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skutecznie – odczyt dozymetru wyniósł 
0.7 mSv/h. Godzinne przebywanie w bez-
pośredniej bliskości tej maski oznaczało-
by przyjęcie 70% rocznej dopuszczalnej 
dawki promieniowania z nienaturalnych 
źródeł. Korytarze szpitala prowadzą do 

pomieszczeń, które w ponury sposób 
przypominają o swoim oryginalnym 
przeznaczeniu. OIOM, gabinety ordyna-
torów i sióstr oddziałowych z porozrzuca-
nymi zdekompletowanymi urządzeniami, 
dawno przeterminowanymi lekami i kar-

Wyjeżdżając do Czarnobyla zadawałem 
przed podróżą pytanie na ile wyprawa 
do Czarnobyla będzie autentyczną lekcją 
o katastrofie i jej skutkach, a do jakiego 
stopnia słynny lunapark z Prypeci stał 
się parkiem rozrywki dla znudzonego 
zachodniego turysty.

Tekst i Fot.: Piotr Andrzejewski

P I K N I K 

NA SKR AJU DROGI

D
la niego zona to przede 
wszystkim popkulturo-
wy pejzaż wykorzystany 
w grach komputerowych 
takich jak Call of Duty 4. 

Swoje zrobił też kultowy film Andrieja 
Tarkowskiego – „Stalker” powstały na 
kanwie „Pikniku na skraju drogi” braci 
Strugackich. Co ciekawe, książka i obraz 
powstały w latach 70., więc to rzeczy-
wistość musiała dogonić fikcję – z nich 
zaczerpnięto określenia zona i stalker, 
które nie odnoszą się już tylko do tworów 
literackich. Widać, że popularność tego 
motywu nie pozostała bez wpływu na to, 
co zobaczymy na miejscu. Dla przykładu, 
w szkole w Prypeci napotkamy kontra-
stujące obrazy – z jednej strony możemy 
przeczytać autentyczną gazetkę szkolną 
datowaną na dwudziestego trzeciego 
kwietnia 1986 roku, z drugiej na napisany 
kredą na tablicy temat lekcji „Rozpad 
atomu” z datą 26 kwietnia 1986. Czarny 
humor zawsze w cenie.

Ogromna większość tego, co można 
tu zobaczyć jest jednak przytłaczająco 
autentyczna. W sercu Prypeci, miasta 
niegdyś zamieszkanego przez 50 tysięcy 
ludzi, znajduje się szpital, w którego 
piwnicy znajdują się ubrania używane 
przez likwidatorów skutków katastrofy. 
Umieszczenie fragmentu jednej z ma-
sek na stole bezpośrednio za wejściem 
do szpitala pełni funkcję dydaktyczną 
i odstraszającą. W naszym przypadku 



tami z historiami chorób anonimowych 
mieszkańców Prypeci. 

Wnętrza opuszczonych budynków 
zony przedstawiają podobne oznaki pra-
wie trzydziestoletniej nieobecności ludzi 
i wystawienia na działanie natury. Do 

padającym tynkiem i liszajami. Wejście 
do choćby jednego pomieszczenia jest 
niezbędne by uzmysłowić sobie rozmiar 
postępującej degradacji budynków 
porzuconych późną wiosną 1986 roku. 
Pomijając zabudowania we wsiach 
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którego pomieszczenia byśmy nie weszli, 
spotyka nas tam przejmująca wilgoć 
i chłód pomimo ciepłego, listopadowe-
go dnia. Ściany, w miejscach gdzie nie 
pozostał już sam surowy beton, pokryte 
są nie niepokojonym przez nikogo od-
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takich jak Zalesie, Kupowatoje czy 
Kopaczi, które zostały wzniesione star-
szymi, mniej przemysłowymi metodami, 
budynki w zonie, przede wszystkim 
w Prypeci, nie zdradzają, poza wybrako-
wanymi oknami, swojej ponurej historii. 
W rzeczy samej, niektóre bloki na obrze-
żach Prypeci powierzchownie wyglądają 
nie gorzej od tych, które można znaleźć 
na zaniedbanych polskich blokowiskach.

Nie roztrząsając celowości kierunku 
rozwoju przemysłu w ZSRR, trzeba 
przyznać, że Prypeć była miastem mode-
lowym, rozwijającym się, gdzie średnia 
wieku wynosiła poniżej trzydziestu lat. 
Inne miejsca, w którym to dobitnie widać 
są szkoły, przedszkola i żłobki w Prypeci. 
Spośród kilkunastu odwiedzamy trzy – 
dwie w Prypeci, jedną w Kopaczi. W każ-
dej widać, że pomoce naukowe i książki 
stały bardzo daleko na liście priorytetów 
dla szabrowników. Podążając koryta-
rzem szkolnym jednej ze szkół w Prypeci 
w pewnym momencie znajdujemy podło-
gę w całości zasypaną książkami. 

Zona doczekała się też swoich ludzi 
z wyboru, zwanych stalkerami. Takim 
niewątpliwie jest Niko, jeden z naszych 
opiekunów i przewodnik, odpowiadający 
za bezpieczeństwo wyprawy. Ten nauczy-
ciel matematyki, hipis i ekolog towarzyszył 
nam przybywszy wprost zdonieckiego 
lotniska, obszaru jednych z najgorętszych 
walk konfliktu na wschodzie Ukrainy. 

Przywiózł ze sobą autentyczny, jak sam 
określił „zapach z frontu”. Swoją egzaltacją 
Niko roztacza wokół siebie niedającą się 
podrobić, specyficzną aurę. Wśród historii, 
których opowiada mnóstwo, szokujące, 
choć prawdopodobne, przeplatają się 
z opowieściami graniczącymi z niemożli-
wością. Zamiast zbyć to jako mitomanię 
bądź sposób radzenia sobie z zespołem 
stresu pourazowego można w tym doszu-
kać się realizacji charakterystycznej dla 
prawosławnej duchowości roli jurodiwego 
– świętego szaleńca. W ten sposób, Niko, 
którego łączyła z zoną niedookreślona lecz 
silnie manifestowana więź, prowokował 
nas, turystów – intruzów w zonie (niewta-
jemniczonych?) do zrewidowania swoich 
opartych na stereotypach poglądów, 
konfrontacji z zastaną rzeczywistością czy 
nabrania większej pokory wobec tego miej-
sca. Stojąc pod wzbijającym się w niebo 
stalowym szkieletem Dugi – wysokiego na 
blisko 150 metrów i długiego na kilka ki-
lometrów zimnowojennego radaru – Niko 
podzielił się ze mną aprobującą uwagą na 
temat zapachu powietrza w zonie – po 
chwili uspokajając, że chodzi mu o czy-
stość powietrza. Bardzo wysokie poziomy 
promieniowania mogą być odczuwane jako 
metaliczny smak w ustach – cokolwiek 
szczególnego Niko wyczuł w tym powie-
trzu to na szczęście nie było to to. Gdy gru-
pa zaczęła się zbierać do opuszczenia Dugi 
w drogę ku następnemu punktowi progra-

Ogromna 
większość tego, co 
można tu zobaczyć 

jest jednak 
przytłaczająco 
autentyczna. 

W sercu Prypeci, 
miasta niegdyś 
zamieszkanego 
przez 50 tysięcy 

ludzi, znajduje się 
szpital, w którego 
piwnicy znajdują 

się ubrania 
używane przez 
likwidatorów 

skutków 
katastrofy.
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literary pieces only, were borrowed from 
these works. One can easily see that 
the popularity of this motif has had its 
impact on what we can see when we are 
there. For instance, there is a school in 
Pripyat showing contrasting images – on 
the one hand we can read an original 
classroom newsletter dating to the third 

mu turystyczny porządek – nie pierwszy 
i nie ostatni raz – został naruszony przez 
przewodnika. Poprosiwszy nas o uwagę, 
stojąc u stóp Dugi (niecałe 10 kilometrów 
od budynku reaktora nr 4) odśpiewał pieśń 
do zony. Nie sposób powiedzieć na ile była 
to zmyślna prowokacja bądź przejaw auten-
tycznego duchowego kontaktu z miejscem. 
Być może jedno i drugie.  

IN ENGLISH

ROADSIDE PICNIC

When I was leaving to Chernobyl, 
I asked myself a question whether the 

expedition would be an authentic 
lesson about the catastrophe and 

its outcomes and to what extent the 
famous Pripyat amusement park has 
become only an attraction to tourists 

from the West.

They treat the zone most of all as a pop 
culture landscape used in computer 
games such as Call of Duty 4. Andrei 

Tarkovsky’s Stalker based on Roadside 
Picnic by the Strugatsky brothers has 
contributed to that too. Interestingly 
enough, the book and the film were 
made in the 70s, which means that it 
was reality that had to catch up with 
fiction. The expressions “zone” and 
“stalker”, which no longer refer to 
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of April 1986 there, and on the other 
we see the subject of a lesson written on 
a blackboard saying “Nuclear decay” 
dated to 26 April 1986. Black humour is 
always on demand.

But a large majority of what we can 
see here is depressingly authentic. There 
is a hospital in the very heart of Pripyat, 
a city once inhabited by 50,000 people. 
We can find clothes used by those who 
eliminated the outcomes of the catastro-
phe in its basement. A piece of one of 

the masks put on the table right by the 
entrance to the hospital serves an educa-
tional and warning purpose. And it served 
its role in our case – the dosimeter reading 
gives 0,7 mSv/h. To stay in the immediate 
vicinity of this mask for an hour would 
mean an intake of 70% of the permissible 
dose of radiation from artificial sources. 
The hospital corridors lead to rooms which 
remind us of their original purpose. In-
complete devices, drugs long past the expi-
ration date and patients’ records revealing 

the medical history of many anonymous 
residents of Pripyat scattered around the 
ICU and doctors’ and nurses’ offices.

Other abandoned buildings within 
the zone show similar symptoms of 
almost thirty-year absence of people 
and exposure to the forces of nature. 
Whichever room we enter, we are 
greeted by cold and penetrating, damp 
air, despite the warm, November aura. 
Those walls that still show something 
more than just bare concrete are cov-
ered with lichen and undisturbed plas-
ter slowly falling off. We have to enter 
at least one of the rooms to notice the 
steady pace in which all those build-
ings, abandoned late in spring in 1986, 
are falling apart. Apart from buildings 
in villages like Zalissia, Kupovatoye or 
Kopachi, which were built using older, 
less industrial methods, the buildings 
in the zone and most of all in Pripyat 
do not reveal their bleak history, except 
for their damaged windows. Indeed, 
some blocks of flats on the outskirts of 
Pripyat at first sight look better than 
those we can find in bleak and dishev-
elled Polish housing projects.

Leaving the question of the useful-
ness of the USSR industrial develop-
ment strategies aside, one has to admit 
that Pripyat was an exemplary city. It 
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kept developing, and its average age 
was below thirty years. We can clearly 
see that from the number of schools, 
kindergartens and nurseries established 
in Pripyat. We choose three out of the 
several existing ones – two in Pripyat 
and one in Kopachi. Each of them 
shows that study aids and books were at 
the bottom of looters’ lists of priorities. 
Walking the corridor in one of the 
schools in Pripyat, we suddenly notice 
a floor totally covered with books.

Today the zone has also its own 
people called stalkers. Niko, one of our 
carers and guides responsible for safety 
during our expedition, is definitely one 
of them. This maths teacher, hippie 
and ecologist came to us directly from 
the airport in Donetsk, the centre 
of one of the most fierce combats in 
the Ukraine conflict. He brought the 
authentic “smell of front”, as he called 
it, with himself. His exaltation creates 
a specific, unforgeable aura about him. 
The countless stories he tells us include 
both shocking but likely ones and those 
that verge on impossibility. Instead of 
ignoring that as a sign of mythomania 
or a way of dealing with posttraumatic 
stress disorder, we think that he actu-

ally fulfils the role of a yurodivy, a holy 
fool, so characteristic of the Orthodox 
beliefs. This way Niko, who is linked 
with the zone by an underspecified yet 
clearly manifested bond, provokes us, 
tourists, (uninitiated?) trespassers in 
the zone to revise our views based on 
stereotypes and confront the reality 
or gain humility in front of this place. 
Standing under the long steel skeleton 
of Duga, a cold-war radar nearly 150 
metres high and several kilometres 
long, Niko shares his approving opinion 
on the smell of the air in the zone with 
me and a moment later adds that he 
meant the cleanliness of the air. High 
radiation levels can be felt as a metallic 
taste in one’s mouth. Whatever Niko 
felt in the air, I hope it wasn’t that. 
When the group is already about to 
leave Duga towards the next item on 
the programme, our tourism order is 
once again changed by our guide. He 
asks us for our attention and, standing 
right at the feet of Duga (less than 10 
kilometres away from the Reactor #4), 
sings a song for the zone. It’s impossible 
to say whether it is deliberate provoca-
tion or a sign of a genuine relationship 
with this place. Perhaps it is both.  



Ukryta głęboko w trudno dostępnej części 
indyjskiej prowincji Uttarkhand leży jedna 
z najbardziej spektakularnych dolin w Himalajach.

