się 
u nich konto. Minus jest taki, 
że w takim przypadku i tak 
trzeba samemu wprowadzać 
wszystkie faktury. Niektóre 
firmy internetowe propo-
nują dodatkowo doradztwo 
w razie wątpliwości – średnia 
wysokość miesięcznego abo-
namentu wynosi w ich przy-
padku ok. 50 zł. 

Biura rachunkowe za-
zwyczaj naliczają koszty 
od liczby faktur. Wg Elżbie-

ty Woźnickiej koszt prowadzenia księgi 
przychodów i rozchodów wynosi średnio 
ok. 300 zł miesięcznie. Przy kilkudziesię-
ciu fakturach miesięcznie opłaty rosną 
do kilkuset złotych. Dodatkowo płatne 
są duże dokumenty, takie jak rachunek 
zysków i strat czy zamknięcie księgi han-
dlowej na koniec roku.

Jak więc ustrzec przed niekompetent-
nym księgowym? Eksperci doradzają, by 
prosić o certyfikat potwierdzający jego 
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Ile to kosztuje (miesięcznie)

Firmy sieciowe:

150–200 zł
Orientacyjna wysokość 
abonamentu dla jednoosobowej 
firmy rozliczającej do 30 faktur 
miesięcznie.
Najniższe abonamenty dla 
stosujących kartę podatkową 
zaczynają się od 50 zł.

Biura rachunkowe:

300–400 zł
Średni koszt dla małej firmy 
rozliczającej do 30 faktur 
miesięcznie. Niektóre biura 
stosują różne stawki dla faktur 
sprzedażowych i kosztowych. 
25–35 zł/os.Kosztuje obsługa  
kadrowo–płacowa.
Osobno płatne są duże dokumen-
ty, takie jak prowadzenie księgi 
handlowej czy sporządzenie  
rachunku zysków i strat.

Banki:

0–30 zł
Większość banków oferuje 
mikroprzedsiębiorcom stały lub 
kilkumiesięczny darmowy dostęp 
do narzędzi online do zarządzania 
księgowością.

Internet:

0 zł
Obsługa online jest darmowa. Ser-
wisy ją oferujące zarabiają  
na usługach dodatkowych,  
np. doradztwie.

Na co zwrócić uwagę  
przy wyborze księgowego?

• Kwalifikacje
Najprostszym dokumentem je po-
świadczającym jest certyfikat dyplo-
mowanego księgowego,  
a także Ministerstwa Finansów.

• Ubezpieczenie
Posiadanie przez księgowego polisy 
OC jest obowiązkowe przy usługowym 
prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 
Dodatkowe ubezpieczenie  
na sprawy podatkowe – mile widziane. 
Ważna jest wysokość sumy gwarancyj-
nej, na jaką opiewa polisa księgowego.

• Sformułowanie umowy
Powinna określać prawa i obowiązki 
obu stron, tryb postępowania w przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości, 
np. wysokość dodatkowych kar czy 
odsetek. Powinna też gwarantować 
dostęp do ksiąg oraz dostarczonych 
przez klienta dokumentów, a także 
regulować procedurę przekazywania 
dokumentów po zakończeniu  
współpracy.

• Doświadczenie
Warto zapytać, od kiedy biuro  
działa na rynku, a także poprosić  
o referencje od klientów. 

„Do dokumen-
tacji z każdego 

miesiąca  
dołączona była 
koszulka z nie-
zaksięgowany-
mi fakturami. 
Nigdy wcze-
śniej nie spo-

tkałam się  
z podobnym 

niedbalstwem”.



Technologie 

Taniejący i coraz bardziej 
zaawansowany sprzęt 
umożliwi komercyjne 
wdrożenie aeroponiki.

Bez gleby

Bez względu na 
sezon i porę rokuBez pestycydów

Mniejsze zużycie 
wody

Bez herbicydów

Większa wydajność 
upraw

Rośliny z powietrza

Gospodarstwo rolne wydaje się ostat-
nią rzeczą, której można się spodzie-
wać w ciemnym zaułku w centrum 
amerykańskiego miasta Newark, od-
ległego zaledwie o kilka kilometrów 
od Manhattanu. A jednak. W murach 
dawnego klubu nocnego Distinct 89, 
zamkniętego w zeszłym roku, uprawa 
roślin idzie na całego. Tuż za składowi-
skiem stołów oraz rolek z tkaninami 
znajduje się dawny parkiet taneczny – 
obecnie uprzątnięty, by pomieścić 4,5–
metrowy stos tzw. plantatorów, czyli 
pojemników, z których każdy ma dłu-
gość 3 m, szerokość prawie 1 m i ok. 0,5 
m głębokości. Co uderzające – pod zie-
lonymi roślinami wypełniającymi do-
niczki nie widać ani grama ziemi. Jest 
tylko powietrze.

