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The Dumplings, młody zespół  
z Zabrza, tworzą Justyna Święs  
i Kuba Karaś. Ona ma 16 lat, on 18. 
Ona śpiewa, on tworzy muzykę. 
Znają się krótko, ale rozumieją się 
bez słów.

MUZYKA 
= SZCZĘŚCIE

Tekst: Katarzyna Szewczyk
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The Dumplings tworzą Justyna Święs 
i Kuba Karaś. W lutym 2014 roku 

zespół podpisał kontrakt wydawniczy 
z wytwórnią Warner Music Poland. Justyna 

i Kuba zostali zaproszeni na dwa duże 
wydarzenia: Open'er Festival (lipiec 2014), 
a także The Great Escape w Brighton (UK) 
– ważny europejski festiwal odkrywający 
młode talenty, na którym 10 maja zagrają 

dwa koncerty. W najbliższym czasie 
utwór „Słodko-słony cios”, pochodzący 

z debiutanckiego albumu, który ukaże się 
nakładem Warner Music Poland, pojawi 

się na składance „Dont't Panic! We're 
From Poland”.
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Jak to się wszystko zaczęło? 
Justyna Święs: Zaczęło się na konkursie 
piosenki angielskiej w jednej ze szkół, na 
którym występowaliśmy oddzielnie, ja 
śpiewałam, a Kuba akompaniował koledze. 
Czekając na swoją kolej zaczęliśmy ze sobą 
rozmawiać, zeszło na tematy muzyczne. 
Kuba zobaczył na moim telefonie tapetę 
z Yannem Tiersenem, okazało się, że mamy 
wspólne zainteresowania. Postanowiliśmy 
skowerować razem piosenkę Soko, do 
czego z resztą jeszcze nie doszło, ale to był 
nasz pierwszy wspólny plan.

A co sprawiło, że jeszcze przed na-
graniem płyty udało wam się zyskać 
popularność?
JŚ: Wydaje mi się, że dużo dał nam 
wywiad w kawalerce Łukasza Jakóbiaka 
(videoblog „20m2 Łukasza” – przyp. KS). 
To był pierwszy wywiad, jakiego udzieli-
liśmy i od tego wszystko się tak naprawdę 
zaczęło.

Jak on was zauważył?
Kuba Karaś: Na długo przed tym umiesz-
czaliśmy nasze kawałki w Internecie, 
słuchali ich głównie nasi znajomi z okolic 
Zabrza i Katowic. To wywołało taką reak-
cję łańcuchową, ludzie pokazywali te utwo-
ry innym. Wtedy powstał pomysł, żeby 
napisać do Łukasza, ale to było całkowicie 
spontaniczne i absolutnie nie spodziewałem 
się takiego obrotu sprawy.

Były jakieś dyskusje na temat tego, 
w jakim kierunku chcecie pójść?
KK: Wtedy jeszcze nie. Wiedzieliśmy, że 
chcemy ze sobą grać, ale wówczas sytu-
acja się dopiero klarowała. Zaczęliśmy od 
muzyki akustycznej, Justyna śpiewała, ja 
jej akompaniowałem na gitarze. Wszyst-
ko rozbudowało się do szeroko pojętej 
elektroniki.

Jak byście w takim razie określili swoją 
muzykę teraz?
KK: Nie chcemy tego szufladkować, 
przypisywać do konkretnego gatunku. 
My jesteśmy od robienia muzyki, a nie jej 
określania.

Wydawałoby się, że w waszym wieku 
nie śpiewa się o „głębokich” sprawach, 
a w waszej muzyce czuć pewien niepo-

śmy, to jest chyba coś, co pojawia się samo. 
My raczej skupiamy się na muzyce, niż na 
tym, żeby przyniosła nam ona sławę czy 
pieniądze. Na pewno nigdy nie pójdziemy 
na układ, że ktoś napisze nam teksty czy 
muzykę, a my ją tylko nagramy. Wtedy 
to już by nie było nasze. Podobnie nigdy 
nie wzięlibyśmy udziału w żadnym talent 
show, tam nie liczą się tak naprawdę wa-
lory artystyczne, a widowisko. To nie jest 
naszym zdaniem odpowiednia droga do 
zrobienia kariery. ■

EN

 
MUSIC = HAPPINESS

 
The Dumplings, a young 

band from Zabrze is created 
by Justyna Święs and Kuba 
Karaś. She’s 16 and he’s 18. 

She sings and he makes 
the music. They know each 
other for a short time, but 

they understand each other 
without words. 

How did it all start?
Justyna Święs: It started during the 
English song contest in one of the schools 
where we performed concerts separately, 
I was singing and Kuba was accompanying 
his friend. When waiting for our turns, we 
started talking and it finally ended on the 
music topics. Kuba saw a wallpaper with 
Yann Tiersen on my phone and it turned 
out that we have common interests. So 
we decided to cover together the song of 
Soko, which actually did not happen yet, 
but it was our first common plan.

And what made you famous  
even before recording an album?
JŚ: It seems to me that an interview in the 
one-room flat of Łukasz Jakóbiak (vide-
oblog 20m2 of Łukasz – note by KS) gave 
us a lot. It was the first interview which 
we gave and it was the moment everything 
started for real. 

How did he notice you?
Kuba Karaś: Long before it, we posted 
our pieces on the internet and mainly our 
friends from the vicinity of Zabrze and 

kój i ból. Skąd to się to bierze?
JŚ: Z nas! Piszemy o tym, co mamy w gło-
wach i sercach. Ciężko powiedzieć, skąd to 
się w nas bierze, to po prostu jest.

Nie ukrywam, że wasze teksty są 
momentami trochę niezrozumiałe, 
dziwne czy skomplikowane. O czym 
jest wasza muzyka?
KK: Generalnie każda piosenka jest inna, 
o każdej można bardzo długo opowia-
dać, więc ciężko jest odpowiedzieć na to 
pytanie. Staramy się nie opisywać proble-
mów wprost, a raczej ukrywać je pod jakąś 
warstwą przenośni i symboliki.

Tworzycie we dwoje. Wywoływało to 
między Wami jakieś nieporozumienia?
JŚ: Jeśli chodzi o muzykę, w ogóle się nie 
kłócimy. Niekiedy pojawiają się jakieś 
dyskusje w stylu „To powinno brzmieć 
tak, a nie inaczej”, ale zawsze uda nam się 
osiągnąć kompromis. Ale nigdy nie jest tak, 
że mamy kompletnie różne wizje i nie da 
się tego pogodzić. Jak zaczynamy się o coś 
spierać, momentalnie to przechodzi.

Odczuwacie już popularność?
JŚ: Na pewno robimy więcej rzeczy 
związanych z muzyką, zaczęliśmy dużo 
więcej koncertować, praktycznie cały czas 
wszystko kręci się wokół tego. Zdarza się, 
że podchodzą do nas ludzie na ulicy, to są 
zawsze bardzo miłe spotkania, dają nam 
dużego kopa do pracy.

Zrobiło się o was bardzo głośno w bar-
dzo krótkim czasie. Media spekulują, 
że czeka was coś wielkiego. Nie jest to 
trochę przerażające?
JŚ: Nas to tylko cieszy!
KK: Nie można spekulować w ten sposób, 
że „Czeka was coś wielkiego, więc trzeba 
się bać”. W tej chwili, w ciągu trzech 
miesięcy, nasze życia obróciły się o 180 
stopni. Trzeba zaznaczyć, że kierunek, jaki 
to obrało, jest niesamowity, tego właśnie 
chcieliśmy. Są czasami myśli, które wzbu-
dzają w nas swego rodzaju strach, ale raczej 
nie ma sensu się tym przejmować, trzeba 
poczekać, co przyniesie życie.

Ile jesteście w stanie  
poświęcić dla sławy?
KK: Nigdy się nad tym nie zastanawiali-
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Katowice listened to them. It caused some 
kind of chain reaction, people started 
showing the pieces to other people. Then, 
the idea came up to write a message to 
Łukasz, but it was totally spontaneous and 
we didn’t expect this kind of result at all. 

Were there some kind of discussions 
concerning what direction you would 
to choose?
KK: Not at that moment. We knew that 
we want to play together, but then the 
situation was already beginning to become 
clear. We started with acoustic music, 
Justyna was singing and I was accompa-
nying her on the guitar. And everything 
developed into broadly understood elec-
tronic music. 

So how would you  
describe your music now?
KK: We don’t want to label it and assign 
it into some particular genre. We are mak-
ing music and not describing it. 

It could seem that at your age, people 
do not sing about deep matters, but 
we can feel some kind of anxiety and 
pain in your music. Where does it 
come from?

ahead, but conceal them under a layer of 
metaphors and symbols. 

You both create. Did this fact cause 
some kind of misunderstandings 
between your both?
JŚ: When it comes to music, we do not ar-
gue at all. Sometimes, there are some kind 
of discussions like “It should sound this 
way, not that way”, but we always manage 
to achieve the compromise. But it is never 
like that we both have completely opposite 
visions and we are not able to bring them 

JŚ: From inside of us! We write about 
things we have in our minds and hearts. 
It’s difficult to say where it comes from, 
but it simply is there in us. 

I don’t conceal that your lyrics are 
sometimes a bit incomprehensible, 
strange or complicated. What is your 
music about?
KK: Generally, each song is different, we 
could talk much about each of them, and 
so it’s difficult to answer this questions. 
We try not to talk about problems straight 

 Jeśli chodzi 
o muzykę, 

w ogóle się nie 
kłócimy. Niekiedy 

pojawiają się 
jakieś dyskusje 

w stylu „To 
powinno brzmieć 
tak, a nie inaczej”, 

ale zawsze uda 
nam się osiągnąć 

kompromis.”

fot.: Jakub Rybicki
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together. When we start arguing about 
something, it passes away immediately. 