Tekst: Łukasz Tamkun  Fot.: Michał Kucewicz, Łukasz Tamkun

J
eszcze w XX wieku była znana 
tylko najbardziej wytrwałym 
joginom, poszukującym tu 
spokoju i mistycznych uniesień. 
Przez ludzi Zachodu odkryta 

zupełnym przypadkiem, przez zagubi-
oną angielską ekspedycję w 1931 roku. 
Podróżnicy, zachwyceni i zadziwieni tym, 
że w wysokich górach trafili na sielski 

K WIAT 
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najpierw dostać do Joshimath, które jest 
pośrodku niczego. Nie spotkaliśmy na 
szlaku nikogo, poza jedną pielgrzymującą 
kobietą, wnoszoną przez lokalnego góra-
la. Naprawdę twardy człowiek – wszedł 
tam szybciej od nas.

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

Po przedostaniu się przez przełęcz, 
nagle naszym oczom ukazuje się Dolina 
Kwiatów w całej swej okazałości, jak 
gdyby po otwarciu drzwi. Jesteśmy na wy-

zakątek nazwali ją Doliną Kwiatów.
Z Joshimath jest tutaj około 17 

kilometrów. To niedużo, ale nie zmienia 
to faktu, że jeśli chcemy cokolwiek zoba-
czyć, musimy wyruszyć wcześnie rano. 
W Himalajach można bowiem według 
monsunu ustawiać zegarki – punkt 14 
z nizin zaczynają nadciągać chmury 
i w ciągu kilkunastu minut widoczność 

spada do poziomu, który często staje się 
wręcz niebezpieczny, nie wspominając już 
o oglądaniu czegokolwiek. Musieliśmy 
być więc na miejscu przed południem. 

Trek nie należy do najbardziej 
wymagających. Od czasu pierwszych 
odkrywców sporo się tu zmieniło. Dolina 
kwiatów nie jest bardzo popularna wśród 
turystów, również dlatego, że trzeba się 

W Himalajach 
można bowiem 

według monsunu 
ustawiać zegarki 

– punkt 14 
z nizin zaczynają 

nadciągać 
chmury i w ciągu 
kilkunastu minut 

widoczność spada 
do poziomu, 
który często 

staje się wręcz 
niebezpieczny, 

nie wspominając 
już o oglądaniu 
czegokolwiek.

fot.: commons.wikimedia.org
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sokości około trzech i pół metrów, gdzie 
spodziewalibyśmy się, że będą gołe skały 
i lód. Zamiast tego mamy dywan kwiatów 
i monumentalne szczyty wokół, wznoszą-
ce się jeszcze wyżej, bo sięgające niemal 
ośmiu tysięcy metrów. Zieleń jest głęboka 
i nasycona mimo jesieni, przechodząca 
w róż i biel. Oczywiście dzięki kwiatom. 

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

Różnorodność kwiatów zachwyca, 
bledną przy niej nawet ogrody bota-
niczne. Są w dolinie rejony, w których 
dominuje ten czy inny gatunek, co łatwo 
rozpoznać po tym, jaki kolor wybija 
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się z zieleni. Nasz osobisty ranking to: 
najwięcej różu, który jednak nieco tylko 
prowadzi z bielą, zostawiając błękit na 
mocnym, trzecim miejscu. Kształty są nie 
mniej zróżnicowane – od czegoś, co wy-
gląda jak nasz pospolity, polski kaczeniec 
(choć we wszystkich możliwych kolorach) 
aż po wyjątkowo fantazyjne storczyki. Są 
miejsca, gdzie na metrze kwadratowym 
rośnie przynajmniej kilkanaście gatun-
ków kwiatów, prężąc się jakby walczyły 
o naszą uwagę. Niestety pewnie bardziej 
zainteresowane były owadami.

Na chwilę zdejmując wzrok z kwiatów 
rozejrzeliśmy się wokół i okazało się, że 
dolinę zamieszkują nie tylko storczyki 
i motyle. Jako ignoranci nie byliśmy 
w stanie docenić tego, że sympatyczna 
koza patrząca na nas z góry to mógł 
być nachur – rzadki gatunek górskiego 
ssaka. A może był to tar? W każdym ra-
zie oba te gatunki zwierząt, które trudno 
spotkać gdzie indziej, tutaj żyją sobie 

w całkiem dużych liczbach. Niestety, 
nie dane nam było zobaczyć najsławniej-
szego ze zwierząt, które zamieszkują to 
miejsce – śnieżnego leoparda.

Dolinę można przejść w czasie jednego 
dłuższego spaceru – ma mniej więcej 
osiem na dwa kilometry. W miarę, jak 
docieramy do jej końca, zaczynamy piąć 
się coraz bardziej, a gęsta roślinność 
ustępuje czemuś, co już bardziej kojarzy 
się nam z górami. Mimo, że staje się al-
pejsko, w dalszym ciągu kwiecie ściele się 
gęsto. Nadchodzi 14, także wiele więcej 
już nie zobaczymy, także czas mamy 
idealny. Dolina zakończona jest wielkim 
lodowcem, który pieczętuje wyjście i wy-
raźnie pokazuje, że dalej już nie mamy 
czego szukać.

Monsunowe chmury wlewają się już 
przez szczelinę w skałach, którą tutaj 
przybyliśmy. Rozpływają się łagodnie 
po dolinie, powoli otulając wszystko 
mgłą. Z początku po prostu buduje to 
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IN ENGLISH

THE FLOWER OF HIMALAYAS  

Hidden deep in the remote part of 
the Indian province Uttarkhand lies 
one of Himalaya’s most spectacular 

valleys.

Already in the 20th century the valley 
was known only to the most persistent 
yogins that were searching for tranquil-
lity and mystic experiences. People from 
the West discovered this area by accident 
during an expedition that lost its track 
in 1931. The travellers were absolutely 
enthralled to discover that deep in high 
mountains they have come across an idyllic 
place which they called the Flowers Valley.

mistyczną atmosferę, z czasem jednak 
gęstnieje i zaczyna poważnie ogra-
niczać widoczność. Na szczęście do 
tego momentu zdołaliśmy już dotrzeć 
do spokojnego wnętrza doliny i – po 
przejściu przez wejście (które stało się 
wyjściem) rozpoczęliśmy spokojny trek 
powrotny do Joshimath. Towarzyszy 
nam oczywiście ulewa. Trudno mi 
uwierzyć w to, że ktoś, kto podróżuje 
przez monsunowe Indie lubi, jak mu 
coś pada na głowę – deszcze są tam 
prawdziwą zmorą. Poza tym, zamiast 
soczystej zieleni w pełnym słońcu 
dostaliśmy ciemne, zimne i nieco 
niepokojące ostre krawędzie gór 
przy poplątanej roślinności. Sielanka 
zamieniła się w scenografię do horroru 
– a przecież to ta sama trasa. 



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

The trekking path is not the most 
demanding one. A lot of things have 
changed here since the time when the 
first visitors from the West arrived here. 

The Flowers Valley is not very popular 
among the tourists also because you 
have to first get to Joshimath which 
is right in the middle of nowhere. 
When walking we haven’t met anyone 
apart from one  woman-pilgrim who 
was being carried up by a local high-
lander. He was a real tough guy – he 
reached the valley quicker than us.

We quickly understood why the 
valley remained undiscovered for so 
long. After a short while of trekking 
we saw a huge wall of mountains that 
seemed impossible to climb and that 
definitely did not suggest that they were 
hiding among them a quite spacious 
valley. The peaceful easy path changed 
into a tiring climbing trail along the 
river that ran in a narrow saddle. This 
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narrow pass is the only way to get to 
the valley so you have to sweat your 
way through but the gratification 
is waiting just around the corner.

As we passed the saddle suddenly 
the Flower Valley grew in front of our 
eyes in all its beatify and magnificence, 
just as if someone opened the door in 
front of us and we looked in to see it. 
We are the height of ca. 3.500 m, where 
we’d expect just rocks and ice. Instead 
of that we see a carpet of flowers and 
monumental peaks around us that grow 
taller reaching up to 8.000 m. Although 
it is autumn the greenness is deep and 
rich, turning into light rose colour and 
white – thanks to the flowers of course. 

You can find thousands of flower spe-
cies here among which over 500 species 
grow only in this particular valley. So it 
is a real paradise for researchers ready to 
risk a lot in order to encounter the most 
unique sorts of flowers. Ready to even 
risk their life. For example Joan Margaret 
Legge, an English botanist who came 
here in 1939 and as one of the first West-

ern researchers wanted to explore the 
valley. She fell from the rock and died. 
Her grave together with the stone path 
that leads to it, remain the only traces of 
human interference in the virgin valley. 

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

and f lex as if they were fighting for 
our attention. Unfortunately they 
were most probably struggling for the 
attention of insects rather than us.

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

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

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

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

Wakacje zimą to nie oksymoron, a tym bardziej nie koniec 
świata dla tych, którzy nie spędzają ich w Afryce czy Dolomitach. 
Śnieg w innym wydaniu też ma swoje niewątpliwe atuty. I choć 
przyjemnie się na niego patrzy siedząc przy kominku, dopiero 
wychodząc na zewnątrz możemy się z nim naprawdę zmierzyć 
i go pokochać.

Tekst:  Kajetan Kusina, Łukasz Tamkun   

NA SANIACH POPRZEZ ŚNIEGI
Po pierwsze kulig, i to nie byle gdzie, bo 
na Kaszubach! Sanie, konie i rajd przez 
zaśnieżony las, najlepiej wieczorem z po-
chodnią w ręku. Ta rozrywka ma w sobie 
coś mistycznego, co pozwala poczuć się 
przez chwilę jak wielmożny Pan i władca. 
No i trzeba się rozgrzać. Ogniskiem, 
naturalnie, gorącą strawą i wszelkimi 
kulinarnymi uciechami. Kto wie, a może 
jeszcze gospodarz wyciągnie spod pazu-
chy jakiś trunek własnej produkcji?

BLIŻEJ NATURY
Można też spokojniej spędzać czas, np. 
w cichej i przytulnej agroturystyce, któ-
rych w Pomorskim jest naprawdę dużo. 
Oferują one odpoczynek blisko natury 
ale też kultury rdzennych mieszkańców 
tego terenu. Ciepłe, zdrowe i pożywne 
śniadanie przygotowane z lokalnych 
produktów, spacer po białym puchu 
w otoczeniu zwierząt raczących się 
smakołykami z paśników, a później 
gwar rozmów przy kominku z grzańcem 

w ręku. Czego chcieć więcej? Tylko 
dobrego towarzystwa z którym warto 
dzielić te niezapomniane chwile.

DLA AKTYWNYCH
Amatorzy aktywnego wypoczynku rów-
nież będą zadowoleni. Coraz popularniej-
szą formą rekreacji stają się wycieczki na 
nartach biegowych. Tras na Kaszubach 
jest wiele, każda z nich została wkompo-
nowana w urozmaicony krajobraz polo-
dowcowy, tak aby pokazać jak najwięcej 
ciekawych miejsc ale i odwiedzić kilka 
ciekawych atrakcji turystycznych. Rów-
nie ciekawa wydaje się opcja wykorzysta-
nia nadmorskiego położenia i wybrania 
się na bieg po plaży. Prosty szlak jest 
idealny dla początkujących, zamarznię-
te morze dostarczy niezapomnianych 
wrażeń, a dawka morskiego jodu doda 
nam tylko zdrowia. Narty biegowe bez 
problemu można wypożyczyć w jed-
nym z licznym punktów ze sprzętem 
zimowym, a po wysiłku warto rozgrzać 

KRÓLOWA ŚNIEGU
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BY SLEIGH THROUGH DEEP SNOW
First of all, sleigh rides. Organized in 
not just any place but in Kashubia! 
Sleighs, horses and rides through 
snowy forests, preferably in the evening 
with a torch in your hand. This pas-
time has something mystical about it. 
It makes you feel like an honourable 
lord and master for a moment. And 
then you have to warm up a bit. Over 
the fire, naturally, and with hot fare 
and other culinary pleasures. And who 
knows, perhaps the host will take out 
some home-made alcohol?

CLOSER TO NATURE
But you can choose also a quieter way of 
spending your time, for example in one 
of the many cosy agritourism farms in 
Pomorskie. They offer vacation close to 
nature and culture of the indigenous in-
habitants of this region. Healthy, hot and 
proper breakfasts made of local products, 
walks on the beautiful snow carpet among 
animals gorging themselves on delicacies 
found in feeding racks and lively conver-
sations by the fireplace with mulled wine. 
What more could you wish for? Probably 
only for good company you could share 
those unforgettable moments with.

