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Zagubić się 
I ODNALEŹĆ

 ROZMOWA TALK



Chyba nie ma na świecie pogodniejszego rozmówcy niż Mademoiselle 
Karen (Karen Duelund Guastavino). Dunka, która w Polsce od kilku lat 
robi zawrotną karierę dzięki swoim bardzo lirycznym, a jednocześnie 

niezwykle bogatym muzycznie piosenkom, właśnie wydała 
drugi album “Comme Les Garçons”. Nie mogliśmy sobie odmówić 

przyjemności pogadania z Karen na parę tematów.

● TEKST: JAKUB MILSZEWSKI           ● FOT.: TOM KUREK, TOMIRRI PHOTOGRAPHY

Skandynawia to kopalnia muzycznych 
talentów. Macie bardzo utalentowanych 
artystów chyba w każdym odgałęzieniu 
tej sztuki. Czy to kwestia diety? 
Diety? (śmiech) Nie, nie wydaje mi się. 
Tak naprawdę równie wielu wspania-
łych artystów jest w Polsce i wszędzie 
indziej na świecie. Jeśli już można mówić 
o czymś, co nas wyróżnia wśród innych 
muzyków, to jest to otwarty umysł i luz. 
To ma związek z tym, że żyjemy w kra-
jach, gdzie nie trzeba się martwić o jutro 
i nie hołubi się historii. Sami ustalamy 
sobie zasady działania, sami wypracowu-
jemy ścieżki. Niby skończyłam konser-
watorium w klasie saksofonu, ale robię 
zupełnie inne rzeczy – nikt przeciw temu 
nie protestował i nie protestuje. Tylko 
moja muzyka nie jest taka znowu skan-
dynawska, dużo w niej innych dźwięków.

Pojawiłaś się na polskiej scenie 
dzięki Czesławowi Mozilowi.
Podobno mieszkaliście nawet razem 
w akademiku. Fajnie było?
Było naprawdę fajnie. Mieszkaliśmy 
w sporym gronie studentów akade-
mii muzycznej, a to jest dość ciekawe 
i specyficzne towarzystwo. Znaliśmy 
się z Czesławem już sprzed studiów, 
więc mamy za sobą wiele imprez i wiele 
przegadanych nocy. To był naprawdę 
miły okres.

Lada chwila wychodzi twój nowy 
album „Comme Les Garçons”. To 
produkcja, którą można nazwać 
multilingwistyczną. Przypomnij, 
w ilu językach tam śpiewasz?
Przede wszystkim śpiewam po francu-
sku, ale jest też kilka piosenek po polsku, 
angielsku i duńsku.

Ciekawi mnie szczególnie polski. 
Znasz ten język?
Niestety nie. Bardzo bym chciała móc 
z tobą porozmawiać w tej chwili po 
polsku, ale obawiam się, że jeszcze 
sporo czasu musi upłynąć, żeby tak się 
stało. Z polskim mam styczność od 
2007 roku, kiedy zaczęłam koncertować 
z Czesławem, mam w uchu jego melodię 
i rozumiem coraz więcej.

Co jest takiego ciekawego w naszym 
języku? Czy właśnie ta melodia?
Język jest w ogóle ciekawy z racji tego, że 
to nośnik otwartości. W Polsce nie wszy-
scy znają dobrze angielski, ale wystarczy-
ło, że powiedziałam parę słów po polsku 
i rozmowa szła do przodu. Niby nic, 
a entuzjazm rozmówcy rósł z miejsca.

Śpiewanie po polsku  
musiało być niezłą przygodą.
Taaak… Miałam spore oparcie w Ga-
bie Kulce przy potyczkach z tekstem, 

zwłaszcza przy wymowie. Pomogła mi 
też moja dobra przyjaciółka i autorka 
tekstów, Elżbieta Jaszczuk. Melodia 
polskiego bardzo mi pasuje. Jest w nim 
coś bardzo przyciągającego. Zresztą, cały 
proces uczenia się nieznanego języka jest 
magiczny. To jak stawanie się na powrót 
dzieckiem, uczenie się słyszenia na nowo.

Polski to dobry język do śpiewania?
Wydaje mi się, że tak, brzmi bardzo cie-
kawie, ale to brzmienie jest dla obcokra-
jowca czymś nieosiągalnym. Sama mu-
siałam prosić Elżbietę, żeby teksty moich 
piosenek upraszczała, by było w nich jak 
najmniej tych „sz”, „cz” (śmiech).

Jakaś polska muzyka,  
która wyjątkowo ci pasuje?
Lubię, jak śpiewają wasze dziewczyny. 
Kasia Nosowska, Maria Peszek i Gaba 
Kulka robią naprawdę dobrą muzykę. 
Dużo waszych wykonawców poznaję 
dzięki Czesławowi i wspólnym koncer-
tom. Muszę przyznać, że Polska scena 
muzyczna jest bardzo bogata i inspiru-
jąca.

Miałaś jakieś konkretne plany co do 
swojego najnowszego albumu? Jakieś 
konkretne historie do opowiedzenia? 
Patrząc na teksty, to płyta o tęsknocie 
i smutku.

 ROZMOWA TALK
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Chciałam przede wszystkim zrobić coś 
zupełnie innego od pierwszego albumu. 
Zaangażowałam bardziej swój zespół 
w pisanie muzyki, nagrywanie i pro-
dukcję. Podobnie jest w kwestii tekstów. 
Osią kompozycyjną jest utrata mojej 
siostry w 2008 roku. Na pierwszym 
albumie, pomimo tego, że pojawia się 
tam kilka wzmianek o niej, nie byłam 
jeszcze gotowa do pełnego opowiedzenia 
o tym, co czuję. Potrzebowałam do tego 
czasu. Nabrania dystansu, przepro-
wadzki, urodzenia dziecka. Dopiero po 
tym mogłam próbować przekuć siebie 
w muzykę. Ten album jest mroczniej-
szy, bardziej elektroniczny, ale z pewną 
dogodną perspektywą, jakąś iskierką 
nadziei, potrzebą porzucenia żałobnych 
szat i patrzenia z nadzieją w przyszłość. 
Jak ja to nazwałam: to album o byciu 
zagubionym i odnalezionym.

W Polsce wydajesz drugą płytę, stajesz 
się rozpoznawalna na tutejszej scenie. 
Jak to wygląda w Danii?
Jestem znacznie mniej rozpoznawalna 
w domu niż nad Wisłą. Siłą rzeczy, 

bo w Polsce gramy znacznie częściej. 
W Danii szukamy obecnie odpowiedniej 
wytwórni dla wydania „Comme Les 
Garçons”, jest też zaplanowanych parę 
koncertów, ale to nie jest mój ostateczny 
cel, być rozpoznawalną w ojczyźnie. 
Znacznie bardziej chciałabym trafić do 
francuskojęzycznych krajów. Pracujemy 
nad tym, zobaczymy, co przyniesie jutro.

A co z przeprowadzką  
na przykład do Kanady?
Właściwie to nigdy nie wiadomo. Jestem 
żonata z Francuzem, mam w Kanadzie 
rodzinę, odwiedzaliśmy ich w grudniu, 
bardzo mi się podobało. Kanada to fajna 
mieszanka Francji i Ameryki, w pasują-
cych mi proporcjach.

A może Polska?
W Polsce potrafiłam nawet mieszkać 
na stałe, na przykład podczas trasy 
koncertowej w 2008 roku, ale wydaje mi 
się, że narodowe narzekanie mogłoby 
się udzielić i mnie, gdybym została tu 
na dłużej. Irytujące jest to, że niewiele 
można tu zrobić samemu i trzeba się 

przedzierać przez zaporę biurokracji. 
Dobre z kolei, że wszystko zmierza ku 
poprawie, że macie świadomość zmiany 
pewnych wadzących rzeczy. ●

●●● IN ENGLISH

LOST AND FOUND 

I would probably have difficulty in finding 
someone to speak to more cheerful than 

Mademoiselle Karen (Karen Duelund 
Guastavino). This Danish singer has been 

moving up the career ladder in Poland 
for several years thanks to her extremely 
lyrical and at the same time musically rich 

songs. She has just released her second 
album “Comme Les Garçons”. We could 

not deny ourselves the pleasure of talking 
to Karen. 

Scandinavia is a mine of musical talents. 
It seems that you have very talented 
artists in every branch of this art. Is it 
because of your diet?
Diet? (Laughs) No, I don’t think so. 
The truth is there are many equally 
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gifted artists in Poland and everywhere 
else in the world. The only thing that 
may really distinguish us from other 
musicians is our open mind and relaxed 
attitude. It is connected with the fact 
that we live in countries where we do 
not have to worry about tomorrow and 
where we do not indulge in history. 
We establish principles ourselves and 
choose our paths on our own. I have 
studied and completed the saxophone 
at a conservatoire but now focus on 
completely different things. Nobody 
has ever protested against that. Only 
my music is not that Scandinavian. It 
consists of many other sounds.

You have entered the Polish scene 
thanks to Czesław Mozil. They say you 
even lived together in a dorm.  
What was it like?
It was really great. We lived in a wide 

circle of students from the academy of 
music, who constitute quite an interest-
ing and unique group of people. I have 
known Czesław even from before my 
studies, so we have many parties and 
much chatting through many nights 
behind us. It was a really nice time.

Your new album “Comme Les Garçons” 
is going to be released any time 
now. This production could be called 
a multilingual one. How many  
languages do you sing in on this album?
I sing most of all in French, but there 
are several songs in Polish, English and 
Danish.

I am interested especially in Polish.  
Do you know this language?
Unfortunately not. I would like to talk 
to you in Polish right now, but I am 
afraid I still need some time for this to 

happen. I have had contact with Polish 
since 2007, when I started giving con-
certs with Czesław. I keep the melody 
of Polish in my mind and gradually 
understand more and more from this 
language.

What is so interesting about our 
language? Is it the melody you are 
talking about?
Languages are generally interesting 
because of the values they carry. Not 
many Poles know English very well, but 
when I said several words in Polish, it 
was enough and the conversation could 
continue. It might seem nothing spe-
cial, but my speakers suddenly showed 
great enthusiasm.

Singing in Polish was definitely  
a big adventure, wasn’t it?
Yes, it was. I could count on Gaba Kul-
ka’s huge support when I was fighting 
against the lyrics, especially against 
pronunciation. Elżbieta Jaszczuk, 
a good friend of mine and a lyricist, 
also helped me. I really like the melody 
of Polish. There is something incredibly 
attractive about it. Actually, the whole 
process of language learning is magic. 
It is like becoming a child once again, 
learning how to hear anew.

Is Polish a good language to sing in?
I guess so. It sounds very interesting. 
But this sound is something unattain-
able for a foreigner. I myself had to ask 
Elżbieta to simplify some of my songs 
and remove all those “sz” and “cz”.

JEŚLI JUŻ MOŻNA 
MÓWIĆ O CZYMŚ, 
CO NAS WYRÓŻNIA 
WŚRÓD INNYCH 
MUZYKÓW, TO 
JEST TO OTWARTY 
UMYSŁ I LUZ.



Is there any type of Polish  
music you really like?
I like listening to the way your female 
singers sing. Kasia Nosowska, Maria 
Peszek and Gaba Kulka make really 
good music. I get to know many of 
your artists thanks to Czesław and our 
concerts. I have to say, that Poland has 
a very rich and inspiring music scene.

Did you have any specific plans for your 
recent album? Any specific stories to 
tell? Your album seems to be talking 
mostly about longing and sorrow.
I mainly wanted to make something 
different than the first record. I in-
volved my band more in writing music, 
recording, production. It was similar in 
the case of lyrics. The plot of my album 

revolves around the loss of my sister 
from 2008. Although the first album 
contained several mentions of her, 
I was still not ready then to talk about 
everything I felt. I needed time. I had 
to gain some distance, I had to move 
and give birth to my child. Only then 
could I try to put myself into music. 
This album is gloomier, more electron-
ic, but it still maintains a proper per-
spective, a kind of a spark of hope, the 
need to abandon mourning clothes and 
look with hope to the future. I called it 
an album about being lost and found.

You release the second album in 
Poland and become recognizable in our 
country. What does it look like  
in Denmark?

I am certainly less famous in my coun-
try than here. And it is quite natural 
because we perform much more often 
in Poland. We are currently looking for 
the right record label in Denmark to 
release “Comme Les Garçons”. We also 
plan several concerts there, but it is not 
my ultimate aim to become recogniza-
ble in my homeland. I would prefer to 
reach French-speaking countries. We 
are working on that. We’ll see what the 
future holds.

And what about moving 
for example to Canada?
Actually, you never know. I am married 
to a Frenchman and have family in 
Canada. We visited them in December, 
and we all really liked it. Canada is 
a nice mixture of France and America 
in proportions I like.

And Poland?
I managed to live here permanently 
for example during my concert tour in 
2008. But I think that if I stayed here 
for a longer time, the national com-
plaining habit could infect me, too. It is 
irritating that there is hardly anything 
you can do alone here. You have to 
force your way through lots of cumber-
some bureaucracy. But the good thing 
is that it is all going to change soon. 
You are aware of the need to change the 
inconveniences. ●
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TRASA ZESPOŁU MADEMOISELLE KAREN 
PROMUJĄCA NAJNOWSZĄ PŁYTĘ  
WYSTARTUJE 3 KWIETNIA I OBEJMIE 
OSIEM POLSKICH MIAST :
3/04 Wrocław, Puzzle
4/04 Legnica, Oko
5/04 Żary, Pub Max
6/04 Poznań, Dragon 
10/04 Gdańsk, B90
11/04 Warszawa, Wypieki Kultury
13/04 Kraków, Żaczek
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 PODRÓŻE TRAVEL

SANKTUARIUM 
HIMALAJÓW

● TEKST: ŁUKASZ TAMKUN

● FOT.: MICHAŁ KUCEWICZ, ŁUKASZ TAMKUN

Trek Annapurna Base 
Camp, potocznie zwany 

ABC to absolutnie unikalna 
przygoda, która pokaże nam 
najlepsze, co Himalaje mają 

do zaoferowania. A nie jest to 
widok obok którego można 

przejść obojętnie.

> PIERWSZA CZĘŚĆ TREKU 
PROWADZI PRZEZ DŻUNGLĘ, 
RYŻOWISKA I GŁĘBOKIE 
PRZEPAŚCIE.
/ THE FIRST PART OF THE TREK 
GOES THROUGH THE JUNGLES, 
PADDY FIELDS AND DEEP 
PRECIPICES.



 rejon Annapurny nie 
jest trudno się dostać. 
Możemy tam dojechać 
autobusem bezpośrednio 
z lotniska w Katmandu, 
ale skoro już tam jeste-
śmy, grzechem byłoby nie 
spędzić w stolicy Nepalu 
trochę czasu, zwiedzając 

pałace, ogrody i świątynie i oczywiście 
mekkę hipisów – Freak Street. Kiedy już 
trafimy do Pokhary, musimy wyposażyć 
się w kartę trekkera TIMS oraz pozwo-
lenie na wyruszenie w góry. Wyrobienie 
dokumentów zajmuje około pół godziny 
i jest niedrogie.

Leki antymalaryczne są raczej dmucha-
niem na zimne, bo ryzyko zapadnięcia na 
tę chorobę jest niskie, ale byłaby to przy-
kra pamiątka z wycieczki. Na wysokości 
dwóch i pół kilometra warto je zamienić 

na leki na chorobę wysokościową. W An-
napurna Base Camp jest tylko nieco 
ponad połowa tlenu, którym oddychamy 
na poziomie morza, możemy się więc 
spodziewać zawrotów głowy i kiepskiego 
samopoczucia. Tym bardziej, że ostatnie-
go dnia treku pokonamy kilometr różnicy 
wysokości, więc nasz organizm nie zdąży 
się przyzwyczaić.

Do wyboru mamy dwie trasy – pół-
nocną i południową. Spotykają się 
w Chomrong, gdzie zaczyna się praw-
dziwy wysokogórski trek. Obie trasy 
mają zbliżony poziom trudności, choć 
północna wydaje się bardziej malowni-
cza. Zawsze można pójść jedną, a wrócić 
drugą. Pierwsze dwa dni upłyną nam na 
podróży do Chomrong. Po drodze minie-
my 4-5 miejscowości, w każdej będziemy 
mieli co zjeść i gdzie się wyspać, choć na 
luksusy nie ma co liczyć. Na razie powoli 

wspinamy się wzdłuż doliny, przez dżun-
glę. Nie powinno nas to jednak zmylić 
– trafimy na chybotliwe mostki nad 
rwącymi rzekami, przepaście i niezwykle 
groźne lawiny błotne.

Zbliżając się do masywu od południa, 
sponad dżungli wyłania się najbardziej 
charakterystyczna góra w okolicy – 
Machhapuchhare. Nazwa ta oznacza 
rybi ogon, nietrudno zresztą zgadnąć 
dlaczego. Z czasem z powrotem zniknie 
w chmurach, nie jest to jednak ostatnie 
z nią spotkanie. Ta część wyprawy pod 
Annapurnę jest spokojniejsza, podej-
ścia są mniejsze. Wszystko jest skąpane 
w charakterystycznej,  soczystej zieleni 
ryżowych tarasów. Dominują ostre klify 
i wszechobecne wodospady. Możemy 
poświęcić chwilę na rozmowy z tubylca-
mi, poznanie surowej kultury Szerpów 
i Gurungów. 
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> ŚCIANY SANKTUARIUM OSTRO 
KONTRASTUJĄ ZE SPOKOJEM ŁĄKI, 
NA JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJEMY.
/THE WALLS OF THE SANCTUARY 
CONTRAST WITH THE CALMNESS OF THE 
MEADOW WE ARE ON AT THE MOMENT. 
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Kiedy bowiem dotrzemy na wysokość 
2340 metrów, do Chomrong, trek się 
zmienia. Następne dwa dni upływają na 
coraz ostrzejszych podejściach i stop-
niowym ubożeniu wegetacji. Od tej 
pory zaczynamy czuć, że jesteśmy w gó-
rach. Gęsta dżungla powoli ustępuje ty-
powo wysokogórskiej roślinności, a im 
bliżej celu, tym i ta staje się surowsza.

Mijając osadę Doban, dwa i pół 
kilometra ponad poziomem morza, po 
lewej stronie mamy ścianę Annapur-
ny Południowej, a po prawej – znane 
nam już Machapuchare. Oba szczyty 
wznoszą się cztery i pół kilometra nad 
nami. Ta wąska przełęcz to wrota do 
tak zwanego Sanktuarium Annapurny.

Ten niezwykły twór jest stosunkowo 
niewielkim płaskowyżem, położonym 
około czterech tysięcy metrów ponad 
poziomem morza, szczelnie otoczonym 
pierścieniem siedmiotysięczników. Spo-
śród nich wyróżnia się oczywiście An-
napurna, leżąca dokładnie naprzeciwko 
wejścia do Sanktuarium. Jest to dzie-
siąta najwyższa góra świata, wznosząca 
się 8091 metrów ponad poziom morza. 
Samo ABC, a więc cel wyprawy leży 
w centrum płaskowyżu, na wysokości 
4130 metrów, co oznacza, że jesteśmy 
z każdej strony otoczeni ścianą o wy-
sokości niemal czterech kilometrów.

Pomimo niewielkich rozmiarów, 
płaskowyż jest bardzo zróżnicowany. 
Zawdzięcza to oczywiście górom. Od 
strony Annapurny mamy cień opado-
wy, który uniemożliwia jakimkolwiek 
chmurom deszczowym zwilżenie 
terenu. Jest to więc sucha, jałowa pusty-
nia. Kiedy się odwrócimy – zobaczymy 
bujny dywan traw i kwiatów. Ciasny 
łańcuch gór sprawia też, że światła 
słonecznego jest tam bardzo niewiele. 
Poszczególne części Sanktuarium są 
różnie oświetlone, co pogłębia zróżni-
cowanie wegetacji, ale i nadaje wszyst-
kiemu lekko surrealistyczną atmosferę. 
Efekt ten jest tym bardziej wyrazisty, że 
w porze monsunowej niektóre szczyty 
są skąpane w chmurach, podczas gdy 
do innych one nie docierają. Efek-
tem jest wiele współistniejących na 
niewielkiej przestrzeni ekosystemów. 
Ściany, które otaczają spokojną górską 
łąkę, są ostre, postrzępione, pełne 
przepaści, lodowców i wodospadów.

Spędzenie dnia w Sanktuarium 
poza podziwianiem widoków może 
pozwolić nam odkryć buddyjskie 

flagi modlitewne czy też tablicę 
upamiętniającą słynnego himala-
istę Iñakiego Ochoę de Olza, który 
zginął tu w 2008 roku. Z czasem 
jednak trzeba zacząć schodzić w dół. 

W Sanktuarium Annapurny znaj-
dziemy wszystko, czego możemy się 
spodziewać w Himalajach skompreso-
wane na powierzchni jednego, niewiel-
kiego płaskowyżu. Ten monumentalny 
widok był zdecydowanie wart czterech 
dni męczącego marszu. Nie dziwi 
więc, że ABC przez wielu jest uważa-
ny za najpiękniejszy trek świata. ●

●●● IN ENGLISH

HIMALAYA SANCTUARY 
 

Trek Annapurna Base Camp, commonly 
known as ABC is an absolutely unique ad-
venture which is going to show us the best 
things that Himalayas has to offer. And it is 

not a view that one can pass quietly.

The region of Annapurna is very difficult 
to reach. We can get there by bus directly 
from the airport in Katmandu, but if 
we are already there, it would be a sin 

 PODRÓŻE TRAVEL

> WROTA DO SANKTUARIUM ANNAPURNY.
/THE GATE TO ANNAPURNA SANCTUARY.
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not to spend a bit of time in the capital 
city of Nepal visiting palaces, gardens 
and temples and of course the mecca of 
hippies – Freak Street. When we finally 
reach Pokhara, we need to get TIMS 
trekker card and a permission to go up in 
the mountains. 

Obtaining the documents takes about 
half an hour and is not very expensive. 

Anti-malaria medicines is playing safe, 
since the risk of going down with this 
disease is rather low, but still it would 
be a rather unpleasant souvenir from the 
trip.  On the height of two and a half 
kilometers, it’s worth changing the medi-

cines for altitude sickness. In Annapurna 
Base Camp, there is only a bit over the 
half of the oxygen which we breathe on 
the sea level, so we can expect vertigos 
and bad physical and mental state. All the 
more so because on the last day of trek we 
would cover a kilometer of the altitude 
difference, so our body would not man-
age to get used to it. 

We have got two routes to choose – 
the northern and the southern. They 
meet together in Chomrong where a real 
high-mountain trek begins. The both 
routes have similar difficulty level, but 
the northern on seems to be more pictur-

esque. You can always go up along the 
first one, and get back the other way. The 
first two days would go by on the journey 
to Chomrong. We would pass four or 
five towns on our way and in which of 
them we would have something to eat to 
a place to sleep, but there would no high 
standard. At the moment, we only climb 
up along the valley, through the jungle. 
Yet it should not mislead us – we would 
found ourselves on the shaky bridges over 
the rapid rivers, precipices and extremely 
dangerous mudslides. 