Do you already feel popularity?
JŚ: certainly, we do more things connected 
with music, we started to give much more 
concerts, almost all the time is connected 
with it. It happens so that some people 
come up to us on the street and they are 
always very friendly, and those meetings 
give us a lot of power to work. 

You became very famous in a very 
short period of time. Media speculate 
that something big is waiting for you. 
Isn’t it a bit scary?
JŚ: We are glad because of it!
KK: We cannot speculate in the way that 
“Something big is waiting for us, so we 
must be afraid of it”. In this moment, 
during three months, our lives turned in 
180 degrees. It should be stressed that the 
direction it has is extraordinary and this 
is what we wanted. Sometimes, there are 
thoughts which evoke some kind of fear in 
us, but we shouldn’t pay much attention to 
it, we should wait to see what life will bring. 

How much are you  
able to sacrifice for fame?
KK: We have never thought about it, prob-
ably, that’s the thing that should appear on 
its own. We focus on music rather than on 
the fact it should bring us fame and money. 
We would never have a deal that someone 
would wrote lyrics or music for us and we 
will only play it for sure. Then, it would 
not be truly ours. Similarly, we would never 
take part in any talent show, since they 
are not about artistic values, but about the 
show. It is not our way to make career, in 
our opinion. ■

When it comes to 
music, we do not argue 

at all. Sometimes, 
there are some kind 
of discussions like 

“It should sound 
this way, not that 

way”, but we always 
manage to achieve the 

compromise.
The Dumplings are created by Justyna 

Święs and Kuba Karaś. In February 
20014, the band signed a contract with 
Warner Music Poland record company. 
Justyna and Kuba were invited for two 
big events: Open’er Festival (July 2014) 

as well as The Great Escape in Brighton, 
United Kingdom, an important Europe-
an festival discovering young talents, 

during which they will give two concerts 
on 10th May. In the nearest future, the 
song, Słodko-słony cios, coming from 
the debut album, which will appear un-
der the edition of Warner Music Poland, 
will be put on the medley album, Don’t 

Panic! We’re from Poland. ■ 

fot.: Zuzanna Golas
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fot.: Zuzanna Golas
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Ukryta wśród kaukaskich szczytów 
Mestia to miejsce niezwykłe. Do niedawna 
zapomniana wioska, która ostatnimi czasy 
staję się jednym z najpopularniejszych 
miejsc w Gruzji. Sama jednak chyba nie 
zamierza się z tego powodu zmienić.

Mestia, 
w cieniu dawnej  
i przyszłej chwały

tekst: Kajetan Kusina

i narty. Coraz więcej ludzi przybywa tam 
by podziwiać widok pięknych i surowych 
gór, gdzie jeszcze nie zawitała masowa 
turystyka, która zaczęła przekształcać 
okolice pod swoje widzimisię. Możliwe, 
że kiedyś to się zmieni, jednak na razie nic 
nie wskazuje na to, by stary porządek miał 
zostać prędko zachwiany. 

TROCHĘ GRUZIŃSKIEJ  
GOŚCINNOŚCI
W Mestii mieszkamy u rodziny Margiani, 
która udostępnia pokoje w swoim domu. 
Takie domy gościnne są bardzo popular-
ne w całej Gruzji, ale w Swanetii (taką 
nazwę nosi ten region Gruzji) pojawiły 
się dopiero niedawno, właśnie za sprawą 
rodziny Margiani, a dokładniej jednej z jej 
członkiń. Keti Margiani jest przykładem 
nowoczesnej gruzińskiej dziewczyny, 
która rozumie, że rozwój bazy turystycz-
nej jest najlepszym sposobem na poprawę 
warunków życia w wiosce. Studiująca 
na co dzień politologię w Tbilisi kobieta 
wpadła na pomysł użyczenia gościom 
nieużywanych pokoi w rodzinnym domu. 
Za niewielką dodatkową opłatą można 
zamówić także pełne wyżywienie, co 

Do Mestii dolatujemy heli-
kopterem kursującym dwa 
razy w tygodniu z lotniska 
w Tbilisi. Wydawać by się 
mogło, że to rozwiązanie 

dość ekstremalne, ale z powodu braku 
porządnego połączenia drogowego jest to 
najłatwiejszy sposób, by dostać się do tej 
ukrytej wśród gór miejscowości. 

Lotnisko w Mestii jest prawdopodob-
nie jednym z najmniejszych, na jakich 
przyjdzie nam kiedykolwiek wylądować. 
Krótki pas i malutki terminal z wieżą 
kontroli lotów sprawiają dość karykatu-
ralne wrażenie, ale przyznać trzeba, że 
utrzymane są w bardzo dobrym stanie. 
Zresztą Mestia nie może narzekać ostatnio 
na brak zainteresowania i wzrostu poziomu 
infrastruktury. Lotnisko zostało zbudo-
wane w 2010 roku, a porządna droga pro-
wadząca na wybrzeże powstała zaledwie 
trzy lata temu. Wcześniej Mestia naprawdę 
była wioską, do której nie było się łatwo 
dostać. Zwłaszcza zimą. Jednak zaczęło się 
to zmieniać, a sama okolica z zapomnianej 
przez człowieka krainy stała się popu-
larnym miejscem dla wszystkich cenią-
cych sobie górskie krajobrazy, wędrówki 

Podróże
T ravel

fot.: Piotr Andrzejewski
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jest bardziej niż wskazane. A to z kilku 
powodów. Pierwszym oczywiście są same 
posiłki gotowane przez panią domu. Nie są 
to może wyszukane dania, ale nie sposób 
odmówić im smaku i autentyczności. 
Domowy chleb, mleko, sery, placki, dżemy 
prezentują wszystko, co najlepsze w lokal-
nej kuchni. Jednak najważniejsza w tym 
wszystkim jest możliwość spędzenia czasu 
w typowym miejscowym domu. Taka jest 
właśnie główna idea, która stoi za guestho-
usami. Gospodarze naprawdę udostępniają 
gościom swój dom. Najczęściej korzysta 
się z tej samej kuchni, łazienki i jadalni, co 
oczywiście sprzyja wzajemnej integracji. 
Jest to o wiele autentyczniejsze przeżycie 
niż spędzenie nocy w wypranym z charak-
teru hotelu, gdzie wszystko przygotowane 
jest pod klienta. Pomysł z guesthousem 
chwycił bardzo dobrze i szybko zaczął 
przekonywać do siebie innych mieszkań-
ców wioski. Obecnie przechadzając się 
po Mestii co chwilę zauważa się tabliczki 
informujące o możliwości zakwaterowania 
w prywatnym domu. Przynosi to korzyści 

obu stronom. Turyści mogą się przespać za 
niewielkie pieniądze i spotkać się z praw-
dziwą gruzińską rodziną i gościnnością, 
natomiast lokalni mogą zarobić i przy 
okazji otworzyć się na przyjezdnych, bo 
niedługo przybyć może ich o wiele więcej.

W CIENIU DAWNEJ  
I PRZYSZŁEJ CHWAŁY
Pierwszą charakterystyczną rzeczą, na 
którą zwraca się uwagę po przybyciu do 
Mestii, są specyficzne wieże porozstawia-
ne po terenie całej wioski. To pamiątki 
po dawnej chwale i znaczeniu siedmiu 
wielkich rodów, które zamieszkiwały 
Swanetię. Wieże datowane są na XII wiek 
i przez stulecia służyły Swanom jako domy 
i punkty obronne przed tureckimi wio-
skami. Co ciekawe, chyba każda zapytana 
osoba z wioski będzie w stanie wskazać, 
która z wież należała do jego rodu, bo 
większość mieszkańców to ich potom-
kowie. Dzisiaj wieże wydają się jeszcze 
mocniej przykuwać uwagę, a to z po-
wodu zmian niespiesznie następujących 

w wiosce. Widać, że gruzińskim władzom 
zależy, aby z Mestii uczynnić osadę godną 
XXI wieku. Jest to zauważalne zwłaszcza 
gdy przejdziemy się do niedawno wybudo-
wanego centrum wioski, w którym znaj-
dują się nowoczesne pawilony czekające na 
zapełnienie przez sklepy i restauracje. Na 
razie jednak większość z nich jest pusta, 
co sprawia raczej groteskowe wrażenie. 
Idealnie obrazuje to budynek banku, pod 
którym jak gdyby nigdy nic rezydują sobie 
krowy. Nad wszystkim zaś góruje nowo-
czesny budynek muzeum etnograficznego. 
Wydaje się jednak, że mieszkańcy nie 
przejmują się próbami dostania się nowo-
czesności do ich osady i żyją sobie tak, jak 
wcześniej. Mimo że w wiosce powstają 
takie instytucje jak informacja turystyczna, 
a samych odwiedzających jest coraz więcej, 
to człowiek z plecakiem nie mówiący po 
gruzińsku nadal wydaje się wywoływać 
spore zainteresowanie. Mestia wydaje się 
funkcjonować w czasie przejściowym. 
Z jednej strony stare wieże wspominają 
dawną chwałę i bogactwo, z drugiej nowe 



budynki próbują przywołać wizję przy-
szłego dobrobytu. Jednak zanim póki nie 
nadszedł, rozsądni mieszkańcy wolą żyć 
swoim starym, spokojnym życiem, tak jak 
robią to od wielu lat. ■

EN

MESTIA IN THE SHADOW 
OF PAST AND FUTURE 

GLORY

Hidden among the 
Caucasian summits Mestia 

is a unique place. Until 
recently, it was a forgotten 

village which now is 
becoming one of the most 

popular places in Georgia. 
However, it rather doesn’t 

want to change itself, 
because of this reason.

We get to Mestia by helicopter going 
twice a week from the airport in Tbilisi. 
It might seem that it is quite an extreme 
solution, but due to lack of a good road 
connection, it is the easiest way to reach 
this place hidden in the mountains. 