FOR PHYSICALLY ACTIVE
Those who prefer active leisure can 
find something for themselves too. 
Cross-country skiing is becoming more 
and more popular. There are many trails 

in Kashubia, all of which lead through 
beautiful postglacial landscape that let 
you see as many interesting places as 
possible and visit several interesting tour-
ist attractions. Taking advantage of the 
location of the region, you can also go for 
a run along the beach. Straight routes are 
perfect for beginners, the frozen see will 
be a source of breathtaking views, and 
a dose of iodine will improve your health. 
Cross-country skis can be rented at one 
of many winter equipment rental points. 
After physical effort, it is worth warming 
oneself up in one of the numerous SPA 
resorts offered in Tricity. There are so 
many of them that we devoted a separate 
material to the topic.

PARADISE FOR NATURE LOVERS
There is no denying that it gets white 
in winter, but it does not mean it gets 
boring. Wdzydze Landscape Park still 
looks majestic. It is one of the most 
interesting places for nature observ-
ers in Poland. So it is no surprise 
that birdwatching enjoys such great 
popularity. After all, birds do not 
bother about winter. They do not 
even know that they are much more 
visible against the snow background. 
Wdzydze Landscape Park is home to 
more than a hundred and twenty bird 
species, many of which do not migrate 
to warmer climates. We do not have to 
either. There are lots of pursuits. You 
just have to get up from the couch. 

się w jednym z gabinetów SPA, których 
w Trójmieście jest naprawdę sporo. Tak 
wiele, że poświęciliśmy temu tematowi 
odrębny materiał.

RAJ DLA MIŁOŚNIKÓW NATURY
Nie da się ukryć, że jest biało, ale 
to wcale nie znaczy – monotonnie. 
Wdzydzki Park Krajobrazowy prezentuje 
się dumnie. To jeden z najciekawszych 
miejsc do obserwacji przyrody w Pol-
sce. Nie dziwi więc popularność tzw. 
birdwatchingu – ptaki bowiem wcale nie 
przejmują się zimą. Więcej nawet, zdaje 
się, że wiedzą, że na tle śniegu widać je 
dużo lepiej. Wdzydzki Park Krajobrazo-
wy jest domem dla ponad stu dwudziestu 
gatunków ptaków, z których spora część 
nie wylatuje zimą do ciepłych krajów. My 
też nie musimy. Jest co robić, wystarczy 
zejść z kanapy.  

IN ENGLISH

THE SNOW QUEEN

Winter holidays can be pleasant for 
not only those who spend them 

in Africa or the Dolomites. Snow in 
a different edition undoubtedly has 

its advantages too. And although 
we enjoy looking at it when we are 

sitting by the fireplace, it is only 
when we go out that we can truly 

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

IN ENGLISH

MACIEJ MALEŃCZUK  
& PSYCHODANCING  
– TĘCZOWA SWASTA
RELEASED BY SONY

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

AC/DC – ROCK OR BUST  
WYD. SONY

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

IN ENGLISH

AC/DC – ROCK OR BUST
RELEASED BY SONY

For a band that has been playing prac-
tically the same for several dozen years, 
the album – what do you know! – sounds 
quite fresh. It returns to the roots of 
blues and rock more clearly than its often 
pop predecessors. Despite their recent 
personnel problems, AC/DC seem inde-
structible. They are easily going to outlive 
even the slowly finishing Rolling Stones. 
Short pants clearly shave off a few years. 
And few things can revitalize as well as 
concerts with oxygen masks. A Christ-
mas present for son and dad.  

PIOTR METZ 

fot. Wojciech Duszenko

PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz

THE ART OF MCCARTNEY 
WYD. MYSTIC/XXX

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

IN ENGLISH

THE ART OF MCCARTNEY
RELEASED BY MYSTIC/XXX

Covering McCartney is a risky venture, 
if not doomed to failure from the very 
beginning. Especially when one reaches 
for a catalogue from the times of the Fab 
Four. Unless they are Bob Dylan or Willie 
Nelson. Because even Billy Joel (!) is only 
a worse shadow of the original. 34 songs 
on two albums are performed by probably 
the most award-winning and at the same 
time the most eclectic group of artists as 
different as Harry Connick Jr., Kiss and 
Perry Farrell. The most famous composi-
tions are icons of this music that are hardly 
improvable, but it is worth reaching deeper 
like for example Brian Wilson, who is still 
fairly creative (Wanderlust with choirs from 
the best times of the Beach Boys), and the 
effects are brilliant. There is a lot to choose 
from. A Christmas present for anyone.  
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PAŃSKI NOWY ALBUM NOSI CHY-
BA DOŚĆ DUŻO MÓWIĄCY TYTUŁ: 
„STALGIA”.
Stalgia powstała na zasadzie zaba-
wy słownej polegającej na tym, żeby 
zaprzeczyć nostalgii. Na tym polega ta 

POT WIERDZENIE 
I   Z A P R Z E C Z E N I E

Dla Jerzego Małka, jednego z najbardziej 
cenionych polskich trębaczy, jazz jest stalgiczny.

Tekst: Jakub Milszewski  Fot.: Jacek Poremba
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prowokacja, bo przecież takie słowo nie 
istnieje. Tytuły moich poprzednich płyt 
także miały taki przekaz podprogowy 
niosąc różne treści, czasem w jednym 
słowie, czasem w sformułowaniu („Air” 
„Bop-Beat” „Gift” „By Five” czy „Spirit 

of the Time”), a to dlatego, że muzyka 
jaką gram nie ma słów, a zatem stanowi 
totalną abstrakcję. W efekcie każde słowo 
jakie dodaję niejako prowokuje odbiorcę 
w kierunku konkretnego skojarzenia. 
Słowo stalgia wpadło mi trochę przy-

padkowo do głowy, kiedy słuchałem 
płyty Fatsa Navarro, legendy trąbki 
z lat 50-tych, rówieśnika Milesa Davisa, 
Kenny Dorhama, Dizzy'ego Gillespie... 
Fats nagrał taką płytę „Nostalgia”. 
Słuchałem jej i pomyślałem sobie „wcale 
nie brzmi nostalgicznie”. Stwierdziłem, 
że przedrostek „no-” jest zupełnie zbędny. 
Słowo stalgia wydało mi się idealne dla 
mnie jako muzyka jazzowego. Kojarzy się 
z konkretnymi odczuciami i niesie z sobą 
pewną głębszą refleksję.

CHCIAŁ PAN ZAPRZECZYĆ NOSTAL-
GII, CZYLI MUZYKA NA NOWEJ 
PŁYCIE NIE JEST NOSTALGICZNA? 
Tytuł jest poetycką formą zawarcia 
w jednym słowie wielu treści. Nostalgia 

POT WIERDZENIE 
I   Z A P R Z E C Z E N I E
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Tytuł jest poetycką 
formą zawarcia 

w jednym słowie 
wielu treści. 
Nostalgia to 

rodzaj uczucia 
tęsknoty za krajem, 

za znajomym 
miejscem. 

Podchodząc 
metaforycznie do 
tego słowa można 
by wygenerować 

ciąg myślowy, 
który doprowadzi 

do refleksji na 
temat improwizacji.



to rodzaj uczucia tęsknoty za krajem, 
za znajomym miejscem. Podchodząc 
metaforycznie do tego słowa można by 
wygenerować ciąg myślowy, który dopro-
wadzi do refleksji na temat improwizacji. 
Improwizacja w moim pojęciu polega 
na tym, że trzeba zapomnieć o tym 
wszystkim co dotychczas poznane. Nie 
mogę być nostalgiczny, muszę być ciągle 
twórczy, a więc stalgiczny. Paradoksalnie 
muzyka, którą gram, jest zdecydowanie 
nostalgiczna, silnie zakorzeniona w es-
tetyce bluesa, jazzu i gospel. Wszystkie 
utwory, które są na płycie, są w zasadzie 
konkretnymi melodiami, które powta-

rzają się, wprowadzają pewien rodzaj 
nastroju będącego przedłużeniem mojego 
widzenia i czucia otaczającej mnie rzeczy-
wistości. A zatem stalgia to koncepcja 
tworzenia, koncepcja improwizacji, 
a nostalgia to treść, istota definiującego 
moją osobę odczuwania.

IMPROWIZOWAĆ I NISZCZYĆ MOŻ-
NA WTEDY, GDY SIĘ MA SOLIDNE 
PODSTAWY TEORETYCZNE I DOBRZE 
OPANOWANY INSTRUMENT. UCZY 
PAN TEGO SWOICH STUDENTÓW NA 
GDAŃSKIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ?
No i wydało się.

TO CHYBA NIE BYŁA TAJEMNICA?
Jestem wykładowcą, a zatem przekazu-
ję moim studentom pewne spektrum 
możliwości. Pokazuję, co można zrobić 
z instrumentem podczas improwizacji 
zarówno pod kątem technicznym jak 
i wyrazowym. To co zrobią z tą wiedzą 
potem staje się już ich indywidualną 
drogą życiową. W moim przekonaniu 
muzyka stanowi formę przekazu treści 
ponadczasowych związanych z sensem 
życia. Zwykła codzienność, przeżywanie 
uczuć dobrych a także złych przekłada 
się w magiczny sposób na muzykę i jej 
ciężar. Jazz jest dla mnie najczystszą 
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formą przekazu tych treści, bo nie ma 
w nim żadnych barier. Jedynym ograni-
czeniem może być instrument, dlatego 
spędzam codziennie wiele godzin 
ćwicząc na instrumencie by móc wyjść 
ponad ograniczenia ciała i umysłu, 
starać się być ponad materią.

STUDENT, TAKA CARTA BLANCA, 
NIE MA Z TYM ŁATWIEJ? ON JESZ-
CZE NIE DO KOŃCA MA TE RAMY 
WPOJONE.
Czy dziecko może się wyrazić równie 
metaforycznie jak ktoś kto przeczytał 
1000 książek? Wątpię, ale może wyrazić 
prawdziwy ból istnienia jeśli jest głodne 
lub jeśli jest mu zimno. W muzyce którą 
kreuję i treściach jakie przekazuję studen-
tom chodzi o kształtowanie świadomości 
rozwoju życiowego, przez który przecho-
dzi artysta. Niektórzy moi studenci prze-
jawiają od samego początku wrodzone 
wyjątkowe predyspozycje do grania jazzu. 
To w dalszym rozwoju tylko pomaga, 
ponieważ muzyka jest jak podróż przez 
życie, pozwala wyrażać przeżycia, emocje 
w różnych jego momentach. Im więcej się 
wie, rozumie, tym więcej umiejętności się 

nabywa, tym większą paletę środków wy-
razu ma się do wykorzystania. Słuchanie 
a także tworzenie muzyki jest dla mnie 
formą interpretacji i zrozumienia jej tak, 
jakby się czytało poezję. 

JAZZMEN JAK WINO – IM STARSZY 
TYM LEPSZY?
Coś w tym jest. Choć wydaje mi się, że 
jeżeli ktoś ma tę iskrę to ujawnia się ona 
od razu. Stanowi ona formę nieoszlifo-
wanego diamentu.

JAZZMANOM TRUDNO SIĘ ZE SWO-
IMI NAGRANIAMI PRZEDRZEĆ DO 
MAINSTREAMU. PAŃSKI NOWY 
ALBUM UKAŻE SIĘ NAKŁADEM 
KAYAXU, CZYLI JEDNEJ Z WIODĄ-
CYCH WYTWÓRNI W POLSCE.
To coś niewiarygodnego, że Kayax 
zaproponował mi kontrakt płytowy. To 
świetna firma, robi dużo ciekawych rze-
czy, nietypowych, które poszerzają świa-
domość muzyczną słuchaczy w Polsce. 
Wydaje mi się, że ta sytuacja wydawnicza 
jest wynikiem nie tylko moich osią-
gnięć w jazzie i wieloletniej współpracy 
z ikonami tej muzyki takimi jak Michał 

Urbaniak, Wojtek Karolak, Zbigniew 
Namysłowski czy Zbigniew Wegehaupt, 
jest także efektem współpracy z Markiem 
Dyjakiem, a on jest bardzo ważną posta-
cią na polskiej scenie. Z Markiem udało 
się po wielu latach pracy stworzyć pewien 
specyficzny, odmienny rodzaj ekspresji 
muzycznej. Ta współpraca jest rozpozna-
walna w Polsce dla wielu ludzi, którzy 
niekoniecznie słuchają jazzu. Pokazuje 
także, że swoim stylem gry wykraczam 
poza ramy stylistyczne jazzu.

NA „STALGII” MOŻNA BĘDZIE 
ZNALEŹĆ JAKIEŚ NOWE DLA PANA 
INSPIRACJE?
Moja najnowsza płyta jest odzwiercie-
dleniem nieustającego procesu eksplo-
rowania nowych dziedzin w muzyce 
z jednoczesnym powracaniem do korzeni. 
Poprzednia płyta „Air” była bardziej 
„europejska”, na „Stalgii” słychać więcej 
bluesa. Zatoczyłem koło i wróciłem do 
tego, z czego kiedyś wyrosłem, myślenia 
bluesowego, funky i gospel. A to dlatego, 
że w czasie, w którym pisałem muzykę 
do nowego krążka, uświadomiłem sobie 
na nowo jak ważną rolę w moim życiu 
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stanowi miłość i nierozerwalna z nią 
tęsknota oraz ból, którą może wyrazić 
tylko blues. Inny jest też język muzyczny, 
nowocześniejszy, jest wyrazem łatwości 
w dostępie do rożnych estetyk muzycz-
nych, a wszystko dzięki globalizacji, 
która wpływa na współcześnie żyjących 
jazzmanów. Jazz nie jest już tak herme-
tyczny jak w dekadach poprzednich. 
Jest bardziej „stalgiczny”. Kiedyś żeby 
posłuchać muzyki nowoorleańskiej trzeba 
było płynąć statkiem dwa miesiące. Teraz 
wszystko jest na kliknięcie myszką. Choć 
tak naprawdę żeby pozostać w bezpośred-
nim kontakcie z muzyką jazzową trzeba 
pójść posłuchać jej na żywo. Poczuć tę 
muzykę, jej smak, a nawet zapach.