When approaching the range from the 
south, the most characteristic mountain 
in the vicinity, Machhapuchhare appears 
from over the jungle. The name means 
literally the fish’s tail and it’s no wonder 
why. With the course of time, it will 
again vanish in the clouds, but it is still 
not the last meeting with it. This part of 
the trek to Annapurna is much calmer, 
the climbs are gentler. Everything is 
bathed in the characteristic vivid green 
rice terraces. Steep cliffs and omnipresent 
waterfalls are dominant here. We can 
devote a moment for conversations with 
the local people, learning raw culture 
of Sherpa people and Gurung people. 

 >ABC – ZA NAMI DYWAN TRAWY.
/ ABC – A CARPET OF GRASS BEHIND US. 

> PRZED NAMI SUCHE PUSTKOWIE, NAD 
KTÓRYM GÓRUJE ANNAPURNA.
/ A DRY WASTELAND IN FRONT OF US, WHICH 
ANNAPURNA TOWERS OVER. 
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When we finally reach the height of 2340 
meters above the sea level, to Chomrong, 
the trek is started changing. The next two 
days go by on steeper climbs and gradual 
impoverishment of vegetation. From 
now on, we start to feel that we are in the 
mountains. The thick jungle is replace by 
typically alpine plants, and the closer we 
are, the more severe the vegetation is. 

When passing Doban settlement, two 
and a half kilometers above the sea level, 
we have got the Southern face of Annap-
urna on the left, and on the right – al-
ready known Machapuchare. Both peaks 
jut four and a half kilometers above us. 
The narrow mountain pass is the gate to 
so called Annapurna Sanctuary. This un-
usual creation is relatively small plateau 
located about four thousand meters above 
sea level, tightly closed by the ring of 
seven-thousanders. Of course, Annapur-
na stands out against all of them, which 
lies exactly opposite to the entrance to 
the Sanctuary. It is the tenth highest 
mountain of the world, jutting 8091 
above sea level. The very ABC, which 
is our destination lies in the middle of 
the plateau on the height of 4130 meters 
which means that we are surrounded 

from each side with an almost four-kilo-
meter high wall. Despite small size, the 
plateau is much diversified. It owes all to 
the mountains. From the Annapurna’s 
side, there is a rain shadow which does 
not allow any rain clouds to moisten the 
area. This is why it is a dry and barren 
dessert. When we turn around, we will 
see a lush carpet of grasses and flowers. 
The narrow mountain range also causes 
the fact that there is very little sunlight. 
The individual parts of the Sanctuary are 
variously lit which deepens the diversity 
of vegetation, but also it causes a bit 
surrealistic atmosphere. The effect is even 
more distinctive, since in the monsoon 
season, some of the peaks are bathed in 
the clouds unlike the others. The effect 
of it is a coexistence of many ecosystems 

on a small limited space. The walls which 
surrounds the calm mountain meadow 
are steep, ragged, and full of precipices, 
glaciers and waterfalls. Spending a day in 
the sanctuary apart from admiring the 
sights can let us discover the Buddhist’s 
flags or a plaque commemorating the 
famous Himalayan mountaineer, Iñaki 
Ochoa de Olza who died here in 2008. 
However, you need to start going down 
after some time. 

We can find everything we can expect 
in Himalayas compressed on the surface 
of a one, small plateau in the Annapurna 
Sanctuary. This monumental view was 
definitely worth four days of tiring trek. 
No wonder that ABC is considered to be 
the most beautiful trek in the world by 
many people. ●

> ZBLIŻAMY SIĘ DO MACHHAPUCHHARE – GÓRY 
OTWIERAJĄCEJ MASYW ANNAPURNY. 
/ WE APPROACH MACHHAPUCHHARE, THE MOUNTAIN 
OPENING THE ANNAPURNA’S RANGE.

> LAWINY BŁOTNE I OSUWISKA SĄ NIEZWYKLE 
NIEBEZPIECZNE W TYM REGIONIE, NIERZADKO 
POCHŁANIAJĄ CAŁE WIOSKI.
/ MUDSLIDES AND LANDSLIDES ARE EXTREMELY 
DANGEROUS IN THIS REGION, AND OFTEN CLAIM 
WHOLE VILLAGES.
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REKLAMA

spółczesny styl życia zdecy-
dowanie nie służy zdrowiu 
i urodzie. Cały czas żyjemy 
na wysokich obrotach, rano 
biegniemy do pracy, po 

południu szybko robimy zakupy, gotu-
jemy obiad, sprzątamy, itd. W efekcie 
chodzimy przemęczeni, nasza skóra się 
przesusza, paznokcie łamią, a włosy 
rozdwajają, słowem – nasz wygląd 
zaczyna pozostawiać wiele do życzenia. 
Tak było niestety też i ze mną.

W swojej codzienności natrafiłam 
na informację dotyczącą wspaniałych 
właściwości oleju zwanego Złotem 
Maroka – postanowiłam dowiedzieć 

się więcej. Znalazłam w swoim mieście 
sklep Mydlarnia u Franciszka, który słynie 
wysokiej jakości naturalnych kosmetyków 
z całego świata. Wtedy podeszła do mnie 
sprzedawczyni i podając mi brązową 
buteleczkę wyjaśniła, że to jest właśnie 
olej arganowy – złoto Maroka, które 
zostało wpisane na listę rezerwatów bios-
ferycznych UNESCO.

Najbardziej zainteresowało mnie jednak 
samo działanie oleju arganowego i jego 
właściwości. – Nazywany jest on zło-
tem Maroka, a także eliksirem młodości, 
ponieważ silnie regeneruje skórę – wy-
jaśniła sprzedawczyni. – Zawiera witaminę 
E i nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki 
czemu chroni naskórek przed wysychaniem, 
wygładza go i nawilża. Poprawia elas-
tyczność skóry, a także opóźnia procesy 
starzenia i chroni przed przedwczesnym 
pojawieniem się zmarszczek. Najlepiej 
stosować go zamiast kremu na noc. Już 
po kilku zastosowaniach skóra staje się 
wyraźnie bardziej napięta, odżywiona, 
zdrowsza, a zmarszczki spłycają się bez 
ingerencji dodatkowych zabiegów medy-
cyny estetycznej.

Postanowiłam spróbować.
Dziś kończę już buteleczkę i z pewnością 

znów zajrzę do Mydlarni u Franciszka. Od 
pierwszej tam wizyty mój wygląd diame-
tralnie się zmienił. Skóra jest miękka, gładka 
i promienieje. Gdy znajomi ze zdziwieniem 
pytają, kiedy znajduję czas na wyjazdy do 
SPA, odpowiadam tajemniczo: Wystarczy kilka 
złotych chwil Maroka.

Z MAGAZYNEM AIRGO! RABAT NA:
OLEJ ARGANOWY – 10%
LUB 2 KOSMETYKI Z OLEJEM ARGANOWYM –15%W
• Rzeszów  

ul. Matejki 16 
• Stalowa Wola  

C.H. FRAC ul. Niezłomnych 70
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Już prawie 7,7 mln metrów 
kwadratowych powierzchni 
magazynowej mają do zaoferowa-
nia przedsiębiorstwa logistyczne 

w Polsce. Rosnące zapotrzebowanie na 
tego typu powierzchnie przystosowane do 
przechowywania towarów rozmaitego ro-
dzaju oraz na usługi przewozowe sprawia, 
że w całym kraju swój dobry czas mają 
przedsiębiorstwa logistyczne. 

Nie zapowiada się, żeby hossa miała 
się w najbliższym czasie zakończyć. 
Wzrost gospodarczy i rosnąca wymiana 
handlowa na całym świecie sprawiają, że 
wzmaga się popyt na transport i logisty-
kę. Przedsiębiorstwa coraz częściej starają 
się skupić na wytwarzaniu produktów 
i ich udoskonalaniu, co sprawia, że 
kwestie ich dystrybucji powierzają wy-
specjalizowanym firmom logistycznym. 
Takie rozwiązanie nie tylko pozwala 
mieć „problem z głowy”, ale okazuje się 
nawet tańsze, niż zatrudnienie własnych 
specjalistów i zakup kosztownego sprzę-
tu. Dzięki temu operatorzy logistyczni 
otrzymują coraz więcej zleceń. Rośnie 
popyt, zatem ich zadaniem jest odpowie-
dzieć na niego dostosowaną ofertą. W ten 
sposób firmy transportowo-logistyczne 

poszerzają swoją działalność zarówno 
w ujęciu geograficznym (możliwość trans-
portu produktów do kolejnych krajów 
i regionów świata), jak i technologicznym 
(możliwość transportu i składowania 
większej ilości rodzajów produktów, 
również towarów wymagających konkret-
nych warunków). 

Samo pojęcie „logistyka” również staje 
się coraz bardziej chłonne – obejmuje już 
nie tylko zorganizowanie transportu, ale 
także obsługę towarów w tym: pako-
wanie, przepakowywanie, metkowanie, 
segregację, magazynowanie i dystrybucję 
pośród siatki odbiorców czy w końcu 
doradztwo logistyczne i zarządzanie za-
pasami. W Polsce jednym z największych 
i najbardziej cenionych przedsiębiorstw 
transportowo-logistycznych jest OMEGA 
Pilzno.

Firma powstała w 1991 roku. Od 
tego czasu rozwijała flotę pojazdów, jak 
również poszerzała działalność. W tej 
chwili pod szyldem OMEGA Pilzno jeździ 
ponad pół tysiąca ciężarówek. Logistyka 
to jednak nie tylko transport – równie 
ważna jest możliwość magazynowania 
towarów w miejscu do tego przystosowa-
nym, dlatego OMEGA Pilzno wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów 
i rynku zdecydowała się zatem na budowę 
Podkarpackiego Parku Logistycznego. 
W skład Podkarpackiego Parku Logi-
stycznego wchodzi magazyn w Mokrz-
cu (docelowa powierzchnia do 70 tys. 
metrów kwadratowych) oraz Centrum 
Logistyczne w Podgrodziu, którego 
powierzchnia wynosi 46  tys. metrów 
kwadratowych. Oba magazyny ulokowa-
ne zostały w łatwo dostępnych miejscach 
przy głównych szlakach drogowych: przy 
trasie E4, 57 km od Rzeszowa i 114 km 
od Krakowa, przy autostradzie A4, 3 km 
od Dębicy.

Rynek logistyczny cały czas rośnie, bo 
jest podstawą budowania zdrowej gospo-
darki transportowej. Postęp wymusza 
na firmach działających w tej branży 
konieczność nieustannego reagowania na 
rosnące potrzeby klientów. Dzięki temu 
klienci nie muszą zatrudniać kolejnych 
podwykonawców do realizacji konkret-
nych usług – firmy logistyczne obsługują 
je w sposób kompleksowy. W portfolio 
konsorcjum OMEGA Pilzno znajduje się 
nawet usługa spedycji morskiej i obsługa 
celno-portowa dla transportu kontenerów 
morskich.

Oczywiście biorąc pod uwagę in-
tensywny rozwój polskiej gospodarki 
w ciągu ostatnich dwóch dekad, a przede 
wszystkim wstąpienie Polski do Unii 
Europejskiej i strefy Schengen, rodzime 
firmy logistyczne prowadzą działalność 
w zasadzie na całym kontynencie – 
OMEGA Pilzno obsługuje wszystkie kraje 
Europy, w tym również Turcję. Nieustan-
ny rozwój logistyki w kraju wynika rów-
nież z położenia geograficznego Polski 
i rosnącego znaczenia państw Europy 
Środkowo-Wschodniej na gospodarczej 
scenie świata. Jak wskazują analitycy, 
trend w ciągu najbliższych lat będzie 
trwał, a korzystna koniunktura gospodar-
cza (m.in. nowe drogi) i rosnące potrzeby 
klientów sprawią, że rynek będzie się 
rozwijał. Dowodem na to jest choćby wy-
grywanie przez rodzime firmy przetargów 
na transporty między państwami UE.

W skład Konsorcjum OMEGA Pilzno 
wchodzi kilka spółek, które razem tworzą 
kompleksową ofertę, dostosowaną dla 
wymagającego klienta. OMEGA Pilzno to 
transport międzynarodowy, warsztat opo-
niarski, myjnia dla samochodów ciężaro-
wych oraz autoryzowany serwis Volvo. PP 
PKS to transport krajowy i zagraniczny, 
stacja paliwowa, autoryzowany serwis 

HOSSA LOGISTYKI
Nawet w czasie kryzysu niektóre z gałęzi gospodarki 

 w Polsce przeżywały rozkwit. Tak było m.in. 
z logistyką. Co więcej, popyt wciąż rośnie i nie 

zamierza przestać.

 MIASTO CITY

● TEKST: JAKUB MILSZEWSKI           
   



MAN, stacja diagnostyczna, całodobo-
wa pomoc drogowa. Podkarpacki Park 
Logistyczny to ponad 100 tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni magazyno-
wych z profesjonalną obsługą logistycz-
ną. Pod szyldem OMEGI Pilzno działa 
także Agencja Celno-Portowa w Gdyni, 
która ma w swojej ofercie usługę spedycji 
morskiej oraz obsługę celno-portową dla 
transportu kontenerów morskich. ●

●●● IN ENGLISH

LOGISTICS BOOM

Some of the branches of the Polish 
economy were in their heyday even during 

the crisis. This was the case for example 
with logistics. What is more, the demand is 
still growing, and there seems no end to it. 

Logistics companies in Poland have al-
most 7.7 million square metres of storage 
space to offer. The growing demand for 
transportation services and storage space 
adapted to different types of goods makes 
logistics companies experience their 
prime.

And there is no indication the boom 
is going to end in the near future. The 
demand for transport and logistics grows 
because of the economic growth and 
increasing trade exchange in the whole 
world. More and more often companies 
try to focus on solely producing and im-
proving their goods, which makes them 
entrust distribution issues to specialized 
logistics enterprises. Such a solution not 
only helps them to handle the problem 
but also turns out to be cheaper than 
hiring their own specialists and buying 
expensive equipment. As a result, logistics 
companies receive more and more orders. 
Their task is to address the growing de-
mand and prepare attractive offers. This 
way, transport and logistics companies 
expand their activities both in geograph-
ical terms (they can transport goods to 
other countries and regions of the world) 
and in technological terms (they can 
transport and store more types of goods, 
including also those requiring specific 
conditions).

The very term “logistics” broadens as 
well. Now it encompasses more than just 

organizing the transport process. It also 
means goods handling: packaging, re-
packaging, labelling, segregation, storage 
and distribution between hundreds of 
end receivers or finally logistics consul-
tancy and supply management. One of 
the biggest and the most highly-regarded 
Polish transport and logistics companies 
is OMEGA Pilzno.

It was established in 1991. Since then, 
it has considerably developed its fleet and 
expanded its activities. Now more than 
half a thousand trucks drive under the 
aegis of OMEGA Pilzno. But logistics is 
not only transport. Well-adapted ware-
housing facilities are equally important, 
which is why OMEGA Pilzno has made 
an effort to meet its clients and market 
needs and decided to build the Podkar-
packie Logistics Park, the largest park of 
this type in the region. The Logistics Park 
includes a warehouse in Mokrzec (with 
its target surface are of up to 70 thousand 
square metres) and the Logistics Centre 
in Podgrodzie, whose surface area is 46 
thousand square metres. Both warehouses 
are located in easily accessible places by 
the main routes: by the European route 
E4, 57 km away from Rzeszow and 114 
km away from Cracow, and by the mo-
torway A4, 3 km away from Dębica.

Being the basis of healthy transport 
economy, the logistics market is still ex-
panding. Progress forces companies oper-
ating in this business to constantly react 
on the growing customers’ needs. Thanks 
to such dependence, clients do not have 
to employ more and more subcontrac-
tors to run particular services – logistics 
companies provide them with full service. 
The portfolio of OMEGA Pilzno includes 
even sea freight forwarding and customs 
and port services in the transport of 
shipping containers.

Thanks to the rapid development of the 
Polish economy from the past two dec-
ades, as well as the Polish accession to the 
European Union and the Schengen Area, 
local logistics companies operate actually 
on the whole continent. OMEGA Pilzno is 
present in all European countries, includ-
ing Turkey. This sustained development 
of logistics in our country results also 
from the geographical situation of Poland 
and the growing importance of East-Cen-

tral Europe on the world economic scene. 
As indicated by analysts, this trend is 
going to continue within the next years, 
and the market is still going to develop 
thanks to the convenient economic situ-
ation (for example new road infrastruc-
ture) and rising demands of clients. It is 
proved for example by the fact that Polish 
companies win tenders for transportation 
between EU member states.

The OMEGA Pilzno Consortium in-
cludes several companies which together 
provide a comprehensive offer adjusted 
to the most demanding clients. OMEGA 
Pilzno means international transport ser-
vices, a tyre-fitting workshop, truck wash 
and an authorised Volvo Service Centre. 
PP PKS means national and international 
transport, a filling station, an authorised 
MAN Service Centre, a diagnostic centre 
and 24-hour emergency road service. 
The Podkarpackie Logistics Park means 
more than 100 thousand square metres 
of storage space and professional logistics 
services. One more company operates 
under the aegis of OMEGA Pilzno. 
Gdynia Customs and Port Agency offers 
sea freight forwarding and customs and 
port services in the transport of shipping 
containers. ●
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WZROST 
GOSPODARCZY 
I ROSNĄCA WYMIANA 
HANDLOWA NA CAŁYM 
ŚWIECIE SPRAWIAJĄ, 
ŻE WZMAGA SIĘ 
POPYT NA TRANSPORT 
I LOGISTYKĘ.
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NIEZWYKŁE 
TRASY KOLEJOWE

Pociągi to prawdopodobnie jedyny współczesny środek transportu, w którym nadal 
tkwi pewna doza romantyzmu. Zwłaszcza kiedy mowa o pociągach kursujących 

po trasach niezwykłych, budzących marzenia już na samą myśl na ich temat. 
Podpowiadamy, gdzie takich szukać.

● TEKST: KAJETAN KUSINA           

EL NARIZ DEL DIABLO (NOS DIABŁA)
Ekwadorska trasa kolejowa, którą 
spokojnie można nazwać najdłuższym 
rollercoasterem na świecie. Trwająca od 
czterech do pięciu godzin przejażdżka 
po górskich zboczach słynie z bardzo 
częstych i szybkich zmian poziomów 
wysokości, wywołujących skok adrenali-
ny nawet u najtwardszych. Dodatkowym 
elementem podnoszącym adrenalinę jest 
fakt położenia torów na bardzo wąskich 
półkach skalnych, co sprawia, że podczas 
zakrętów pociąg wydaje się wisieć nad 
przepaścią. Niestety z powodu wypad-

ków spowodowanych przez nierozważ-
nych turystów mocno ograniczono jedną 
z największych atrakcji przejazdu, jaką 
była możliwość wykupienia miejscówek 
na dachu kolejki. Jednak nawet bez tego 
urozmaicenia podróż Nosem Diabła po-
winna być niezapomnianym przeżyciem 
dla każdego maniaka pociągów. 

TRANSANDYJSKA KOLEJ CENTRALNA
Łącząca wybrzeże Peru z Andami Kolej 
Transandyjska jest uznawana za jedno 
z największych osiągnięć inżynieryjnych 
XIX-ego wieku i do czasu wybudowania 

Kolei Tybetańskiej w 2005 roku była 
najwyżej położoną trasą kolejową na 
świecie. Zaprojektowana została przez 
polskiego inżyniera Ernesta Malinow-
skiego, który podczas emigracji we Fran-
cji zaprzyjaźnił się z przyszłym prezyden-
tem Peru Manuelem Pardo. Pierwotnie 
projekt linii został odrzucony, bo nie 
wierzono, że jego realizacja jest możliwa. 
W dzisiejszych czasach po trasie jeżdżą 
głównie pociągi turystyczne, a przejazdy 
osobowe organizowane są kilka razy do 
roku, głównie z okazji świąt religijnych 
i państwowych. Warto postarać się o bi-
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let na taki specjalny przejazd, bo widok, 
który rozpościera się za oknem pojazdu, 
uznawany jest za jeden z najbardziej 
malowniczych na świecie. 

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA
Najdłuższa i najbardziej znana trasa 
kolejowa na świecie już od prawie stu 
lat rozpala wyobraźnię wszystkich 
podróżników. Była budowana w latach 
1891-1916 w celu szybkiego połączenia 
między Moskwą a leżącym na wybrzeżu 
Oceanu Spokojnego Władywostokiem. 
By zrozumieć jej ogrom najlepiej przyj-
rzeć się danym. Długość torów wynosi 
prawie 9300 kilometrów, pokonanie 
całej trasy zajmuje sześć dni, w czasie 

których pociąg przejeżdża przez osiem 
stref czasowych. Ponad 30% rosyjskiego 
eksportu jest obsługiwane właśnie przez 
Kolej Transsyberyjską. Jest ona także 
niezwykle popularną atrakcją turystycz-
ną i stanowi obiekt marzeń wszystkich 
miłośników jazdy pociągiem. W dzisiej-
szych czasach wagony są dostosowane do 
nowoczesnych standardów i zapewniają 
komfortową podróż z niezwykłymi 
widokami rosyjskich stepów za oknem. 
Kolej posiada także kilka odgałęzień 
w postaci kolei Bajkalsko-Amurskiej, 
Transmongolskiej i Transmandżurskiej. 
Dwie ostatnie umożliwiają dojazd do 
samego Pekinu. 

KOLEJ TYBETAŃSKA
Najnowsza, bo zbudowana dopiero 
w 2006 roku, trasa na naszej liście. 
Żadna inna linia kolejowa nie sięga tak 
wysoko. Przez większość podróży pociąg 
porusza się na średniej wysokości 4000 
km, a w szczytowym punkcie znajduje 
się 5072 metry nad poziomem morza. 
Z tego powodu pasażerowie narażeni 
są na działanie choroby wysokościowej. 
By temu zapobiec do wagonów tłoczone 
jest powietrze, które poziomem ciśnienia 
odpowiada temu obecnemu na niżej 
położonych terenach. Budowa trasy była 
wielkim wyzwaniem między innymi 
dlatego, że jedna czwarta jej długości 
znajduje się na poziomie wiecznej zmarz-
liny. Inżynierowie musieli borykać się 
też z wielkimi dziennymi amplitudami 
temperatur, które powodowały rozsadza-
nie torów. Wszystkie problemy zostały 
rozwiązane, a sama trasa stanowi jeden 
z największych pomników dzisiejszej 
technologii i ludzkiej determinacji. 

THE GHAN 
The Ghan to nazwa trasy, która przecina 
Australię z południa na północ, prze-
mierzając przy tym jeden z najbardziej 
wysuszonych i nieprzyjaznych regionów 
na Ziemi. Pierwsze plany trasy powstały 
już roku 1878, ale z powodów finanso-
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wych jej budowa została zakończona 
dopiero w roku 2003, czyli 125 lat 
później. Ostatni odcinek kosztował 
ponad miliard dolarów i został uznany za 
największą inwestycję infrastrukturalną 
w historii kontynentu. Wrażenie robią 
już same rozmiary pociągu, w skład któ-
rego wchodzą dwie lokomotywy i około 
czterdziestu wagonów o łącznej długości 
jednego kilometra. Dla bogatych i cenią-
cych sobie luksus przygotowane zostały 
ekskluzywne miejsca. Mogący kosztować 
nawet trzy tysiące bilet upoważnia nas 
do przejazdu w luksusowym apartamen-
cie wyposażonym w wygodne łóżko, 
klimatyzację, łazienkę, telewizję i dostęp 
do całodobowej obsługi. Charaktery-
styczną cechą pociągu jest brak stukotu 
kół podczas jazdy, wynikający z użycia 
niestandardowej metody łączenia ze sobą 
fragmentów torów. 