The airport in Mestia is probably one 
of the smallest airports you are going to 
land ever. A short runway and a small 
terminal with an air traffic control tower 
make quite a grotesque impression, but 
you should admit that they are in a very 
good condition. Anyway, Mestia should 
not complain about the lack of interest 
and an increase in infrastructure level in 
the recent days. The airport was built in 
2010, and a proper road going to the coast 
was made only three years ago. Earlier 
Mestia was really a village which was 
difficult to get. Especially in the winter. 
However, it started changing, and the very 
vicinity changed from a land forgotten by 
people to a popular place for those valuing 
mountain landscapes, treks and skis. More 

and more people go there to admire the 
view on the beautiful and raw mountains, 
which a mass tourism converting the land 
in its own fussy way has not reached yet. It 
is possible that someday it will change, but 
for now there is no sign that the old order 
is going to get quickly upset. 

A BIT OF GEORGIAN HOSPITALITY
In Mestia, we stay at the Margiani fami-
ly’s, which made the rooms in their house 
available for tourists. This kind of houses 
are very popular in the entire Georgia, but 
in Svaneti (this is the name of this region 
of Georgia), they appeared quite recently, 
thanks to Margiani family, more specifi-
cally to one of its member. Keti Margiani 
is the example of modern Georgian girl 
who understands that the development of 
tourist base is the best way to improve the 
living conditions in the village. Studying 
political science in Tbilisi on a daily basis 
woman came to an idea to make unused 
rooms in her family home available to 
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guests. You can order meals for a small 
additional price, which is even more than 
recommended. For a couple of reasons. 
First of all, it’s about the very meals pre-
pared by the lady of the house. They are 
maybe not very sophisticated meals, but 
it’s difficult to deny their taste and authen-
ticity. Home-made bread, milk, cheese, 
cakes, jams presents all the best of the 
local cuisine. However, the most impor-
tant thing is the chance to spend time in 
a typical local home. This is the main idea 
which stands behind the guesthouse. The 

hosts really make their home available to 
guests. You usually use the same kitchen, 
bathroom, dining room which also favors 
the mutual integration. It is definitely far 
more authentic experience than spending 
a night in hotel devoid of its character 
where everything is prepared especially 
for the client. The idea of guesthouse 
has worked well and started to convince 
other residents of the village. Now, when 
walking around Mestia, you can encounter 
the signs informing about an opportunity 
to spend time in a private house on every 

corner. It works to benefits of both sides. 
The tourists can overnight for a low price 
and meet a real Georgian family and hos-
pitality, and on the other hand, the local 
people can earn some money and open 
themselves to the foreigners at the same 
time, since more of them can come in the 
nearest future. 

IN THE SHADOW OF PAST  
AND FUTURE GLORY
The first characteristic things everyone 
pays attention to after arriving in Mestia 
are unique towers scattered all over the 
village. They are the keepsakes of the past 
glory and the significance of seven great 
families which lived in Svaneti. The tow-
ers dates back to the 12th century and had 
served for centuries Svans as houses and 
defense points against Turkish villages. 
What is interesting, almost every person 
from the village asked would be able to 
show the tower which belonged to its 
family, since most of the villagers are their 
descendants. Today, the towers seem to 
drag even more attention which is because 
of the changes in the village which come 
unhurriedly. It is visible that Georgian 
authorities care about making Mestia 
a place worth of 21st century. It can be 
seen especially when we go to the newly 
built village center in which modern pavil-
ions wait for being filled with shops and 
restaurants. But for now, most of them are 
empty, which is rather a grotesque look. 
It is perfectly illustrated by the building 
of the bank in front of which as if nothing 
had happened cows reside. However, it 
seems that the residents do not care about 
the attempts to get their village into the 
modern world and they live like they did 
in the past. Despite the fact that new 
institutions like tourist information are 
opened in the place, and the number of 
visitors is rising, a man with a backpack 
not speaking Georgian still arouses their 
interest. Mestia seems to function in the 
transitional period. On the one hand, the 
old towers remind about the old glory and 
wealth, but on the other, new buildings 
try to evoke a vision of a future well-being. 
However, by the time it has come, the 
reasonable residents prefer live their own 
old and calm lives as they have been doing 
it for years. ■
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URLOP  
paranormalny

Wyjeżdżasz na chwilę i planujesz 
odciąć się od wszystkiego, do 
czego przyzwyczajony jesteś na 
co dzień? Uważaj, jeśli wybierasz 
się w miejsca opisane poniżej. To 
może być twój ostatni wyjazd.

tekst: Mateusz Kołos fot: Igor Dyatlov
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Jurij Judin był zły, gdy do-
wiedział się, że choroba nie 
pozwoli mu na kontynuowa-
nie ekspedycji i jako jedyny 
z dziesiątki nie zobaczy 
Ortoten zimą. Ciągnęło go 
do przygody, tym bardziej, 
że jako student Politechniki 

Uralskiej nie wychodził niemal z ksią-
żek. Wyprawa zorganizowana przez jego 
kolegę z uczelni, Igora Diatłowa, miała być 
ukoronowaniem sprawności tutejszej mło-
dzieży. Wtedy jeszcze radzieckiej, w 1959 
roku każdy wierzył tu w Mateczkę Rosję. 
Mateczka Rosja dała jednak wszystkim po-
palić. A może było to coś zupełnie innego?
Jurij Judin nie dotarł na szczyt Ortoten, 
której nazwa znaczy w lokalnych językach 
„nie idź tam”. Miał szczęście. Ciała wszyst-
kich członków wyprawy odnajdywano 
w okolicy przez kolejne miesiące.

WSZYSTKIE NIEZNANE SIŁY
Przełęcz Diatłowa, leżąca niedaleko szczy-
tu Ortoten jest dziś jednym z najmocniej 
owianych tajemnicą miejsc w europejskiej 
części Rosji. Nie brakuje chętnych, którzy 
wyprawiają się tu z namiotami. Wielu 
wraca i stwierdza, że nie było warto. 
Niektórzy nie wracają. Od feralnego 1959 
roku służby rosyjskie musiały interwenio-
wać tu kilkakrotnie. Do 1970 roku zginęło 
lub zaginęło w okolicy kilkanaście osób. 
Dlaczego? Nikt nie jest w stanie znaleźć 
przekonujących dowodów. Sama sprawa 
ekspedycji Diatłowa stanowiła ciąg gonią-
cych się absurdów. Ekipa poszukiwawcza 
wysłana w rejony Ortoten znalazła namiot 
ekspedycji rozcięty od środka. Wewnątrz 
niemal nietknięte leżały przybory i ubra-
nia dziewiątki. Ich ślady ginęły w śniegu 
kilkaset metrów dalej. Ciała odnajdywano 
rozrzucone w promieniu niemal kilometra. 
Większość z odnalezionych, pozbawiona 
odpowiednich ubrań, zmarła z wyziębienia. 
Co zmusiło ich jednak do opuszczenia 
bezpiecznego schronienia? Prowadzący 
śledztwo ze zdumieniem odkryli, że kilka 
ciał posiada silne uszkodzenia wewnętrzne, 
podobne do tych, jakie powstają w wyni-
ku…zderzenia z samochodem. Trudno 
było o samochód w tak odludnym miejscu, 

a tym bardziej w tamtym czasie. Zagad-
kowym pozostaje również fakt, że skóra 
uczestników wyprawy miała nienaturalny 
żółty kolor, a ich włosy, jak relacjonują 
świadkowie pogrzebów, były całkiem 
siwe. To cechy typowe dla choroby po-
promiennej.

W ciągu kilku miesięcy prowadzenia 
śledztwa władze wysnuły kilka hipotez, 
wśród których znalazły się m.in. ataki 
miejscowej ludności oraz lawina. Śledztwo 
umorzono jeszcze w tym samym roku, jako 
przyczynę podając „działanie nieznanej 
siły”. Po upadku Związku Radzieckiego 
powrócono do akt sprawy, aby zbadać 
resztę „nieznanych sił”. Wysoka radioak-
tywność znalezionych ciał mogła mieć 
związek z przeprowadzonymi w okolicy 
eksperymentami lub testami uzbrojenia. 
W dokumentacji nie znajduje się jednak 
informacja o żadnej tajnej bazie wojskowej 
ani korytarzu powietrznym przebiegają-
cym w pobliżu w owym czasie. Pod koniec 
ubiegłego roku z sensacyjną hipotezą 
wyszedł amerykański badacz Donnie 
Eichar, podając, że studentów Politechniki 
Uralskiej mogły zaskoczyć infradźwięki 
wytworzone przez wiatr wiejący w skal-
nych szczelinach. Dźwięki te, niesłyszalne 
dla ludzkiego ucha, doprowadziły do wy-
buchu paniki i katastrofalnego w skutkach 
rozpierzchnięcia się po okolicy. Nic nie 
tłumaczy jednak obrażeń, które odniosło 
kilku z zaginionych. Na ostatnim zdjęciu, 
które zostało zrobione przez Diatłowa 
w noc tragicznych wydarzeń, widać jedynie 
rozmazane na niebie zdjęcie świetlistych 
kul. Do dziś nie ustalono, co oznaczają.

KAMIEŃ, KTÓRY GRZEJE
Możliwe, że nie przepadacie za odpo-
czynkiem w lesie, ale gdybyście byli 
zwolennikami buszowania w leśnym runie, 
zwróćcie uwagę na te dwie nazwy: Hoia 
Baciu i Pokaini. To prawdopodobnie dwa 
najdziwniejsze obszary leśne w Europie. 
Pierwszy w Rumunii, drugi w Łotwie, 
czyli nie tak wcale daleko. A jeden i drugi 
pełen tajemnic.