PRACUJE PAN NA CO DZIEŃ ZE 
ŚWIETNYMI MUZYKAMI. A PRZE-
CIEŻ JEST TAK, ŻE MUZYCY NA 
SIEBIE WPŁYWAJĄ KIEDY GRAJĄ 
RAZEM. INSPIRACJE MOGĄ BYĆ 
NAWET NIEUŚWIADOMIONE.
Nie ukrywam, że jestem szczęściarzem, 
bo począwszy od 1999 roku, jeszcze 
będąc na studiach, miałem okazję 
być zapraszanym przez legendy jazzu, 
nieżyjącego już niestety Jarka Śmietanę, 
do projektu z Garym Bartzem, słynnym 
saksofonistą, który grał z Milesem Davi-
sem... To był taki mój debiut, niesamo-
wite przeżycie, byłem przecież szcza-
wiem, który nie miał bladego pojęcia 
jeszcze o co chodzi. Miałem to szczęście 
i mam nadal, że zapraszają mnie do 
współpracy po dzień dzisiejszy dżentel-
meni, którzy mogliby być moimi ojcami, 
a nawet dziadkami. Uczyłem się i nadal 
uczę od nich nie tylko rzemiosła, bycia 
artystą na scenie i poza nią, ale także 
rozumienia sensu istnienia  niewiary-
godnej siły wypływającej z muzyki. To 
są moje inspiracje. 

IN ENGLISH

CONFIRMATION 
AND NEGATION

For Jerzy Małek, one of the most 
highly regarded Polish trumpeters, 

jazz is stalgic.

YOU GAVE YOUR NEW AL-
BUM A VERY MEANING-
FUL TITLE, STALGIA.
Stalgia was formed as a result of a word-
play – I wanted to negate the word 
“nostalgia”. This is what the provocation 
consists in because after all such a word 
does not exist. The titles of my previous 

albums were also examples of sublimi-
nal messaging. They conveyed various 
messages, sometimes in just one word 
and sometimes in larger expressions (Air, 
Bop-Beat, Gift, By Five or Spirit of the 
Time). This is because the music I play 
lacks words, which is why it is complete 
abstraction. As a result, every word I add 
somehow provokes recipients to think in 
a specific way and evokes specific associ-
ations. I came up with the world “stalgia” 
quite accidentally when I was listening to 
Fats Navarro, the legend of trumpet from 
the 50s, who was of the same age as Miles 
Davis, Kenny Dorham, Dizzy Gillespie... 
Fats recorded an album entitled Nostal-
gia. I was listening to it and thought “it 
doesn’t sound nostalgic at all”. I came 
to the conclusion that the prefix “no-” 
is completely useless. The word “stalgia” 
seemed perfect for me as a jazz musician. 
It has associations with specific feel-
ings and stimulates deeper reflection.

YOU WANTED TO NEGATE NOS-
TALGIA. SO THE MUSIC ON YOUR 
ALBUM IS NOT NOSTALGIC, RIGHT?
The title is a poetic way of conveying 
much content in one word. Nostalgia 
means yearning for one’s country and 
familiar places. When we approach 
this word in a metaphoric way, we face 
a chain of thinking that leads to reflec-
tion about improvisation. In my opinion, 
improvising consists in the need to forget 
about everything we have already experi-
enced. I cannot be nostalgic, I have to be 
creative all the time – I have to be stalgic. 
Paradoxically, my music is definitely nos-
talgic and deeply rooted in the aesthetics 
of blues, jazz and gospel. All songs on the 
album are in fact specific melodies that 
keep repeating and thus introduce a kind 
of atmosphere that reflects the way I see 
and feel the world around me. So stalgia 
is a concept of creation and improvisa-
tion, and nostalgia is the content, the 
essence that defines my way of feeling.

ONE CAN IMPROVISE AND DE-
STROY ONLY WHEN THEY HAVE 
A SOLID THEORETICAL BASIS AND 
WHEN THEY HAVE MASTERED 
THE INSTRUMENT. DO YOU TEACH 
THAT TO YOUR STUDENTS AT THE 
ACADEMY OF MUSIC IN GDANSK?
Now you know everything!

BUT IT WAS NOT A SECRET, WAS IT?
I am a lecturer so I tell my students about 
a broad spectrum of possibilities. I show 
them what they can do with the instru-

ment when they improvise as far as both 
the technical and the expressive issues 
are concerned. What they later do with 
this knowledge is their own path in life. 
It is my conviction that music is a way of 
expressing timeless content related to the 
sense of living. The everyday humdrum 
and good and also bad feelings we 
experience translate in a magical way into 
music and its weight. For me jazz is the 
purest form of expression that conveys 
such content because it does not contain 
any barriers. It is instruments that can 
impose limitations, which is why I spend 
many hours on rehearsals every day so 
that I can overcome my bodily and men-
tal limitations and be beyond the matter.

ISN’T IT EASIER FOR A STUDENT, 
WHO IS LIKE A TABULA RASA? HE 
IS NOT CONFINED THIS WAY YET.
Can children express themselves as 
metaphorically as someone who has read 
1000 books? I doubt it, but they can 
express true pain of existence when they 
are cold or hungry. The music I create 
and the things I tell my students are 
about shaping one’s awareness of the 
development every artist has to undergo 
in his or her life. Some of my students 
show natural, inborn and unique 
inclinations towards jazz since the very 
beginning. And this only helps in their 
further development because music is 
like a journey through life – it lets us 
express our experiences and feelings at 
various moments. The more you know 
and understand, the more skills you 
acquire and the broader the range of 
forms of expression you can use. When 
I create and listen to music, I interpret 
and understand it as if it was poetry.

IS A JAZZMAN LIKE WINE – 
THE OLDER THE BETTER?
There is something to it. Although 
I think that when someone has 
this spark, it is revealed right away. 
It is like un uncut diamond.

JAZZMEN FIND IT DIFFICULT TO 
FORCE THEIR WAY THROUGH 
TO THE MAINSTREAM WITH 
THEIR SONGS. AND YET YOUR 
ALBUM IS BEING RELEASED BY 
KAYAX, ONE OF THE LEADING 
RECORD LABELS IN POLAND.
It’s something unbelievable that Kayax 
offered me a record deal. It is a great 
company that does a lot of interesting, 
unique things which foster musical 
awareness in Poland. I guess that this 
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situation resulted not only from my 
achievements in jazz and many years 
of collaboration with such icons of this 
music as Michał Urbaniak, Wojtek 
Karolak, Zbigniew Namysłowski or 
Zbigniew Wegehaupt, but also from my 
cooperation with Marek Dyjak, who is 
a very important figure on the Polish 
scene. After many years, Marek and 
I have managed to create a different kind 
of musical expression. This cooperation 
is recognizable in Poland to many people 

who do not necessarily listen to jazz. 
It also shows that my music style goes 
beyond the stylistic confines of jazz.

DOES STALGIA INCLUDE ANY INSPI-
RATIONS THAT ARE NEW FOR YOU?
My latest album is a reflection of an on-
going process of exploring new fields in 
music and going back to the roots at the 
same time. The previous record, Air, was 
more “European”, and Stalgia contains 
more blues. I have circled over and come 

back to what I once grown 
up on – to blues, funky 
and gospel thinking. That’s 
because when I was writing 
music to the new album, 
I realized once again the huge 
role played by love and the 
suffering and longing that 
accompany it, which can be 
expressed only by blues. The 
music language is different 
too. It is more innovative and 
expresses the ease of access 
to various kinds of music 
aesthetics. And everything 
thanks to globalization, 
which influences contem-
porary jazzmen. Jazz is no 
longer as hermetic as it used 
to be in the past decades. 
It is more “stalgic”. There 
were times when someone 
who wanted to listen to New 
Orleans music had to travel 
by ship for two months. 
Now we have everything 
at a mouse click. But truth 
to be told, in order to stay 
in direct contact with jazz 
music, one has to listen to 
it live. Feel this music, its 
taste and even its smell.

YOU OFTEN WORK WITH 
EXCELLENT MUSICIANS, 
AND MUSICIANS IN-
FLUENCE EACH OTH-
ER WHEN THEY PLAY 
TOGETHER. YOU DO 
NOT EVEN HAVE TO 
BE AWARE OF THESE 
INSPIRATIONS.
I admit I am lucky because 
since 1999, when I was 
still a student, I have had 
opportunities to meet legends 
of jazz. I was invited for 
example by the unfortu-
nately late Jarek Śmietana to 
a project with Gary Bartz, 
a famous saxophonist who 

played with Miles Davis... This was my 
debut. An amazing experience because 
I was still a youngster who had no idea 
what it was all about. I was lucky and 
I still am to be invited to cooperation 
by gentlemen that could be my fathers 
or even grandfathers. They have been 
teaching me not only the craft itself and 
how to be an artist on and off the stage, 
but also how to understand the sense of 
existence of this incredible strength lying 
in music. These are my inspirations. 
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1. SAMSUNG GEAR
Od kiedy wśród producentów elektro-
niki pojawiła się moda na smart-zegarki 
przeczytałem chyba z pięćdziesiąt tekstów 
o tym, że są bez sensu. A zwłaszcza te 
Samsunga. Zakładałem więc Geara 
z mieszanymi uczuciami. Zmieszanie 
dość szybko ustąpiło. I to wcale nie dlate-
go, że jestem wielbicielem gadżetów. Nie 
rozumiem o co chodzi krytykom. Bo:

– Gear jest zegarkiem – pokazuje 
czas. Co więcej: można mu zmie-
niać wygląd tarczy. I jako zegarek 
nie jest specjalnie drogi. Oczywiście 
można kupić zegarek za 10 zło-
tych w Lidlu w promocji. Zresztą 
można nie kupować zegarka. Tego 
tekstu też można nie czytać. 

– Gear ma wbudowaną kamerę. 
Można nim zrobić zdjęcie, nakręcić 



krótki film, nagrać dźwięk. Dyskretnie. 
Dyskretniej niż telefonem. Że nikt 
normalny i uczciwy nie potrzebuje 
w dyskretnie fotografować? Absolutnie. 

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

– Gear wyświetla SMS-y, wia-
domości o nowych mejlach, twe-
etach, powiadomieniach z Facebo-
oka i wszystkich innych aplikacji, 
które się odzywają w smartfonie. 
Po co to? Po to, żeby nie wy-
ciągać telefonu z kieszeni. 

Gear premierę swoją miał ponad 
rok temu. Czyli, jak na Samsunga, to 
staroć. Teraz jest Gear 2. Lepszy. 
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2. SAMSUNG NOTE3
Żeby w pełni wykorzystać Geara, 
trzeba mieć Note3. Używam go już 
chwilę i mam wrażenie, że nie ogar-
nąłem nawet 30% jego możliwości. 
Ale jakoś z tym żyję. Wybitny wy-
świetlacz. Naprawdę niezły wygląd. 
Rok temu, po premierze, nabijano 
się ze sztucznej skóry, którą pokryty 
jest z tyłu. Że sztuczna. Gdyby była 
prawdziwa – płakali by nad cierpienia-
mi zwierząt, z których byłaby zdarta. 

3. AUDI A8 4,2 TDI
Gdyby więcej ludzi miało takie samo-
chody, to PKP Intercity zbankruto-
wałoby nawet nie kupując Pendolino. 
Jazda pociągiem byłaby całkowicie po-
zbawiona sensu. A8 jest wygodniejsze, 
szybsze i paliwo do niego jest tańsze niż 
bilety. Wbrew temu, co próbują nam 
wtłaczać w głowy kampanie telewizyj-
ne, istnieją samochody, którymi można 
jeździć szybko i bezpiecznie. Do takich 
aut należy A8. Do tego przy prędko-
ściach, za które na autostradzie w Pol-
sce można by stracić prawo jazdy, pali 
mniej niż niejeden oszczędny małolitra-
żowy samochodzik. Niesamowite auto. 