KOLEJ MAURETAŃSKA
Kolej przemierzająca piaszczyste 
przestrzenie Sahary może pochwalić 
się najdłuższym regularnie jeżdżącym 
pociągiem na Ziemi. W jego skład 
wchodzi kilka lokomotyw i około 
dwustu wagonów wypełnionych węglem, 
cystern i platform do przewożenia 
samochodów. Wśród nich kryją się 
zazwyczaj dwa biało-niebieskie wagony 
pasażerskie z dziurawymi fotelami i nie 
zamykającymi się oknami. Pasażero-
wie nie mogący zapłacić za bilet mogą 
wybrać darmowy przejazd w wagonie 
towarowym. Ta opcja jest tak popularna 
wśród ubogich tubylców, że praktycznie 
nie korzystają oni z płatnej alternatywy 
i przemierzają pustynie siedząc na górach 
węgla. Dodatkowo warto zaznaczyć, że 
monstrualnych rozmiarów pociąg jest 
jedynym publicznym środkiem transpor-
tu w kraju.●

●●● IN ENGLISH

UNUSUAL RAIL ROUTES
 

Train is probably the only contemporary 
means of transport with a certain dose 

of romanticism in it. Especially when we 
talk about the trains going on the unusual 

routes, raising dreams already on the 
thought of them. We will tell you places 

where you can find them. 

EL NARIZ DEL DIABLO (THE DEVIL’S NOSE)
Ecuador rail route which can easily be 
called as the longest rollercoaster in the 
world. The ride lasting from four to five 
hours on the hillsides is famous for very 
frequent and quick changes of the height 
levels causing at the same time the jump 
of adrenaline level even in the toughest. 
The additional element increasing the 
adrenaline is the fact that the rails are 
placed on very narrow rock ledges which 
makes you feel like hanging above the 
chasm when making the turns. Unfor-
tunately, due to the accidents caused by 
incautious tourists, one of the biggest 
attractions of the ride was significantly 
limited, which was the chance to have 
a seat reservation on the train’s roof. 
However, even without this variety, the 
travel with the Devil’s Nose should be 
an unforgettable experience for every 
train maniac. 

TRWAJĄCA OD 
CZTERECH DO PIĘCIU 
GODZIN PRZEJAŻDŻKA 
PO GÓRSKICH 
ZBOCZACH SŁYNIE 
Z BARDZO CZĘSTYCH 
I SZYBKICH ZMIAN 
POZIOMÓW WYSOKOŚCI, 
WYWOŁUJĄCYCH SKOK 
ADRENALINY NAWET 
U NAJTWARDSZYCH. 
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FERROCARRIL CENTRAL ANDINO (ONE OF 
THE TRANS-ANDEAN RAILWAYS)
Connecting the coast of Peru with the 
Andes, The Trans-Andean Railway is 
considered to be one of the biggest engi-
neering achievements of the 19th centu-
ry and by the time the Tibetan Railway 
was built in 2005, the highest railway 
in the world. It was designed by the 
Polish engineer, Ernest Malinowski who 
during the emigration to France, made 
friends with the future president of Peru, 
Manuel Pardo. Originally, the design 
of the route was rejected, since it wasn’t 
believed that its execution is possible. 
Nowadays, mainly the tourist trains go 
on the route, and stopping trains are 
organized there only several times a year, 
mainly on the occasion of the religious 
and state holidays. It’s worth trying to 
get the ticket for such a special ride, 
since the view which spreads outside the 
train’s windows is considered to be the 
one of the most picturesque views in the 
world. 

TRANS-SIBERIAN RAILWAY
The longest and the best known railway 
route in the world has been kindling the 
imagination of the travelers for almost 
one hundred years. It was built between 
1891 and 1916 in order to achieve 
a fast connection between Moscow and 
Vladivostok being located on the Pacific 
Ocean’s coast. In order to understand its 
largeness, it’s better to see the data. The 
length of the railway is 9300 kilome-

ters and covering the entire route takes 
six days during which the train runs 
through eight time zones. Over 30 % of 
Russian export is operated by the very 
Trans-Siberian Railway. It is also an 
extremely popular tourist attraction and 
is the object from the dreams of all train 
ride lovers. Nowadays, the carriages 
are adjusted to the modern standards 
and ensure the travel comfort with the 
unique views on the Russian steppes 
on the other side of the window. The 
railways has also a number of branches, 
like Baikal Amur Mainline, Trans-Mon-
golian Railway and Trans-Manchurian 
Railway. The last two enable to reach 
Beijing. 

QINGHAI–TIBET RAILWAY
The youngest, since built already in 
2006, route on our list. No other railway 
route does reach that high. During the 
most of the journey, the train goes on 
the average elevation of 4000 meters and 
in its highest point, it reaches 5072 me-
ters above sea level. For this reason the 
passengers are exposed to the altitude 
sickness. In order to prevent this kind of 
trouble, air which pressure level is equal 
to one from the lower parts is pumped 
into the carriages. The construction of 
the route was a huge challenge mainly 
due to the fact that one fourth of its 
length is located on the level of alpine 
permafrost. The engineers had to con-
tend with the huge temperature diurnal 
range which caused the rails blast out. 

All the problems were solved and the 
very route is one of the biggest monu-
ments of the contemporary technology 
and human determination. 

THE GHAN 
The Ghan is a name for the route which 
cuts Australia across from the south to 
the north at the same time travelling 
across one of the driest and the most 
hostile region on Earth. The first plans 
of the route were created already in 
1878, but due to the financial reasons, 
its construction was finished already 
in 2003 which is 125 years later. The 
last section cost over billion dollars 
and was considered to be the biggest 
infrastructural investment in the history 
of the continent. The very size of the 
train makes a huge impression which is 
composed of two locomotives, and about 
forty carriages with a total length of one 
kilometer. Exclusive seats are prepared 
for the wealthy and those who value lux-
ury. A ticket which can cost even three 
thousand enables us to travel in a luxury 
suite equipped with a comfortable bed, 
air-condition, bathroom, TV set, and 
24h service. The characteristic feature of 
the train is a lack of rattling sound dur-
ing the ride which is the effect of using 
the non-standard method of connecting 
the fragments of the rails. 

THE MAURITANIA RAILWAY
The railway which transverse the sandy 
expanses of Sahara desert can be proud 
of having the longest regularly-running 
train on Earth. It is composed of a cou-
ple of locomotives, about two hundred 
of carriages filled with coal, tanks 
and wagons for carrying the vehicles. 
Among them, there are usually hidden 
two white-blue passenger’s carriages 
with seats full of holes and windows 
that cannot be fully shut down. The 
passengers who cannot pay for the ticket 
can choose a free ride in a goods wagon. 
This option is so popular among poor 
local people that they almost do not use 
the paid alternative and they transverse 
the desert while sitting on the piles of 
coal. Additionally, it’s worth stressing 
that the monstrous train is one and the 
only public means of transport in this 
country. ●
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MAM NIEPEŁNE UZĘBIENIE
– CZY JEST NA TO RADA?

E
stetika Dental Clinic we 
współpracy z firmą Nobel 
Biocare stosuje u pacjentów 
z bezzębiem szeroki zakres 
najnowocześniejszych roz-
wiązań leczniczych. Łącząc 

planowanie leczenia implantologicznego 
z diagnostyką komputerową, chirurgią 
wspomaganą implantami na każdą 
ewentualność oraz wszechstronną tech-
niką protetyczną, oferujemy naukowo 
sprawdzone rozwiązania, które sprostają 
potrzebom każdego pacjenta. Dzisiejsza 
nowoczesna stomatologia pozwala na 
wyjście pacjenta z gabinetu z nowymi 
zębami już po godzinie. Krótki zabieg 
operacyjny, przeprowadzony bezbole-

śnie przy znieczuleniu komputerowym 
i bez użycia skalpela pozwala na stałe 
umieścić zęby w jamie ustnej, przywra-
cając estetykę i komfort. Ten zabieg to 
NobelGuideTM.●

●●● IN ENGLISH

I HAVE GOT MISSING TEETH 
– IS THERE A SOLUTION?

Estetika Dental Clinic in cooperation 
with a Nobel Biocare company uses 
a vast array of the latest medical solu-
tions in case of patients with missing 
teeth. By combining the implant treat-
ment with computer diagnostics, surgery 

aided with implants for every possibility 
as well as thorough prosthetic technique, 
we offer scientifically proved solutions 
which should meet every patients’ needs. 
Today’s modern dentistry allows the 
patient to leave the dentist’s office after 
an hour with new teeth. A short surgery 
treatment carried out without pain with 
computer anesthesia and without the 
use of scalpel enables to implant teeth in 
the oral cavity permanently and at the 
same time, restoring aesthetic qualities 
and comfort. The treatment is called 
NobelGuideTM. ●

Dental Clinic

Implanty jednego dnia  
Nobel GuideTM

www.estetika.com.pl

dożywotnia gwarancja na implanty

 MIASTO CITY
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Skąd wziął się pomysł na produkty oparte 
na nowej „lekkiej” i „czystej” formie 
kwasów z  grupy omega-3? Z materiałów 
wynika, że kwasy omega-3 wpływają na 
zmniejszenie ryzyka zachorowania na 
cały szereg najróżniejszych przypadłości, 
m.in. nowotwory, zwyrodnienia narządów 
ruchu, a nawet alergie, chorób skóry czy 
problemy emocjonalne. Jak to działa?
A.V.: Pomysł oparliśmy przede wszystkim 
na nowym spojrzeniu zarówno na profilak-
tykę, jak i terapie w stanach chorobowych 
– spojrzeniu na istotę przyczyn i mechani-
zmów procesów naturalnego, nieuchron-
nego starzenia się komórek i tkanek, ich 
uszkadzania pod wpływem czynników 
środowiskowych, żywieniowych, infekcji, 
stresu itp. Jakość diety współczesnego 
człowieka daleka jest od diety człowieka 
paleolitycznego, diety paradoksalnie ideal-
nej, gdyż stosunek w niej kwasów z grupy 
omega–3 do kwasów omega–6 był opty-
malny pod względem potrzeb organizmu 
i wynosił 1,5-3:1, podczas gdy stosunek 
tych kwasów we współczesnej diecie jest 
odwrotny i waha się pomiędzy wartościami 
1:20 oraz 1:40.

Kwasy z grupy omega–6 (LA, kwas 
arachidonowy, ale nie GLA i CLA), choć 
absolutnie konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, w nadmia-
rze mają fatalny wpływ na jego kondycję 
zdrowotną. Powodują bowiem liczne tzw. 
mikrostany zapalne, często nieodczuwalne 
przez ludzi, ale prowadzące zawsze do cho-
rób cywilizacyjnych człowieka i zwierząt: 
miażdżycy, cukrzycy, nowotworów, alergii, 
chorób skóry, przedwczesnego starzenia się, 
nadciśnienia itd.

T.W.: Kwasu α-linolenowego, w skró-
cie ALA, czyli najważniejszego kwasu 

z grupy omega-3, najzwyczajniej w świecie 
potrzebujemy, a tak się składa, że obecnie 
nie dostarczamy go w pokarmie prawie 
wcale. Jego przyjmowanie jest praktycznie 
niezbędne, bo znacznie zmniejsza ryzyko 
zapadnięcia na mnóstwo chorób.

Skoro kwasy z grupy omega-3 są tak 
niezwykle dla współczesnego człowieka 
ważne, to skąd je brać?
A.V.: Jedynymi popularnymi źródłami 
bogatymi w niezbędne kwasy z grupy 
omega-3 są po pierwsze olej z lnu oraz 
oleje rybie, np. tran. Te ostatnie oleje 
zawierają jednak głównie wspomniane 
wyżej metabolity kwasu ALA, konkretnie 
kwasy EPA i DHA. Są one mniej uniwer-
salne w stosunku do kwasu ALA, który 
jest ich prekursorem. Stąd położyliśmy 
nacisk na suplementowanie, a przyszłości 
ewentualnie i leczenie nie metabolitami, 
a samym ALA.

Dajemy bowiem organizmowi substan-
cję jakże ważną dla wielu jego funkcji i bu-
dowy jego komórek, a on sam decyduje, 
na co spożytkować ten surowiec, czy to na 
przykład na „odmłodzenie” komórek, na 
produkcję naturalnych sterydów w korze 
nadnercza lub hormonów z grupy prosta-
glandyn, czy może jednak do wytworzenia 
wspomnianych kwasów EPA i DHA.  Chce-
my dotrzeć do możliwie dużej populacji 
ludzi ze znacznie bardziej interesującą 
ofertą opartą o nową formę kwasów z gru-
py omega–3, niż tylko podawanie oleju. Są 
nią estry etylowe tych kwasów, a głównie 
kwasu ALA. Są to „lekkie” pochodne 
pozbawione silnie obciążającej wątrobę 
gliceryny. Estry mają zerową toksyczność. 
Zawarty w nich kwas ALA jest w swoisty 
sposób bardziej „aktywny”, lepiej wchła-

niany przez organizm niż w oleju lnianym. 
Mówiąc obrazowo: jedna łyżka estrów ety-
lowych zastępuje kilka łyżek tradycyjnego 
oleju lnianego niezależnie od jego formy.

FLC Pharma jako pierwsza na świecie 
opracowała przemysłową metodę pozy-
skiwania kwasów omega-3 w nowej łatwo 
przyswajalnej przez organizm  formule.
T. W.: Tak. Proces transestryfikacji jest 
znany w chemii. Natomiast technologia 
otrzymywania omawianych tu estrów 
etylowych kwasów z grupy omega-3,-6,-9, 
którą opracowała i opatentowała grupa 
naukowców z Wydziału Chemii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego: dr Andrzej Vogt, 
prof. dr Hubert Kołodziej, inż. Stanisław 
Strzelecki i mgr Grzegorz Steinmetz, jest 
najtańszą w świecie, całkowicie bezodpa-
dową, ale co najważniejsze dającą produkt 
o bezkonkurencyjnej czystości. Wymienio-
na grupa naukowców to również wspólnicy 
w FLC Pharma. Wprowadzenie produktu 
na rynek było możliwe dzięki zaangażowa-
niu i wykorzystaniu potencjału Wrocław-
skiego Parku Technologicznego w postaci 
supernowoczesnych linii technologicznych.

Dla kogo najbardziej polecane jest stoso-
wanie produktów z linii OmegaRegen?
T.W.: Dla wszystkich dotkniętych rozwojem 
cywilizacji. Tych, którzy pracują ponad siły, 
którzy poddani są przewlekłemu streso-
wi, którzy już mają problemy zdrowotne 
w mniejszym lub większym nasileniu, 
głównie w obszarze chorób cywilizacyjnych 
wymienionych już częściowo przez pana 
w pierwszym pytaniu, czyli nowotworów, 
miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia, zwy-
rodnienia narządów ruchu, alergii, chorób 
skóry czy problemów emocjonalnych itd. ●

ALA 
pomoże wszystkim
Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwsi 

na świecie opracowali formułę czystej estryfikacji kwasu 
α-linolenowego i pod szyldem FLC Pharma wprowadzają ją 
na rynek suplementów. O tym, dlaczego przyjmowanie tej 
substancji jest tak ważne dla człowieka, opowiadają prof. 

Andrzej Vogt, szef działu badawczo-rozwojowego firmy, oraz 
dr Tomasz Wysoczański, Prezes Zarządu FLC Pharma.

 ROZMOWA TALK



• Apteka Mediq, szpital MSWiA,  
ul Wołoska 137, Warszawa

• Apteka, ul Klimczaka 17, Warszawa
• Miasteczko Wilanów, Zielarnia, ul. Hoża 

5/7, Warszawa
• ProHealth Clinic, ul. Lwowska 10,  

Warszawa
• Gabinet Medycyny Niekonwencjonalnej, 

ul. Białobrzeska 2 m 16, Warszawa

●●● IN ENGLISH

ALA TO HELP EVERYONE
 

Scientists from the University of Wroclaw 
were the first in the world to devise 
the formula of pure esterification of 

α-Linolenic acid. Now, under the aegis of 
FLC Pharma, they release it on the market 

of supplements. Prof. Andrzej Vogt, the 
head of the research and development 

department of the company, and Dr. Tomasz 
Wysoczański, President of the Management 

Board of FLC Pharma, talk about the 
importance of this substance for human 

bodies.

Where did the idea for products based 
on the new “light” and “pure” form of 
omega-3 acids come from? Research 
materials show that omega-3 fatty acids 
reduce the risk of a whole series of various 
conditions, including for example tumors, 
degenerative diseases and even allergies, 
skin diseases or emotional problems. How 
does it work?
A.V.: The idea was mainly based on the 
new look at both prevention and treat-
ment, at reasons and mechanisms of the 
natural and inevitable aging processes of 
cells and tissues, which are damaged un-
der the influence of various environmental 
and dietary factors, infections, stress and 
the like. The quality of our contemporary 
diet is far from the diet of Paleolithic 
humans, which was in fact ideal. The ratio 
of omega-3 to omega-6 fatty acids was 
1.5–3 to 1 then, which was optimal for 
the needs of human bodies. And today we 
have an opposite ratio, which oscillates 
between 1 to 20 and 1 to 40.

Although they are absolutely necessary 
for the proper functioning of our bodies, 
an excess of omega-6 fatty acids (LA and 
arachidonic acid but not GLA or CLA) has 
disastrous influence on our health. They 
cause numerous micro-inflammation pro-
cesses, which are often unnoticed by peo-
ple but always lead to diseases of affluence 

in humans and animals: atherosclerosis, 
diabetes, tumors, allergies, skin diseases, 
premature aging, hypertension etc.

T.W.: We simply need α-Linolenic acid, 
abbreviated as ALA, which is the most 
important acid from the omega-3 group. 
And the truth is our current diet is very 
low in this substance. Its intake is in fact 
essential because it considerably reduces 
the risk of many diseases.

Since omega-3 fatty acids are so impor-
tant for contemporary humans, where 
can we find them?
A.V.: The only popular and rich sources of 
essential omega-3 fatty acids are most of 
all linseed oils and fish oils. But the latter 
contain mainly the already-mentioned 
metabolites of ALA, particularly EPA and 
DHA acids. They are less versatile than 
ALA, which is their precursor. This is why 
we mainly focused on supplementing and 
perhaps even treating with ALA, not its 
metabolites.

This way, we provide our body with 
a substance crucial for its functioning and 
the structure of its cells, and it decides on 
its own how to make use of this substance: 
whether to regenerate its cells, produce 
natural steroids in adrenal cortex or hor-
mones from the group of prostaglandins 
or perhaps produce the already-mentioned 
EPA and DHA acids. We would like to 
reach the largest group of people we can 
with our interesting offer based on the 
new form of omega-3 fatty acids, not 
based on taking solely oil. This new form 
includes ethyl esters of these acids, mainly 
of ALA. They are “light” derivatives devoid 
of glycerine that can strain the liver. Esters 
show lack of any toxicity. The ALA they 
contain is in a way more “active”, more 
easily absorbed by our bodies than the ac-
ids in linseed oils. To give you a more clear 
picture, one spoon of ethyl esters replaces 
several spoons of traditional linseed oil, 
regardless of its form.

FLC Pharma was the first company in the 
world to devise an industrial method of 
obtaining omega-3 fatty acids in a new, 
more assimilable formula.
T. W.: Yes, it was. Transesterification is not 
an unknown process in chemistry. But 
the method of obtaining the omega-3,-
6,-9-acid ethyl esters in question, which 
was devised and patented by scientists 
from the Faculty of Chemistry at the 
University of Wroclaw (Andrzej Vogt, 

PhD, Professor Hubert Kołodziej, PhD, 
Stanisław Strzelecki, Eng., and Grzegorz 
Steinmetz, MSc) is the cheapest method 
in the world. It does not produce any 
waste and – most importantly – produces 
products of unrivalled purity. The group 
of scientists I mentioned are also partners 
to FLC Pharma. Releasing the product 
on the market was possible thanks to the 
involvement and potential of Wroclaw 
Technology Park, which provided us with 
high-tech technological lines.

Who should use OmegaRegen products 
in the first place?
T.W.: Everyone suffering from the devel-
opment of civilization. Those who take 
on superhuman work, who are subject to 
chronic stress, who have already devel-
oped more or less acute health problems, 
especially diseases of affluence mentioned 
partially by you in your first question, 
that is tumors, atherosclerosis, diabetes, 
hypertension, degenerative diseases, al-
lergies, skin diseases, emotional problems 
and the like. ●

• Mediq Pharmacy, Central Hospital of 
the Ministry of Interior, Wołoska 137 
street, Warsaw

• Pharmacy, Klimczaka 17 street, Warsaw
• Herbalist’s shop (Zielarnia) in Miastecz-

ko Wilanów Estate, Hoża 5/7 street, 
Warsaw

• ProHealth Clinic, Lwowska 10 street, 
Warsaw

• Alternative Medicine Office (Gabinet 
Medycyny Niekonwencjonalnej), Biało-
brzeska 2 flat 16 street, Warsaw 
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  RECENZJE REVIEWS

 THE BEATLES 
– THE U.S. ALBUMS BOX
WYD. APPLE – UNIVERSAL

Całe pokolenie amerykańskiej młodzieży 
poznawało The Beatles aż do roku 1967 
w sposób zasadniczo różny od ich angiel-
skich rówieśników. Wytwórnia Capitol 
mieszała w oryginalnej brytyjskiej dysko-
grafii zespołu w sposób bezpardonowy, 
ze względów merkantylnych zamieniając 
często materiał z dwóch autorskich albu-
mów na trzy wydawnictwa. W dodatku 
„ulepszano” ich  brzmienie (w wersji 
stereo) na modłę amerykańską. Z okazji 
okrągłej rocznicy przyjazdu Beatlesów do 
Stanów komplet amerykańskich wersji 
albumów zebrano w okolicznościowym 
boksie, na szczęście zamieszczając obie 
wersje – z absolutnie ważniejszą, czyli 
monofoniczną. Głównie dla kolekcjone
olish modern and experimental folk, as 
well as music inspired by this trend have 
to their credit several projects which are 
unique also on a global scale. Trebunie 
Tutki and Twinkle Brothers, Kapela ze 
Wsi Warszawa, and earlier De Press are 
only several examples. Niewierna follows 
this trend with amazing creativity, so 
rarely found among novices on the scene. 
Although the name of the band may 
seem provocative (it could be translated 
literally from Polish as ‘Nothing but Bit-
ches’), it is only a play on words, as in fact 
it refers to one of the folk instruments 
used on the album, which combines 
traditional inspirations with for example 
modern, minimalist electronics. Fresh 
and interesting●

●●● IN ENGLISH

 THE BEATLES 
– THE U.S. ALBUMS BOX
RELEASED BY APPLE – UNIVERSAL

Up until 1967 a whole generation of 
American teenagers was listening to the 
Beatles in a distinctly different way than 
their British peers did. Capital Records 
meddled in the original British discog-
raphy quite mercilessly, often extending 
the material from two albums to three 
releases out of mercenary reasons. Addi-
tionally, the sound of these albums was 
“improved” (in stereo) after the American 
fashion. A set of American versions of 
the Beatles’ albums has been released in 
a special box to celebrate a round anniver-
sary of their visit to the U.S. Fortunately, 
the box contains both versions, including 
also the more important one, the mono 
version. Chiefly for collectors and as 
a birthday gift. ●

 BROKEN BELLS 
– BROKEN BELLS
WYD. SONY

Producenckie CV Briana Burtona, zna-
nego jako Danger Mouse, przebija chyba 
nawet samego Pharrella Williamsa: to 
oczywiście duet Gnarls Barley, którego 
ogólnoświatowemu megahitowi „Crazy” 
dorównał dopiero ostatni Daft Punk, 
a potem kolejno: Black Keys, Beck i Da-
vid Lynch. Projekt Broken Bells stworzył 
z szefem i wokalistą Shins – Jamesem 
Mercerem, z którym zrobił właśnie drugi 
album. Obdarzony ADHD wiecznego 

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

eksperymentatora Burton – przypomnij-
my jego niewiarygodnie eklektyczny 
pomysł zderzenia „białego” i „czarne-
go” albumu, odpowiednio Beatlesów 
i Jay’a-Z – znalazł w Jamesie partnera do 
eksploracji jeszcze innych artystycznych 
terytoriów. Na początek posłuchajmy 
koniecznie „The Ghost Inside”.