Zarówno Hoia Baciu, położony w środ-
ku Transylwanii, jak i Pokaini, który 
znajduje się o kilka chwil jazdy samocho-

dem od Rygi, od dawna trwały w przeka-
zach lokalnych ludności jako „miejsca, 
do których się nie chodzi”. Nagminne są 
relacje o znikających ze swoimi trzodami 
pasterzach, anomaliach pogodowych, 
zakłóceniach sygnałów radiowych, 
a nawet ingerencji lasu w samopoczucie. 
Do dziś wizytujący Hoia Baciu skarżą 
się na zaczerwienienie skóry, oparze-
nia, niepokoje, bóle głowy, zwiększone 
pragnienie i poczucie dezorientacji. Przy 
tym wszystkim odwiedzający powyż-
sze rejony mówią o dającym się odczuć 
„charakterze” lasu. Podczas gdy rumuński 
ostęp jest znacznie bardziej nieprzyjazny 
(nie wychodzą tu fotografie robione nawet 
najlepszym sprzętem), łotewski las jest 
wyjątkowo dobrze nastawiony do odwie-
dzających. Badania naukowe potwierdzi-
ły, że niezależnie od sytuacji pogodowej 
w tej części Łotwy, w lesie zawsze panuje 
cudowna aura. Las ma również znacznie 
wyższą średnią temperaturę niż okoli-
ca, nawet w najmroźniejsze dni: ciepłe 
w dotyku są tu kamienie i drzewa. Nie 
oznacza to, że Pokaini nie ma humorów: 
ludzie odwiedzający go często zapada-
ją na dotkliwe choroby. Nie ominęła 

 Na ostatnim 
zdjęciu, które 

zostało zrobione 
przez Diatłowa  

w noc tragicznych 
wydarzeń, widać 

jedynie rozmazane 
na niebie zdjęcie 

świetlistych kul. Do 
dziś nie ustalono, 

co oznaczają.
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ona również jego odkrywcy, profesora 
uniwersytetu w Rydze Ivana Viksa, który 
zmarł parę miesięcy po tym, gdy ogłosił 
światu fenomen Pokaini. Co takiego 
znajduje się między drzewami tych lasów? 
Może lepiej nie wiedzieć, a zamiast łapać 
nieznane medycynie choroby, zająć się 
nieinwazyjnym zbieraniem grzybów. ■

EN

PARANORMAL HOLIDAYS

Are you planning to go 
abroad for a while? To get 
away from everything you 

are accustomed to? Beware 
of the places depicted below. 
This might be your last vaca-

tion ever.

Jurij Judin was angry when he understood 
that his illness won’t allow him to contin-
ue the expedition and as the only man out 
of ten, he won’t witness the Ortoten by 
winter. He was attracted to nature, all the 
more, that when he was studying at Ural 
Technical University he had to be into 
books all the time. The voyage organized 
by his friend Igor Diatłow was supposed to 
be the crowning of their athletic efficiency. 
Back then in 1959 everyone still believed 
in Soviet Mother Russia. However, Moth-
er Russia gave it to everyone. Or perhaps it 
was something completely different?

Jurij Judin didn’t reach the Ortoten 
peak, which name means in local tongue 
“don’t go there”. He was lucky. All bodies 

of the expedition crew were being founded 
during consecutive months.

ALL THE STRENGTHS UNKNOWN.
The Diatłow Pass located near the Ortoten 
peak is now one of the most mysterious 
places in European part of Russia. There 
are plenty of volunteers coming here with 
tents. Most of them come back and claim 
that it wasn’t worth the effort. Some of them 
do not come back at all. Since unfortunate 
1959 Russia emergency services have had to 
intervene repeatedly. A dozen people or so 
had ended missing or dead till 1970. Why? 
No one is able to find convincing evidences. 
The case of Diatłow alone was the source of 
continuous absurd. Rescue team was sent to 
Ortoten area and found only the tent that was 
cut open from the inside. Inside there were 
intact accessories and clothes of the missing 
nine. Their footsteps faded away in snow 
few hundred meters away. Their bodies were 
founded scattered in nearly one kilometer 
radius. Most of them were without proper 
clothes and died by freezing. But what made 
them abandon the safe shelter? The investi-
gators were baffled when they found out that 
few of the bodies had the internal injuries 
very similar to those originating from the… 
car knockdown accidents.

At the last photo 
taken by Diatłow 
during the tragic 
night can be seen 

only the full of 
light orbs scatter 

on the sky. Till 
today it hasn’t 

been explained 
what they were.
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It was really hard to get a car in such 
lone place and in this times. It remains 
mysterious that the skin of the travelers 
had an unnatural yellow color and their 
hair – as the funerals witnesses describe 
– was completely grey. Such symptoms 
are typical to radiation sickness.

In few months of investigation the 
authorities concluded among other few 
assumptions: local population attack 
or avalanche. The investigations were 
dropped the same year alleging the 
“unknown force activity”. After the fall of 
the Soviet Union the case was reopened to 
examine the rest of the “unknown forces”. 
High radioactivity of the bodies could 
be relevant to weaponry experimental 
tests having place in that time. However, 
there is no mentioning in the documen-
tation about any secret military base or 
air corridor crossing near in that time. An 
American scientist Donnie Eichar made 
a sensational assumption at the end of last 
year that the students of Ural Technical 
University could have been blindsided by 
the infrasound made by the wind blowing 
between mountain gaps. Those sounds, 

inaudible for human ear could have led to 
panic attack and disastrous consequences 
of breaking up around the area. Howev-
er, there is nothing to allege the internal 
injuries that few of the travelers had. At 
the last photo taken by Diatłow during the 
tragic night can be seen only the full of 
light orbs scatter on the sky. Till today it 
hasn’t been explained what they were.

THE ROCK WHICH HEATS
Perhaps you are not fans of forest relax-
ation, but if you were lovers of crawling 
in forest undergrowth, catch your eye on 
those two names: Hoia Baciu and Pokaini. 
These are probably two most weird wood 
areas in Europe. First one is in Romania, 
second one in Latvia, so it is not that far. 
But both of them are full of mysteries.

Both Hoia Baciu located in middle of 
Transylvania and Pokaini located few 
moments of car ride from Riga from long 
ago commonly described as “places that 
you wouldn’t visit”. Coverages concerning 
missing flocks along with its shepherds, 
weather anomalies, radio signal distortions 
and even the interference of the forest on 

your wellbeing are frequent. 
Till today the visitors of Hoia Baciu are 

complaining about the skin redness, burns, 
anxiety, headaches, higher thirst and lack 
of orientation. Apart from this, the visitors 
of those areas are still talking about the 
“character” of the forest that can be felt. 
When the Romanian fields are very harsh 
(the photographs are distorted even with 
the best equipment), the Latvia forest is 
quite well adjusted for the visitors. Scien-
tists confirmed that regardless of Latvia 
weather, there is always a wonderful aura 
in the forest. There is even higher aver-
age temperature than the neighborhood 
and during winter, the stones and trees 
are warm in touch. It doesn’t mean that 
Pokaini doesn’t have its moods: visitors 
commonly get severe illnesses. That doesn’t 
excluded its discoverer, Riga Universi-
ty professor Ivan Viks, who died a few 
months after announcing the phenomena 
of the Pokaini forest. What is hiding 
between the trees of those forests? Perhaps 
it is better to not know than get sick for 
unknown sicknesses. Perhaps it is better to 
take on mushrooming. ■
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WPADNIJ 
na wakacyjną terapię

Czy ty, tak jak twój komputer, pracujesz wolniej? Twój 
rozruch zajmuje coraz więcej czasu, a w rezultacie 
zawieszasz się i potrzebujesz resetu? Najlepszym 
miejscem do tego jest Senator Hotel w Dźwirzynie. Tu 
odzyskasz swoją prędkość, witalność oraz odświeżysz 
pamięć, aby wrócić do codzienności i zmagać się 
z gigabajtami powierzonych ci zadań.

Hotel położony jest w baj-
kowym, sosnowym lesie, 
otoczonym niezliczonymi 
szlakami rowerowymi i pie-

szymi nad samym morzem, z prywatną 
plażą, na której w sezonie letnim czekają 
leżaki, parasole, baseny dla dzieci i zjeż-
dżalnie, a obsługa przyniesie ci drinka 
lub lody dla twojego dziecka. Wszystko 
to zachęca zarówno do relaksu, jak i ak-
tywnego wypoczynku. 

Bez względu na wiek każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Na gości czekają 
123 komfortowo wyposażone pokoje 
i apartamenty. Hotel dysponuje też m.in. 
pełnowymiarowym basenem pływackim 
ze strefą saun, Akademią Nurkowania 
Deep Blue, siłownią i salą fitness z pro-
fesjonalnym sprzętem oraz sześciotoro-
wą kręgielnią. Wszystko zostało zapla-
nowane tak, by móc spędzić wygodnie 
urlop nawet bez konieczności opuszcza-
nia terenu ośrodka – w hotelowym kinie 
regularnie odbywają się seanse, w lobby 
wieczory muzyczne. Na gości czeka też 
klub nocny. Co więcej, Senator Hotel 
oferuje też udział w warsztatach kuli-
narnych lub barmańskich. Strefa Well-
ness&Spa oferuje bogato wyposażony 
kompleks zabiegowy. Gdy zabraknie 
słońca możesz skorzystać z hotelowego 
solarium. W sąsiedztwie hotelu znajduje 
się kort tenisowy, skate park i minigolf 
oraz szkoła windsurfingu i kitesurfingu. 
Jest też oczywiście ogród różany, który 
zachwyca pięknem przyrody.

Na najmłodszych czeka prawie 200 
metrowa sala z suchym basenem, torem 
przeszkód i ścianką wspinaczkową. 
Zabawom na świeżym powietrzu sprzyja 
specjalnie dopasowany do rożnych grup 
wiekowych plac zabaw na zewnątrz.

Dwie hotelowe restauracje, lobby bar 
oraz sezonowy Grill House proponują 

specjały kuchni polskiej i międzyna-
rodowej. Odkryjesz tam nowe, nieza-
pomniane smaki. Organizowane przez 
ośrodek cykliczne imprezy kulinarne, 
m.in. „Festiwal Ryb Bałtyckich”, wy-
różniają Senator Hotel spośród innych 
hoteli nadbałtyckich.