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

5. MERCEDES G550
Nie będę ukrywał, że zdarza mi się 
jeździć drogimi, dobrymi samochoda-



mi. Ale jak dobre te samochody by nie 
było to rzadko się zdarza, żeby były 
tak porządne jak Gelenda. Koncepcja 
tego auta jest tak stara jak ja. Produ-
kowany jest od 1979 roku. Wciąż ma 
zawiasy na zewnątrz drzwi, stalowe 
zderzaki o zamkniętym profilu i dyfry, 
które blokuje się samemu – nie robi 
tego za nas komputer. Ludzie, którzy 
go stworzyli, zasługują na pomnik. 
Choć właściwie ten pomnik już mają 
– nawet tych pomników tysiące, bo 
samochody są tak zrobione, że 30 
lat to dla nich żaden wiek. G550 do 
tego rozpędza się do setki w mniej 
niż 6 sekund. Jeżeli Mercedes kiedyś 
postanowi przestać Gelendę produko-
wać zorganizuję uliczne protesty.  

IN ENGLISH

  
FIVE GADGETS THAT MADE MY 

AUTUMN

Most Poles have read “Pan 
Samochodzik” (“Mister Automobile”), 

a series of novels by Zbigniew 
Nienacki. The author should burn in 

hell not only for the controversial Raz 
w roku w Skirolawkach or his support 
for Communism. He is also guilty of 

doing harm to all of us, his readers, as 
he described driving a car in a very 

evocative way.

1. SAMSUNG GEAR
Since the electronics industry was domi-
nated by the fashion for smartwatches, 
I’ve read fifty texts or so saying that 
they’re complete nonsense. Especially 

those made by Samsung. So I was put-
ting the Gear on with mixed feelings. 
But they soon left me. And it was not 
because I’m some kind of a gadget freak. 
I don’t really understand the problem 
critics have. Because:

– The Gear is a watch – it shows 
time. Moreover, you can change the 
look of its dial. And it isn’t particularly 
expensive for a watch. You can obvio-
usly buy yourself a watch on special 
offer for 3 euros in Lidl stores. Well, as 
a matter of fact, you don’t have to buy 
yourself a watch at all. You don’t have 
to read this text either. 

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

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

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

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

2. SAMSUNG NOTE3
To make the most of your Gear, you need 
a Note3. I’ve been using it for a while 

now and still have the impression that 
I haven’t understood 30% of its capa-
bilities. But I live with it somehow. An 
outstanding screen. It’s really good-lo-
oking. They were making fun of the 
artificial leather covering its back a year 
ago, after its premiere. Their problem was 
that it was artificial. If it was real, they’d 
cry over the suffering of animals being 
skinned for the cover. 

3. AUDI A8 4.2 TDI
If more people had cars like that, PKP 
Intercity would go bankrupt even if it 
hadn’t bought Pendolino trains. Travel-
ling by train would make no sense. The 
A8 is more comfortable and faster. And 
you pay less for the fuel it needs than for 
train tickets. Contrary to what TV cam-
paigns try to cram our heads with, there 
are cars you can drive fast and safely. The 
A8 is one of them. And what’s more, it 
uses up less fuel than many an economi-
cal subcompact car at speeds one could 
lose their driving licence for on Polish 
highways. An amazing car. 

4. HUSQVARNA 530BT
Do you hate it when your neighbours 
make noise with their garden equipment 
on Saturday mornings? Take revenge on 
them. I’d always thought that leaf blowers 
are absolutely senseless. Until I started the 
Husqvarna and it turned out that what 
had been taking me hours with a rake 
could be done in fifteen minutes. And it 
also turned out that the blower manages 
to tidy up not only leaves, but also dust. 
I and my neighbours were thinking 
whether it could handle driving a boat. 
I didn’t check. But you can still try.

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





międzynarodowej. Ponieważ wyniki 
sprzedażowe OMEGA Pilzno z roku 
na rok wykazują tendencję wzrostową, 
w przyszłości mogą zaowocować jeszcze 
lepszymi pozycjami w rankingach.

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

Oprócz umacniania pozycji na 
rynku logistycznym, firma konse-
kwentnie wspiera różnego rodzaju 
wydarzenia. W tym roku została 
sponsorem 6 Wyścigu Górskiego 
w Limanowej – Przełęcz pod Ostrą, 
Festiwalu Motoryzacyjnego. Wspar-
ła organizatorów i Ultramaratonu 
Podkarpackiego, w którym wystarto-
wało ponad 230 osób. Podobnie jak 
uczestnicy maratonu, firma nie zwalnia 
tempa i z determinacją dąży do celu. 
Aby usprawnić swoje działania, dba 
o sprawną komunikację wewnętrzną 
i rozwój swoich pracowników. Dlatego 
na początku toku ukazało się drugie 
wydanie magazynu OMEGA News. 

G RU PA O M E GA PI L Z N O 
PODSUMOWUJE ROK 2014

P
odkarpacka firma logistyczna 
z powodzeniem funkcjonuje od 
ponad 20 lat. Posiada dwa odd-
ziały w regionie: Podkarpacki 
Park Logistyczny w Pilznie 

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

W mijającym roku grupa wykonała 
krok naprzód praktycznie na każdej 
płaszczyźnie. Przede wszystkim umocni-
ła swoją pozycję operatora logistycznego, 
poszerzając powierzchnię Podkarpackie-
go Parku Logistycznego. Nowo otwarty, 
drugi magazyn w Podgrodziu to jedna 

z największych inwestycji w tej branży 
w regionie. Pierwszy, istniejący od kilku 
lat magazyn w Mokrzcu koło Dębicy ma 
powierzchnię liczącą 32 tysiące metrów 
kwadratowych, natomiast powierzchnia 
nowo otwartego to ponad 17, a docelo-
wo liczyć będzie aż 70 tysięcy. Dzięki 
nowoczesnym na skalę europejską 
magazynom, Grupa OMEGA Pilzno 
rozszerzyła wachlarz usług, zapewniając 
swoim klientom kompleksową obsługę 
na rynku TSL.

Działania firmy docenił Dziennik Ga-
zeta Prawna. W czerwcowym rankingu 
Grupa OMEGA Pilzno zajęła pozycję 
w ścisłej czołówce firm świadczących 
usługi logistyczne. To duże wyróżnienie 
i docenienie starań w celu stworzenia 
nowoczesnej firmy, liczącej się na arenie 

Ubiegły rok firma może zaliczyć do udanych. Poszerzyła swoje 
zaplecze magazynowe, wydała drugą edycję firmowego 
magazynu, a także wspierała ogólnopolskie oraz lokalne 
wydarzenia. Jak zawsze jednak – najważniejsi dla niej są klienci.

Tekst: Sylwia Gutowska    Fot. Archiwum OMEGA Pilzno
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about the plans and recent initiatives 
undertaken by the company.

Out of concern for the improvement of 
its employees’ skills and qualifications and 
development of their interests, it started 
a series of courses for women entitled 

“OMEGA with Personality” in autumn. 
The project included lectures given for ex-
ample by: Filip Rusin, the creative director 
and designer at Filip Rusin, Katarzyna 
Zielińska, a make-up artist, stylist and 
image coach, or Kinga Dudzińska, the 
chief sales director at Mary Kay.

In 2015, the company wants to aim its 
activities at developing relations with its 
established clients. Thanks to modern 
monitoring systems, it can quickly and 
effectively respond to any problematic 
situation and nip all problems in the bud. 
This is why the main New Year resolu-
tions of OMEGA Pilzno are proactivity 
and enhanced cooperation. 
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Czytelnicy mogą zapoznać się w nim 
z planami i najnowszymi przedsięwzię-
ciami realizowanymi przez firmę.

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

„OMEGA z Osobowością”, w ramach 
których wykłady prowadzili m.in. Filip 
Rusin – dyrektor kreatywny i projektant 
marki Filip Rusin; Katarzyna Zielińska 

– wizażystka, stylistka i coach wizerunku 
czy Kinga Dudzińska, główna dyrektor 
sprzedaży w Mary Kay.

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

IN ENGLISH

OMEGA PILZNO GROUP SUMS 
UP THE YEAR 2014 

The last year was definitely successful 
for the whole company. It developed 

its warehouse facilities, issued the 
second edition of its company maga-
zine and supported countrywide and 
local events. But, as always, clients are 

of the greatest importance.

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

Last year, the group made a step for-
ward in practically every sphere. First 
of all, it expanded the surface of the 
Podkarpackie Logistics Park and thus 

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

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

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

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

OMEGA PILZNO ITIS GODAWSKI & GODAWSKI SP. Z O.O.

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



Monolit Warszawa-Wesoła to firma podejmująca trudne wyzwania 
deweloperskie na rynku architektury mieszkaniowej, proponująca odważne 
rozwiązania dla bardzo świadomego i wymagającego klienta. Nie inaczej jest 
w przypadku staroanińskiej inwestycji Marysińska 12.

Tekst:  Łukasz Tamkun   Fot.: Archiwum Monolit Warszawa Wesoła    
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W I Ę C E J  N I Ż  A PA RTA MENT



J
ej architektura wyróżnia się na tle 
spokojnej, przedmiejskiej okolicy. 
Odważna, ale wyważona bryła 
reprezentuje to, czego spodziewal-
ibyśmy się po apartamentowcu 

klasy premium. Minimalistyczny, skan-
dynawski styl elewacji buduje atmosferę 
chłodnej elegancji, przełamaną elementa-
mi roślinnymi – bluszczem i trawnikami. 
Kamienne wykończenia podkreślają 
bezkompromisowe podejście do jakoś-
ci – próżno tutaj szukać tradycyjnych 
ozdobników w postaci zimnych alumin-

iowych ram czy taniego forniru. Front 
mówi wyraźnie, wręcz krzyczy: to nie jest 
zwykła mieszkaniówka, jakich wiele – 
tutaj jest coś więcej!

Tyle dla przechodniów – a mieszkańcy? 
Drugą stronę budynku charakteryzuje 
zaledwie lekko zasugerowana frontem 
przytulność, wręcz intymność. Zieleń, 
zamknięte, spokojne przestrzenie i nat-
uralne wykończenia pozostają spójne 
z resztą obiektu. To, co na zewnątrz 
buduje skandynawską elegancję, tutaj, 
dzięki kilku subtelnym zabiegom, sugeruje 

rzymskie ogrody; filary stają się kolum-
nami, chłodna biel staje się bielą ciepłą.

Nie inaczej rozegrano wnętrze, gdzie 
również króluje minimalizm, ale przede 
wszystkim – odważne podejście do zarządza-
nia przestrzenią. Zamiast tradycyjnego 
rozkładu pomieszczeń i tak już przestronne 
apartamenty zostały wyposażone w antresole 
i galerie, dzięki czemu sprawiają wrażenie 
ogromnych. Budzą skojarzenia raczej 
z amerykańskimi nadmorskimi rezydenc-
jami czy futurystycznymi włoskimi willami, 
co w wyszukany sposób podkreślono.
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Budynek jest oczywiście apartamen-
towcem, posiada jednak udogodnienia 
i atmosferę, którą zapewnić może 
tylko budownictwo jednorodzinne. 
Każdy lokal posiada swój własny taras 
oraz osobne zejście do ogródka, który 
dzięki temu staje się czymś spełniają-
cym funkcję przestrzeni wspólnej ale 
gwarantującej intymność i będącej 
kawałkiem „swojego” we wspólnocie.

Zaskakujące i świadome sięganie do 
różnych stylów przy zachowaniu spó-
jności wizualnej, odważne, w naszych 
warunkach wręcz awangardowe 
rozwiązania to cechy charakterystyczne 
Marysińskiej 12. Dodajmy do tego 
znakomitą lokalizację w Starym Aninie 
i mamy jedną z ciekawszych inwestycji 
mieszkaniowych w kraju nad Wisłą. 

Monolit Warszawa - Wesoła

tel:  +48 668 688 172
www: www.monolitwarszawa.com 
www.marysinska12.pl 

IN ENGLISH

  
MORE THAN APARTMENT 

Monolit Warszawa-Wesoła is 
a company taking on difficult 

property challenges on the residential 
architecture market and offering 
brave solutions for conscious and 

demanding clients. Marysińska 12 in 
Stary Anin is a perfect example of 

such investments.

Its architecture stands out against the 
peaceful, suburban neighbourhood. The 
brave but balanced body of the building 
represents everything we can expect from 
a premium-quality condo. The Scandi-
navian minimalist style of its elevation 
creates an atmosphere of classical elegance 
broken with plant motifs – ivy and lawns. 
Stone trimmings emphasize the uncom-
promising approach to quality; it is no use 
looking here for traditional decorations 
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in the form of cold aluminium frames or 
cheep veneer. The front says loudly that 
it is not some ordinary block of flats like 
many others – it offers a lot more!

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

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

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

Surprising and conscious references 
to various styles with visual cohesion 
maintained and brave or event avant-gar-
de (in our conditions) solutions make 
Marysińska 12 unique. Add its excellent 
location in Stary Anin to the list and you 
get one of the most interesting residential 
investments in Poland.  
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GÓRA KAMIEŃSK
To, kiedy stok zostanie otwarty, zależy 
od pogody, ale od początku grudnia 
trwa systematyczne naśnieżanie. Na 
narciarzy czeka kanapowa kolej lino-
wa oraz wyciągi talerzykowe. Główna 
trasa narciarska ma prawie 800 me-
trów długości. Stok jest oświetlony, 
zimą czynny do późnego wieczoru.