●●● IN ENGLISH

BROKEN BELLS 
– BROKEN BELLS
RELEASED BY SONY

Brian Burton’s (aka Danger Mouse) CV 
as a producer seems to beat even Pharell 
Williams himself. I obviously mean here 
the duet Gnarls Barley, whose world-
wide hit “Crazy” was equalled only by 
the last Daft Punk, as well as his next 
achievements: Black Keys, Beck and 
David Lynch. He established Broken 
Bells with James Mercer, the head and 
singer of Shins, with whom he has just 
recorded their second album. Burton, 
who seems to be blessed with the ADHD 
of an eternal experimenter (let’s just recall 
his unbelievably eclectic idea to combine 
the “white” and the “black” album by 
the Beatles and Jay-Z respectively) has 
recognized in James his partner in explo-
rations of other artistic lands. To begin 
with, we just have to listen to “The Ghost 
Inside”. ●
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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punktów. Jak nieprawdopodobnie by 
to nie brzmiało – potrafi wyświetlić aż 
miliard kolorów. Można go podłączyć 
do komputera, ale też kablem HDMI 
do konsoli – świetnie się nadaje do gier, 
gdyż mimo tak dobrej jakości obrazu ma 
wybitny czas reakcji – 1 ms.

A jego dizajn pozwala mu być ozdobą 
nie tylko biurka, ale i salonu. ●

Przyzwyczailiśmy się do wygody ko-
rzystania z wyświetlaczy laptopów, 
ekranów tabletów i smartfonów, jed-
nak czasem obraz, który tam widzimy, 
jest zbyt mały. Chodzi nam oczywiście 
o pracę. Praca ważna jest. Choć, jeżeli 
mamy być szczerzy, myślimy również 
o grach.

Monitor Samsunga UD590 ma przy 
przekątnej 28’’ rozdzielczość 3840x2160 

Pamiętacie z jaką radością pozbyliśmy się z naszych biurek zajmujących mnóstwo 
miejsca monitorów? To było dawno bardzo. Dziś monitory wyglądają zupełnie 
inaczej i właśnie zaczęły być 4K – czyli mieć naprawdę olbrzymią rozdzielczość.

4K  
DLA PROFESJONALISTÓW

ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE

 SPRZĘT EQUIPMENT



Na Samsung Forum 2014 zaprezento-
wano nowe telewizory o zakrzywio-
nych ekranach, tablety Galaxy Tab Pro 
i Galaxy Note Pro o gigantycznych 
ekranach, na których można mieć jed-
nocześnie uruchomionych kilka okien 
z różnymi aplikacjami czy bezzluster-
kowy aparat fotograficzny NX30, który 
może być bardzo ciekawą propozy-
cją dla zaawansowanych amatorów. 
Były też nowe monitory, o których 
piszemy obok. I znane z zeszłorocz-
nych berlińskich targów IFA lodówki 

z dodatkowymi drzwiami.
Malaga to piękne miasto, urodził się 
tam Pablo Picasso, są świetne restau-
racje, zabytki i muzea. Ale to chyba 
wszyscy wiedzą. To też świetne miejsce 
na weekend także poza sezonem. Wyla-
tując, z lokalnej gazety dowiedzieliśmy 
się, że Samsung Forum 2014 zwiększy-
ło liczbę odwiedzających lokalne muzea 
o 2000% – to dobra informacja, bo 
znaczy, że w inne dni nie ma w muze-
ach kolejek. A muzeum w domu Picassa 
to obowiązkowy punkt wycieczki. ●

Każdego roku w styczniu w Las Vegas odbywają się targi 
CES – najważniejsza na świecie impreza poświęcona 
elektronice użytkowej. Las Vegas to interesujące miejsce, 
niestety z Europy leci się tam dość długo. Dlatego parę 
tygodni później Samsung organizuje swoje Forum. W tym 
roku po raz pierwszy odbyło się ono w hiszpańskiej Maladze. 
Na tej imprezie zaprezentowano europejskim dziennikarzom 
i partnerom nowości, które pojawią się w sklepach w tym roku.

MALAGA  
Z SAMSUNGIEM

ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE

 SPRZĘT EQUIPMENT
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PROSTOTA
SIMPLICITY

Zdjęcia/Photo: Koty 2 (www.koty2.com)
Stylista/Stylist: Kazik Stolarczyk

Modelka/Model: Magdalena Robak  
@NEVA Models

Fryzury i makijaż/Hair & make-up: 
Kazik Stolarczyk

Asystentka/Assistant: Różena Grey

Ponczo/Poncho: MONIKA BŁOTNICKA
Kolczyki/Earrings: LEWANIOWICZ
Sukienka/Dress: SOWIK MATYGA



 MODA FASHION
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Bluza/Blouse: NENUKKO
Naszyjnik/Necklace LEWANOWICZ



 MODA FASHION

Body/Body: SOWIK MATYGA
Płaszcz/Coat: MICHAŁ SZULC

Pierścionki/Rings: ZOLI
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Kurtka/Jacket: ANETA SZYDŁO
Sukienka/Dress: SOWIK MATYGA

Bransoletki/Bracelets: ZOLI
Buty/Shoes: VERSACE FOR H&M



top SOWIK MATYGA
kamizelka NATASHA PAVLUCHENKO

pierścionek LEWANOWICZ

36 

 MODA FASHION

Top/Top: SERAFIN ANDRZEJAK
Spódnica/Skirt: ANETA SZYDŁO

Naszyjnik/Necklace: LEWANOWICZ
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„Nie wszystkie dzieci są takie jak Twój 
syn. Moi chcą jeść tylko kanapki z wę-
dliną. Jeśli im to odbiorę nic już mi nie 
zjedzą.”
„Moim marzeniem jest nauczyć moją 
6-letnią córeczkę jeść warzywa, owoce, 
po prostu normalnie jeść.”
„Pomóż! Co ja mam zrobić?Moja córcia 
otwiera lodówkę i sama wybiera: je tylko 
parówki!”

Zaraz zaraz… Mamusie drogie. Py-
tanie podstawowe brzmi: co w Waszych 
domach robią parówki!?

Oto ja, Matka Smakoterapia, staję 
w obronie „Uciśnionych Małoletnich”! 
Protestuję przeciwko narzucaniu „zdro-
wej” diety komukolwiek, a zwłaszcza 
dziecku, bez osobistego doświadczenia 
i zaangażowania! Protestuję przeciwko 
wymaganiu od dziecka więcej niż od 
siebie samego! Protestuję przeciwko 
wszystkim dorosłym Parówkowym 
Skrytożercom, którzy postanowili zbawić 
dziecięcy świat!

Ale dość żartów. Jeśli chcemy coś 
zmienić w diecie dzieci, zacznijmy od 
oczyszczenia domu z produktów niezdro-
wych lub wysoko przetworzonych. To 
MY zdecydujmy się na zmianę (dorosłym 
jest łatwiej, mogą zracjonalizować sobie 
nowe wyzwanie) i zacznijmy spokojnie 
serwować dzieciom to, co sami jemy, 
zaczynając od naturalnych produktów, 
które lubią. Problemem są warzywa? Pro-
szę bardzo, dajmy dziecku wybór: paski 
papryki, rzodkiewka, liście sałat, cząstki 
pomidora, marchew, kiełki, pieczony 
burak, kiszone ogórki lub kapusta? Może 
posmakują im bardziej gotowane strącz-
ki? Fasola? Bób? Może kalafior? Brokuł?

Wielką niesprawiedliwością jest mó-

wienie maluchowi, że to co jemy my jest 
nie dla niego. „Te parówki są dla mamusi, 
tobie szkodzą”.

„Niestety, ty nie jesz czekoladki, 
skarbie, jesteś uczulony na kakao.” (może 
zróbcie lub kupcie czekoladki karobo-
we?). To spore wyzwanie dla rodziców 
dzieci alergicznych.

Jeśli tylko możecie, włączcie się w na-
turalną dietę swoich dzieci. Pomożecie 
im w zdrowieniu, a i sami odniesiecie 
zdrowotne korzyści. Doświadczenie Mat-
ki Smakoterapii mówi: nie przekonasz 
dziecka do czegoś, do czego sam nie jesteś 
przekonany, zatem, ZAMIAST NAWRA-
CAĆ WŁASNE DZIECIĘ, NAWRÓĆ SIĘ 
RODZICU SAM. Na zdrowie!●

●●● IN ENGLISH

IN RESPONSE TO YOUR LETTERS: 
SAY NO TO SAUSAGE MONSTERS!
 

“Not all children are like your son. My 
kids want ham sandwiches only. And 
if I tried to change it, they would stop 
eating at all.”

“My dream is to teach my six-year-old 
daughter how to eat fruit and vegetables, 
teach her how to eat normal food.”

“Help me! What should I do? My 
daughter would open the fridge and 
always choose sausages only!”

Wait a minute... Dear mummies. The 
basic question is: what do sausages do at 
your homes?

Now I, the Taste-therapy Mother, 
stand up for the “Oppressed Children”! 
I protest against forcing anyone, especial-
ly a kid, to a “healthy” diet without one’s 
personal experience and involvement. 

W ODPOWIEDZI NA LISTY: 
PARÓWKOWYM SKRYTOŻERCOM MÓWIMY 

– NIE! 

I protest against demanding more from 
one’s child than from oneself! I protest 
against all adult Sausage Monsters who 
have decided to redeem the children’s 
world!

Enough of these jokes. If you want 
to change something in your children’s 
diet, you have to begin with removing 
all unhealthy or highly processed food 
from your home. It is us that should 
make a change (adults find it easier, they 
can rationalize themselves their new 
challenge) and begin slowly serving our 
children what we eat ourselves, starting 
with natural products they like. Vege-
tables pose a problem? Simply give your 
child a choice: slices of pepper or tomato, 
radish, lettuce, carrots, sprouts, baked 
beetroots, pickled cucumbers or maybe 
cabbage? Or perhaps they would prefer 
cooked legumes? Beans? Broad beans? 
Maybe cauliflower or broccoli?

It is extremely unfair to tell children 
that what we eat is not for them. “These 
sausages are for mummy, they are harm-
ful to you”.

“Unfortunately, you can’t eat choc-
olate, honey, you’re allergic to cocoa.” 
(Perhaps you’d better make or buy carob 
chocolate?) It can pose a huge challenge 
to parents of allergic children.

If it’s possible, join your children in 
their natural diet. You would help them 
get better, and your bodies would benefit 
from this change as well. The Taste-Ther-
apy Mother’s experience proves that you 
cannot convince your child to something 
you are not convinced to yourself. DEAR 
PARENT, INSTEAD OF CONVERTING 
YOUR OWN CHILD, YOU SHOULD 
CONVERT YOURSELF. Bon appétit! ● 

● TEKST: IWONA ZASUWA

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

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

SMAKOTERAPIA.PL  ●  WWW.FACEBOOK.COM/SMAKOTERAPIA
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Co zrobić, jeżeli się ma opisać samo-
chód, do którego się zupełnie nie ma 
stosunku? Może zacząć od wymieniania 
wad. Ludzkość uwielbia hejt. Można 
szukać zalet, choć – jak profesjonalny by 
człowiek nie był – wyrobiony czytelnik 
zawsze odczyta, których argumentów 
autor używa wbrew sobie. Można też się 
zachować w dość popularny w nowocze-
snych mediach sposób: przepisać komuni-
kat producenta, a całość opatrzyć nic nie 
znaczącym komentarzem: „Samochód 
może się podobać”.

Z nissanem Qashquaiem mój problem 
zaczyna się już przy nazwie. Żyję w prze-
konaniu, że wychowany jestem w tradycji 
kultury europejskiej. Kultury, w której 
dość ważną rolę odegrała łacina. Trudno 
powiedzieć, żebym łacinę znał, ale uczyłem 
się jej w liceum (pozdrawiam panią prof. 
Kabaj), żeby być dopuszczonym do matury 
musiałem łacinę zdać. Mając świadomość 
rozmiarów mojej wiedzy, jakoś się do tego 
zdawania nie spieszyłem, w końcu przez po-
średnika pani profesor zasugerowała, żebym 
do niej przyszedł, bo jak nie przyjdę, to po-
zytywnej oceny na pewno nie dostanę, a jak 
przyjdę, różne rzeczy się mogą wydarzyć. 
No cóż. Maturę zdałem. Łaciny nie znam, 
ale wiem, że nieobecna w języku polskim 
litera Q, w łacinie występuje wyłącznie 
razem z U i obie czyta się „kw”. Q w słowie 
Qashquai to dla mnie aberracja. I nic na to 
nie poradzę.

Ale to, co przeszkadza mnie, nie prze-
szkadza rzeszy ludzi, którzy kupują ten 
samochód i później cieszą nim się tak, jak 
to użytkownicy nissanów mają w zwyczaju, 
bo jak ktoś już nissana ma, nie chce żadne-
go innego auta.

Mam kolegę geja (piszę, że jest gejem 
tylko po to, żeby użyć stereotypu – geje są 
wrażliwi i mają dobry gust). Od przynaj-
mniej 10 lat jeździ samochodami BMW. 
Jego matka ma nissana Note. Zdarza się, że 
kolega jeździ tym autem, ale zawsze wtedy 
parkuje go daleko – żeby nikt znajomy go 

w nim nie widział. Próbował ponoć mamę 
namówić na zmianę, ta się nie zgodziła, bo 
nissan jest dla niej najlepszym autem na 
świecie.

Nowego Qashquaia objeżdżaliśmy w Ro-
vinju w Chorwacji. Dziwne miejsce, gdzie 
na każdym kroku widać weneckie ślady. 
Np. menele mówią po włosku.

Samochody były niestety w tzw. wersjach 
przedprodukcyjnych, czyli większość 
systemów elektronicznych (tego co mnie 
najbardziej ostatnio interesuje) nie działała. 
Zaczną działać. Wtedy mama kolegi może 
zmieni swojego nissana na Qashquaia. O ile 
tylko nie będzie dla niej za duży.

Wracaliśmy Qashquaiami z Rovinja do 
Ljubljany. Jechało ze mną dwóch kolegów, 
którzy co jakiś czas wynajdują najgłupsze 
teksty z motoryzacyjnych mediów. Specjal-
nie dla nich chciałem ten tekst zatytułować: 
„Japoński wojownik dotknięty francuską 
chorobą”. Niestety wyraźnych symptomów 
tej choroby nie udało mi się znaleźć

Na słoweńskiej autostradzie wyprzedzi-
liśmy Włocha jadącego poprzednią wersją 
Qashquaia. Zobaczył nasz samochód. 
Z jego wzroku widać było, że jak tylko 
wróci do domu natychmiast zadzwoni do 
swojego dealera, żeby się umawiać na jazdę 
próbną. Cóż, samochód może się podobać.●

●●● IN ENGLISH

IT’S LIKEABLE

What should one to do describe a car they 
haven’t adopted any attitude to? They can 
start listing its flaws. People love hating. 
They can also start looking for its advantag-
es, although – no matter how professional 
one is – a skilful reader will always see what 
arguments are used against the author’s true 
opinion. They can also behave in a man-
ner that is quite popular in today’s media: 
rewrite the producer’s description and add 
a meaningless comment like: “The car is 
likeable”.

My problem with the Nissan Qashquai 
begins already when I have to read out its 
name. Throughout my whole life I’ve been 
convinced that I have been brought up in 
the European culture traditions. A culture 
which was quite heavily influenced by 
Latin. It’s hard to say that I know Latin, 
but I had Latin in high school (greetings 
to Professor Kabaj) and had to pass the 
subject to be allowed to my final exams. 

MOŻE 
SIĘ PODOBAĆ Aware of the depth (or rather shallowness) 

of my knowledge, I wasn’t in a hurry to 
pass Latin. Finally, Professor Kabaj through 
an intermediary suggested that I come to 
her because otherwise I would not receive 
a passing grade. She added that if I came, 
various things could happen. Well. I passed 
my finals. I don’t know Latin, but I know 
that in Latin Q occurs together with U, and 
they are both pronounced “kw”. The letter 
Q in the word Qashquai is an aberration for 
me. And I can’t help it.

But what disturbs me doesn’t have to dis-
turb masses of people who buy and become 
extremely happy with this car. Because 
that’s what happens with Nissan users. 
Once they become owners of a Nissan, they 
don’t want any other car.

One of my friends is gay (I’m telling you 
that he’s gay just to use the stereotype that 
gays are sensible and have a good taste). 
He’s been driving BMW cars for at least ten 
years now. His mother has a Nissan Note. 
My friend sometimes drives her car. But 
when he does, he always parks it somewhere 
far so that none of his friends sees him. He 
tried to convince his mother to change the 
car but she didn’t agree. For her, Nissans are 
the best cars in the world.

We tried the new Qashqai in Rovinj, 
Croatia. A strange place, really. There are 
traces of Venice everywhere you go. For 
example, dossers talk Italian.

Unfortunately, we were driving the so-
called pre-production versions of the cars, 
which is why most of the electronic systems 
weren’t working (and such systems are what 
I’ve been lately interested in most). But 
they will start working. Perhaps my friend’s 
mom will then change her Nissan into the 
Qashqai. As long as she doesn’t consider it 
too big.

We were driving the Qashqai back from 
Rovinj to Ljubljana. I was accompanied by 
my two friends, who once in a while find 
the most stupid texts from automotive me-
dia. I wanted to entitle this text “Japanese 
warrior suffering from French disease” 
specially for them. But I didn’t manage to 
find any clear symptom of this disease.

We passed an Italian driving the previous 
Qashqai version along the Slovenian motor-
way. He saw our car. His expression showed 
that as soon as he would have reached his 
home he would immediately call his dealer 
to arrange a test drive. Well, the car is 
likeable.● 
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● TEKST: MARCIN KĘDRYNA
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Miasto wybudowano na niezamieszkałych bagniskach 
Tybru, na siedmiu legendarnych wzgórzach. Rzym 
przez wieki był politycznym i religijnym centrum 
ówczesnego świata, okazałą areną, gdzie przez stu-

lecia ważyły się losy całej Europy. Dziś stanowi przekrój historycz-
ny całego Imperium.

Wieczne Miasto było i jest tyglem rozmaitości i przeciwieństw. 
Tutaj przeszłość splata się z współczesnością. Tętniąca życiem me-
tropolia idealnie wkomponowała się w starożytne ruiny, renesanso-
we pałace, barokowe kościoły. Wszechobecne fontanny i łuki trium-
falne są symbolem sukcesów oraz bogactwa minionych wieków. 
Turyści mogą podziwiać geniusz architektów, kunszt budowniczych 
i poczucie piękna artystów znanych po dzień dzisiejszy. Kościoły, 
pałace, fontanny i wolna przestrzeń stanowią harmonijną całość. 
Budynki w  ciepłych barwach ziemi koją oczy zmęczone słońcem 
Rzymu.

Nie sposób w kilku zdaniach przedstawić wszystkie warte zoba-
czenia miejsca. Wśród nich są jednak takie, których nie można po-
minąć.

TRAKT VIA DEL CORSO to dziś główna arteria Rzymu. Ciągnie 
się od Piazza del Popolo aż do Piazza Venezia. Centralnym miejscem 
Placu Weneckiego jest złośliwie nazywany przez mieszkańców mia-

sta „sztuczną szczęką” czy „tortem weselnym” Ołtarz Ojczyzny AL-
TER DELLA PATRIA wraz z Grobem Nieznanego Żołnierza. Nad 
całym Placem dominuje marmurowy pomnik Emanuela II.

VIA DEL FORI IMPERIALI łączy Plac Wenecki z Koloseum i koń-
czy się FORUM TRAJANA, dawnym centrum intelektualnym Rzy-
mu, najlepiej zachowanym antycznym rynkiem. Punktem central-
nym rozległego i reprezentacyjnego Placu jest Kolumna Trajana. 
Zaś Plac Wszystkich Ludzi, czyli PIAZZA DEL POPPOLO, był miej-
scem egzekucji. Nad Placem dominują dwa kościoły: SANTA MA-
RIA DI MONTESANTO i SANTA MARIA DEI MIRACOLI przy Via 
del Corso. Bazylika SANTA DEL POPOLO kryje w swoich wnę-
trzach dzieła Caravaggia, Rafaela czy Berniniego.

VIA CONDOTTI prowadzi do najsłynniejszego z placów – PIA-
ZZA DI SPAGNA u podnóża Hiszpańskich Schodów. Co roku odby-
wają się na nich pokazy mody, a wiosną służą jako tło dla festiwalu 
kwiatów. W 1598 roku w trakcie powodzi w miejscu dzisiejszej nie-
wielkiej fontanny została wyrzucona łódź. U  szczytu schodów znaj-
dziemy XVI-wieczny kościół TRINITA DEI MONTI.

Najpiękniejszym spośród wszystkich placów jest PIAZZA NAVO-
NA. Barokowy Plac ożywiają trzy fontanny o niezwykłym charak-
terze. Na środku DEI QUATTRO FIUMI – symbol największych, 
ówcześnie znanych rzek czterech kontynentów: La Plata, Nilu, Gan-
gesu i Dunaju. W północnej części znajduje się fontanna z posągiem 
Neptuna, na zachodzie zaś Maura.

Już 2 tysiące lat temu Europejczycy 
wiedzieli, że Rzym trzeba odwiedzić. 
Może teraz jest pora, żeby znów 
odwiedzić Wieczne Miasto?

Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu

tekst: Alicja Kacprzak
źródło fot.: sxc.hu



Najstarszą dzielnicą Rzymu jest Zatybrze, stolica artystów, rze-
mieślników z licznymi warsztatami konserwatorów sztuki. Magicz-
ne miejsce, charakterystyczne dla starych dzielnic. Na środku wy-
spa, do której prowadzi najstarszy most w mieście. Kilka kroków 
od Forum Romanum znajdują się ruiny gigantycznego kąpieliska 
TERM KARAKALI. W czasach świetności urozmaicone były liczny-
mi wnękami, niszami, rzeźbami. Z pierwotnej chaotycznej zabudo-
wy pełnej kramów, świątyń i budynków senatu wyłonił się dostojny 
i reprezentacyjny plac miasta – FORUM ROMANUM.