To miejsce to poligon doświadczalny 
start–upu AeroFarms, który zajmuje się 
aeroponiką – systemem uprawy bez pod-
łoża stałego. Wysokoodżywczy roztwór 
zostaje rozpylony w postaci aerozolu, 
dzięki czemu rośliny mogą się rozwijać. 

Taki proces zużywa dużo mniej wody 
i zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne 
uprawy. Do tego – co ważne – nie wymaga 
stosowania pestycydów.

Sama koncepcja aeroponiki jest 
znana od dawna, głównie wśród na-
ukowców badających, w jaki sposób 
systemy korzenne zachowują się w wa-
runkach bezglebowych. Dr Katarzy-
na Kowalczyk, adiunkt w Katedrze 
Roślin Warzywnych i Leczniczych 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, podkreśla, że zu-
życie wody i pożywki w uprawie ae-
roponicznej jest nawet o 40–60 proc. 
niższe, a plony uzyskuje się nawet 
o 30 proc. wyższe w porównaniu np. 
z uprawą w wełnie mineralnej. 

– Oszczędności w zużyciu wody i na-
wozów mineralnych są zaletą tej metody 
– mówi Kowalczyk. Do niedawna jednak 
ograniczenia technologiczne sprawiały, 
że do masowego, komercyjnego stosowa-
nia aeroponika się nie nadawała. 

AeroFarms chce to zmienić. Ed Har-
wood, założyciel firmy, uważa, że co-
raz bardziej zaawansowany i tanieją-
cy sprzęt – od oprogramowania przez 
oświetlenie po tkaniny – umożliwi bizne-
sowe wdrożenie aeroponiki. Jego spółka, 
która pozyskała ponad 36 mln dol. od 
funduszy VC, planuje stworzenie upra-
wy rolnej w samym środku Newark. 
Kilka miesięcy temu wydzierżawiła na 
20 lat teren o powierzchni 6,4 tys. m2, 
należący niegdyś do stalowni, oddalo-
ny o ok. 3 km od wspomnianego klubu 
z doświadczalnymi roślinami. W no-
wej siedzibie AeroFarms planuje po-
większyć grono pracowników z 15 do 70 
i stworzyć miejską uprawę, zdolną do 
wyprodukowania 680 tys. kg produk-
tów rolnych rocznie – co powinno wyży-

Uprawy bez gleby stają się coraz bardziej popularne – m.in. dzięki rozwojowi technologii LED.

„Nie chcieliśmy pracować tak ciężko, jak zwykli rolnicy”.



wić 60 tys. osób bez potrzeby grzebania 
w ziemi czy taplania w nawozie. 

– To wszystko, o czym ludzie na wsi 
wspominają z taką nostalgią, zupełnie 
mnie nie rusza – mówi Harwood. – Zajęli-
śmy się tym, ponieważ nie chcieliśmy pra-
cować tak ciężko, jak zwykli rolnicy.

Szacuje się, że rolnictwo pochłania 
nawet 70 proc. światowych zapasów 
świeżej wody, która w obliczu zmian kli-
matycznych staje się w wielu regionach 
towarem deficytowym. Harwood zapew-
nia, że przy uprawie np. jarmużu lub ru-
koli jego sposób umożliwia szybszy roz-
wój roślin przy wykorzystaniu zaledwie 
10 proc. wody potrzebnej w tradycyjnej 

uprawie. W Ae-
roFarms proces 
rozpoczyna się od 
wysiewu nasion na 
rozpiętej na specjal-
nym modułowym 
pojemniku prze-
puszczalnej tkani-
nie z mikrowłókien 
(czyli zrobionej nie-
co podobnie jak np. 
polar czy mikro-
fibra). W środku 
pojemnika zakoń-
czone dyszą prze-
wody pompują na 
powierzchnię tlen 

oraz aerozol z solami mineralny-
mi, tworząc na niej membranę, na której 
kiełkują nasiona. Następnie rośliny pusz-
czają korzenie, które – aby wchłonąć wię-
cej substancji odżywczych – przebijają 
się przez miękkie podłoże.