ŚCIEŻKI BIEGOWE
W tym roku wyznaczyliśmy w Łódzkiem 
16 nowych tras biegowych. Są atrak-
cyjnie zlokalizowane – w lasach i par-
kach krajobrazowych. Latem i jesienią 
biegały po nich całe rodziny startujące 
w biegach przełajowych. Zimą trasy 
służyć będą narciarzom biegowym.

KRAINA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Kraina świętego Mikołaja mieści się 
w Kołacinku (gmina Dosin), a w niej 
wiele atrakcji: Dom Świętego Miko-
łaja, Bajkowa Ścieżka, Mikołajowy 
wór pełen niespodzianek czy Młyn 
do mielenia złych postępków.

ŁÓDZKI SZLAK KONNY
Warto sprawdzić co dzieje się na 

szlaku, bo mimo zimy wiele ośrod-
ków ma ciekawe propozycje dla tu-
rystów. Zapraszają na ferie, zimowe 
obozy jeździeckie i kuligi, jak i na 
nocne wyprawy z pochodniami. 

TERMY UNIEJÓW
Baseny w Uniejowie ogrzewane podziem-
ną wodą termalną zapraszają o każdej po-
rze roku. Kąpiel w odkrytym basenie ze 
śniegiem wokół daje niezapomniane prze-
życia. Ośrodek ma dobrze przygotowaną 
bazę noclegową, a jego kierownictwo dba 
o jak najatrakcyjniejszą ofertę dla gości. 

IN ENGLISH

  

WINTER IN ŁÓDŹ VOIVODESHIP  
– COLD AND HOT  

Winter in Łódź Voivodeship can be 
fun for everyone. The region offers 

attractions for the active ones who can 
use for example the ski-slope with artificial 

snow in the centre of Poland, as well as 
hot-baths in the Uniejów Spa Resort. Łódź 
Region is also the land of the Santa Claus.

 
KAMIEŃSK MOUNTAIN 
The exact time at which the ski-slope will 
start operating this winter depends mainly 
on the weather but since the beginning 
of December the slop is being systemati-
cally covered with artificial snow. There 
is a special cable-way and a platter-lift for 
skiers. The main ski-route is almost 800 
metres long. The slope has artificial-lighting 
system and in the winter it is open until late 
night hours.

JOGGING PATHS 
This year we have created 16 new jogging 
paths in Łódź Voivodeship. Thez are 
located in very attractive areas – in forests 
and in landscape parks. In the summer and 
in autumn these paths were used by whole 
families that participated in trail running 
contests. In the winter these paths will be 
prepared for ski-runners.

THE LAND OF SANTA CLAUS
The Land of Santa Claus is located in 
Kołacink (Dosin commune), where many 
attractions are waiting for the visitors: the 
House of Santa Claus, the Fairytale Path, 
Santa Claus’s bag with presents or the Mill 
which grinds bad deeds.

ŁÓDZ HORSE-RIDING TRAIL
You should definitely check the offer of 
numerous tourist centres located along the 
Łódz Horse-riding Trail. The offer special 
attractions for winter-break, they organi-
se winter horse-riding camps and sleigh 
parties as well as night excursions with fire 
torches.

UNIEJÓW HOT-BATHS
The swimming pools in Uniejów are he-

ated by underwater therm-waters and they 
are open to visitors whole year round. Ta-
king a bath in the open-air hot swimming 
pool with snow lying around will definitely 
be an unforgettable experience. The resort 
has a well-prepared accommodation base 
and its managers make sure that the offer 
for the visitors remains attractive.  

Zima w Łódzkiem może być przyjemna dla każdego. Region oferuje 
zarówno atrakcje dla aktywnych – np. naśnieżany stok narciarski 
w centrum Polski, jak i gorące wody Termalne w Uniejowie. Swoją 
krainę ma tutaj także Święty Mikołaj.

Źródło:Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

ZIMA W ŁÓDZKIEM 
– NA ZIMNO I NA GORĄCO
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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

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 unusual 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. 

fot. Magdalena Pawlak

Z
araz zaraz, droga pani, bo czy 
to w święta nie można kawałka 
sernika? Takiego tradycyj-
nego od babci? A makowca? 
Drożdżowego? Normalnego! 

Na mące, z glutenem, a jakże, i z cukrem, 
i z lukrem nawet, i z bitą śmietaną? Ależ 
można! A w niektórych przypadkach 
nawet trzeba dla zachowania zdrowia 
psychicznego delikwenta konkretnego... 
Czyż nie? Gorzej jeśli stan owego ktosia 
tak ciężki, że jednak nie można…

Ale czy w związku z tym posypiemy 
głowy popiołem i będziemy płakać 
cichutko w kąciku? Nigdy!

I nie uwierzycie jeśli nie spróbujecie… 
Bowiem mam dla Was genialne praliny 
z…?! Prawdziwie czekoladowe, aroma-
tyczne, wykwintne, choć zrobione z… 
FASOLI! Zatem – bez cukru, nabiału, 
glutenu oraz, co najważniejsze, bez 
zbędnej chemii.

Przygotujcie je dla siebie w wersji 
z rumem (do pralinek! nie do konsump-

cji łączonej!), zaś dla dzieci – ze skórką 
pomarańczową. 

PRZEPIS
Składniki:
fasola adzuki – ugotowana na sypko/
półtwardo (2 szklanki)
daktyle bez pestek (1 i 1/2 szklanki daktyli)
kakao surowe/karob
skórka pomarańczowa eko
sezam pełny
wiórki kokosowe

Wykonanie:
Zmiel lub zmiksuj daktyle oraz fasolę na 
gładko – ilość dowolna – zachowując mniej 
więcej proporcje: 2 szklanki fasoli na 2 sz-
klanki daktyli (ilość daktyli zależy od Twoje-
go smaku – pełnią rolę słodzika). Dodaj kar-
ob i kakao – w sumie 3-4 łyżki (lub również 
wedle gustu – w wersji mniej lub bardziej 
czekoladowej). Dołóż do gładkiej masy 
trochę posiekanej skórki pomarańczowej. 
Ulep zgrabne pralinki i obtocz je w sezam-
ie lub/i wiórkach kokosowych. Podawaj 
schłodzone. Gotowe!

Tekst: Iwona Zasuwa

IN ENGLISH

CHRISTMAS DISPENSATION

Wait a minute, can’t I try at least a piece 
of cheese cake at Christmas? I mean 
traditional cake, made by my grandma. 
Or poppy-seed cake? Or our typical 
yeast-leavened cake? Made of flour, with 
gluten and, indeed, sugar or even icing 
and whipped cream? Of course you can! 
And in some cases you even have to so 
that you can protect your own and others’ 
mental health... Isn’t that right? But it’s 
getting worse when someone’s condition 
is so poor that they actually can’t...

Yet should they wear sackcloth and 
ashes and cry bitter tears silently? Never!

You won’t believe me unless you try... 
Because I offer you brilliant pralines 
made of...?! They are truly chocolate, 
aromatic and exquisite pralines despite 
the fact that they’re made of... BEANS! 
So – no sugar, eggs, dairy, gluten and – 
most of all – no chemicals.

Prepare them with rum (added to 
the pralines, not drunk separately!) for 
yourselves and with orange peel for 
your children. 

RECIPE
Ingredients:
2 cups hard-boiled adzuki beans
1 and 1/2 cup deseeded dates
raw cocoa/carob
eco orange peel
full sesame

desiccated coconut

Instructions:
Grind or mix dates and beans until smooth. 
You can use any amount but try to keep 
more or less the following proportions: 
2 cups of beans for 2 cups of dates (the 
amount of dates depends on your taste – 
they function as a sweetener). Add carob 
and cocoa – 3-4 spoons in total (or to taste 
depending on whether you want a more 
or less chocolate version). Add a bit of 
chopped orange peel. Form shapely pra-
lines and coat them with sesame and/or 
desiccated coconut. Serve chilled. Ready!

ŚWIĄTECZNA DYSPENSA
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Zdjęcia/Photo: Dominik Więcek
Modelki/Models: Dominika |AMQ| Klaudia |Eastern|
Makijaż/Make-up artist: Justyna Polska
Fryzury/Hair: Czarna Róża Art
Asystent fotografa/Photographer assistant: Magda Fuss
Projektanci/Designers: Karolina Scipniak, Klaudia Cichoń, 
Weronika Szynczewska, Shumik 100%.
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W
arsaw Whisky Fest 
Aged 1. Prestiżowa 
lokalizacja. New City. 
Najpierw były szklane 
drzwi. Potem śliczne 

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

Tekst: Grzegorz Kapla  Fot.: Warsaw Whisky Fest 2014
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panny w żółtych tiszertach zmierzyły 
mnie nieufnie. Czyżbym nie wyglądał na 
gościa, którego stać na zakup wejściówki? 
Przyznałem im w duchu miażdżącą rację 
i wyciągnąłem z kieszeni zaproszenie. 

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

i okolicznościowym kieliszkiem a także 
formularzem zgłoszeniowym do The 

Scotch Malt Whisky Society. Gdybym 
wstąpił, miałbym dostęp do wspaniałej 
i ciągle zmieniającej się kolekcji jed-
nosłodowej whisky. Postanowiłem na 
razie niczego nie podpisywać. Wystaw-
cy z całego świata, od Szkocji poprzez 
Indie i Tajwan do Wenezueli pokazali 
kilkaset markowych maltów. Zakręciło 
mi się w głowie więc pierwsze okrążenie 
zrobiłem, żeby choć trochę ogarnąć co 
i jak. Byłem oszołomiony całym tym 
bogactwem i poruszony myślą, że mogę 
spróbować każdej z tych whisky o jakich 
dotąd tylko czytałem, ale nie zrobię 
tego, bo po prostu nie dam rady. Wtedy 
dopadł mnie Zbigniew Zawistowski 
z agencji Stilnovisti i wyłuszczył sposób 
zarobkowania na inwestowaniu w dobra 
kolekcjonerskie. Otóż jeśli mam wolne 25 
tys. złotych, mogę za nie zakupić beczkę 
trunku, wysezonować ją bez wywożenia 
ze Szkocji i odsprzedać z zyskiem albo na 
przykład wypić z kolegami. Tyle, że jeśli 
wypiję, stracę podatek Belki, którego nie 
musiałbym zapłacić, gdybym odsprzeda-
wał beczkę z zyskiem. Podatku nie płacę, 
bo inwestowałem w dobra kolekcjonerskie. 
Ponieważ odsprzedaję na giełdzie, nie 
płacę akcyzy i nie boli mnie głowa o nic. 
No, chyba że sam wszystko wypiję, ale to 
przecież niemożliwe.

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

Wypiliśmy 15 letnią Clynelish, bo 
Stilnovisti ma własną markę i poczułem 
się lepiej. Spotkałem pana Przemysława 
z magazynu „Hotelarz”. Wyglądał bardzo 
elegancko. Wymieniliśmy kilka uwag na 
temat trunków i zobaczyliśmy jak po scho-
dach idzie Justyna Grzelak. Wyglądała 
oszałamiająco, a przecież musiała zaliczyć 
kilka nieprzespanych nocy. To właśnie 
ona razem z panem Jarosławem Bussem 
przygotowali tę niebywałą imprezę. 
Przedstawiłem jej pana Przemysława a ona 
przedstawiła nam osobiście Jarosława Bus-
sa. To jeden z najwybitniejszych autoryte-
tów w dziedzinie whisky.

– Dlaczego zorganizowaliśmy ten 
festiwal? – uśmiechnął się – Bo spożycie 
single maltów w Polsce wzrosło w ostat-
nim okresie o sto procent. To oznacza, że 
istnieje potrzeba poznawania tego świata. 
To pierwszy festiwal w Polsce przygotowa-
ny z takim rozmachem. Debiuty zawsze są 
trudne, więc nie mieliśmy pewności, jak 
wystawcy przyjmą ten pomysł. Niektó-

Warsaw Whisky Fest 2014



rzy wątpili, żeby w Warszawie w ciągu 
jednego dnia było choćby stu gości, bo 
na przykład w Budapeszcie na całym 
festiwalu było stu dwudziestu. Tymczasem 
u nas było ich tylko pierwszego ponad 
tysiąc! Wiedziałem, że tak będzie, bo 
bardzo starannie pracowaliśmy nad strona 
organizacyjną, nie zadbaliśmy żadnego 
z kanałów promocji, łącznie z Facebo-
okiem i Twitterem. 

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

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

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

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

cyjny. Dopisali do whisky niesamowicie 
nośną historię o odwadze, sile ducha, po-
czuciu wolności i lojalności. Wypromowali 

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

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

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

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

Wypiliśmy 15 
letnią Clynelish, 
bo Stilnovisti ma 

własną markę 
i poczułem się 

lepiej. Spotkałem 
pana Przemysława 

z magazynu 
„Hotelarz”. 

Wyglądał bardzo 
elegancko. 