Kościółek SAN GIUSEPE DEI FALEGNAMI przy Via del Impe-
rioli kryje mroczne tajemnice. W 40 w. p.n.e. było tu MAMERTI-
NUM – więzienie miejskie, gdzie według legendy miał być więziony 
Święty Piotr. W ruinach CIRCUS MAKSIMUS w latach największej 
świetności niemal 250 tys osób oglądało spektakularne widowiska, 
w których główne role grali gladiatorzy i drapieżne zwierzęta. Od-
bywały się tutaj również rekonstrukcje morskich bitew.

Miejscem egzekucji, schronieniem dla Papieży, mauzoleum ce-
sarza Hadriana był CASTEL DEL SANT ANGELO – Zamek św. 
Anioła, od którego VIA DELLA CONCILACIONE przechodzi się 
do WATYKANU, centrum świata katolickiego, siedziby papieży, 
najmniejszego państwa Świata. Najbardziej spektakularną budow-
lą Watykanu jest gmach Bazyliki św. Piotra. Przez 100 lat budowy 
każdy z ówczesnych papieży umieszczał swoją podobiznę na fasa-
dzie budynku w pozach imperatorów. Na dachu Kolumnady znzla-
zło się 140 posągów dłuta Berniniego. W centralnym punkcie stoi 
wysoki prawie na 30 metrów Ołtarz Papieski umieszczony nad gro-
bem św. Piotra. Liczne posągi i mozaiki są symbolem wielowieko-
wej historii kościoła. Wyjątkowe znaczenie ma czarny posąg św. Pio-
tra. Legenda mówi, iż każdy kto dotknie stóp posągu może liczyć na 
szczęście w życiu. Wąskie schody prowadzą do podziemnych kata-
kumb, gdzie miejsce wiecznego spoczynku znalazło ponad 160 pa-
pieży, a wśród nich Jan Paweł II.

Jedną z czterech patriarchalnych świątyń w Rzymie jest Santa 
MARIA MADGIORE, największy trójnawowy kościół w mieście. 
XVI-wieczny pozłacany kasetonowy sufit jest prawdziwym dziełem 
sztuki. Bazylikę wybudowano w miejscu, w którym w samym środ-
ku upalnego lata spadł śnieg. Wewnątrz słynna rzeźba ukoronowa-
nej Maryi z dzieciątkiem Jezus.

Z największym amfiteatrem Rzymu wiążą się liczne legendy. Do-
bitnie brzmią słowa: „jak długo będzie stało KOLOSEUM, tak dłu-
go będzie istniał Rzym. Jeżeli Koloseum zwali się w gruzy, upadnie 
też i Rzym. Jeśli upadnie Rzym, zginie cały świat”. Szczęśliwie na-
dal możemy oglądać ruiny tego magicznego miejsca, które oparło 
się pożarom, umyślnym dewastacjom czy ludzkiej niedbałości. Bu-
dynek pierwotnie nazywany Amfiteatrem Flawiuszy podzielony był 
na cztery piętra. Każde z nich zarezerwowane było dla innej grupy 
społecznej. Był on świadkiem sportowego współzawodnictwa, cyr-
kowych i teatralnych spektakli, ale i walk gladiatorów. Również dzi-
siaj odbywają się tutaj walki i przemarsze Legionów, lecz wyłącznie 
w ramach dorocznych spektakli grup aktorskich.

BAZYLIKĘ ŚW. PAWŁA ZA MURAMI wybudowano na grobie św. 
Pawła. Jest to jeden z siedmiu tradycyjnych kościołów pielgrzymko-
wych kościoła katolickiego oraz drugą co do wielkości świątynią po 
Bazylice św. Piotra. Wewnątrz 5 naw przedzielonych 80 kolumna-
mi granitowymi.

Droga, na której św. Paweł spotkał Jezusa, była jedną z najważ-
niejszych dróg w Rzymie. VIA APIA prowadziła do dróg morskich 
oraz spichlerza Włoch – Sycylii. Poza murami miasta było to naj-
ważniejsze miejsce pochówku zmarłych. W KATAKUMBACH KA-
LIKSTA, na głębokości ponad 30 metrów, na wielu kondygnacjach 
pochowano ponad 170 tys osób, z czego blisko połowa nadal nie zo-
stała zbadana.

W ROCCA DI PAPA, w najpiękniejszej z wiosek CASTELI RO-
MANI, popularnej już za czasów cesarzy, w romantycznej scene-
rii można dziś zjeść serwowane tylko tutaj okrągłe keksy ciambel-
le, obsypane cukrem i maczane w winie. Miejsce to słynie również 
z mortadeli krojonej na plasterki cienkie jak listeczki oraz aroma-
tycznej porchetty.

PANTEON, pierwotne miejsce pogańskiego kultu, to plątanina 
wąskich uliczek z licznymi restauracyjkami i kawiarniami. Dziś 
to polityczne i finansowe centrum miasta. Siedziba Parlamentu, 
urzędów państwowych i giełdy. Panteon to również prosta budow-
la zwieńczona kopułą, w której złożone są szczątki męczenników. 
Skromnym akcentem jest obelisk Ramzesa II.

Pierwszą rezydencją biskupów był LATERAN, bogato zdobio-
na świątynia św. Jana. Dziś pełni funkcję Katedry Biskupa Rzy-
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mu. Przestrzeń zdominowana jest przez piękne cyborium otaczają-
ce ołtarz oraz pozłacane kasetonami sklepienia.

Najczęściej odwiedzaną częścią Rzymu jest ekskluzywna dzielni-
ca handlowa miasta przy VIA CONDOTTI. To modna i popularna 
ulica, przy której swoje siedziby mają takie marki jak Dior, Armani, 
Prada, La Perla, Louis Viutton. Mieszkał tu twórca radia Guglielmo 
Marconi. ANTICO CAFFE GRECO to z kolei kawiarnia, która po-
czątki swojego istnienia ma w roku 1790. Gościła Goethego, Byro-
na, Liszta czy Keatsa. Nadal kusi zapachem aromatycznego espres-
so i deserami, które wprost rozpływają się w ustach.

Miasto tętni życiem cały dzień, lecz wieczorami jakby budzi się 
na nowo. W trattoriach spotykają się całe rodziny. Spacery wieczo-
rową porą dają inne spojrzenie na starożytne miasto. Każda z atrak-
cji jest podświetlona, więc perspektywa mile spędzonego wieczo-
ru jest kusząca.

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia słynnej na całym świecie 
FONTANNY DI TREVI, gdyż każdy, kto chce ponownie odwiedzić 
Wieczne Miasto, powinien wrzucić do niej monetę prawą ręką przez 
lewe ramię.

JAK: liniami lotniczymi EUROLOT
SKĄD: z RZESZOWA dwa razy w tygodniu
ZA ILE: bilet w jedną stronę już od 279zł
Rezerwacja na www.eurolot.com

IN ENGLISH

ALL ROADS LEAD TO ROME

t was two thousand years ago that the Europeans knew 
that you need to visit Rome. Maybe now it’s time to visit 

the Eternal City? 

The city was built on the uninhabited bogs of Tiber on a seven leg-
endary hills. Rome was the political and religious center of the con-
temporary world for centuries, a magnificent arena where the faith 
of the entire Europe were hanging in the balance. Todays it is the 
historical cross section of the whole Empire. 

The Entire City was and still is a melting pot of varieties and 
contrasts. It is the place where the past intertwines with the present 
time. The metropolis vibrant with life merged in the ancient ruins, 
Renaissance palaces and Baroque churches. The omnipresent foun-
tains and triumphal arches are the symbols of the successes and the 
treasure of the past centuries. The tourists can admire the genius 
of architecture, artistry of the builders and the sense of beauty of 
the artists known to the present days. The churches, palaces, foun-
tains and a free space make a harmonic whole. The buildings in the 
warm colors of earth sooth the eyes being tired with the Roman sun. 

It is not the way to describe all worth seeing places in a cou-
ple of sentences. Among them, however, there are such ones which 
shouldn’t be omitted. 

VIA DEL CORSO is today the main artery of Rome. It stretches 
from Piazza del Popolo to Piazza Venezia. The central point of Piaz-
za Venezia is spitefully called by the city residents ‘the false teeth’ or 
‘the wedding cake’, Altar of the Fatherland, ALTER DELLA PATRIA 

with the Tomb of the Unknown Soldier. The marble monument of 
Emanuel II towers over the entire square. 

VIA DEL FORI IMPERIALI connects Piazza Venezia with the 
Coliseum and ends with TRAJAN’S FORUM, the former intellec-
tual center of Rome, and the best preserved ancient market square. 
The central point of this extensive and representative square is Tra-
jan’s Column. And the People’s Square which is PIAZZA DEL POP-
POLO was the place of executions. Two churches, SANTA MARIA 
DI MONTESANTO and SANTA MARIA DEI MIRACOLI at Via del 
Corso towers over the square. The basilica, SANTA DEL POPOLO 
conceals in its interiors the works of Caravaggio, Rafael and Bernini. 

VIA CONDOTTI leads to the most popular of the squares, PIAZ-
ZA DI SPAGNA at the foot of the Spanish Steps. There are fashion 
shows every year, and the steps serves for a background for the festi-
val of flowers every spring. In 1958, a boat was thrown in the place 
of today’s little fountain during the flood. We can find the church, 
TRINITA DEI MONTI from the 16th century at the top of the stairs. 

The most beautiful square among all in Rome is PIAZZA NA-
VONA. The baroque square is enlivened by three fountains with 
a unique characters. In the middle of DEI QUATTRO FIUMI – the 
symbol of the biggest, contemporary known rivers of four conti-
nents: the La Plata, the Nile, the Ganges and the Danube. In the 
northern part, there is a fountain with a monument of Neptune, and 
on the western – the Moor. 

The oldest quarter of Rome is Trastevere, the capital of the art-
ists, craftsmen with numerous workshops with art conservators. 
The magic place, typical for old quarters. In the middle of it, there 
is an island which the oldest bridge in the city leads to. A couple of 
steps further towards Roman Forum, there are ruins of the gigantic 
bathing beach, TERM KARAKALI. In the times of magnificence, 
they were decorated with numerous alcoves, niches and sculptures. 
From the originally chaotic building full of stalls, temples and sen-
ate’s buildings, a stately and representative city square, ROMAN FO-
RUM loomed into view. 

SAN GIUSEPE DEI FALEGNAMI church at Via del Imperio-
li hides some darks secrets. In 40 BC, MAMERTINUM, city prison 
was there which according to the legend Saint Peter was kept prison-
er in. In the ruins of CIRCUS MAKSIMUS, in the time of the great-
est magnificence, almost 250 thousand people watched spectacular 
shows in which the main roles were played by gladiators and pred-
atory animals. The reconstructions of sea battles took place there 
as well.  

The place of executions, sanctuary for Popes, and mausoleum of 
Hadrian the Emperor was CASTEL DEL SANT ANGELO, Castle of 
the Holy Angel which is connected by the street, VIA DELLA CON-
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CILACIONE with VATICAN, the center of Catholic world, the seat 
of the Popes, the smallest state in the world. The most spectacular 
building of Vatican is the building of St. Peter’s Basilica. Each of 
the contemporary popes had placed their likenesses on the façade of 
the building in the emperor’s pose for 100 years. On the roof of the 
colonnade, there are 140 statues sculpted by Bernini. In the central 
point, there is an almost 30 high Papal Altar placed over the Saint 
Peter’s Tomb. Numerous Statues, mosaics are the symbol of the cen-
turies-old history of the church. The black statue of Saint Peter has 
the exceptional meaning. Legend has it that everyone who touch-
es the feet of the statue can expect a happiness in life. Narrow steps 
lead to the underground catacombs where over 160 popes are bur-
ied and John Paul II among them. 

One of four patriarchal temples in Rome is SANTA MARIA MAD-
GIORE, the biggest three-aisled church in the city. Gold-plated cof-
fer ceiling from the 16th century is a real work of art. The basilica 
was built in a place where it snowed in the middle of a hot sum-
mer. Inside the church, there is a sculpture of Crowned Mary with 
Baby Jesus. 

The biggest amphitheater in Rome involves a lot of legends. The 
quote: “As long as the Colosseum stands, Rome will stand; when the 
Colosseum falls, Rome will fall; when Rome falls, the whole world 
will fall” sounds forcibly. Fortunately, we can still view the ruins of 
this magical place which resisted fires, planned devastations and 
human carelessness. The building originally called Flavian Amphi-

theater was divided into four floors. Each of them was reserved for 
a different social group. The Amphitheater was a witness of sports 
competition, circus and theatrical performances as well as gladia-
tor fights. Today the fights and Legion marches take place here as 
well, but now it’s only as a part of annual shows organized by the 
groups of actors. 

THE PAPAL BASILICA OF ST PAUL OUTSIDE THE WALLS was 
built on the Saint Peter’s grave. It is one of seven traditional pilgrim-
age churches of Catholic Church and the second biggest temple af-
ter Saint Peter’s Basilica. Inside, there are five aisles divided by 80 
marble columns. 

The road which Saint Paul meet Jesus on was one of the most im-
portant ones in Rome. VIA APIA led to the sea routes and the gra-
nary of Italy, Sicily. Apart from the city walls, it was the most im-
portant place as far as burials are concerned. In the CATACOMB OF 
CALLIXTUS, on the depth of 30 meters, there are over 170 thousand 
people were buried on many stories, and almost half of the graves 
has not been examined yet. 

In ROCCA DI PAPA, in the most beautiful village, CASTELI 
ROMANI popular already in the times of the emperors, you can eat 
today round fruit cakes, ciambelle covered with sugar and dipped 
in wine in a romantic scenery. The place is famous for its mortadel-
la cut into tiny slices and aromatic porchetta. 

PANTEON, the original place of the pagan cult, is a maze of nar-
row lanes with a number of small restaurants and cafés. Today, it 
is a political and financial city center. The seat of Parliament, state 
institutions and stock exchange. Panteon is also a plain building 
crowned with a dome which the martyrs’ remains are buried in. The 
humble accent is the obelisk of Ramses II. 

The first residence of bishops was LATERAN, a lavishly decorated 
church of Saint John. Nowadays, it serves the role of the Cathedral 
of Rome’s Bishop. The space is dominated by beautiful tabernacle 
surrounding the altar and gold-plated coffer ceilings. 

The most frequently visited part of Rome is the luxury shopping 
district of the city at VIA CONDOTTI. It is a trendy and popular 
street where such brands as Dior, Armani, Prada, La Perla and Lou-
is Vuitton have their seats. Guglielmo Marconi, the inventor of the 
radio lived there. ANTICO CAFFE GRECO is a café which has its 
beginnings of existence in 1970. It was visited by Goethe, Byron, 
Liszt and Keats. It still seduces with the aroma of espresso and des-
serts which simply melt in the mouth. 

The city is vibrant with life all day long, but in the evenings, it’s 
like it is brought to life again. Whole families meet each other in 
trattorias. The walks at night give a different look at the ancient 
city. Each of the attractions is illuminated, so the perspective of the 
evening spent in such an atmosphere sounds tempting. We encour-
age you to visit the famous TREVI FOUNTAIN, since everyone who 
wants to visit the Eternal City once again should throw a coin using 
the right hand over the left shoulder.

HOW: EUROLOT Airlines
WHERE FROM: from RZESZOW twice a week
HOW MUCH: one-way ticket for only PLN279
Reservations on www.eurolot.com



Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... (do 27.03.2014) 14:00 17:45 FR1084 738

......7 (do 23.03.2014 )      16:00 19:45 FR1084 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 09:05 12:50 FR8224 738

....5..(od 04.04.2014)       14:15 18:00 FR8224 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (do 23.03.2014) 06:35 10:45 FR862 738

......7 (do 26.03.2014)  09:25 13:35 FR862 738

...4..7 14:20 18:30 FR862 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 09:35 13:15 FR7622 738

1...... (do 24.03.2014)        10:05 13:45 FR7622 738

1.3.... (od 31.03.2014) 13:40 17:20 FR7622 738

....5.. (od 04.04.2014) 16:50 20:30 FR7622 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..34.... (od 01.04.2014) 11:10 12:45 LH1384 CR7

12..5...7 (od 30.03.2014) 11:15 12:50 LH1384 CR7

1234... (do 28.03.2014) 12:20 14:00 LH1386 CR7

.2345.7 (do 28.03.2014) 12:25 14:05 LH1386 CR7

1...... (od 31.03.2014) 21:00 22:35 LH1386 CR7

1.34..7 (od 30.03.2014) 21:05 22:40 LH1386 CR7

.2....7 (do 28.03.2014) 21:15 22:55 LH1386 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (do 23.03.2014) 06:40 10:15 FR3472 738

...4... (do 27.03.2014) 07:10 10:45 FR3472 738

1...... (od 31.03.2014) 09:50 13:25 FR3472 738

.2..... (do 25.03.2014) 15:55 19:30 FR3472 738

.....6. (od 05.04.2014) 16:40 20:15 FR3472 738

..3.... (od 02.04.2014) 17:00 20:35 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 06:30 10:05 FR2136 738

1.34567(od 31.03.2014) 07:15 10:50 FR2136 738

......7 07:45 11:20 FR2236 738

.....6. (do 29.03.2014) 12:20 15:55 FR2136 738

..3.... (do 26.03.2014) 15:50 19:25 FR2136 738

1...... (do 24.03.2014) 17:10 20:45 FR2136 738

.2.....(od 01.04.2014) 08:30 12:05 FR2136 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (od 30.03.2014) 06:10 09:50 FR3202 738

..3.... (od 02.04.2014) 10:15 13:55 FR3202 738

.2..... (do 25.03.2014) 14:30 18:20 FR3202 738

.....6. (do 29.03.2014) 17:20 21:10 FR3202 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (do 25.03.2014) 15:40 17:50 FR3121 738

.....6. (do 29.03.2014)    16:45 18:55 FR3121 738

.2...6. (od 01.04.2014) 17:30 19:40 FR3121 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (od 05.04.2014) 11:20 14:15 K2464 DH4

.2..... (od 01.04.2014)    12:00 14:55 K2464 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (od 05.04.2014) 18:25 21:25 K2474 DH4

.2..... (od 01.04.2014)    19:05 22:05 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (do 28.03.2014) 07:30        08:25 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (od 31.03.2014) 07:35 08:30 LO3805 E170

1 2 3 4 5 6 7 (do 29.03.2014) 12:00 12:55 LO3801 DH4

1 2. 4 ..7 (od 30.03.2014) 13:40 14:35 LO3801 E195

......7 (tylko 23.03.2014) 13:45 14:40 LO3807 E195

..3 . 5 6 . (od 02.04.2014) 13:50 14:45 LO3801 E175/E195

1 2 3 4 5 6 7 (do 29.03.2014) 16:10 17:05 LO3807 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od.30.03.2014) 16:35 17:30 LO3807 E170

1 2 3 4 5 . 7 (do 29.03.2014) 22:40 23:35 LO3803 DH4

1 2 3 4 5 . 7 (od 30.03.2014) 22:40 23:35 LO3803 E170
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Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 13:15 15:10 FR8225 738

....5..(od 04.04.2014)       18:25 20:20 FR8225 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 do 23.03.2014 11:15 13:30 FR863 738

..3.... do 26.03.2014 14:00 16:15 FR863 738

...4..7 od 30.03.2014 18:55 21:10 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. do 28.03.2014 13:40 15:30 FR7623 738

1...... do 24.03.2014        14:10 16:00 FR7623 738

1.3.... od 31.03.2014 17:45 19:30 FR7623 738

....5.. od 04.04.2014 20:55 22:45 FR7623 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

123.5.. (do 31.03.2014) 06:05 07:55 LH1387 CR7

12345..(od 02.04.2014 ) 06.10 08.00 LH1385 CR7

..3....(do 28.03.2014) 06:20 08:10 LH1385 CR7

12.45.7(od 30.03.2014) 13:35 15:20 LH1385 CR7

.2..... (do 28.03.2014) 14:35 16:25 LH1385 CR7

1.....7 (do 28.03.2014 /04.03.2014 

- brak rejsu)
14:45 16:35 LH1385 CR7

.2345.. (tylko 04.03.2014) 14:50 16:35 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (do 23.03.2014) 10:40 12:25 FR3473 738

...4... (do 27.03.2014) 11:10 12:55 FR3473 738

1...... (od 31.03.2014) 13:50 15:30 FR3473 738

.2..... (do 25.03.2014) 19:55 21:40 FR3473 738

.....6. (od 05.04.2014) 20:40 22:25 FR3473 738

..3.... (od 02.04.2014) 21:00 22:40 FR3473 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 10:30 12:10 FR2137 738

1.3456. (od 31.03.2014) 11:15 12:55 FR2137 738

......7 11:45 13:25 FR2237 738

.....6. (do 29.03.2014) 16:20 18:00 FR2137 738

 ..3.... (do 26.03.2014) 19:50 21:30 FR2137 738

1...... (do 24.03.2014) 21:10 22:50 FR2137 738

.2.....(od 01.04.2014) 12:30 14:20 FR2137 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (od 05.04.2014)   07:45 10:50 K2463 DH4

.2..... (od 01.04.2014)   08:30 11:35 K2463 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (od 05.04.2014) 14:50 17:45 K2473 DH4

.2..... (od 01.04.2014)   15:25 18:20 K2473 DH4
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Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (do 25.03.2014) 18:15 20:20 FR3122 738

.....6. (do 29.03.2014)    19:20 21:25 FR3122 738

.2...6. (od 01.04.2014) 20:05 22:10 FR3122 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (od 30.03.2014) 10:15 12:15 FR3203 738

..3.... (od 02.04.2014) 14:20 16:20 FR3203 738

.2..... (do 25.03.2014) 18:45 20:45 FR3203 738

.....6. (do 29.03.2014) 21:35 23:35 FR3203 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (do 28.03.2014) 05:55 06:50 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 (od 31.03.2014) 05:55 06:45 LO3804 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 08:55 09:45 LO3806 E170

1 2. 4 ..7 (do 29.03.2014) 09:15 10:10 LO3806 DH4

1234567 (do 29.03.2014) 13:40 14:30 LO3802 DH4

12.4..7 (od 30.03.2014) 15:00 15:50 LO3802 E195/E175

......7 (tylko 23.03.2014) 15:10 16:00 LO3808 B734

.. 3 . 5 6 . (od 30.03.2014) 15:10 16:00 LO3802 E195 / E175

1 2 3 4 5 . 7 (tylko 23.03.2014) 15:25 16:25 LO3808 E195

1 2 3 4 5 . 7 (do 28.03.2014) 17:35 18:25 LO3808 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 17:55 18:45 LO3808 E170



RZESZÓW

TUNEZJA

EGIPT

GRECJA

PARYŻ

OSLO

LONDYN

BRISTOL

BIRMINGHAM

MANCHESTER

BUŁGARIA

TURCJA

FRANFURKT

DUBLIN

EAST MIDLANDS

RZYM

WARSZAWA

GDAŃSK

TENERYFA

LATEM Z RZESZOWA/IN SUMMER FROM RZESZOW: 
 

BUŁGARIA – BURGAS, EGIPT – HURGHADA, MARSA ALAM, 
SHARM EL SHEIKH, GRECJA – HERAKLION, TENERYFA, 
TUNEZJA – DJERBA, ENFIDHA, TURCJA – ANTALYA



INTERNET

KONTAKT / CONTACT

DOJAZD / ACCESS

PARKING / CAR PARK

SAMOCHODEM/BY CAR

AUTOBUSEM/BY BUS

TAXI/BY TAXI

www.rzeszowairport.pl

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

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

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

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

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

PARKING JEST BEZPŁATNY! CAR PARK FREE OF CHARGE!