W okresie wzrostu roślin dodatkowe 
przewody w „plantatorach” dostarczają 
im dwutlenku węgla, a specjalne czujni-
ki monitorują wilgotność i temperaturę 
powietrza. Następnie przenośnik taśmo-
wy przepuszcza rośliny przez urządzenie 
przycinające – oddziela ono korzenie od 
mikroruna tak, by tkanina mogła zostać 
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„Ze względu na 
wysokie koszty 
i ryzyko aeroponika 
nie jest popularną 
metodą uprawy, 
szczególnie na 
powierzchniach 
wielohektarowych. 
Ale jej zalety można 
wykorzystać do roślin 
o krótkim cyklu 
uprawy, 
prowadzonych  
na mniejszych 
powierzchniach”.

– dr Katarzyna 
Kowalczyk, SGGW 

➊ Przepuszczalna 
dzianina z mikrowłókien 
jest rozpinana na 
specjalnym pojemniku.

➌ Dysze przymocowane 
do pojemnika 
wpompowują na 
powierzchnię dzianiny 
powietrze oraz 
odżywczą mgiełkę, 
tworząc membranę, na 
której nasiona kiełkują.

➋ Nasiona 
zostają wysiane 
na powierzchni 
tkaniny, a pojemnik 
umieszcza się  
pod systemem 
oświetlenia  
LED-owego.

➍ Po pewnym czasie 
korzenie przebijają 
się przez tkaninę 
i wchłaniają wilgotne 
powietrze, przepełnione 
substancjami 
odżywczymi.Uprawa 

w powietrzu

W ciągu ostatnich sześciu lat ceny LED–
owych żarówek spadły o 85 proc., a ich 

wydajność się podwoiła.

AeroFarm twierdzi, że jego system 
wykorzystuje tylko 10 proc. wody, 

która byłaby potrzebna do tradycyjnej 
uprawy.

 

Tyle sklepów 
spożywczych 

i warzywniaków 
w Chicago już 

sprzedaje liściaste 
warzywa 

wyhodowane 
w powietrzu.
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oczyszczona i ponownie wykorzystana. 
Ale prawdopodobnie najistotniejszym 
elementem uprawy jest system oświetle-
nia LED–owego. Panel, skonstruowany 
w amerykańskim Lighting Research Cen-
ter w Rensselaer Polytechnic Institute, 
umożliwia Harwoodowi dostosowanie 
fali świetlnej oraz intensywności promie-
ni, co – jak twierdzi – znacząco wpływa na 
obfitość zbiorów, smak, wygląd oraz war-
tości odżywcze roślin: – Niewielkie zmia-
ny mogą sprawić, że jarmuż będzie miał 
słodki, a rukola ostrzejszy smak – mówi.

To właśnie oświetlenie jest najkosz-
towniejsze w aeroponice. Neil Mattson, 
wykładowca Uniwersytetu Cornella, 
specjalizujący się w tematyce upraw, 
który wspomógł Harwooda przy two-
rzeniu programów świetlnych, twier-
dzi, że wykorzystanie jedynie czerwo-
nych oraz niebieskich diod LED–owych 
zmniejsza koszty energii o 15 proc. 
AeroFarms skorzystało na tym, że ceny 
LED w ciągu ostatnich sześciu lat spa-
dły o 85 proc. – i to mimo że podwoiła 
się wydajność z jednego wata. 

Znaczenie tego spadku cen dla prób 
skomercjalizowania aeroponiki podkre-
śla Richard Stoner – człowiek, który już 
w latach 80. ubiegłego wieku próbował 
wyprowadzić tę metodę na szersze wody 
i zdobył nawet stypendium NASA na ten 
cel. Ale Stoner w swoich projektach wy-
korzystywał dostępne wówczas lampy 

Na polskich forach 
internetowych 

widać, że 
aeroponiczne 
metody upraw  

żywo interesują 
hodowców konopi 

indyjskich.

rtęciowe, które – w przeciwień-
stwie do nieemitujących zbyt 
dużo ciepła diod LED–owych 
– musiały być umiejscowione 
w większej odległości, aby nie 
spalić roślin.