Wymieniliśmy 
kilka uwag na 

temat trunków 
i zobaczyliśmy jak 
po schodach idzie 
Justyna Grzelak. 
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Posmutniałem. 
– Ale to jest niezłe – powiedział – Aber-

lour.To był znakomity wybór. 

IN ENGLISH

  

NIRVANA SHOULDN’T COME 
TOO FAST  

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

right direction..
 

Warsaw Whisky Fest Aged 1. A prestigious 
location. New City. First there was a glass 
door. And then beautiful ladies wearing 
yellow T-shirts eyed me up and down 

mistrustfully. Did I look like someone who 
couldn’t afford the pass? I bitterly thought 
they were right and took my invitation out 
of the pocket.

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

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

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

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

“Why have we organized this festival?” 
he smiled. “Because single malt con-
sumption in Poland has recently increased 

by one hundred percent. This means there’s 
a need to get to know this world. It is the 
first festival in Poland prepared on such 
a grand scale. Debuts are always difficult so 
we weren’t sure how exhibitors would treat 
this idea. Some doubted whether at least 
a hundred guests could gather in Warsaw 
within one day because there were for 
example only a hundred and twenty guests 
in Budapest during the whole festival. And 
it turned out that there were already more 
than a thousand guests on the first day! 
I knew it would be like that because we 
were working hard on the organizational 
issues and didn’t neglect any promotion 
channel, including Facebook and Twitter.”

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

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

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

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

marketing. They added an extremely 

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

When he was asked how to begin one’s 
adventure with whisky, Jarosław said that 
we could begin even with Port Ellen, but 
it has a very intensive flavour. And nirvana 
shouldn’t come too fast. We’d rather start 
with blends. They’re not as distinctive as 
single malts but help us learn and discover 
what we are really fond of.

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

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

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

Od lewej: autorytet w dziedzinie whisky – Charles Maclean i Jaroslaw Buss – wspolorganizator festiwalu

Loteria Stilnovisti od lewej: Sebastian Cybulski, 
Colin Hampden White Charles Maclean
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Ż Y C I E  Z A PA C H Y

cud ZIMOWY

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

na świąteczny koncert życzeń! 

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

RUDOLF,  
CZERWONONOSY  

RENIFER
Czy on też uwielbia zapach 

mandarynki i olejku z kwiatów gorzkiej 
pomarańczy?  

Giorgio Armani, Sì Intense,  
woda perfumowana,  

30 ml – 319 zł,  
nr 817969



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

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

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

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



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

DRIVING HOME  
FOR CHRISTMAS  

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

nr 801480

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

Ż Y C I E  Z A PA C H Y



ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS IS YOU  

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

50 ml – 329 zł, nr 803713

LIGHT THE 
NIGHT  

Zamknij oczy  
i delektuj się 

zapachem miodu  
i piwonii:  

Escada, Joyful,  
woda perfumowana,  

50 ml – 299 zł,  
nr 813668

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

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



Kompl
etny

zapach
Z A K U P Y

Pr
od
uk
ty
: C
ar
tie
r, 
Ch
lo
é,
 E
lie
 S
aa
b,
 E
st
ée
 La
ud
er
, G
io
rg
io
 A
rm
an
i, 
Th
ie
rr
y M
ug
le
r

  24/7 – Kupuj 
także online na 
www.douglas.pl 

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

OFERTA OBOWIĄZUJE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

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

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

ESTĒE LAUDER 
Zestaw Modern 
Muse: woda  

perfumowana,  
30 ml, perfumowany 

balsam do ciała,  
75 ml – 225 zł,  

nr 824055

GIORGIO 
ARMANI

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

nr 819538 

CHLOÉ 
Zestaw Love Story: woda 
perfumowana, 50 ml, 

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

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

Zasugeruj       
 św. Mikołajowi pachnący prezent,   

który powinien znaleźć się  pod c
hoinką

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

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

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

RYTUAŁ DLA URODY
Intensywnie odżywiający skórę działający 

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

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

serum, 7 ml  
– 349 zł, nr 816636

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

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

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

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

Prezenty, które uczynią ciebie i twoich  

najbliższych szczęśliwymi. Gwiaz
dy  

na kosmetycznym firmamencie.
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Inwestycje  
i Finanse

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

▶▶Utrzymywanie oddzielnych biur staje się bowiem zbyt kosztowne.

Dom maklerski  
wchłonę od zaraz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Cezary 
Stypułkowski, 
prezes mBanku

 

To strata maklerów 
na podstawowej 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tyle mln zł wyniósł 
obrót na GPW  

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

z wynikiem  
711 mln zł.

654
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Firmy  
i Rynki

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

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

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

Na rynku działa kilkadziesiąt tysięcy firm księgowych. 

Mimo to przedsiębiorcy skarżą się na jakość ich usług. 

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

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

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

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

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

Mimo utyskiwań na jakość usług or-
ganizacje zrzeszające księgowych nie 

„Przedsiębiorcy, 
którzy mają 

problemy  
z podmiotem 
księgowym  

w drobniejszych 
sprawach,  

po prostu go 
zmieniają”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firmy sieciowe:

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

Biura rachunkowe:

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

Banki:

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

Internet:

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

Na co zwrócić uwagę  
przy wyborze księgowego?

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

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

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

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

„Do dokumen-
tacji z każdego 

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

tkałam się  
z podobnym 

niedbalstwem”.



Technologie 

Taniejący i coraz bardziej 
zaawansowany sprzęt 
umożliwi komercyjne 
wdrożenie aeroponiki.

Bez gleby

Bez względu na 
sezon i porę rokuBez pestycydów

Mniejsze zużycie 
wody

Bez herbicydów

Większa wydajność 
upraw

Rośliny z powietrza

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

– dr Katarzyna 
Kowalczyk, SGGW 

➊ Przepuszczalna 
dzianina z mikrowłókien 
jest rozpinana na 
specjalnym pojemniku.

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

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

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

w powietrzu

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

wydajność się podwoiła.

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

która byłaby potrzebna do tradycyjnej 
uprawy.

 

Tyle sklepów 
spożywczych 

i warzywniaków 
w Chicago już 

sprzedaje liściaste 
warzywa 

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

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

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

Na polskich forach 
internetowych 

widać, że 
aeroponiczne 
metody upraw  

żywo interesują 
hodowców konopi 

indyjskich.

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

Ed Harwood był wcześniej 
wicedyrektorem komórki na-
ukowej przy Uniwersytecie 

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

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

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



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

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

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

Przygotowanie np. upra-
wy papryczki chili meto-
dą aeroponiczną pochłonie 
2–3 tys. zł – przyznaje Szu-
bert. – A sprzęt dostępny 
w sklepach w Polsce jest 
i kosztowny, i nie najwyż-
szej jakości – dodaje, tłuma-
cząc, dlaczego zdecydował 
się sam wytwarzać i sprze- Z

D
JĘ

C
IA

: K
A

R
O

L 
S

Z
U

B
E

R
T,

 M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 P
R

A
S

O
W

E

Technologie

dawać urządzenia do aeroponiki. Ale ba-
rier jest więcej. – W porównaniu z inny-
mi metodami uprawy roślin aeroponika 
jest najbardziej ryzykowną i wymagają-
cą – podkreśla dr Katarzyna Kowalczyk 
z SGGW. – Działanie urządzeń wtrysku-
jących pożywkę trzeba dostosować do 
gatunku i fazy rozwojowej roślin. Szcze-
gólnie istotne znaczenie ma jakość sto-
sowanej wody i nawozów. Bardzo waż-
na jest wysoka sprawność urządzeń do 

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

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

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

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

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

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

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

Rozpoczęcie 
hodowli 

w powietrzu  
nie jest tanie. 

A tutaj Unia nie 
dopłaci do hektara.
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Szacuje się, że nawet taka część dostaw świeżej 
słodkiej wody na świecie jest zużywana przez 
rolnictwo. Tu aeroponika oferuje ogromne 
oszczędności. 

%

W naszym kraju 
rośliny metodą 
aeroponiczną 

uprawiają 
w zasadzie tylko 

hobbyści 
i naukowcy.

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

—— Karol Szubert, 
Aeroponika.com
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Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Centrum obsługi podróży
Travel service center
Sprzedaż biletów lotniczych  
i ofert turystycznych
Ticket selling points
tel. +48 683 52 56
centrum@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32
e-mail: lodz@nationalcar.com.pl

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
z kierunku wschodniego E72
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65
z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
www.lotnisko.lodz.pl/dla-pasazeron/two-
je-prawa/obsluga-osob-niepelnosprawnych

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl

— 78 —

www.lotnisko.lodz.pl



— 79 —



www.lotnisko.lodz.pl

LOT: z Łodzi przez Monachium, 
www.latamzlodzi.pl
CENA:   Od 1900 zł
PRZEWOŹNIK: Adria Airways

PODRÓŻ
Do Nowego Jorku dostać się można z Łodzi 6 dni 
w tygodniu, korzystając z porannego połączenia 
o 6:45. Wylot z Monachium o 8:05, w NYC ląduje-

my o 12:30 czasu lokalnego. W obrębie portu 
lotniczego Newark International poruszać 
się można za darmo pociągami AirTrain. 
15-kilometrowa przejażdżka na Penn Station 
New York/Manhattan pociągami  NJ Transit, 
PATH, lub Amtrak to koszt ok. 13$ w jedną 
stronę (czas do 30 minut). 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
METRO
Poruszanie się w obrębie molocha, jakim 
jest Big Apple, to nie lada wyzwanie. 

Nieocenione jest w tym przypadku metro 
(Subway). To nie tylko podstawowy środek 
komunikacji nowojorczyków, ale również 
esencja wielkomiejskiego życia. Zaleca się 
więc jeździć nim jak najczęściej, chociaż 
siatka połączeń może przerazić. W oswoje-
niu pomogą mobilne aplikacje do plano-
wania podróży, np. EmbarkNYC. Nie jest 
wskazane korzystać z oficjalnej mapy metra 
jak z planu miasta – odległości są często 
mocno nieadekwatne (czytaj: zaniżone). 
Czasem lepiej jest się przesiąść na inną linię 
niż zafundować sobie długi spacer. Należy 
również zwrócić uwagę na różnice między 
stacjami (czarne kropki oznaczają stacje 
lokalne, białe – ekspresowe) i powtarzają-
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ce się nazwy (cztery przystanki o nazwie 
„14th street” na jednej linii mogą wprawić 
w konsternację). Nic nam nie pomoże 
również pamiętanie nazwy ostatniej stacji – 
w NYC najczęściej podawany jest kierunek 
jazdy: Downtown, Uptown, Inbound lub 
Outbound. Wymagana jest więc przyzwo-
ita orientacja w przestrzeni. W weekendy 
i święta niech nie zdziwią nas wszechobec-
ne remonty i związane z nim przymusowe 
przesiadki – takie sytuacje zdarzają się 
tutaj bardzo często. W kwestii biletów: 
nie doświadczymy dobrodziejstwa biletu 
całodziennego, bo takowego nie ma. Jedno-
razowy kosztuje 2,5$, dla bardziej oszczęd-
nych pozostaje kupno biletu tygodniowego 
(30$). Do podróży metrem niezbędna jest 

MetroCard – kosztuje dolara i dostępna jest 
na każdej większej stacji. Na bilecie jedno-
razowym teoretycznie można przejechać do 
półtorej godziny, ale w Nowym Jorku nikt 
tyle podobno nie spędza w metrze.

AUTOBUS
Poza autobusami przeznaczonymi dla tury-
stów,  m.in. tymi jadącymi na lotniska, najle-
piej się do tego środka komunikacji nie zbliżać. 
Brak nazw przystanków, tras do sprawdzenia 
we wnętrzu autobusu i postoje tylko na żąda-
nie (?) powinny nas wystarczająco zniechęcić.

TAXI
Nałogowe korzystanie z taksówek w Nowym 
Jorku może przyjezdnych nieco zdziwić: są 

drogie, trzeba na nie długo czekać, a póź-
niej liczyć się z tym, że staniemy w korku. 
W dodatku kierowcy, zwykle obcokrajowcy 
z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, często nie 
do końca orientują się w topografii. Warto 
pamiętać, że to dobry sposób na dostanie 
się na Manhattan – i w zasadzie tylko tam. 
Nigdy, przenigdy nie rezerwuje się taksówki 
z wyprzedzeniem, po prostu się na nią woła. 
Jeśli akurat zdarzyły się wam godziny poza 
traffic jam – można skorzystać dla poczucia 
samej atmosfery.

PIESZO
Wbrew pozorom w niektórych miejscach mia-
sta nogi swobodnie zastąpią nam jakąkolwiek 
komunikację. Najprzyjemniej zwiedzać w ten 
sposób Manhattan, gdzie równa siatka ulic 
nie pozwala się zgubić, zwłaszcza Central 
Park, SoHo i Chelsea. Odradza się za to 
poruszanie na piechotę po Brooklynie i Lower 
Manhattan, gdzie łatwo się zaplątać. Chyba, 
że takich uroków podróży szukacie. Wtedy 
odwiedźcie Brooklyn Heights, Dumbo 
i Williamsburg.