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

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

Wykaz punktów  
handlowo-usługowych w terminalu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Observation deck
• Coffe Słoneczne Tarasy 
•  Baltona Crew Shop
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Chcę  
tu być  
do końca 
życia

Otwarcie

Jest kac po meczu Legia – Jagiellonia,  
gdy doszło do burd na stadionie?
To nie kac, ale duży zawód i żal, że ponad 
rok ciężkiej pracy, budowania wizerunku, 
marki, pozycji Legii w Polsce i Europie zo-
stał w dużej mierze zniweczony przez grupę 
bandytów. Teraz musimy pracować dwa razy 
ciężej, żeby odbudować to zaufanie i wize-
runek. 

Walkower, kara finansowa, zamknięcie 
stadionu. Policzyliście już pełne straty 
finansowe w związku z tymi wydarzeniami?
Tych strat nie da się do końca policzyć – bo 
to nie tylko konkretne kwoty związane z ka-
rami. Długoterminowo to przede wszyst-
kim straty na wizerunku i marce klubu, co 
trudno jest dokładnie dzisiaj policzyć. Jest 
natomiast świadomość, że te wszystkie straty 
najmocniej uderzą nie w nas, właścicieli, ale 
w klub. Czyli we wszystkich prawdziwych 
kibców, piłkarzy i warszawiaków, bo finalnie 
to oznacza, że sukces sportowy, na którym 
nam wszystkim tak bardzo zależy, oddala się, 
a nie przybliża.

Co zawaliło? Większość mówi, że Wasze 
otwarcie na kiboli było błędem.
Nigdy nie było otwarcia na kiboli. Nie było 
i nie będzie tolerancji dla bandytyzmu i chu-
ligaństwa. Natomiast było i jest otwarcie na 
kibiców, na dialog, na zrozumienie i stworze-
nie miejsca, w którym różne grupy kibiców – 
czyli tych, którym zależy na dobru i sukce-
sie klubu, będą czuły, że Legia to ich klub, 
a stadion to ich miejsce… To się nie zmie-
niło, a determinacja, żeby to osiągnąć, jest 
po ostatnim meczu jeszcze większa… Piłka 
nożna to sport, który budzi wielkie emocje. 
Także ja za to ją kocham. Ale sportowa wal-
ka odbywa się tylko na boisku.

Ukróćmy już te plotki… I proszę 
potwierdzić, że za trzy–cztery lata arabski 
kapitał wejdzie do Legii.
Nic z tego. 

Dlaczego? Wszyscy o tym mówią. 
W rzeczywistości nie ma żadnych tego typu 
planów. Zresztą przyznam, że ja dziś nie 
wiem z pewnością, co będzie za trzy, cztery 
lata. Nauczyłem się w życiu, że planowanie 
jest dobre, jeśli bierzemy pod uwagę kiernek, 
ale wydarzenia po drodze zawsze są trochę 
inne, niż się planuje.

Kryzys to sprawił? I w tych czasach biznes 
ma już to do siebie, że dłuższa perspektywa 
niż trzy–cztery lata jest bezpodstawna?
Nie – to nie kwestia kryzysu, akurat biz-
nes jest w mojej ocenie jedną ze stabilniej-
szych części naszego życia. Po prostu tak jest 
w ogóle w życiu. A przekładając to na 

Z Dariuszem Mioduskim, 
współwłaścicielem Legii 
Warszawa, rozmawia   
Cezary Szymanek. 
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Otwarcie

Legię, mamy pewną wizję i w tym kierunku bę-
dziemy szli. Natomiast co dokładnie się wyda-
rzy, jakiego typu struktura tutaj będzie za trzy–
cztery lata? Całkowitej pewności nie mam.

Czyli nie można wykluczyć ani tego,  
że Mioduski będzie miał 100 proc. 
udziałów, ani tego, że będzie miał 15 proc., 
a pozostałe 85 np. inwestorzy z Kataru.
Na tym etapie wykluczyłbym raczej tę drugą 
możliwość. Moją intencją nie jest to, żeby coś 
tutaj ulepszyć i sprzedać jakiemuś inwesto-
rowi. Dla mnie to nie jest tego typu biznes. 
Będę pracował nad stałym wzrostem war-
tości Legii, ale chciałbym do końca życia 
być głównym akcjonariuszem tego klubu. 
Taki jest mój plan. Będę się jednak kierował 
przede wszystkim dobrem tego klubu. Przez 
następnych kilka lat pieniądze będą oczywi-
ście istotne, ale niekoniecznie najważniejsze.

A skąd będzie Pan miał te pieniądze?
Po pierwsze, swoje własne…

…a ile tego już było do tej pory? 
Tajemnica handlowa…

Bardzo nadwerężyło budżet?
Istotnie. 

Poszło wszystko, co Pan zarobił u Kulczyka 
i wcześniej w kancelariach prawnych?
Nie przesadzajmy, zachowałem rozsądek. 
Nie wkłada się wszystkiego w tego typu 
przedsięwzięcie. Choćby dlatego, że ja nie 
zamierzam z tego żyć. Natomiast niewątpli-
wie moim zamiarem jest zbudować tu war-
tość. Aby pakiet akcji, który mam dzisiaj, był 
kilkakrotnie cenniejszy w perspektywie ko-
lejnych lat. I nie dlatego, żeby go potem od-
sprzedać. Myślę o pieniądzach  jako o pew-
nym ograniczniku działania. W Legii na 
dzisiaj jest wiele rzeczy do zrobienia, które są 
ważniejsze niż pieniądze. To przede wszyst-
kim kwestie organizacyjne, mentalne. Jeże-
li w pewnym momencie większe pieniądze 
okażą się niezbędne do dalszego rozwoju, to 
będę potrafił je znaleźć. Czy u potencjalnych 
inwestorów, czy od zewnętrznych instytucji, 
czy też sponsorów. Potrafię to zorganizować. 

A poza pieniędzmi udziałowców  
– skąd reszta funduszy na najbliższe lata? 

Na najbliższe trzy–cztery lata pieniądze 
wygenerujemy głównie sami. I oczywiście 
nie wykluczam, że trzeba będzie jakieś do-
datkowe dorzucić, np. aby zrealizować takie 
inwestycje, jak choćby Akademia Piłkar-
ska. Ale też Legia przez ostatni rok była 
w stanie zwiększyć swój budżet o prawie 30 
proc., po prostu przez lepsze zarządzanie. 
Oczywiście, to nie jest jakieś niewyczer-
palne źródło. Jesteśmy ograniczeni, bo jest 
określona liczba lóż, które można sprzedać, 
miejsc na stadionie, meczów do rozegra-
nia. Ale jeśli staniemy się atrakcyjnym pro-
duktem, miejscem, do którego ludzie będą 
chcieli przychodzić, i drużyną, którą ludzie 
będą chcieli oglądać w telewizji, to będzie-
my po prostu mogli za to dostać więcej pie-
niędzy. Konkretne pieniądze pojawią się 
również, jeśli uda się nam w ciągu dwóch–
trzech lat awansować do upragnionej Ligi 
Mistrzów. 

O jakim budżecie w skali roku mówimy? 
Już dziś mamy budżet na poziomie prze-
kraczającym 100 mln zł. Jest potencjał, aby 
go podwoić w ciągu kilku lat. Oczywiście 
bez sukcesu sportowego to raczej nie będzie 
możliwe. 

Dość ryzykowny czynnik wyniku 
finansowego.
Tego oczywiście nie ma w uzasadnieniu 
tego wyniku. Chcę przez to powiedzieć, że 
jeśli uda nam się osiągnąć oczekiwany suk-
ces sportowy i będą z tego tytułu dodatko-
we wpływy, to nie będą one przeznaczone 
na wypłacenie dywidendy akcjonariuszom, 
tylko będą reinwestowane w klub, Akade-
mię czy też poprawę jakości innych sfer na-
szej działalności. 

Jaki planujecie zysk za 2014 rok?
Kluby sportowe, nawet na najwyższym po-
ziomie, rzadko mówią o jakimś fenome-
nalnym zysku. My chcemy osiągać zyski 
przede wszystkim na papierze. Bo to wbrew 
pozorom nie jest wielki biznes. Legia, na-
wet jak na polskie warunki, nie jest dużą 
firmą z punktu widzenia przychodu. Nato-
miast ten biznes ze względu na wymiar spo-
łeczny czy emocjonalny jest o wiele więk-
szy niż jego skala finansowa. Skala biznesu 
rośnie oczywiście wraz z międzynarodową 
pozycją klubu. Dlatego jeżeli kiedyś okaże 
się, że dla Legii dobre będzie pojawienie się 
inwestora, to ja nie wykluczam takich roz-

Już dziś mamy budżet na poziomie przekraczającym 100 mln 
zł. Jest potencjał, aby go podwoić w ciągu kilku lat. Oczywiście 
bez sukcesu sportowego to raczej nie będzie możliwe. 
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Otwarcie

mów. Ale jestem głęboko przekonany, że na 
tym etapie to niekoniecznie jest najlepszy 
model dla polskiej piłki. I dla Legii. 

Dlaczego?
To jest model, który z jednej strony  
daje  pieniądze, czyli możliwość gwałtow-
nego rozwoju i sukcesu sportowego, ale nie 
jestem przekonany, że daje wiele z emo-
cjonalnego punktu widzenia. Ktoś boga-
ty wykłada pieniądze tak długo, jak je ma. 
Jak długo trwa jego życzenie, zachcianka. 
O wiele bardziej cenię model często spo-
tykany w Niemczech. Tam w klubach jest 
zarówno prywatny kapitał, jak i sponsorzy 
i bardzo duża partycypacja środowisk ki-
bicowskich. Tworzone są trwałe struktury 
finansowe, które – dzięki dobremu zarzą-
dzaniu – dają szanse, żeby rzeczywiście coś 
wartościowego osiągnąć. Żeby cały produkt 
„piłka nożna” stał się lepszy. 

Ale może warto zacząć od tego,  
by drużyny w lidze zaczęły po prostu lepiej 
grać? Jeżeli będzie wynik sportowy, to 
prawdopodobnie będzie i cała reszta. Na 
razie często nie ma nawet przyjemności 
z oglądania. 
To prawda. Niestety, dziś jest tak, że naj-
lepsi zawodnicy wyjeżdżają, jak są jeszcze 
bardzo młodzi. A ci, którzy są sprowadzani 
na ich miejsce – zwykle za darmo – często 
nie prezentują tej samej jakości i to sprawia, 
że cierpi na tym cała liga. Choć to już po-
woli zaczęło się zmieniać. Wszystkie kluby 
zaczynają rozumieć, że bez tworzenia wła-
snych Akademii i szkolenia w odpowiedni 
sposób młodych ludzi niejest możliwe osią-
gnięcie długoterminowego sukcesu. Jestem 
przekonany, że za kilka lat to zaprocentuje.  

Akademia, a co za tym idzie, zarabianie 
na sprzedawaniu Waszych wychowanków, 
to będzie jedna z większych pozycji 
w budżecie? 
To będzie istotna pozycja, ale także nie ma 
takiej możliwości, żebyśmy mogli sobie 
założyć w budżecie, że co roku sprzedaje-
my dwóch czy trzech zawodników za tyle 
i tyle. Można stworzyć organizm, który 
uprawdopodobni scenariusz, że coś takie-
go będzie docelowo możliwe, ale kluczem 
do sukcesu jest to, żeby ci wychowankowie 
mieli umiejętności, które pozwalają konku-
rować na najwyższym poziomie. Na razie 
przynajmniej  na tym polskim czy średnim 

I przyciągnąć też większe pieniądze od 
sponsorów?
Zdecydowanie. Bez tego trudno będzie się 
dalej rozwijać, a jeżeli my nie stworzymy 
atrakcyjnego produktu, to tak się nie stanie. 

Na koszulkach piłkarzy Legii zaroi się od 
logotypów? 
Na razie nie. Mamy kilkuletni kontrakt 
z Fortuną. A ja też nie chcę, by koszulki 
piłkarzy wyglądały jak w latach 90., okle-
jone w każdym możliwym miejscu. Nie bę-
dziemy do tego wracać.  

Nazwę zmieni natomiast stadion.  
Kto będzie nowym partnerem? 
Rozmowy toczą się z kilkoma potencjalny-
mi sponsorami. Decyzja już niedługo. 

Ile w tej chwili jest warta Legia?
Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem. Nie 
da się tego precyzyjnie skalkulować.

Nie liczył Pan? Nie wierzę.
Oczywiście, mógłbym w tej chwili posłu-
żyć się liczbą z transakcji. Ale nie będę jej 
ujawniać. 

Klub jest wart więcej niż roczny budżet 
czy mniej?
Kluby piłkarskie mają to do siebie, że trud-
no je wycenić normalnymi parametra-
mi biznesowymi, patrzeć tylko na zyski, 
przychody itp. To w klubie piłkarskim jest 
o wiele mniej ważne od chociażby wartości 
emocjonalnej.  

Czyli więcej. 
Będzie niedługo. 

A poza Legią czym Pan się jeszcze zajmuje? 
Bo skoro jest Pan tu nie dla pieniędzy, to 
gdzieś trzeba zarabiać. 
Oprócz Legii będę zajmował się również 
„normalnym” biznesem. Oczywiście w in-
nym  wymiarze i w innej roli niż wcześniej. 

Inwestor czy menedżer do wynajęcia?
Jako inwestor i ktoś, kto kreuje lub rozwija 
nowe przedsięwzięcia.

W jakich branżach?
Będę poruszał się w tych sferach, które znam. 
Energetyka, surowce, finanse, infrastruktura. 
Ale myślę również o nowych projektach, które 
nie są związane z tymi branżami.

Czyli jest życie po życiu?
Zdecydowanie. Teraz dopiero się zaczyna. 

europejskim. I żeby chcieli tu zostawać tro-
chę dłużej i wyjeżdżali do zagranicznych 
klubów jako już bardziej dojrzali zawodni-
cy. Żebyśmy byli w stanie sprzedać ich nie 
za 2–3 mln euro, tylko za 5 albo 8. 

Piłka nożna w Polsce to trudny biznes?
Bardzo trudny. Powiedziałbym nawet, że to 
nie biznes, ale raczej działalność non profit. 
Nie powinno robić się czegoś w piłce tylko 
po to, by wyciągnąć i skonsumować zyski. 
Raczej po to, by zwiększyć obecność, po-
prawić jakość, rozwinąć coś. Jeżeli ktoś my-
śli, że może stać się właścicielem klub pił-
karskiego i w rozsądny sposób planować, że 
będzie miał z tego zyski, to czeka go duże 
rozczarowanie.

Wielu takich było przez ostatnich 
kilkanaście lat w polskiej lidze.  
Nie da się tak? 
Wydaje mi się, że tak nie można. Jeżeli ktoś 
ma takie podejście, to… Nie chcę powie-
dzieć, że jest skazany na porażkę, ale nie 
jest to stwierdzenie dalekie od prawdy. Nie 
znaczy to jednak, że organizacyjnie nie na-
leży do tego podchodzić jak do działalno-
ści biznesowej. Wręcz przeciwnie – nie ma 
innej drogi.   

A Pan często słyszał, że jest skazany na 
porażkę? Albo taki gest, palcem w czoło, 
widział? 
Tak było… Ale ja już to kilka razy w życiu 
przerabiałem. Takie gesty mnie tylko mo-
tywują.   

Nie lepiej było – po latach w Kulczyk 
Investments – iść w jakieś spokojniejsze 
miejsce? 
Ja jestem na takim etapie swojego życia, 
że pieniądze są ważne, ale tylko w takim 
sensie, że pozwalają mi coś robić i kre-
ować. I są pewnym miernikiem tego, czy 
się osiąga sukces czy nie. To, co mam, star-
czy mi na dobre życie. Zarabianie pienię-
dzy nie jest dla mnie główną motywacją. 
Chcę robić rzeczy, które zmieniają rzeczy-
wistość wokół mnie. A w polskim sporcie 
jest to możliwe, w piłce w szczególności. 
Jest to takie miejsce, w którym do niedaw-
na czas trochę stał w miejscu. Ale od roku, 
dwóch, gdy pojawiło się kilka nowych osób, 
profesjonalizm nie jest już obcym słowem. 
Nadszedł moment, w którym rzeczywiście 
można dużo zrobić.

Moją intencją nie jest to, żeby coś tutaj 
ulepszyć i sprzedać jakiemuś inwestorowi. 
(...) Chciałbym do końca życia być głównym 
akcjonariuszem tego klubu. 
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To nie jest kraj  
dla wielkiej piłki

Na stadion Legii mówiło się „Guantanamo”. 
Nigdzie w Polsce kontrola nie była tak drobia-
zgowa, nigdzie nie było tak wielkich utrudnień 
dla chuliganów. Mit o tym, że na naszych sta-
dionach jest bezpiecznie, a bijatyki z użyciem 
sztachet wyrwanych z ławek skończyły się  
w latach 90., runął 2 marca. Doszło wtedy do 
awantury między kibicami Legii a gośćmi 
z Białegostoku. Prezes i współwłaściciel klubu 
z Warszawy Bogusław Leśnodorski przyznał, 
że w jeden wieczór zaprzepaszczono kilka lat 
pracy nad wizerunkiem ekstraklasy. 

Decyzją Ligi warszawski klub zapłaci 100 
tys. zł kary za ekscesy chuliganów, do tego sta-
dion przy Łazienkowskiej zostanie zamknięty 
na najbliższy, szlagierowy mecz z Wisłą Kra-
ków, zaplanowany na 16 marca. To oznacza co 
najmniej 1 mln zł ubytku w kasie Legii, która 
nie sprzeda biletów na to spotkanie.

Ale konsekwencje finansowe zadymy mogą 
iść jeszcze dalej. Obecnie jedynym stałym źró-
dłem przychodów wszystkich klubów z Eks-
traklasy są przelewy od właściciela praw do 

transmisji – platformy 
cyfrowej nc+. Ta zara-

bia na więszej liczbie abonentów i przycho-
dach z reklam, bo mecze przyciągają przed 
ekrany rzesze kibiców. – Oglądalność ligi ro-
śnie z sezonu na sezon, niezależnie od pozio-
mu widowiska. Nie mam na to racjonalnego 
wytłumaczenia. Mecz Podbeskidzia z Pogonią 
miał u nas porównywalną oglądalność co hit 
ligi hiszpańskiej Real–Atlético – mówi Tomasz 
Smokowski, dyrektor redakcji sportowej nc+. 
Jednak w związku z incydentem w trakcie me-
czu w Warszawie – jak słyszymy z kręgów zbli-
żonych do Ekstraklasy – nc+ prawdopodobnie 
będzie chciała renegocjować stawki za prawa 
do transmisji telewizyjnej. W dół. To, co pewne 
na dziś – mówią nasi rozmówcy – mecz Legia–
Wisła nie zostanie puszczony w głównym kana-
le transmitującym ligę w nc+. Tym samym jego 
telewizyjna ranga spadnie do spotkania dwóch 
ostatnich, a nie dwóch pierwszych drużyn w ta-
beli. Wszystko dlatego, że – jak słyszymy – 
„mecz bez kibiców to żadne widowisko”.

Nasza liga sportowo i biznesowo zmierza 
w niewiadomym kierunku. Organizacja Euro 
2012 miała pchnąć Polskę w stronę choćby eu-
ropejskich średniaków. Szejkowie z Al–Dżazi-
ry, których stacja z hotelu Marriott relacjono-
wała mistrzostwa, podobno zakochali się  
w Warszawie. Kibice czekali na czasy polskie-
go Manchesteru City, PSG czy choćby Málagi, 
gdzie petrodolary w kilka miesięcy zbudowały 
kluby bijące się w Lidze Mistrzów. Miłość mi-
nęła szybko. Zostaliśmy z pięknymi stadiona-
mi, wielkimi ambicjami, chorymi marzeniami  
i w takim samym piłkarskim dole, w jakim by-
liśmy wcześniej.

– Myślenie, że do polskiego klubu przyj-
dzie szejk z walizką pieniędzy, jest nierealne. 
Żeby poważne pieniądze mogły się tu poja-
wić, cała liga musi się zmienić, trzeba poprawić 
jej atrakcyjność i wizerunek – mówił Dariusz 
Mioduski na początku stycznia, kiedy wspólnie 
z Leśnodorskim przejmowali Legię z rąk ITI. 
Nie tylko nie ma szejków, ale nie ma też wiel-
kiego, polskiego biznesu. Jeszcze dwa lata temu 
wszyscy wierzyli w magię Euro i błyskawiczny 
rozwój futbolu. ITI miało Legię, Andrzej Ku-
char Lechię Gdańsk, a Zygmunt Solorz–Żak 
Śląsk Wrocław. Zastąpiły ich mniejsze, często 
nieznane firmy, a ci, którzy zostali przy piłce, 
mocno zacisnęli pasa. Nadal wiadomo jedno – 
w polskiej lidze zarabiają piłkarze i menedżero-
wie, ale nie właściciele klubów.

Tyle mln zł może wydać miasto Wrocław  na 
utrzymanie Śląska. To za mało, by dopiąć budżet.

16
„Oglądalność ligi rośnie 
z sezonu na sezon, 
niezależnie od poziomu 
widowiska.  Nie mam 
na to racjonalnego 
wytłumaczenia.  
Mecz Podbeskidzia  
z Pogonią miał u nas 
porównywalną 
oglądalność co hit  
ligi hiszpańskiej 
Real–Atlético”.
Tomasz Smokowski,  
dyrektor sportowy nc+

Masochizm 
stosowany

Szanowny kolego! Wjeżdżam 
efektownie, żeby się coś 
działo. Przecież i tak na 

boisku wieje nudą...

▶▶Na naszym futbolu polski biznes połamał zęby.

▶▶Liga podąża w nieznane – tylko piłkarze zarabiają nieźle.



Pod koniec ubiegłego roku dwa nowo-
czesne stadiony wybudowane na mistrzostwa 
Europy świeciły pustkami, podobnie jak kasy 
klubów w Gdańsku i we Wrocławiu. Śląsk po-
bił nawet niechlubny rekord – mecz z Pogonią 
Szczecin oglądało 4564 widzów. To oznacza, że 
zapełniło się tylko 10 proc. miejsc. We Wro-
cławiu poszło o galerię handlową. Solorz–Żak 
przejął klub w kwietniu 2009 roku i finansował 
go przez dwa i pół roku. Śląsk za jego kadencji 
odnosił największe sukcesy, w 2012 roku został 
mistrzem Polski. Ale razem z gwiazdą Śląska 
rosły jego długi. Do dzisiaj nie wszyscy piłka-
rze otrzymali premie za wygranie ligi. Sukces 
finansowy miała gwarantować Solorzowi–Ża-
kowi galeria handlowa na terenie obiektu, ale 
miasto wycofało się z pomysłu jej budowy. Mi- 

liarder wstrzymał więc finansowanie, a mia-
sto przejęło od niego klub. Problem w tym, że 
w budżecie Wrocławia na rok 2014 na potrze-
by klubu zarezerwowanych jest tylko 16 mln 
zł, miasta nie stać więc na samodzielne utrzy-
mywanie Śląska. Na początku roku za 4 mln 
zł sprzedało więc niemal 51 proc. akcji klubu 
trzem firmom: Hasco–Lek, Inter–System i Su-
pra Invest, należącym do dolnośląskich biz-
nesmenów. Wrocławska drużyna walczy teraz 
o utrzymanie w ekstraklasie, na górną ósemkę 
nie ma raczej szans.