Ed Harwood był wcześniej 
wicedyrektorem komórki na-
ukowej przy Uniwersytecie 

Cornella, która przy badaniach współ-
pracowała z lokalnymi rolnikami. To 
właśnie tam w 2002 roku, po przetesto-
waniu innych materiałów, stworzył pro-
totyp systemu aeroponicznego na bazie 
mikrowłókien. – Zaprzyjaźniłem się ze 
wszystkimi pracownicami w lokalnym 
sklepie z tekstyliami – mówi. Jego pierw-
sza spółka związana z rolnictwem (Gre-
atVeggies) upadła. Ale  w 2009 roku Har-
wood otrzymał 500 tys. dol. z funduszy 
21Ventures oraz Quercus Trust na uru-
chomienie AeroFarms.

Na początku 
firma zamierzała 
po prostu sprzeda-
wać sprzęt do bez-
-glebowej uprawy 
roślin. Widząc jed-
nak spadające ceny 
oświetlenia i in-
nych potrzebnych 
elementów, doszła 
do wniosku, że sa-
modzielna upra-
wa warzyw będzie 
bardziej dochodo-
wym przedsięwzię-

ciem. Prezes spółki David Rosenberg 
podaje, że ceny tak wyhodowanych 
produktów będą zbliżone do tradycyj-
nie uprawianych warzyw. AeroFarms 
skupia się na jednym segmencie rynku, 
który wart jest w USA wiele miliardów 
dolarów – uprawie zielonych, liścia-
stych warzyw wykorzystywanych do 
sałatek, w tym świeżych ziół oraz od-
mian miniaturowych. 



W Polsce do czegoś takiego jesz-
cze daleko. Aeroponika w najlepszym 
razie dopiero kiełkuje. O poważnych ba-
daniach w tym zakresie mówił jeszcze 
w 2012 roku zespół pod przewodnictwem 
prof. Andrzej Komosy z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. – Jesteśmy 
już na etapie upraw prawie przemysło-
wych – opowiadał naukowiec o swych 
uprawach pomidora, ogórka i anturium 
w wywiadzie dla jednego z poznańskich 
portali. Niestety, teraz tej informacji nie 
chciał nam potwierdzić ani podać więcej 
szczegółów. Odmówił w ogóle rozmowy 
na temat swych badań. 

– Pomijając niektóre wyższe uczelnie 
rolnicze, brakuje u nas wiedzy na temat 
tej metody – mówi Karol Szubert, właści-
ciel e–sklepu Aeroponika.com, w któ-
rym sprzedaje urządzenia do upraw 
swojej autorskiej konstrukcji. Oprócz 
osób ze środowisk akademickich z ae-
roponiką eksperymentują nieliczni en-
tuzjaści – drobni, często prywatni ho-
dowcy. W internecie łatwo zauważyć, 
że temat jest modny zwłaszcza wśród 
osób chcących uprawiać konopie indyj-
skie (niestety, żadna z nich nie chciała 
podzielić się swoimi doświadczeniami). 
Inni hobbyści koncentrują się na upra-
wach mniej ryzykownych, o krótszym 
cyklu rozwoju, np. pomidora, ogórka, 
sałaty czy warzyw przyprawowych.

Poważna bariera to cena – aeroponika 
jest po prostu droga. – Koszty początko-
we inwestycji są duże i zależą od rośliny. 

Przygotowanie np. upra-
wy papryczki chili meto-
dą aeroponiczną pochłonie 
2–3 tys. zł – przyznaje Szu-
bert. – A sprzęt dostępny 
w sklepach w Polsce jest 
i kosztowny, i nie najwyż-
szej jakości – dodaje, tłuma-
cząc, dlaczego zdecydował 
się sam wytwarzać i sprze- Z
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dawać urządzenia do aeroponiki. Ale ba-
rier jest więcej. – W porównaniu z inny-
mi metodami uprawy roślin aeroponika 
jest najbardziej ryzykowną i wymagają-
cą – podkreśla dr Katarzyna Kowalczyk 
z SGGW. – Działanie urządzeń wtrysku-
jących pożywkę trzeba dostosować do 
gatunku i fazy rozwojowej roślin. Szcze-
gólnie istotne znaczenie ma jakość sto-
sowanej wody i nawozów. Bardzo waż-
na jest wysoka sprawność urządzeń do 