Zapraszamy Państwa do podróży 
w magiczne miejsce na wybrzeżu. Pobyt 
w Senator Hotelu jest formą terapii 
przywracającej chęć do życia. ■

EN

DROP BY ON HOLIDAY 
THERAPY

Do you work slower just 
like your computer? Your 
startup time takes longer, 

and in the result you freeze 
and need reboot? Hotel 

Senator in Dźwirzyno is 
the best place to do it. Here 
you will regain your speed 
and vitality, refresh your 

memory to get back to 
daily basis and to deal with 

gigabytes of given tasks. 
The hotel is placed in fairytale-like 
pinewood surrounded with countless bike 
tracks, hiking trails along the sea, private 
beach with deck chairs, parasols, pools for 
children and slides and staff that can bring 
you a drink or ice-cream for children. All 
this encourages both relaxation and active 
recreation.

Everyone will find suitable activity re-
gardless of age. There are 123 comfortably 
equipped hotel rooms waiting for visi-
tors. The hotel is in disposal of full-scale 
swimming pool with sauna zone, Deep 

Blue Diving Academy, gym and fitness 
room equipped with professional gear and 
6-line bowling alley. Everything was set up 
in such a way that even if you are willing 
to stay only within the resort area you can 
spend your holiday comfortably. In hotel 
cinema there are regular film shows, and 
in the lobby – musical nights. There is also 
a night club waiting for visitors. Moreover, 
Senator Hotel offers joining cooking and 
barkeeping workshops. Wellnes&Spa zone 
offers rich treatment complex. When there 
is lack of sun, you can make use of hotel 
solarium. There is a tennis court near the 
hotel as well as a skate park, a minigolf 
field, windsurfing and kitesurfing courses. 
There is also a rose garden which amazes 
with its natural beauty.

For the youngest, there is nearly 200 
meters room with dry pool, obstacle course 
and climbing wall. There is a playground 
suited for every age group which favors 
open air activities.

Two hotel restaurants, lobby bar and 
summer Grill House offer Polish and 
intercontinental cuisine. You will find 
there new and also forgotten tastes. “Baltic 
Fish Festival” and other cyclical venues 
organized by the resort mark out Senator 
Hotel among other Baltic hotels.

We invite you to visit the magical 
place by the coast. Holidays in Senator 
Hotel is a form of therapy giving a new 
lease of life. ■

Okolice
Vic i n i t y
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Okolice
Vic i n i t y

Okolice
Vic i n i t y

www.marekkondrat.pl

Wino to opowieść,  
historia człowieka i emocje.  
Odkrywamy je teraz  
na nowo.
Wine is a story, a history  
of a human being and emotions.  
We explore it all over again now. 

Zakupy przez internet, Sklep stacjonarny, 
Oferta B2B, Szkolenia i eventy

Online shopping, Retail shop,  
B2B offer, Trainings and events

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing
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OMEGA Pilzno 
wciąż się rozwija

Biznes
Bu s i ne s s

OMEGA Pilzno powstała 
w 1992 roku. Główna siedziba 
firmy została umiejscowiona 
w Pilźnie w województwie 

podkarpackim. W 2007 roku do grupy 
dołączyło Przewozowe Przedsiębiorstwo 
Podkarpackiej Komunikacji Samocho-
dowej PPPKS Rzeszów, co sprawiło, że 
grupa jeszcze bardziej się rozrosła i sta-
nęła w szranki z największymi graczami 
na rynku logistycznym w kraju i całej 
Europie.

Obecnie grupa OMEGA Pilzno to nie 
tylko ciężarówki, naczepy i kierowcy. 
Przedsiębiorstwo oferuje pełen wachlarz 
usług logistycznych. W skład grupy wcho-
dzi również Podkarpacki Park Logistycz-
ny, składający się z dwóch magazynów: 
w Podgrodziu i Mokrzcu koło Dębicy. 
Podkarpacki Part Logistyczny oferuje 
klientom łącznie ponad 100 tys. metrów 
kwadratowych nowoczesnej powierzchni 
magazynowej. Dodatkowo OMEGA Pil-
zno dzięki oddziałowi w Gdyni w swoim 
portfolio ma usługę spedycji morskiej 
i obsługę celno-portową dla transportu 
kontenerów morskich. Pod szyldem grupy 
OMEGA Pilzno mieszczą się też komis 
używanych pojazdów ciężarowych oraz 
naczep, jak też autoryzowane serwisy 
pojazdów marek Volvo i MAN.

OMEGA poza główną siedzibą w Pilź-
nie i oddziałem Agencji Celno-Portowej 
w Gdyni także posiada filie w Rzeszowie 
i w Zabrzu. Dzięki tak rozbudowanej 

siatce i szerokiemu wachlarzowi usług 
przedsiębiorstwo może zapewniać kom-
pleksową obsługę spedycyjno-logistyczną. 
Ciężarówki firmy wykonują przewozy po 
całej Europie, łącznie z Turcją.■

EN

OMEGA PILZNO STILL  
DEVELOPING

400 truck-tractors, 90 
trucks with trailers, 80 

units included in the fleet of 
PP PKS Rzeszów, 7 vehicles 
with trailers with capacity 

of up to 12 tons and 5 double 
deck units – this is only 

a part of the impressive fleet 
managed by OMEGA Pilzno 

Godawski & Godawski 
Group. 

OMEGA Pilzno was established in 
1992. Its head office is located in Pilzno 
in the Podkarpackie Region. In 2007, 
the group was joined by Przewozowe 
Przedsiębiorstwo Podkarpackiej Komu-
nikacji Samochodowej PP PKS Rzeszów, 
which made the group expand even more 
and enter the lists with the most prom-
inent players on the logistics market in 
the country and in the whole Europe.

Currently, OMEGA Pilzno means not 
only trucks, semitrailers and drivers. The 
company offers also a wide array of logis-
tics services. It manages the Podkarpackie 
Logistics Park, which consists of two 
warehouses: one in Podgrodzie and one in 
Mokrzec near Dębica. The Podkarpackie 
Logistics Park offers altogether more than 
100 thousand square metres of modern 
storage space to its clients. Moreover, 
thanks to its office in Gdynia, the portfo-
lio of OMEGA Pilzno includes sea freight 
forwarding and customs and port services 
in the transport of shipping containers. 
OMEGA Pilzno sells second-hand trucks 
and semi-trailers and offers authorised 
Volvo and MAN truck service centres.

Apart from its head office in Pilzno 
and the Customs and Port Agency in 
Gdynia, OMEGA has offices in Rzeszów 
and Zabrzów. With such an extensive 
network and its attractive and rich offer, 
the company guarantees comprehensive 
forwarding and logistics services. It’s 
trucks provide haulage throughout the 
whole Europe, including Turkey. ■ 

400 ciągników siodłowych, 90 zestawów 
ciężarówka i przyczepa, 80 zestawów 
wchodzących w skład PP PKS Rzeszów,  
7 pojazdów z przyczepą o ładowności do  
12 ton i 5 jednostek dwupokładowych – to 
część inwentarza, jakim zarządza grupa 
OMEGA Pilzno Godawski & Godawski.

Tekst: Jakub Milszewski

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) 6721994
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
www.omega–pilzno.com.pl
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Smutek
/Sorrow

Zdjęcia/Photo: Koty 2 (www.koty2.com )
Modelka/Model: Ewa @Avant Models

Stylistka/Stylist: Różena Grey
Makijaż i fryzury/Makeup & hair: Bibi

Sukienka/Dress: SAX35th by ALICJA 
CZARNIECKA

Bolero/Bolero: NATALIA DUDA
Kapelusz/Hat: VINTAGE
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Leginsy/Leggings: STEFANEL
Kurtka/Jacket: H&M

Kamizelka/Vest: NATALIA DUDA
Kapelusz/Hat: VINTAGE
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Leginsy/Leggings: STEFANEL
Kurtka/Jacket: H&M
Kamizelka/Vest: NATALIA DUDA
Buty/Shoes: DR. MARTENS
Kapelusz/Hat: VINTAGE 
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Płaszcz/Coat: ZARA
Koszula/Shirt: EMILIO PUCCI
Bluzka/Blouse: H&M
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Futro/Fur: H&M
Kapelusz/Hat: VINTAGE
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THE BEATLES 
– THE U.S. ALBUMS BOX

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

THE BEATLES 
– THE U.S. ALBUMS BOX

REL. APPLE – UNIVERSAL

Up until 1967 a whole generation of 
American teenagers was listening to the 
Beatles in a distinctly different way than 
their British peers did. Capital Records 

godnie eklektyczny pomysł zderzenia 
„białego” i „czarnego” albumu, odpo-
wiednio Beatlesów i Jay’a-Z – znalazł 
w Jamesie partnera do eksploracji jeszcze 
innych artystycznych terytoriów. Na 
początek posłuchajmy koniecznie „The 
Ghost Inside”. ■

BROKEN BELLS 
– BROKEN BELLS

REL. SONY

Brian Burton’s (aka Danger Mouse) CV 
as a producer seems to beat even Pharell 
Williams himself. I obviously mean here 
the duet Gnarls Barley, whose world-
-wide hit “Crazy” was equalled only by 
the last Daft Punk, as well as his next 
achievements: Black Keys, Beck and Da-
vid Lynch. He established Broken Bells 
with James Mercer, the head and singer 
of Shins, with whom he has just recor-
ded their second album. Burton, who 
seems to be blessed with the ADHD of 
an eternal experimenter (let’s just recall 
his unbelievably eclectic idea to com-
bine the “white” and the “black” album 
by the Beatles and Jay-Z respectively) 
has recognized in James his partner in 
explorations of other artistic lands. To 
begin with, we just have to listen to “The 
Ghost Inside”. ■
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tekst: Piotr Metz

PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz

meddled in the original British disco-
graphy quite mercilessly, often exten-
ding the material from two albums to 
three releases out of mercenary reasons. 
Additionally, the sound of these albums 
was “improved” (in stereo) after the 
American fashion. A set of American 
versions of the Beatles’ albums has been 
released in a special box to celebrate 
a round anniversary of their visit to the 
U.S. Fortunately, the box contains both 
versions, including also the more impor-
tant one, the mono version. Chiefly for 
collectors and as a birthday gift. ■

BROKEN BELLS 
– BROKEN BELLS

WYD. SONY

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

Recenzje
Reviews
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3840x2160 punktów. Jak nieprawdo-
podobnie by to nie brzmiało – potrafi 
wyświetlić aż miliard kolorów. Można 
go podłączyć do komputera, ale też 
kablem HDMI do konsoli – świetnie 
się nadaje do gier, gdyż mimo tak 
dobrej jakości obrazu ma wybitny czas 
reakcji – 1 ms.