Lechia ciągle się łudzi. Nie tylko tym, że 
będzie walczyła o europejskie puchary, ale 
także tym, że do końca wyjaśni się, kto wła-
ściwie ją kupił. Nieoficjalnie – Wrocławskie 
Centrum Finansowe, czyli właściciela Lechii, 

od Ewy Andreasik – Kuchar kupił szwajcar-
ski właściciel sieci kancelarii adwokackich, za 
którą stoją Niemiec Franz Josef Wernze oraz 
Portugalczyk Luís Filipe Vieira. Tajemniczość 
transakcji może polegać na tym, że Vieira – 
biznesmen związany z budownictwem i nie-
ruchomościami, a także udziałowiec funduszy 
inwestycyjnych, które zarabiają na futbolu – 
jest jednocześnie prezydentem Benfiki Lizbo-
na. A inwestowania w dwa kluby zabraniają 
przepisy UEFA.

Kluby, w których władze są te same od lat, 
też nie brylują. Janusz Filipiak od lat pompuje 
pieniądze Comarchu w Cracovię, która jeszcze 
nigdy nie zakwalifikowała się do europejskich 
pucharów. Ostatnio jako sponsor finansuje też 
Polonię Warszawa. Bogusław Cupiał i jego 

Zbychu, nie przesadzasz? 
Przecież nie płacą ci od faulu. 

O ile w ogóle płacą...

Panowie, to takie białe, 
okrągłe – co to?



2005
● Edward Ptak
● Ryszard Sobiesiak
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Firmy i Rynki

Telefonika inwestują zaś w Wisłę Kraków 
od 1997 roku, jednak do tej pory również Wiśle 
nie udało się uzyskać statusu hegemona pol-
skiej ligi. Obecnie krakowski klub przechodzi 
restrukturyzację, bo Cupiał nie chce już dokła-
dać do interesu. Piłkarze o pensjach rzędu 450 
tys. euro rocznie mogą zapomnieć.

Ambicje zarabiania na futbolu mają nowi 
właściciele Legii Warszawa – Bogusław Le-
śnodorski i Dariusz Mioduski. Znani mene-
dżerowie (Mioduski przez wiele lat zarządzał 
inwestycjami u Jana Kulczyka) mają z pozoru 
najłatwiejsze zadanie – Legia jest najbogat-
szym polskim klubem, z rocznym budżetem 
w granicach 100 mln zł. A ekstraklasa jest za-
bawą dla wielkich graczy. Z 17 badanych przez 
firmę doradczą EY klubów tylko siedem za-
notowało zysk. W kolejnym sezonie wyniki 
poszczególnych zespołów prawdopodobnie się 
poprawią, ponieważ rok temu podpisane zo-
stały nowe, korzystniejsze kontrakty na sprze-
daż praw telewizyjnych i marketingowych. 
Obecnie niektóre kluby regularnie dopłacają 
do spotkań organizowanych na własnym sta-
dionie. Wg raportu firmy Deloitte przychody 
ze wszystkich dni meczowych Polonii Warsza-
wa w 2010 roku wyniosły zaledwie 600 tys. zł. 
Przy 15 ligowych spotkaniach na własnym bo-
isku Polonia musiała dołożyć do interesu bli-
sko 1 mln zł. Na koszulkach i gadżetach z klu-
bowym herbem zarabia się tak naprawdę tylko 
w Legii i Lechu. Legia na dniu meczowym za-
rabia ok. 1 mln zł, na Lidze Europejskiej – na-
wet 2 mln. Spadku przychodów po zamknięciu 
stadionu nie da się szybko odrobić.

Na polskiej piłce ligowej jeszcze nikt nie 
zarobił – to prawda. Niemal wszyscy, którzy 
przy niej zostali, traktują ją jak swoje hobby – 
drogie w utrzymaniu, nierentowne, a jednak 
pociągające. Ale to nieprawda, że zarobić się 
nie da. Z każdym rokiem poprawia się funk-
cjonowanie akademii piłkarskich, co może być 
potencjalnym źródłem dochodów. Na razie 
jednak praktykowana jest sprzedaż nieoszli-
fowanych diamentów. Nikt nie ma takich pie-
niędzy, by zatrzymać w klubie 20–letniego 
piłkarza, za którego zagraniczny kontrahent 
proponuje np. 3 mln euro. Dzień meczowy też 
przyniesie satysfakcjonujące dochody, gdy klu-
by wpadną na pomysł, jak przyciągnąć widzów 
na stadion, a później zrozumieją, że bilet może 

być jedynie dodatkiem do popcornu i napo-
jów – tak samo jak w kinie. Muszą się znaleźć 
pieniądze na gwiazdy, które przyciągnęłyby 
kibiców wcześniej niezainteresowanych pił-
ką nożną. – Żeby wszystkie te czynniki prze-
łożyły się na wymierne korzyści, widowisko 
sportowe musi być jednak na najwyższym po-
ziomie. Bez awansu do europejskich pucha-
rów ciężko będzie dokonać znaczącego kroku 
w przód i w konsekwencji istotnie zwiększyć 
wartość całej ligi – przyznaje Marcin Diako-
nowicz z Deloitte.

——  Michał Kołodziejczyk
Jednym słowem: Karuzela właścicieli, wielkie 
pieniądze, nierentowne kluby i... olbrzymia 
widownia. Czeski film w polskiej lidze.

Spektakularne, tajemnicze, dziwne...
Ostatnie zmiany właścicielskie w polskich klubach i ich konsekwencje.

1
Co najmniej tyle mln zł 

straci Legia na 
zamknięciu stadionu na 
szlagierowy mecz z Wisłą 

Kraków.

Brat Antoniego Ptaka, byłego właściciela  
m.in. ŁKS-u, Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk.  
W żadnym z tych klubów nie jest miło wspominany.

2004
●  Grzegorz 

Schetyna

2006
●   Andrzej Mazur, branża 

samochodowa
● Miasto Wrocław 

2006
●   Józef Wojciechowski

2008
●  Polonia gra na licencji 

klubu z Grodziska

●   Dyskobolia Groclin 
Grodzisk Wielkopolski

2009
● Zygmunt Solorz–Żak

● Miasto Wrocław

●   Ireneusz Król biznesmen, 
były właściciel m.in. 
GKS–u Katowice

●   Król wycofuje się  
z finansowania

●   Kibice odzyskują  
kontrolę nad klubem, 
Polonia zaczyna 
rozgrywki od IV ligi

●   Andrzej Kuchar, 
wrocławski biznesmen

●   ETL Gruppe
●    Adam Mandziara, menedżer, 

wcześniej m.in. w Motorze 
Lublin, ŁKS–ie i KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski

●    Fundusz inwestycyjny  
z Portugalii

2014
● Hasco–Lek, 16,9%
● Inter–System 16,9%
● Supra Invest 16,9%
● Miasto Wrocław 49,3%

4 mln zł

?

● Dariusz Mioduski 80%
● Bogusław Leśnodorski 20%

umorzenie 
długów

5 mln  
euro

20 mln zł

5 mln zł

18 mln zł●

●
●

●
●

●
●

● ●

●

● ●



Pi ę k n a   w i o s n ą...

YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY



Wszystko zaczęło się od... garnituru. Nie tylko bowiem Marlene 
Dietrich miała do nich słabość. Cate Blanchett również. Gdy po 
ukończeniu szkoły aktorskiej dostała wreszcie niewielką rolę, całą  
gażę przeznaczyła na wspaniały garnitur, naturalnie u Giorgio 
Armaniego. I choć to wydarzenie miało miejsce ponad dwadzieścia 
lat temu, gwiazda nie przestała być miłośniczką perfekcji autorstwa 
Giorgio Armaniego. Miłość, początkowo jednostronna z czasem 
przerodziła się we wzajemną fascynację. Projektant urzeczony nie-
ustannie rozwijającym się talentem aktorki, w 2013 roku poprosił 
Cate Blanchett, by została muzą jego najnowszych perfum „Si”. 
Propozycji towarzyszył kontrakt opiewający na imponującą sumę 
10 milionów dolarów. 
Urodzonej w Australii aktorce od pierwszego dnia obecności na 
studiach aktorskich wieszczono wielkie osiągnięcia. I rzeczywiście 
w jej zawodowym repertuarze są role dobre i bardzo dobre. Innych 
nie ma. Piekielnie ambitna i jeszcze bardziej utalentowana – 
mówią o niej współpracownicy z planu. Doceniania także przez 
reżyserów. Dowód? Wody Allen, który nie daje nikomu przeczytać 
scenariuszy swoich filmów inaczej niż w swojej obecności, dla niej 
zrobił wyjątek. Przesłał jej scenariusz „Blue Jasmine” drogą elektro-
niczną. O tym, że wybrał najlepszą wykonawczynię głównej roli nie 
można mieć wątpliwości. Oscar przyznany jej za tę rolę jedynie to 
potwierdził.   ➤
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MUZYNieśmiertelne
Cate Blanchett, Oscar i Armani

To idealne trio można było zobaczyć podczas tegorocznego rozdania  
Oscarów. To w jego kreacji aktorka odbierała, drugą już w swojej karierze, 
złotą statuetkę. Ale nie był to jedyny raz, kiedy Cate towarzyszył Armani.

TEKST: JAN  WILHELM



Cate Blanchett ma opinię 
osoby niechętnie pokazującej 
się publicznie. Tym większe 
wrażenie wywiera jej obec-
ność przed obiektywem



Zmysłowe nuty 
czarnej porzeczki  
i frezji: Giorgio 
Armani, Sì,
woda perfumowana, 
30 ml – 249 zł, 
nr 753263
 

Tymczasem sama Cate nie pracy poświęca priorytetowe miejsce 
w swoim życiu. W 1997 roku jej mężem został pisarz Andrew Upton. 
Ale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ich pierwsze spotka-
nie zaowocowało wzajemną silną niechęcią. Dopiero, gdy po roku 
spotkali się ponownie, zaiskrzyło. Na tyle silnie, że decyzję o ślubie 
podjęli w ciągu trzech tygodni. Razem są do dziś i wspólnie wychowu-
ją trzech synów. - To synom zawdzięczam umiejętność organizowania 
sobie czasu tak, aby wykorzystać go maksymalnie. Nie poświęcam go 
na rzeczy nieważne – zdradza w wywiadzie dla Elle. 
Jaką zatem pozycję na liście rzeczy ważnych zajmuje u Cate Blanchett 
makijaż? - W domu nie mam zbyt wiele kosmetyków. Zazwyczaj uży-
wam jedynie eye-linera i szminki – wyjaśnia gwiazda w rozmowie 
z Andreasem Tölko, dziennikarzem niemieckiej edycji magazynu 
perfumerii Douglas. Tym większą frajdę sprawia jej branie udziału 
w profesjonalnych sesjach zdjęciowych, kiedy opiekuje się nią sztab 
makijażystów. – To niesamowite, jak można wydobyć piękno z kobiety 
umiejętnie posługując się kosmetykami– komentowała sesję zdjęcio-
wą dla kampanii zapachu „Si” Cate Blanchett. I rzeczywiście na zdję-
ciach aktorka prezentuje się oszałamiająco. Tylko czy aby na pewno 
jest to zaleta jedynie makijażu?

„SPOKOJNA, PEWNA 
SIEBIE, ŻYJĄCA  

W HARMONII ZE SOBĄ 
SAMĄ I ZE ŚWIATEM” 

Giorgio Armani  
o Cate Blanchett

Ponadczasowa 
elegancja to znak 
rozpoznawczy 
Cate Blanchett

Mistrz i muza.
Cate Blanchett jest 
ambasadorką 
nowego zapachu 
Giorgio Armaniego 
o wymownej 
nazwie „Sì”
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5x

Przygotuj  s ię  na nowy sezon!  

Prześ l i j  nam zdjęcie  obrazujące przychodzącą 

wiosnę.  Najpiękniejsze fotograf ie  nagrodzimy 

zestawem kosmetyków.

NAGRODY MOGĄ 

BYĆ TWOJE!

5x

Zapach  
o pojemności  
30 ml  
Cartier  
La Panthère

Zapach  
o pojemności  
50 ml,  
Giorgio 
Armani  
Si

Zapach  
o pojemności 100 ml  
Mercedes-Benz Club  

10x
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Pierwiosnki, przebiśniegi, a może uśmiechnięci  

przyjaciele? Jaki obraz najbardziej kojarzy ci się  

z pachnącą wiosną? Wyślij nam fotografię swojego  

autorstwa. Najpiękniejsze zdjęcia nagrodzimy  

zestawem kosmetyków lub jednym z zapachów.

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:

konkurs_douglas@cppolska.com.pl.  

Na zgłoszenia czekamy do 14.04.2014. 

Regulamin konkursu znajduje się na:

www.cppolska.com.pl/regulamin_konkurs_douglas

Zestaw  
kosmetyków 
do włosów:  
szampon,  
maska, 
odżywka 
Douglas Hair

 

Rozwiązanie 
konkursu

„ Święta Bożego Naro-
dzenia  według marki 
Dior  kojarzą mi  s ię  z… ”

Zwyciężczynią nagrody głównej, wyciecz-
ki dla dwóch osób do Paryża, została Pani 
Katarzyna Fiałkowska. Nagrodzony tekst:
„Święta Bożego Narodzenia według 
Marki DIOR kojarzą mi się z:
– przyjazdem mojej córki – Miss Dior –  
   do domu,
– serdecznymi i ciepłymi przytuleniami,
–  długimi rozmowami przy kuchennym 

stole z dala od zgiełku i gwaru,
– wspólnym robieniem sałatki (i nie tylko),
–  dekorowaniem drzewka przy dźwiękach 

Last Christmas:),
–  świątecznymi zapachami, wśród  

których króluje ten Marki Dior,
–  pakowaniem prezentów – tu  

zamówiony J'adore Dior!!!”

Serdecznie gratulujemy Pani  
Katarzynie wygranej oraz życzymy  
miłego pobytu w Paryżu.

10x



NOWE, PIĘKNIEJSZE CIAŁO

Intensyfikowan
ie 

przemiany materii  
Na jędrność skóry ogromny wpływ 
ma przemiana materii, międzykomór-
kowa cyrkulacja wody, a zwłaszcza 
produkcja kolagenu. Odpowiednio 
dopasowane produkty pielęgnacyjne 
są w stanie te procesy znacząco 
usprawnić. Dzięki temu jędrność skó-
ry jest nie tylko poprawiana wizualnie, 
ale dochodzi do wzmocnienia jej 
wewnętrznej struktury.

SENSAI
CELLUL AR  

PERFORMANCE  
BODY FIRMING  

EMULSION  
Bogata w substancje aktywne emulsja, która pobudza 
produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego, uspraw-

nia komunikację międzykomórkową oraz pobudza mi-
krocyrkulację, niwelując obrzęki. To wielopoziomowe 
działanie zapewnia efekt młodej, jędrnej i wspaniale 

wyglądającej skóry, 200 ml, nr 349933

429 zł

Tekst i konsultacja: Marcelina Michalak, ekspert ds. pielęgnacji, 
kierownik perfumerii Douglas w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu

YOUR PARTNER IN BE AUT Y

Dieta nie jest jedyną drogą 

do idealnej sylwetki.

Jak rozprawić się z cellulitem raz  
na zawsze? Aby go pokonać, poznaj 
wszystkie jego słabe punkty. Twoim 
sprzymierzeńcem będzie konsekwencja.

Mówi się, że zawsze warto poznać swojego wroga, 
nim przystąpimy do walki. Jeśli podobnie jak  
większość kobiet, z lękiem myślisz o nadchodzącym 
sezonie wiosenno-letnim, przeczytaj uważnie co 
wiemy na temat cellulitu.

Po pierwsze pojawienie się tzw. skórki pomarańczo-
wej nie musi wiązać się z nadwagą, ani nadmiarem 
tkanki tłuszczowej. Nawet bardzo szczupłe kobiety 
miewają z nim problem. Nie da się jednak ukryć,  
że im tkanki tłuszczowej więcej, tym większa szansa, 
że cellulit stanie się bardziej widoczny.   
Po drugie cellulit powstaje w wyniku nadmiernego 
powiększania się objętości komórek tłuszczowych. 
Dzieje się tak w efekcie złej diety, braku ruchu, czy 
zaburzeń krążenia krwi. Wtedy to komórki, zaczynają 
gromadzić zbyt duże ilości wody oraz toksyn. Takie 
napęczniałe komórki  napierając na skórę od środka, 
wypychają ją, tworząc widoczne na skórze nierówno-
ści. Poza tym uciskają również naczynia włosowate, 
spowalniając tym samym  i tak już zaburzone mikro-
-krążenie (dlatego, w niektórych przypadkach cellulit 
wręcz boli).

Najlepszą strategią walki z cellulitem jest zatem holi-
styczne podejście. Idealnym wstępem jest  skorygo-
wanie menu i wyeliminowanie najbardziej szkodli-
wych elementów. Wskazane jest picie większej ilości 
wody oraz codzienne ćwiczenia. Nawet półgodzinny 
spacer ma zbawienny wpływ na organizm. Ponadto 
każda forma ruchu wspomaga prawidłowe krążenie, 
które przecież jest podstawą w tej batalii. W przy-
padku krążenia są co najmniej dwa dodatkowe 

sposoby na jego pobudzanie: regularny masaż oraz 
kosmetyki z aktywnymi składnikami. Masaż można 
wykonywać codziennie pod prysznicem, myjąc się 
szorstką rękawicą z naturalnego włókna (np. sizalu).  
Dzięki czemu zostaje pobudzone mikrokrążenie, 
a skóra jest wygładzona i przygotowana na wchłonię-
cie aktywnych składników z kosmetyków. Kosmetyki 
o działaniu antycellulitowym należy wmasowywać 
w skórę okrężnymi ruchami, zawsze od dołu do góry 
– w kierunku serca.
 
Bez względu na to, czy zdecydujesz się na jeden,   
czy wszystkie elementy walki, pamiętaj o najważniej-
szym – konsekwencji. Wszak kropla drąży skałę...



SHISEIDO
ADVANCED BODY 
CRE ATOR 
Kosmetyk najnowszej generacji o żelowej 
formule. Dzięki wzbogaceniu składu  
o aktywny kompleks Fat Fight, zmniejsza 
objętość komórek tłuszczowych. W efekcie 
widocznie redukuje cellulit  i wyszczupla 
sylwetkę, 200 ml, nr 740716

259 zł

Inteligentne 
działanie
Gładkość skóry jest w dużej mierze uzależ-
niona od objętości komórek tłuszczowych. 
Jeśli są zbyt pełne, dochodzi do powsta-
wania nieestetycznego cellulitu. Celem 
kosmetyków najnowszej generacji jest 
przeniknięcie w głąb skóry i bezpośrednie 
oddziaływanie na komórki tłuszczowe. 

BIOTHERM 

CELLULI 
ERASER  
Silnie skoncentrowany 
preparat, który działa dwuwy-
miarowo. Nie tylko wyraźnie 
zmniejsza istniejący cellulit, ale 
i przeciwdziała powstawaniu 
nowych nierówności. Efekt 
wygładzenia utrzymuje się 
przez blisko miesiąc, 200 ml, 
nr 714940

199 zł
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A może  
zamrażanie ?
Zwalczanie cellulitu i zapobieganie 
jego powstawaniu jest bardziej sku-
teczne, jeśli produkty antycellulitowe 
są w skórę wmasowywane oraz kiedy 
podnosimy lub znacząco obniżamy 
jej temperaturę. Warto  więc zwrócić 
uwagę nie tylko na skład kosmetyku, 
ale także na to, czy ma wpływ  
na temperaturę skóry. 

COLLISTAR  
CRIO -GEL  
ANTICELLULITE
Nowoczesny kosmetyk łączący w sobie 
zarówno zdolność przenikania do głęb-
szych warstw skóry, jak i wpływania na 
jej temperaturę. Ten antycellulitowy żel 
został zainspirowany krioterapią, której 
przypisuje się intensywne działanie 
odmładzające. Dodatkowo dzięki obec-
ności złuszczających składników, jeszcze 
szybciej przenika przez naskórek, dzięki 
czemu oddziałuje na głębokie warstwy 
skóry, 400 ml, nr 133004

219 zł

Przy nagłych 
zmianach wagi
Problemy z jędrnością skóry są szczegól-
nie częste przy nagłych zmianach wagi. 
Kosmetyki, które miałyby ten problem 
zlikwidować, muszą być bogate w składni-
ki wzmacniające i energetyzujące. Równie 
istotne jest ich regularne stosowanie oraz 
intensywny masaż  – ruchy rąk powinny 
kierować się ku górze w stronę serca.

CL ARINS
EX TRA  
FIRMING 
BODY LOTION  
Nad formułą tego balsamu naukow-
cy z Instytutu Clarinsa pracowali 
kilka lat. W efekcie powstał balsam, 
który dzięki mocy roślinnych  
ekstraktów zapewnia skórze 
jędrność i elastyczność, a przy okazji 
doskonale dba o właściwe nawilże-
nie, jedną z podstaw pięknej  
i zdrowej skóry, 200 ml, nr 584996

239 zł

DERMIK A
PASSIONÉ 
BODY  
Antycellulitowy preparat, 
który jest polecany osobom 
z bardzo wrażliwą, suchą lub 
przesuszoną skórą. Działa  
on bowiem nie tylko antycel-
lulitowo, ale także intensyw-
nie odżywczo. Pozostawia 
skórę gładką i miękką  
w dotyku oraz pięknie  
pachnie, 200 ml, nr 681083

29,90 zł



TWOJE PODRĘCZNE  
KOMPENDIUM PIĘKNA!

Czy tak jak my czujecie już wiosnę w powietrzu?
Z pewnością zagościła ona już na dobre w zapachach obecnych w perfumeriach Douglas. 
Kwiatowe i jednocześnie zmysłowe. Odświeżające, tak jak nowe kosmetyki do pielęgnacji.
To nie jest jedyna przygotowana przez nas nowość. W tym i w każdym kolejnym wydaniu 
magazynu znajdziecie też Akademię Urody Douglas. Pierwszym tematem, którym zajęli 
się nasi eksperci, jest aplikowanie różu. Jak wykonać makijaż idealny? To już nie będzie 

tajemnicą. Odkrywamy także sekrety pielęgnowania męskiej skóry. Dżentelmen na miarę 
XXI wieku powinien mieć w swojej łazience co najmniej kilka kosmetyków. Jakich? Tym 

tematem zajęła się nasza ekspertka do spraw pielęgnacji. To nie wszystko. Mamy też 
niespodziankę dla marzących o urlopie. Bienvenue à Paris!

•••

Wyjątkowe 
prezenty!

 TYLKO 
W PERFUMERIACH

 DOUGLAS!



SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI
Z ZAKUPÓW ONLINE!

GIORGIO  
ARMANI SI
Woda perfumowana, 
50 ml, nr 753266

369 zł
299 zł*

Dołącz do ekskluzywnego grona  
miłośniczek piękna i dowiedz się,  
jak dbać o nie na co dzień. 
www.facebook.com/PerfumerieDouglasPolska

Śledź nasz kanał na YouTube, by doświadczać 
piękna jeszcze mocniej. Naucz się wykonywać  
profesjonalny makijaż, który zachwyca!  
www.youtube.com/DouglasPolska

Wybieraj prezenty dostępne TYLKO ONLINE, ZAWSZE TRZY próbki do Twojego zamówienia GRATIS!