oczyszczania i dezynfekcji pożywki krą-
żącej w obiegu zamkniętym oraz kontro-
la i prawidłowe uzupełnianie składników 
odżywczych – wylicza Kowalczyk. – Błę-
dy w tego typu uprawie bardzo szybko 
wpływają na obniżenie plonowania czy 
zamieranie roślin – dodaje. A już przerwa 
w dostawie energii elektrycznej, bez któ-
rej nie da się rozpylać mgły z pożywką, 
to dla roślin hodowanych w powietrzu 
prawdziwa i szybka apokalipsa. 

Ekspertka z SGGW uważa jednak, że 
z czasem zawodność metody aeroponicz-
nej będzie się zmniejszać. Karol Szubert 
podobnie: – Na razie przełomu nie ma 
– mówi – ale wystarczy, że jeden rolnik 
w Polsce zacznie używać tej metody i po-
lecać jeden sprawdzony produkt, by ta 
technologia chwyciła. 

W USA koło zamachowe kręci się co-
raz szybciej. AeroFarms to nie-
jedyny gracz w tej branży. Po-
dobną ścieżką idą m.in. spółki 
Living Greens Farm z Minne-
soty oraz FarmedHere z Illi-
nois. Ta ostatnia sprzedaje zie-
lone, liściaste warzywa do 75 

sklepów spożywczych w Chicago, także 
do lokalnych placówek dużej sieci Whole 
Foods. Start–upy toczą już nawet ze sobą 
spory – w zeszłym roku AeroFarms po-
zwało FarmedHere, oskarżając je o kra-
dzież tajemnicy handlowej oraz narusze-
nie praw patentowych (pozwana firma 
zaprzecza oskarżeniom, a spór nie został 
jeszcze rozstrzygnięty). 

– Ochrona patentów jest bardzo kosz-
towna. Te pieniądze można spożytkować 
na badania i dalszy rozwój firmy – twier-
dzi Robert Colangelo, dyrektor zarządza-
jący spółki Green Sense Farms, która zie-
lone warzywa liściaste, uprawiane z kolei 
za pomocą hydroponiki (czyli w środo-
wisku wodnym), sprzedaje do ok. 80 skle-
pów w Stanach.

Problemem w aeroponice jest ogrom-
ne zużycie energii elektrycznej – pomi-
mo postępu związanego z technolo-
gią LED. Louis Albright – wykładowca 
z Uniwersytetu Cornella zajmujący się 
rolnictwem – twierdzi, że jedna głów-
ka sałaty wyhodowana przy sztucznym 
oświetleniu odpowiada za emisję takiej 
ilości dwutlenku węgla, ile trzeba do wy-
pełnienia trzech 200–litrowych beczek. 
Harwood kwestionuje te liczby, choć nie 
podaje własnych danych. – Poświęciłem 
na to 10 lat życia i cieszę się, że się roz-
wijamy. W tym momencie to wszyst-
ko zaczyna się opłacać – uważa. – Dbam 
o środowisko naturalne – dodaje prezes 
Rosenberg. – Ale chcę też zarabiać.

—  Gabe Friedman, Jarosław Marczuk
Jednym słowem: Już kilka amerykańskich 
firm zaczyna rozwijać na skalę komercyjną 
rolnicze uprawy aeroponiczne w miastach. 

Rozpoczęcie 
hodowli 

w powietrzu  
nie jest tanie. 

A tutaj Unia nie 
dopłaci do hektara.

70
Szacuje się, że nawet taka część dostaw świeżej 
słodkiej wody na świecie jest zużywana przez 
rolnictwo. Tu aeroponika oferuje ogromne 
oszczędności. 

%

W naszym kraju 
rośliny metodą 
aeroponiczną 

uprawiają 
w zasadzie tylko 

hobbyści 
i naukowcy.

„Wystarczy,  
że jeden  
rolnik w Polsce 
zacznie używać tej 
metody i polecać 
jeden sprawdzony 
produkt, by ta 
technologia 
chwyciła”.

—— Karol Szubert, 
Aeroponika.com