INNE
Przy okazji pobytu w NYC warto rozważyć 
jeszcze dwie opcje transportu: darmowy prom 
oraz rower, jednak tylko w przypadku, gdy 
przebywamy dłużej na Staten Island (jedyna 
odpowiednia infrastruktura dla dwóch kółek 
w obrębie całego miasta). Na marginesie 
warto wspomnieć również o kolejce górskiej 
między Manhattanem a Roosevelt Island. 
Jeśli ktoś ma bilety komunikacji miejskiej 
w obie strony, niech śmiało wsiada. Dobre 
widoki gwarantowane.      

GDZIE SPAĆ?
Na samym początku warto zaznaczyć: nocle-
gi w Wielkim Jabłku do najtańszych nie na-
leżą. Absolutnie nie opłaca się mieszkać ni-
gdzie poza zasięgiem sieci metra. Ci, którzy 
planują mieszkać za rzeką Hudson w New 
Jersey, muszą liczyć się z każdorazową opłatą 
za dojazd wynoszącą 14$ w obie strony i stra-
conym czasem. Wielbiciele couchsurfingu 
będą się musieli nieźle naszukać, bo opcji 
darmowych w Nowym Jorku praktycznie 
nie ma. Na krótki pobyt najlepiej wybrać 
coś za pomocą Hostelling International lub 
Hotwire. W tym drugim przypadku kupuje 
się miejsca hotelowe w ciemno, za to w do-
brej cenie. Dobre lokalizacje do krótkich 
pobytów to Midtown Manhattan, Central 
Park i Lower East Village. Do dłuższych 
przystanków poleca się korzystanie z Airbnb 
lub Craigslist, na których można wynająć 
pokój u autochtonów. Na obu serwisach na-
leży rozpocząć poszukiwania na długo przed 
wyjazdem, cierpliwie ponawiać zapytania 
i czekać. Najlepiej zatrzymać się w „kla-
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sycznych” dzielnicach, jak Brooklyn do 
Prospect Parku, Harlem, Washington 
Heights czy Queens do Guardii.

CO ZOBACZYĆ?
Z pewnością wszystkiego w Nowym Jorku 
zobaczyć się nie da, nawet jeśli zaplanowało 
się kilkumiesięczny pobyt. Warto być za 
to otwartym na wszystko, co zobaczy-
my po drodze. Do odhaczenia są liczne 
parki, zwłaszcza Prospect Park i Central 
Park, oraz liczne punkty widokowe, jak 
Top of the Rock czy panorama z mostu 
Brooklynskiego. Nie będą spać w NYC 
wielbiciele sztuki – bliskość takich miejsc 
jak MoMA czy Muzeum Historii Natural-
nej, ale również setek mniejszych galeryjek, 
przyprawi koneserów o szybsze bicie serc. 
Warto spojrzeć czasem w terminarz, dzięki 
temu zyskamy parę dolarów na wejściu. 
MoMA jest darmowa w piątki w godzi-
nach 16:00-20:00, trzeba się liczyć z limi-
tem wejść. Nie sposób też nie wybrać się na 
którąś ze sportowych imprez. Do wyboru 
jest w końcu koszykówka, hokej, football 
amerykański i baseball na światowym 
poziomie. Pomocna w zakupie biletów 
jest strona StubHub. Ważne: nie należy 
zwlekać z decyzją, bo bilety nie tanieją, a te 
najtańsze szybko znikają. W dotrzymaniu 
tempa rytmowi miasta pomoże strona 
NYCgo, gdzie dotrzemy do większości 
wydarzeń miejskich (widnieje tam m.in. 
pełna lista kiermaszów i parad).

DLACZEGO WARTO? 
Jeśli oglądaliście którykolwiek z filmów 
Woody’ego Allena, nie trzeba wam 
tłumaczyć dlaczego. Jeśli nie oglądali-
ście – z pewnością obejrzycie wszystkie 
po powrocie.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… NEW YORK?

FLIGHT: from Lodz via Munich, 
www.latamzlodzi.pl
FLIGHT COST: From 1900 PLN
AIRLINE: Adria Airways

THE TRAVEL
You can get to New York from Lodz 6 
days a week taking a morning flight at 
6:45. The plane leaves Munich at 8:05 
am and lands at NYC at 12:30 am local 
time. You can move around the Newark 
International Airport for free on AirTrain 
Newark trains. A one-way, 15-kilometre 
ride to Penn Station New York/Manhat-
tan aboard NJ Transit, PATH or Amtrak 
trains costs around $13 (up to 30 minutes).

CITY TRANSPORT 
SUBWAY
Getting around such a behemoth as the Big 
Apple is quite a challenge. Bt the New York 

City Subway rushes to your help. It is not 
only the basic means of transport for New 
Yorkers, but also the essence of big-city life. 
So it is recommended that everyone uses 
the subway as frequently as possible, altho-
ugh its map can be terrifying. But you can 
actually tame it thanks to travel planning 
mobile apps, like for example EmbarkNYC. 
It is not advisable to use the official subway 
map like a city map – the distances are 
often fairly inaccurate (or lowered, to put it 
simply). It is sometimes better to change for 
another line instead of treating yourself to 
a long walk. You should also pay attention 
to differences between stations (black dots 
stand for local stations and white ones for 
express stations) and repeating names (four 
stops by the same name “14th street” on 
one line might cause great consternation). 
Remembering the name of the last station 
is of no help either – the NYC Subway usu-
ally gives the direction only: Downtown, 
Uptown, Inbound or Outbound. So a good 
sense of orientation is a must. You should 
not be surprised at omnipresent repairs 
and related forced changes at weekends 
and on holidays – such situations happen 
quite often here. And as far as tickets are 
concerned – there is no such thing as a day 
ticket in NYC. A single ticket costs $2.5, 
and what remains for the more thrifty ones 
are only weekly tickets ($30). You need 
a MetroCard to travel by subway – it costs 
one dollar only and can be bought at each 

www.lotnisko.lodz.pl
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larger station. In theory, you can travel 
a maximum of 1.5 hour on a single ticket, 
but they say nobody spends so much time 
in the NYC subway.

BUSES
Apart from buses for tourists, including 
those running to the airport, you should 
better not approach this means of transport 
at all. The stops have no names, there are 
no route maps you could consult inside the 
bus and you can actually miss your stop as 
many of them are available on request only.

TAXI
Habitual taxi taking in New York can 
be of great surprise to all visitors: they 
are expensive, long to wait for and, once 
you already catch one, often get stuck 
in traffic jams. Moreover, taxi drivers, 
who are usually foreigners coming from 
the Middle or the Far East, do not 
always orientate themselves very well. 
It is worth remembering that taxis are 
a good choice to reach Manhattan, and 
actually only Manhattan. No one never 
books a cab in advance – you just call 
one. But if you are lucky to travel outsi-
de rush hour traffic, you can take a taxi 
to at least feel the atmosphere.

ON FOOT
Against all appearances, feet can easily 
replace any means of transport in many 
parts of the city. The most pleasant 
place to visit on foot is Manhattan (inc-
luding Central Park, SoHo and Chelsea 
in particular), where the street layout 
makes it almost impossible to become 
lost. Walking is not recommended in 
Brooklyn or Lower Manhattan, where 
you can quickly get confused. Unless 
this is the adventure you look for. If so, 
visit Brooklyn Heights, Dumbo and 
Williamsburg.

OTHER
When in NYC, you can also consider 
two other means of transport: a free ferry 
and a bicycle, but only when you stay on 
Staten Island a bit longer (which is the 
only place within the whole city offering 
good infrastructure for cyclists). One more 
thing worth a mention is the Roosevelt 
Island Tramway connecting Manhattan 
with Roosevelt Island. If you have public 
transport tickets, feel free to take a tram car. 
Magnificent views are guaranteed.       

WHERE TO SLEEP?
At the very beginning it should be em-
phasized that accommodation in the Big 
Apple is quite expensive. It is definitely not 

worth staying anywhere outside the subway 
reach. Those who plan to live beyond the 
Hudson river in New Jersey should take 
into account an everyday round-trip fare 
amounting to $14 and wasted time. Couch-
surfing lovers will have a hard nut to crack, 
too, because there are practically no free 
options in New York. If you plan a short 
stay only, you can find something with the 
help of Hostelling International or Hotwire. 
In the latter case, you make as if blind 
hotel reservations but at good prices. Good 
locations for short stays in NYC include 
Midtown Manhattan, Central Park and 
Lower East Village. And if you want to stay 
longer, you can use Airbnb or Craigslist to 
book a room from the locals. Regardless 
of the website you choose, you should start 
looking for a place to stay long before your 
journey, patiently repeat your inquiries and 
wait. Choose “classical” districts like Bro-
oklyn to Prospect Park, Harlem, Washing-
ton Heights or Queens to LaGuardia 

WHAT TO SEE?
You certainly cannot see everything 
New York offers, even if you plan to stay 
here for several months. So it is worth 
remaining open for everything you will 
see along the way. There are numerous 
parks you can drop in, especially Prospect 
Park and Central Park, and various beauty 
spots, for example Top of the Rock or the 
panorama from the Brooklyn Bridge. Art 
lovers will find NYC a fertile source of 
attractions as the city offers not only vario-
us museums, like MoMA or the Museum 
of Natural History, but also hundreds of 
smaller galleries. It is sometimes worth 
taking a look at their schedule to save se-
veral dollars on tickets. MoMA is free on 
Fridays between 4 pm and 8 pm, but you 
have to take into account the access limit. 

You also have to witness at least one sports 
event, choosing from among basketball, 
hockey, American football and basketball, 
all of which establish world standards 
in their fields. You can use the website 
StubHub to buy a ticket. But remember 
not to delay making your decision because 
tickets do not get cheaper, and the che-
apest ones disappear very quickly. NYCgo 
is another website that will help you keep 
pace with the city and inform you about 
most of the events organized in NYC 
(including for example a full list of all fairs 
and parades).

WHY IS IT WORTH TO VISIT? 
If you have ever seen one of Woody Allen’s 
movies, you need no explanation. And if 
you haven’t, you will certainly watch all of 
them when you come back.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 10:50 12:40 JP497 CRJ700 Adria
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... od 22.12 do 05.01 14:05 16:05 FR1979 B738 Ryanair
..3..6.  29.10.2014 - 28.03.20151 14:10 16:10 FR1979 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2.4.6. 28.10.2014 - 28.03.2015 10:50 12:20 FR1625 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1.345.7 26.10.2014 - 27.03.20152 16:05 17:35 FR2469 B738 Ryanair
.2..... 28.10.2014 - 04.11.2014 10:10 11:40 FR2469 B738 Ryanair
.2..... od 23.12 do 06.01 20:45 22:15 FR2469 B738 Ryanair
.....6. od 20.12 do 03.01 11:50 13:20 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)
12345.7 30.09.2014 - 27.03.20153 10:35 11:55 LH6913 JP152 Adria
123456. 29.03.2015 - 30.10.2015 06:45 08:05 JP152 CRJ700 Adria
12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 15:40 17:00 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — OSLO RYGGE (RYG)
..3...7 od 29.03.2015 16:15 18:05 FR8228 B738 Ryanair

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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 AMSTERDAM (AMS) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) 

12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria
DUBLIN (DUB) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)

1...... od 22.12 do 05.01 10:10 13:40 FR1978 B738 Ryanair
..3... 24.12 09:55 13:25 FR1978 B738 Ryanair

..3..6.  29.10.2014 - 28.03.20151 10:15 13:45 FR1978 B738 Ryanair
EAST MIDLANDS (EMA) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)

.2.4.6. 28.10.2014 - 28.03.2015 07:00 10:25 FR1624 B738 Ryanair
 LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)

1.345.7 26.10.2014 - 27.03.20152 12:55 15:40 FR2468 B738 Ryanair
.2..... 28.10.2014 - 04.11.2014 06:35 09:45 FR2468 B738 Ryanair
.2..... od 23.12 do 06.01 17:10 20:20 FR2468 B738 Ryanair
..3.... 24.12 06:10 09:20 FR2468 B738 Ryanair
.....6. od 20.12 do 03.01 08:15 11:25 FR2468 B738 Ryanair

MONACHIUM (MUC) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)
12..5.. 26.10.2014 - 27.03.20153 08:35 09:55 JP153 LH6912 Adria
..34..7 30.09.2014 - 27.03.20153 08:45 10:05 JP153 LH6912 Adria

123456. 29.03.2015 - 30.10.2015 09:00 10:20 JP153 CRJ700 Adria
12345.7 29.03.2015 - 30.10.2015 19:15 20:35 JP176 CRJ700 Adria

OSLO RYGGE (RYG) — ŁÓDŹ / LODZ (LCJ)
..3...7 od 29.03.2015 14:00 15:50 FR8223 B738 Ryanair

1 z wyj. 21.12 - 26.12,
2 z wyj. 23, 24, 25 gru;
3  Adria Airways / Lufthansa codeshare

1  z wyj. 21.12 - 26.12,
2 z wyj. 23, 24, 25 gru,
3  Adria Airways / Lufthansa codeshare