A jego dizajn pozwala mu być ozdo-
bą nie tylko biurka, ale i salonu. ■

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

Monitor Samsunga UD590 ma 
przy przekątnej 28’’ rozdzielczość 

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

4K  
DLA PROFESJONALISTÓW

źródło fot.: mat. prasowe
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Na Samsung Forum 2014 zaprezento-
wano nowe telewizory o zakrzywionych 
ekranach, tablety Galaxy Tab Pro i Ga-
laxy Note Pro o gigantycznych ekranach, 
na których można mieć jednocześnie 
uruchomionych kilka okien z różnymi 
aplikacjami czy bezzlusterkowy aparat 
fotograficzny NX30, który może być bar-
dzo ciekawą propozycją dla zaawansowa-
nych amatorów. Były też nowe monitory, 
o których piszemy obok. I znane z zeszło-
rocznych berlińskich targów IFA lodówki 
z dodatkowymi drzwiami.

Malaga to piękne miasto, uro-
dził się tam Pablo Picasso, są świetne 
restauracje, zabytki i muzea. Ale to 
chyba wszyscy wiedzą. To też świet-
ne miejsce na weekend także poza 
sezonem. Wylatując, z lokalnej gazety 
dowiedzieliśmy się, że Samsung Fo-
rum 2014 zwiększyło liczbę odwiedza-
jących lokalne muzea o 2000% – to 
dobra informacja, bo znaczy, że w inne 
dni nie ma w muzeach kolejek. A mu-
zeum w domu Picassa to obowiązkowy 
punkt wycieczki. ■

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

MALAGA  
Z SAMSUNGIEM

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

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

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

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

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

Dajemy bowiem organizmowi sub-
stancję jakże ważną dla wielu jego funkcji 
i budowy jego komórek, a on sam decyduje, 
na co spożytkować ten surowiec, czy to na 
przykład na „odmłodzenie” komórek, na 
produkcję naturalnych sterydów w korze 
nadnercza lub hormonów z grupy prosta-
glandyn, czy może jednak do wytworze-
nia wspomnianych kwasów EPA i DHA.  
Chcemy dotrzeć do możliwie dużej popula-
cji ludzi ze znacznie bardziej interesującą 
ofertą opartą o nową formę kwasów z grupy 
omega–3, niż tylko podawanie oleju. Są nią 
estry etylowe tych kwasów, a głównie kwa-
su ALA. Są to „lekkie” pochodne pozba-
wione silnie obciążającej wątrobę gliceryny. 
Estry mają zerową toksyczność. Zawarty 
w nich kwas ALA jest w swoisty sposób 
bardziej „aktywny”, lepiej wchłaniany przez 
organizm niż w oleju lnianym. Mówiąc 
obrazowo: jedna łyżka estrów etylowych 

zastępuje kilka łyżek tradycyjnego oleju 
lnianego niezależnie od jego formy.

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

Dla kogo najbardziej polecane  
jest stosowanie produktów z linii 
OmegaRegen?
T.W.: Dla wszystkich dotkniętych roz-
wojem cywilizacji. Tych, którzy pracują 
ponad siły, którzy poddani są przewle-
kłemu stresowi, którzy już mają problemy 
zdrowotne w mniejszym lub większym 
nasileniu, głównie w obszarze chorób 
cywilizacyjnych wymienionych już czę-
ściowo przez pana w pierwszym pytaniu, 
czyli nowotworów, miażdżycy, cukrzycy, 
nadciśnienia, zwyrodnienia narządów ru-
chu, alergii, chorób skóry czy problemów 
emocjonalnych itd.■
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ALA pomoże wszystkim
Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego 
jako pierwsi na świecie opracowali formułę 
czystej estryfikacji kwasu α-linolenowego i pod 
szyldem FLC Pharma wprowadzają ją na rynek 
suplementów. O tym, dlaczego przyjmowanie 
tej substancji jest tak ważne dla człowieka, 
opowiadają prof. Andrzej Vogt, szef działu 
badawczo-rozwojowego firmy, oraz dr Tomasz 
Wysoczański, Prezes Zarządu FLC Pharma.



Zdrowie
Hea lt h

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

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

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

Warszawa
• Gabinet Medycyny Niekonwencjonalnej, 

ul. Białobrzeska 2 m 16, Warszawa

EN

ALA TO HELP EVERYONE

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

formula of pure esterification 
of α-Linolenic acid. Now, under 
the aegis of FLC Pharma, they 

release it on the market of 
supplements. Prof. Andrzej 

Vogt, the head of the research 
and development department 

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

FLC Pharma, talk about the 
importance of this substance 

for human bodies.

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

Although they are absolutely necessary 
for the proper functioning of our bodies, 
an excess of omega-6 fatty acids (LA and 
arachidonic acid but not GLA or CLA) has 

disastrous influence on our health. They 
cause numerous micro-inflammation pro-
cesses, which are often unnoticed by people 
but always lead to diseases of affluence 
in humans and animals: atherosclerosis, 
diabetes, tumors, allergies, skin diseases, 
premature aging, hypertension etc.

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

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

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

FLC Pharma was the first company in 
the world to devise an industrial meth-
od of obtaining omega-3 fatty acids in 
a new, more assimilable formula.
T. W.: Yes, it was. Transesterification is not 
an unknown process in chemistry. But 
the method of obtaining the omega-3,-
6,-9-acid ethyl esters in question, which 

was devised and patented by scientists 
from the Faculty of Chemistry at the 
University of Wroclaw (Andrzej Vogt, 
PhD, Professor Hubert Kołodziej, PhD, 
Stanisław Strzelecki, Eng., and Grzegorz 
Steinmetz, MSc) is the cheapest meth-
od in the world. It does not produce any 
waste and – most importantly – produces 
products of unrivalled purity. The group of 
scientists I mentioned are also partners to 
FLC Pharma. Releasing the product on the 
market was possible thanks to the involve-
ment and potential of Wroclaw Technology 
Park, which provided us with high-tech 
technological lines.

Who should use OmegaRegen 
products in the first place?
T.W.: Everyone suffering from the develop-
ment of civilization. Those who take on su-
perhuman work, who are subject to chronic 
stress, who have already developed more 
or less acute health problems, especially 
diseases of affluence mentioned partially by 
you in your first question, that is tumors, 
atherosclerosis, diabetes, hypertension, de-
generative diseases, allergies, skin diseases, 
emotional problems and the like. ■

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

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

zko Wilanów Estate, Hoża 5/7 street, 
Warsaw

• ProHealth Clinic, Lwowska 10 street, 
Warsaw

• Alternative Medicine Office (Gabinet 
Medycyny Niekonwencjonalnej),  
Białobrzeska 2 flat 16 street, Warsaw
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tekst: Iwona Zasuwa

„Nie wszystkie dzieci są takie jak Twój 
syn. Moi chcą jeść tylko kanapki z wę-
dliną. Jeśli im to odbiorę nic już mi nie 
zjedzą.”

„Moim marzeniem jest nauczyć moją 
6-letnią córeczkę jeść warzywa, owoce, po 
prostu normalnie jeść.”

„Pomóż! Co ja mam zrobić? Moja córcia 
otwiera lodówkę i sama wybiera: je tylko 
parówki!”

Zaraz zaraz… Mamusie drogie. Pytanie 
podstawowe brzmi: co w Waszych do-
mach robią parówki!?

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

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

Wielką niesprawiedliwością jest mó-
wienie maluchowi, że to co jemy my jest 

nie dla niego. „Te parówki są dla mamusi, 
tobie szkodzą”.

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

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

EN

IN RESPONSE TO YOUR 
LETTERS: SAY NO TO 

SAUSAGE MONSTERS!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

If it’s possible, join your children 
in their natural diet. You would help 
them get better, and your bodies would 
benefit from this change as well. The 
Taste-Therapy Mother’s experience 
proves that you cannot convince your 
child to something you are not convinced 
to yourself. DEAR PARENT, INSTEAD 
OF CONVERTING YOUR OWN CHILD, 
YOU SHOULD CONVERT YOURSELF. 
Bon appétit! ■
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Iwona Zasuwa – food designer (blog: Smakoterapia.pl), 
zafascynowana 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.

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 aller-
gy 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. 

smakoterapia.pl  ■  www.facebook.com/smakoterapia

W odpowiedzi na listy: 
PARÓWKOWYM SKRYTOŻERCOM 
MÓWIMY – NIE!



Co zrobić, jeżeli się ma opisać samochód, 
do którego się zupełnie nie ma stosunku? 
Może zacząć od wymieniania wad. Ludz-
kość uwielbia hejt. Można szukać zalet, 
choć – jak profesjonalny by człowiek nie 
był – wyrobiony czytelnik zawsze odczyta, 
których argumentów autor używa wbrew 
sobie. Można też się zachować w dość po-
pularny w nowoczesnych mediach sposób: 
przepisać komunikat producenta, a całość 
opatrzyć nic nie znaczącym komentarzem: 
„Samochód może się podobać”.

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

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

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

nie zgodziła, bo nissan jest dla niej najlep-
szym autem na świecie.