Korzystaj zawsze i wszędzie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!
* Kupon upoważnia do jednorazowego 
zakupu w sklepie internetowym Douglas 
na www.douglas.pl. Oferta ważna 
od 13.03.2014 r. do 13.04.2014 r. 
Kod rabatowy należy wpisać i zatwierdzić  
w odpowiednim polu w koszyku.

KUPON  
RABATOWY
na zakupy ONLINE na 
www.douglas.pl KOD RABATOWNY

-10%
na cały asortyment*

WIOSNA10

* Oferta ważna wyłącznie na www.douglas.pl w terminie od 13.03 do 13.04.2014 r. 
 lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

COLLISTAR 
Mascara Shock Black, podkręcający 
tusz do rzęs, 8 ml, nr 763989

99 zł
79 zł*

PACO RABANNE  
INVICTUS
Woda toaletowa, 
50 ml, nr 753760

229 zł
185 zł*

OFERTA
WYŁĄCZNIE

ONLINE



www.wioskisos.org

DZIECI, KTÓRE WSTYDZĄ SIĘ BIEDY, 
WOLAŁYBY ZNIKNĄĆ.

SpRAW, żEBY ZAmIAST NICh ZNIKNĄŁ WSTYD. 
przekaż 40 zł na wyprawki szkolne dla podopiecznych
SOS Wiosek Dziecięcych. 
Nasz numer konta: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

Wioski Dzieciece Prasa 205x280.indd   1 23.08.2013   12:07
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Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

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

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

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

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Olivier Janiak

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga
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FURTAK
Misia

NIGDY NIC SIĘ MIĘDZY NAMI NIE WYDARZY

tekst Make Life Harder
zdjęcia Monika Kmita

Make Life Harder to Lucjan i Maciej – dwóch gości z czarnymi mazami 
zamiast twarzy i – co ważne w tym przypadku – gotową receptą na 
życie. Misia Furtak to wokalistka i basistka, laureatka Paszportu 

Polityki oraz zdobywczyni Fryderyka za debiut roku.  
Tych troje spotkało się w PKiN i choć panowie po kilku dniach 
intensywnych przygotowań czuli, że wiedzą o Misi wszystko, 

to na wielką niespełnioną miłość nie byli gotowi.

C
hoć wywiad jeszcze się nie rozpoczął, jesteśmy bliscy 
płaczu. Nasz hotel oddalony jest o 300 metrów od 
miejsca spotkania, wyszliśmy 30 minut wcześniej, 
żeby na pewno się nie spóźnić, ale po 25 minutach 

chodzenia wokół Pałacu Kultury mamy pot na czole i do 
oczu napływają nam łzy. Wiemy, gdzie jest kawiarnia, przez 
szyby widzimy ładnych, uśmiechniętych ludzi, ale za cholerę 
nie możemy znaleźć drzwi wejściowych. Czujemy, że ta sy-
tuacja symbolicznie podsumowuje nasze relacje ze światem.
Pytamy przypadkowych ludzi, gdzie jest wejście, ale nikt nie 
potrafi nam pomóc. Minutę przed 16 jesteśmy o krok od hi-
sterii, zaczynamy rozważać złapanie ostatniego Polskiego 
Busa do Gdańska i wysłanie dwóch SMS-ów, jednego do 

Misi, drugiego do „Malemana”, obu o tej samej treści: „Bar-
dzo przepraszamy, nie daliśmy rady”.
Jednak nadzieja umiera ostatnia. W akcie desperacji otwie-
ramy pierwsze lepsze drzwi i zaczynamy biegać w panice 
po korytarzach. Jakimś cudem o 16:10 wbiegamy do Cafe 
Kulturalna. Misi jeszcze nie ma.
Zajmujemy stolik, wyciągamy pożyczony dyktafon, czuje-
my się jak Adam Michnik czekający na spotkanie z Ry-
winem. Siedząc w towarzystwie warszawskich hipsterów, 
mamy wrażenie, że skutecznie wtapiamy się w otoczenie. 
Naszą pewność siebie burzy Misia, która mimo że nie wie, 
jak wyglądamy, zaraz po wejściu podchodzi do naszego sto-
lika i oznajmia: – No, to jestem.
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Słyszeliśmy, że dobrym warszawskim zwyczajem jest zamó-
wić do rozmowy humus z oliwkami. Humus wcześniej jedli-
śmy tylko raz – łyżkami do zupy, co spotkało się z mieszaną 
reakcją otoczenia. Dlatego kiedy na stole pojawia się misecz-
ka z zielonkawym pokarmem bogów, wzbudza to w naszych 
szeregach niemałe zamieszanie. Dostrzegając panikę w na-
szych oczach, Misia dobrotliwym tonem uspokaja sytuację.
– Je się, jak uważa. To się bierze, to moczy i robi tak, żeby 
się zmieściło do gęby.
 
Mimo że nie jest z Warszawy, Misia imponuje nam spokojem 
i obyciem na warszawskich salonach. Nigdy byśmy nie zgadli, 
że tak jak Maryla Rodowicz pochodzi z Zielonej Góry.
– W Zielonej Górze się urodziłam. Potem przeprowadzi-
liśmy się pod Warszawę, do Grodziska Mazowieckiego. 
Do liceum dojeżdżałam już na Saską Kępę. Chciałam iść 
do szkoły teatralnej w Warszawie, ale się nie dostałam, więc 
nagle znów wylądowałam z rodzicami w Zielonej Górze.
Jesteśmy przerażeni tą historią. Kiedyś byliśmy w Zielonej 
Górze i jedyne, co pamiętamy, to ciemne, wyludnione uli-
ce, płacz dzieci w oddali i rozpaczliwe próby odnalezienia 
sklepu nocnego zakończone klęską.
– I co, fajnie było?
– To było dla mnie jak zesłanie. Nie chciałam tam mieszkać 
i byłam obrażona na cały świat. Po czym się okazało, że to 
najbardziej odświeżające doświadczenie, jakie mogło mnie 
spotkać. Poznałam tam świetnych ludzi – bezkompromiso-
wych kolesi, którzy np. w pięciu mieszkają w jednym poko-
ju i jedzą gotowaną cebulę, za to kasę wydają na bilety do 
kina, kupują płyty, rozmawiają o muzyce i przede wszyst-
kim grają. Bardzo dobrze mi to zrobiło na głowę, a z tamtej 
perspektywy moje warszawskie liceum wyglądało jak z „Be-
verly Hills 90210”. 

Z wcześniejszego researchu wiemy, że Misia w swoim ży-
ciu ma epizod zagraniczny, czujemy, że w związku z tym 
mamy dużo wspólnego i sporo tematów do rozmów, w koń-
cu w 1997 roku też byliśmy za granicą. U wujka Maćka 
w Hamburgu.
– Z Zielonej Góry przeniosłaś się do szkoły muzycznej 
w Danii...
– W Skandynawii są takie szkoły ludowe, coś jak dom Wiel-
kiego Brata, gdzieś pośrodku wsi, gdzie mało co jest. Jeż-
dżą tam ludzie, którzy skończyli liceum i się zastanawiają, 
co dalej, przyjeżdżają i eksperymentują. Moja szkoła miała 
takie kierunki jak muzyka, teatr, pisarstwo, filozofia. Jest 
masa różnych freaków. Nie ma ocen, żadnych dyplomów, 
po prostu dostajesz śpiewnik i chodzisz na zajęcia.
Duńska opowieść Misi trochę różni się od naszych zagra-
nicznych doświadczeń, z Hamburga pamiętamy tylko tyle, 
że wujek kupował nam piwo i czekaliśmy na niego godzi-
nami na St. Pauli, gdzie prostytutki siadały nam na kola-
nach i wyjadały naszą watę cukrową. Najwidoczniej każdy 
poznaje takich ludzi, na jakich zasłużył: myśmy w Ham-
burgu poznali Walentynę i Anastazję. Misia w Danii po-
znaje Thomasa Pettita i Oliviera Heima, z którymi wkrótce 
założy zespół.
– Poznaliśmy się w szkole muzycznej. Wszyscy troje byliśmy 
nie-Duńczykami, więc zaczęliśmy się jakoś kumać, grać ra-
zem. Chłopaki powiedzieli: Ty masz wolne ręce, więc grasz 
na basie.
Tak powstał duńsko-angielsko-holendersko-amerykańsko-
-polski kolektyw Très.b. Wpatrując się w wielkie, zielone 
oczy Misi, podejrzewamy, że zespół jest skutkiem ubocznym 
fatalnego zauroczenia chłopaków. Sami jesteśmy o krok 
od tego, aby założyć z Misią kapelę i w przyszłym tygodniu 
ruszyć w trasę.
– Nie, nie. Jeden akurat miał misję podrywania wszystkich 
lasek, a drugi się nieszczęśliwie zakochał, więc oni w tej 
materii byli zupełnie każdy w swoim świecie.
 
Dania nie bez powodu zwana jest „Nad Niemnem” państw 
europejskich, dlatego nie dziwi fakt, że po dwóch latach ze-
spół przeniósł się do „Las Vegas Parano” krajów Beneluksu, 
potocznie nazywanego Holandią.
– Amsterdam słynie z imponujących kolekcji muzealnych, 
twórczości Rembrandta, dlatego jako miłośnicy baroku za-
pytamy wprost: braliście dużo narkotyków?
– Niektórzy z nas nadrabiali za resztę zespołu, a reszta była 
w granicach normy.
– Z tego, co wiemy, życie w Holandii jest trochę droższe niż 
życie w Zielonej Górze. Kradłaś czy pracowałaś?
– Byłam pokojówką, recepcjonistką, pracowałam w knajpie 
za barem i jako sprzątaczka. Zawsze sprzątaliśmy tę samą 
halę, która była halą wystawową. Odbywały się tam różne 
wystawy: raz targi Formuły 1, raz targi wysięgników do na-
prawiania lamp publicznych, a raz TEFAF, czyli największe 
targi sztuki w Holandii. Nocami wychodziliśmy i odkurza-
liśmy szczoteczkami obrazy Warhola. Którejś nocy wyszli-
śmy na halę z grupą Marokańczyków i naszymi R2D2 (tak 
nazywaliśmy nasze odkurzacze), każdy na swój odcinek, 
i oni mieli mapkę, na której zaznaczone było, gdzie na hali 

Z wcześniejszego researchu 
wiemy, że Misia w swoim 
życiu ma epizod zagraniczny, 
czujemy, że w związku z tym 
mamy dużo wspólnego 
i sporo tematów do rozmów, 
w końcu w 1997 roku też 
byliśmy za granicą. U wujka 
Maćka w Hamburgu
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znajduje się najcenniejszy obraz na wystawie, więc mówią: 
„Ej, chodźcie zobaczymy ten obraz”, a ja za nimi od razu 
i myślę sobie: „Ale jaja. Ciekawe, co się stanie”. I tak stoimy 
– trzej Marokańczycy zawieszeni na tym obrazie i ja, i oni 
w pewnym momencie: „Hey, I don’t get it, man”. „No, me 
neither. Let’s go”. „OK”.
– Też kiedyś pracowaliśmy za granicą. Poza tymi fajnymi 
momentami, kiedy udawało nam się wynieść z prac słoik 
kawy, były też momenty ciężkie, np. kiedy w pracy pojawiał 
się szef i pytał, dlaczego ilekroć wychodzi, to my się cho-
wamy za kartonami i śpimy. Czy też byłaś prześladowana 
za polskie pochodzenie? 
Misia się z nas śmieje.
– Jak pracujesz za barem, to czasem jakiś stary holender-
ski dziad potrafi wejść i ci tłumaczyć przez 20 minut, jak 
się nalewa piwo, bo ty nie wiesz. I oczywiście pojawiają się 
komentarze, że jak to możliwe, że jestem z Polski, przecież 
ludzie z Polski generalnie nic nie kumają, są łysi i noszą ce-
gły. To czasem bywało naprawdę męczące. I to nie jest tak, 
że tylko w Polsce są takie matoły. Matoły są problemem 
globalnym.
– Nie chciałaś rzucić tego wszystkiego w cholerę?
– Były już momenty, że myślałam o sobie jako o sprzątaczce 
z wyższym wykształceniem, która po prostu zostanie sprzą-
taczką na całe życie. To nie jest miła ref leksja. I tak na-
prawdę myślę, że pewnie przestałabym robić muzę, gdyby 
pewna wokalistka nie powiedziała mi, że ona długi czas 
zasuwała jako kucharka i mocno się umęczyła, i przez lata, 
nawet po wydaniu pierwszej płyty, płaciła muzykom, żeby 
z nią grali, chociaż ona sama grała za free. Powiedziała mi: 
„If this is what we wanna do, then what else can we do?”. 
I pomyślałam sobie wtedy, tu oryginalny cytat ze mnie sa-
mej: „Fuck, to naprawdę jest that simple”.
– Kto to był?
– To była Leslie Feist.
– Kto?
Lista sukcesów Très.b jest dłuższa niż lista przekrętów 
Leszka Millera. W latach 2005-2013 zespół Très.b wyda-
je trzy płyty: „Scylla and Charybdis”, „The Other Hand”, 
„40 Winks of Courage”. W 2011 otrzymuje nagrodę Fryde-
ryka, a w 2012 Paszport Polityki. Gra na największych pol-
skich scenach, m.in. na festiwalach Open’er i Off. Do 2013 
zespół gra w sumie ponad miliard koncertów w kraju 
i za granicą.
– A mimo to po dziewięciu latach postanowiliście zrobić so-
bie z Très.b przerwę. Czy to prawda, że poszło o pieniądze?
Znowu się z nas śmieje. I zaczyna to być irytujące.
– Nie poszło o pieniądze. Generalnie byliśmy już sobą na-
prawdę zmęczeni i czuliśmy, że nic mądrego byśmy nie na-
grali. A – że tak powiem – psia go mać, trzeba wyczuć, 
kiedy wstać i wyjść. Przepraszam, muszę przybić pionę... 
Misia dostrzega koleżankę.
Misia: Do I see you everyday czy nie?
Koleżanka: No chyba tak. Our fate (wymiana buziaków). 
Idziemy dalej. Later.
Nasze przeczucie, że był to ktoś znany, okazuje się prawdzi-
we. Była to tour menedżerka Brodki. A biorąc pod uwagę, 
że jesteśmy prawie pewni, że pięć minut temu obok naszego 

stolika przeszedł Conrado Moreno z „Europa da się lubić” 
i że zjedliśmy już prawie połowę humusu, to przez chwilę 
czujemy się tak jak wtedy, gdy w Sopocie dwa lata temu 
w odstępie czterech godzin widzieliśmy najpierw Nergala 
na molo, a potem Kasię Tusk w Multikinie. Czyli tzw. ce-
lebrycki full house.

– Jeszcze za czasów Très.b postanowiliście przenieść się do 
Warszawy. W Gdańsku panuje przekonanie, że w Warsza-
wie jada się tylko sushi i zapija Ballantine’sem. Czy to praw-
da?
– Pijam tylko Ballantine’sa! – znów robi sobie z nas jaja. 
– Otóż nie jest to prawda. To znaczy może jest to praw-
da, ale nie w moim przypadku. Czasem faktycznie chodzę 
na sushi, ale nie można w kółko jeść surowej ryby.
– Ale nie musi być z surową rybą, myśmy kiedyś zrobili 
sushi ze schabowym.
– Ale że samo mięso?
– Samo mięso to się nazywa po prostu schabowy. Nie no, 
normalnie pokroiliśmy schabowy w paski, dodaliśmy pa-
pryki, coś zielonego i zawinęliśmy w wodorosty z Bałtyku. 
Spędziliśmy wprawdzie trzy i pół godziny, żeby to zjeść, ale 
był to przejaw największej odwagi i heroizmu w całym na-
szym dorosłym życiu.
Misia jest fanką kaszy jaglanej i serialu „South Park”. O ile 
o kaszy jaglanej słyszymy pierwszy raz w życiu, o tyle serial 
„South Park” znamy na pamięć. Laski, które go oglądają, 
zdarzają się rzadziej niż nerkowce w mieszance studenckiej, 
a coś o tym wiemy, bo w Trójmieście od lat uprawiamy 
seks wyłącznie z rodzynkami. Dlatego postanawiamy zacie-
śnić relacje i zadać Misi pytanie, jakie zadajemy wszystkim 
dziewczynom, które nam się podobają: – A masz już stalke-
ra? Bo jak nie, to my w Gdańsku nie mamy specjalnie nic 
do roboty. A jest to jednak jakiś rodzaj nobilitacji. Kasia 
Tusk miała stalkera.
– Wiesz co, ja się trochę tego boję, to mogłoby być mega 
creepy (ang. totally scary). Wystarczy mi, że w internecie 
do mnie ludzie piszą jakieś dziwne rzeczy, że chcą grać 
u mnie w zespole albo gdzieś ze mną pójść, albo coś ko-
niecznie o mnie wiedzieć.
– OK, ale jak coś, to daj znać. Dostosujemy się. Myśleliśmy 
o staromodnym wycinaniu twoich zdjęć z gazety i obkleja-
niu nimi ścian w mieszkaniu, dzwonieniu w środku nocy 
i sapaniu do słuchawki. Szczegóły ustalimy później. Ale le-
piej wróćmy do wywiadu, bo nam potem „Malemen” urwie 
dupę, że dostajemy nocleg w Intercontinentalu, a nie potra-
fimy zadać kilku prostych pytań. W październiku zeszłego 
roku wydałaś solową płytę „Epkę”. Znalazły się na niej dwa 
numery po polsku, chociaż wcześniej śpiewałaś wyłącznie 
po angielsku. Obiło nam się o uszy, że artyści po to nagry-
wają kawałki po polsku, żeby się przebić w kraju do szersze-
go słuchacza, gdyż taka jest rzeczywistość radiowa. Jeśli nie 
śpiewasz po polsku, to cię nie puszczą.
– To, co mówisz, jest prawdą. Znowu się podwyższyła 
tzw. kwota polska i 60 proc. muzyki granej w radiu musi 
być po polsku. Nie możemy tego wypełnić. U mnie aku-
rat te dwa polskie teksty to rzeczy, które napisałam wcze-
śniej i które czekały na swój czas. „Mózg” jest bardzo stary, 
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a „Kartonem” ma gdzieś z półtora roku, oba powstały nie-
zależnie od tego, że trzeba było wydać „Epkę”. Prawdą jest, 
że często nagrywa się chociaż parę numerów po polsku, 
żeby była szansa, że ktoś to puści w radiu.
– A w grudniu zagrałaś w „Sylwestrze z Dwójką”. Wywo-
dzisz się z alternatywy i jaki masz na to pomysł: czy pla-
nujesz pójść tzw. drogą Nergala, zostać królową salonów 
i wylądować na Pudelku?
– To nie jest tak, że ja mam jakiś pomysł. Testuję, dokąd 
można pójść bez naginania się i gdzie jest moja granica. 
Rzeczywiście zagrałam w „Sylwestrze z Dwójką”, ale sama 
sobie wybrałam numer do zaśpiewania, byłam umalowana 
swoimi kosmetykami i ubrana w swoje ubrania. Nie czuję, 
że się nagięłam.
– A towarzystwo na scenie ci odpowiadało? Kamil Bedna-
rek? Kombi?
– Nie lubię reggae, ale Kamil mnie ujął tym, że schodząc 
ze sceny, wszystkim ochroniarzom złożył życzenia nowo-
roczne i każdemu przybił piątkę. Ale nie mogę przeżyć tego, 
że wszyscy się umawiamy na granie na żywo, ale zawsze 
znajdzie się zespół zakała, który przyjdzie i powie „play-
back”. I tu akurat myślę o konkretnym zespole…
– Kombi?
– Czy macie jakieś alternatywne pytanie?
– Na otwarciu galerii handlowej byś zagrała?
– Myślę, że to jest już przeginka.
– Nie dla Kombi. A pozostając jeszcze w temacie sławnych 
ludzi bez poczucia humoru, myślisz, że będziesz u Kuby 
Wojewódzkiego w programie? Bo jakbyś była, to go po-
zdrów od nas serdecznie.
– Nie omieszkam. Chociaż nie wiem, czy mnie kiedykol-
wiek zaprosi. Kiedyś graliśmy u niego w programie. Później 

rozmawiał z Gajosem i jak miał zapowiedzieć zespół na ko-
niec, to powiedział: „A teraz, panie Januszu, zagra zespół 
Très.b”, i zapytał: „Za co pan szanuje ten zespół, panie Ja-
nuszu?”. Ponieważ Gajos jest błyskotliwy, to odpowiedział: 
„Za to, że jest, panie Kubo”. To było bardzo śmieszne, ale 
ani jeden, ani drugi nie mieli pojęcia, o kogo chodzi.
 
W tym momencie Misia poprawia włosy i Kulturalną wy-
pełnia białe światło. Nie widzimy nic poza jej dużymi zie-
lonymi oczami i uświadamiamy sobie, że Misia nie tylko 
jest inteligentna, utalentowana, zna języki i bywa za grani-
cą, lecz także jest piękna niczym połączenie słońca Orien-
tu z młodą Szapołowską. Spełnia wszystkie kryteria bycia 
naszym ideałem. Od razu oczywiste staje się dla nas to, 
że z tych samych powodów nigdy nic się między nami nie 
wydarzy. Spoglądamy w dal, na tle zachodzącego słoń-
ca – klucz dzikich gęsi. Na krótką chwilę odrywamy się 
od ziemi i razem z Misią unosimy nad Warszawą. Stycz-
niowe słońce ogrzewa nasze twarze niczym uśmiech matki. 
Kierujemy się na południe w kierunku zielonych wzgórz 
Afryki. Na ziemię sprowadzają nas dopiero słowa Misi, któ-
ra pyta, czy chcielibyśmy jeszcze o czymś pogadać, bo ona 
musi za chwilę spadać na audycję do radia. Uświadamiamy 
sobie, że dwie godziny rozmowy za nami, chwila rozstania 
zbliża się nieuchronnie, dlatego ostatnie minuty razem po-
stanawiamy wykorzystać na pytania o uniwersalia, a więc 
rzeczy, które w życiu liczą się najbardziej.
– Czy wolałabyś być chlebem, czy rowerem?
– Rowerem. Bo bywa w różnych miejscach, a nie tylko 
w chlebaku.
– A wolałabyś wyjść za mąż za zrazy czy za papugę?
– Za papugę. Jest to jednak żywe stworzenie, podobno 
może nawet mówić, więc może mogłabym z nią rozmawiać.
– Ale zrazy możesz zjeść...
– Ale wtedy byłabym wdową.
Wyłączamy dyktafon, wyjadamy ostatnie oliwki z humu-
su, silimy się na ostatnie żarty. W powietrzu zaczyna się 
unosić atmosfera melancholii. W głowach słyszymy nostal-
giczny komentarz Darka Szpakowskiego. Wymieniamy się 
z Misią numerami telefonów. Misia obiecuje, że jak coś się 
dzisiaj będzie dziać na mieście, to da cynk. Żegnamy się 
i rozchodzimy każdy w swoją stronę. Misia idzie na audycję 
do radia, my wracamy do hotelu. Oglądając CNN i pijąc 
kakao z wodą, czekamy na SMS-a, który nigdy nie nadcho-
dzi. Wiemy, że to początek pięknej, niespełnionej miłości. 
Za oknem pada śnieg. 
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