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

Samochody były niestety w tzw. wer-
sjach przedprodukcyjnych, czyli większość 
systemów elektronicznych (tego co mnie 
najbardziej ostatnio interesuje) nie dzia-
łała. Zaczną działać. Wtedy mama kolegi 
może zmieni swojego nissana na Qashqu-
aia. O ile tylko nie będzie dla niej za duży.

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

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

EN

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

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

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

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

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

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

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

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

We passed an Italian driving the 
previous Qashqai version along the 
Slovenian motorway. He saw our car. 
His expression showed that as soon as he 
would have reached his home he would 
immediately call his dealer to arrange 
a test drive. Well, the car is likeable. ■
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MOŻE SIĘ PODOBAĆ
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tekst: Wojciech Tremiszewski

Mecz Polska – Szkocja kończy się wyni-
kiem 0:1. W studio piłkarskim rozmowy 
i komentarze. Na portalach informacyjnych 
dyskusje i spostrzeżenia. Felietony mądrych 
i tych mniej. Zwolnić, nie zwolnić, treno-
wać, zgrywać, powołać, wola walki, presja, 
eliminacje.

Mecz Legii z Jagiellonią zostaje prze-
rwany przez zadymę bandytów, zwanych 
potocznie kibolami. W tefałen24 dysku-
sje, relacje, zapętlone zdjęcia. Eksperci 
wypowiadają się. Socjologowie, trenerzy, 
policjanci, psychologowie, strażacy, piłkarze, 
aktorzy, ksiądz, sprzątaczka i Depeche 
Mode.

Bla, bla, bla…
Bla, bla, bla…
Tematy piłkarskie i około piłkarskie są 

u nas przegadane we wszystkich kierunkach. 
Nasz naród, szkolony na myślach piłkar-
skich wszystkich ewentualnych ekspertów 
z telewizora, sam stał się ekspertem. O za-
gadnieniach taktycznych, technicznych, 
psychologicznych, finansowych, zielonych 
i pomarańczowych, każdy wie wszystko. 
I cała ta przetarabaniona w tę i we w tę 
mądrość nic nie daje. Ani w kwestii czysto 
piłkarskiej, ani w tej brudno piłkarskiej. Od 
lat wszyscy wiedzą, co powiedzieć, a mimo 
to od lat gramy cienko jak barszcz, a tłu-
czemy się na stadionach często, ochoczo, 
spektakularnie.

Wczoraj po meczu Polska – Szkocja, żona 
kolegi, u którego oglądałem, nieoglądająca, 
raczej laptopująca w tym samym pomiesz-
czeniu, jak tylko zaczęła się znana melodia 
studia pomeczowego: „Bla bla bla?”, „Bla bla 
bla…”, oderwała się od swoich spraw i na-
krzyczała na nas, że nie dość że oglądamy te 
smuty na boisku, to potem jeszcze słuchamy, 
jak o tych smutach smucą jeszcze większe 
smutasy.

Najchętniej zostawiłbym i piłkarzy 
i Nawałkę poza wszelkimi komentarzami 
– nic nie mówić do nich, nic nie pozwalać 
im powiedzieć – oczywiście na płaszczyź-
nie medialnej. Założyć, że w te eliminacje 
nic nie wskóramy, poza zgrywaniem się 
(tylko przy założeniu, że nie zmieniamy nic 
w trakcie!). W studiach pomeczowych nale-
ży rozmawiać tylko o pozytywnych zagra-
niach, a jak temat jest za krótki, to o Stochu, 

Radwańskiej i Gortacie. Albo pokazywać 
supergole naszych z lat ’70. I zobaczyć, czy 
na koniec będziemy mieli drużynę, która się 
w końcu zgrała.

W kwestii zaś bandyterki około piłkar-
skiej, zastanawia mnie jedna rzecz. Od wielu 
lat wszyscy wiemy, że owych agresywnych 
młotków jest bardzo dużo, a i tak policja nie 
daje rady. Albo za mało funkcjonariuszy, 
albo ktoś ich zatrzasnął za bramką – sprawa 
jak bumerang wraca i wywołuje kolejne nud-
ne fale blablablów. A może by tak w końcu 
zebrać doświadczenie wszystkich wypowie-
dzianych w tym temacie słów i wszystkich 
tych idiotów wyłapać i kazać im płacić 
wielgachne grzywny za idiotyzm.  

Czyżby w naszym narodowym geno-
typie, poza innymi anachronicznie-hi-
sterycznymi cechami, było też szeroko 
pojęte Gadulstwo-Bidulstwo? Do tego też 
ewolucyjnie wytworzony podświadomy 
mechanizm wspierający Gadulsto-Bi-
dulstwo – nierozwiązywanie problemów, 
które uruchomiają Gadulstwo-Bidulstwo?■

EN

FOOTBALL, GOAL, 
YADDA, YADDA, YADDA... 

Poland – Scotland match ends with 0:1. 
Football studio conversations and commen-
taries. Web portals discussions and insights. 
Features and articles of the wise and less wise 
ones. To fire or not to fire, keep training, get 
used to playing together, to appoint, a will to 
fight, a pressure, eliminations.

Legia and Jagiellonia match gets inter-
rupted by thugs fight commonly called 
hooligans. TVN24 discussions, coverages, 
looped photos. Experts speak their minds. 
Sociologists, coaches, policeman, psycho-
logists, fireman, footballers, actors, priests, 
cleaning lady and Depeche Mode.

Yadda, yadda, yadda...
Yadda, yadda, yadda...
Football and around football subjects are 

verbose to a maximum extent. Our nation 
being educated about football by every 
possible TV expert became an expert itself. 
Everyone knows about tactical, technical, 
psychological, financial, green and orange 

issues. And all that wisdom lugged in every 
way gets to nowhere. Neither in football 
aspect nor in any other. Since ages everyone 
has known what to say, but despite that we 
still play poorly and wimpy, but we fight 
at stadiums willingly, spectacularly and 
frequently.

Yesterday, I watched Poland – Scotland 
match with my friend, whose wife – not 
watching, more laptoping – was in the same 
room, as soon as the after match studio 
melody started: “Yadda, yadda, yadda?”, 
“Yadda, yadda, yadda…” she stopped doing 
her thing and screamed at us that not only 
we watched that grief at the field, but we 
also listen how those grievers are grieving to 
even bigger grievers.

I would gladly leave alone the players and 
coach Nawałka beyond any commentaries 
– do not speak to them, do not let them say 
anything – of course only within the media. 
Just assume that we cut no ice in this elimi-
nations apart from getting used to playing 
together (only by not making any changes 
along the way!). In TV commentaries we 
should mention only the skilful pieces of 
play and when the subject is too short we can 
talk about Stoch, Radwańska and Gortat. 
Or show our teams super-goals from the 
seventies. After that we can check if our 
team got used to play together.

As for the football banditry, I am curious 
about one particular thing. Since many 
years, we have been aware that there are 
many of those aggressive thugs and the po-
lice cannot handle them. Either there is too 
few of the police forces or somebody locked 
them by the stadium entrance – this issue 
comes back like a boomerang and brings 
back another boring waves of yadda, yaddas. 
Or perhaps we should finally collect the 
experiences of all spoken words and catch all 
of those idiots and force them to pay huge 
fines for their idiocy.

Could our country really has in its 
genotype, apart from other anachroni-
stically-hysteric features, broadly defined 
Verbosity-Adversity? Additionally does 
it have evolutionary created subconscious 
mechanism supporting Verbosity-Adversity 
– not resolving the problems which trigger 
Verbosity-Adversity. ■
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Piłka, bramka, bla, bla, bla…
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Chcę  
tu być  
do końca 
życia

Otwarcie

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

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

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

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

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

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

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



 41 

ZD
JĘ

CI
A:

 D
AR

IU
SZ

 IW
AŃ

SK
I/

BG
Ż



Otwarcie

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

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

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

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

Bardzo nadwerężyło budżet?
Istotnie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Czyli więcej. 
Będzie niedługo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transmisji – platformy 
cyfrowej nc+. Ta zara-

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

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

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

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

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

Masochizm 
stosowany

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

boisku wieje nudą...

▶▶Na naszym futbolu polski biznes połamał zęby.

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



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

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

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

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

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

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

O ile w ogóle płacą...

Panowie, to takie białe, 
okrągłe – co to?



2005
● Edward Ptak
● Ryszard Sobiesiak
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Firmy i Rynki

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

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

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

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

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

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

1
Co najmniej tyle mln zł 

straci Legia na 
zamknięciu stadionu na 
szlagierowy mecz z Wisłą 

Kraków.

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

2004
●  Grzegorz 

Schetyna

2006
●   Andrzej Mazur, branża 

samochodowa
● Miasto Wrocław 

2006
●   Józef Wojciechowski

2008
●  Polonia gra na licencji 

klubu z Grodziska

●   Dyskobolia Groclin 
Grodzisk Wielkopolski

2009
● Zygmunt Solorz–Żak

● Miasto Wrocław

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

●   Król wycofuje się  
z finansowania

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

●   Andrzej Kuchar, 
wrocławski biznesmen

●   ETL Gruppe
●    Adam Mandziara, menedżer, 

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

●    Fundusz inwestycyjny  
z Portugalii

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

4 mln zł

?

● Dariusz Mioduski 80%
● Bogusław Leśnodorski 20%

umorzenie 
długów

5 mln  
euro

20 mln zł

5 mln zł

18 mln zł●

●
●

●
●

●
●

● ●

●

● ●



Pi ę k n a   w i o s n ą...

YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY



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

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

TEKST: JAN  WILHELM



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



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

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

„SPOKOJNA, PEWNA 
SIEBIE, ŻYJĄCA  

W HARMONII ZE SOBĄ 
SAMĄ I ZE ŚWIATEM” 

Giorgio Armani  
o Cate Blanchett

Ponadczasowa 
elegancja to znak 
rozpoznawczy 
Cate Blanchett

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

Przygotuj  s ię  na nowy sezon!  

Prześ l i j  nam zdjęcie  obrazujące przychodzącą 

wiosnę.  Najpiękniejsze fotograf ie  nagrodzimy 

zestawem kosmetyków.

NAGRODY MOGĄ 

BYĆ TWOJE!

5x

Zapach  
o pojemności  
30 ml  
Cartier  
La Panthère

Zapach  
o pojemności  
50 ml,  
Giorgio 
Armani  
Si

Zapach  
o pojemności 100 ml  
Mercedes-Benz Club  

10x
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Pierwiosnki, przebiśniegi, a może uśmiechnięci  

przyjaciele? Jaki obraz najbardziej kojarzy ci się  

z pachnącą wiosną? Wyślij nam fotografię swojego  

autorstwa. Najpiękniejsze zdjęcia nagrodzimy  

zestawem kosmetyków lub jednym z zapachów.

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:

konkurs_douglas@cppolska.com.pl.  

Na zgłoszenia czekamy do 14.04.2014. 

Regulamin konkursu znajduje się na:

www.cppolska.com.pl/regulamin_konkurs_douglas

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

 

Rozwiązanie 
konkursu

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

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

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

Last Christmas:),
–  świątecznymi zapachami, wśród  

których króluje ten Marki Dior,
–  pakowaniem prezentów – tu  

zamówiony J'adore Dior!!!”

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

10x



NOWE, PIĘKNIEJSZE CIAŁO

Intensyfikowan
ie 

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

SENSAI
CELLUL AR  

PERFORMANCE  
BODY FIRMING  

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

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

wyglądającej skóry, 200 ml, nr 349933

429 zł

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

YOUR PARTNER IN BE AUT Y

Dieta nie jest jedyną drogą 

do idealnej sylwetki.

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

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

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

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

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



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

259 zł

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

BIOTHERM 

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

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

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

219 zł

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

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

239 zł

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

29,90 zł



TWOJE PODRĘCZNE  
KOMPENDIUM PIĘKNA!

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

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

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

•••

Wyjątkowe 
prezenty!

 TYLKO 
W PERFUMERIACH

 DOUGLAS!



SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI
Z ZAKUPÓW ONLINE!

GIORGIO  
ARMANI SI
Woda perfumowana, 
50 ml, nr 753266

369 zł
299 zł*

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

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

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

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

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

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

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

-10%
na cały asortyment*

WIOSNA10

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

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

99 zł
79 zł*

PACO RABANNE  
INVICTUS
Woda toaletowa, 
50 ml, nr 753760

229 zł
185 zł*

OFERTA
WYŁĄCZNIE

ONLINE



Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM
SZCZECIN GOLENIÓW



MALE HERO

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

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

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

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

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Olivier Janiak

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga
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FURTAK
Misia

NIGDY NIC SIĘ MIĘDZY NAMI NIE WYDARZY

tekst Make Life Harder
zdjęcia Monika Kmita

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

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

to na wielką niespełnioną miłość nie byli gotowi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Misia jest fanką kaszy 
jaglanej i serialu „South 
Park”. O ile o kaszy jaglanej 
słyszymy pierwszy raz 
w życiu, o tyle serial „South 
Park” znamy na pamięć. 
Laski, które go oglądają, 
zdarzają się rzadziej niż 
nerkowce w mieszance 
studenckiej
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DANE TELEADRESOWE / AIRPORT TELEADRESS DATA

INTERNET
www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.instagram.com/szczecinairport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport

ADRES /ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów  
Sp. z o.o.  
/ Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 91 481 74 00
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI  
LOTNISKOWEJ 
/AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 481 74 00
E-mail: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
/TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert  
turystycznych 
/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 7505
Tel.: +48 481 7625
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

ZAGINIONY BAGAŻ 
/LOST & FOUND 
Welcome Airport  Service
Tel.: +48 481 7503

TAXI
Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690 

DOJAZD SAMOCHODEM / BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 i droga 
krajowa E28 / From Szczecin –S6 Ex-
pressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / 
From Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski 
–S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 
     KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
numerami / Tickets can be booked by 
Telephone: 
512 370 778
502 323 396
+48 94 711 05 10
www.air-transfer.pl

AN-JAN
Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
+ 48 94 35 310 52
501 525 081
www.anjan.pl

SZCZECIN/ KOSZALIN
INTERGLOBUS TOUR
Tel.: +48 91 48 50 422 
Fax.: +48 91 434 02 83
biuro@interglobus.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu – koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina – 25 zł.
Departure from the Airport to Szczecin: 
15 minutes after landing.
Bus Tickets available from driver before 
departure– ticket price to/from Szczecin: 
PLN 25

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT przy al. Wyzwolenia 17 – 90 
minut przed wylotem (od 01.05.2012). 
Bilety do nabycia u kierowcy, rezerwacji 
można dokonać pod numerem telefonu:
504 188 737
Minibus departs from the LOT office in 
Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 90 minutes 
before departure (from 01.05.2012)
Bus Tickets available from bus driver can 
be booked by Telephone: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów 
pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

Parking / Car Park Red / 24 h

Cennik / Car Park Fees

Pierwsze 10 minut / First ten minutes free

Do godziny / Up to 1 hr 7 PLN

Do 2 godzin / Up to 2 hr 9 PLN

Każda następna godzina  / Every following our 2 PLN

Pierwsza doba / First day 53 PLN

Każda następna doba / Every following day 30 PLN 
/ day

After paying in an automatic cash machine you 
will be given 15 minutes to exit the parking.

Parking / Car Park Green (wielodobowy)

Cennik / Car Park Fees

Pierwsze 10 minut / First ten minutes free

Do godziny / Up to 1 hr 5 PLN

Do 2 godzin / Up to 2 hr 8 PLN

Do 3 godzin / Up to 3 hr 9 PLN

Do 4 godzin / Up to 4 hr 10 PLN

Do 5 godzin / Up to 5 hr 11 PLN

Pierwszy dzień / First day 25 PLN

Drugi dzień / Second day 15 PLN

Trzeci dzień / Third day 15 PLN

Pierwszy tydzień / First week 89 PLN

Dwa tygodnie / Second week 124 PLN

Trzy tygodnie / Third week 150 PLN

Każdy następny tydzień / Every following week 20 PLN

*Po opłaceniu w kasie automatycznej – 15 minut na wyjazd.
After paying in an automatic cash machine you will be given 15 minutes 
to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%  
/ 20% discount for passengers of tourist charter flights
Przykładowe ceny po rabacie / Example fees with discount: 
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN
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CZARTERY 2013 / CHARTERS 2013

SZCZECIN

KRETA / CRETE

SHARM EL SHEIKH 

HURGHADA

KIERUNKI/DESTINATIONS

1) ZŁOTE PIASKI – od 20.06.2014 do 12.09.2014 
(Itaka, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGHADA – cały rok (Alfa Star) 
3) SHARM EL SHEIKH – od 17.06.2014 do 
24.09.2014 (Alfa Star))
4) KRETA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
5) MONASTIR – od 12.06.2014 do 25.09.2014 
(Itaka)
6) ANTALYA – od 18.06.2014 do 24.092014 (Itaka, 
Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

1) GOLDEN SANDS – from 20.06.2014 to 
12.09.2014(Itaka, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGHADA – whole year (Alfa Star) 
3) SHARM EL SHEIKH – from 17.06.2014 to 
24.09.2014 (Alfa Star))
4) CRETE– from 18.06.2014 to 24.09.2014 (Itaka)
5) MONASTIR – from 12.06.2014 to 25.09.2014 
(Itaka)
6) ANTALYA – from 18.06.2014 to 24.092014 (Itaka, 
Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

ANTALYA
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ZŁOTE PIASKI 
/GOLDEN SANDS

MONASTIR



ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2..... 10:15 09:50 FR2466/7 737

...4.6. 10:05 09:40 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED | RYANAIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

..3.... 20:50 20:25 FR5322/3 737

…...7 22:25 22:00 FR5322/3 737

DUBLIN | RYANAIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2..... 12:40 12:10 DY1014/5 737

…..6. 09:00 08:30 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN | NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2...6. 10:05 09:40 W62159/60 A320

OSLO TORP | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...5.. 10:55 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

123456. 09:05 08:40 LO3931/2 Q400

12345.7 20:45 20:15 LO3935/6 Q400

WARSZ AWA | PLL LOT

ilustr: Niky 002 © fotolia.com
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DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...5.. 
(od 31.03.14) 

22:10 21:45 7172 737

LIVERPOOL | RYANAIR



AKTUALNOŚCI / NEWS

Bogaty, kremowy, wręcz aksamitny likier został wzbogaco-
ny o nowe, interesujące nuty smakowe: chili oraz malinę. 
Połączenie słodkiej czekolady z ostrymi papryczkami chili 
jest idealną propozycją dla osób gustujących w bardziej wy-

razistych smakach i mniej standardowych połączeniach. Proporcje 
smaku ostrego i słodkiego są doskonale wyważone. Z kolei druga 
propozycja to rozpływająca się, naturalna słodycz malin, idealnie 
współgrająca ze smakiem czekolady. Nowe produkty, podobnie jak 
standardowa wersja likieru czekoladowego Chopin, zachwycają in-
tensywnością oraz bogactwem smaków i aromatów. 

Nowe smaki likieru czekoladowego wytwarzane są jedynie dla 
sklepów Aelia Duty Free. Ograniczona dostępność czyni je jeszcze 
bardziej wyjątkowymi. ■

EN

CHOCOLATE FLAVOUR EXPLOSION 
EXCLUSIVELY AT AELIA DUTY FREE SHOPS

Chopin chocolate liquor, being a mixture of noble Chopin 
Rye vodka with Wedel chocolate prepared according to the 

traditional recipe, is available in two new kinds exclusively at 
Aelia Duty Free shops.

Rich, creamy, velvet-like liquor was enriched with new and 
interesting f lavor notes: chili and raspberry. Combining sweet 
chocolate with spicy chili peppers is a perfect offer for those who 
like more distinct f lavors and less generic combinations. Spicy 
and sweet f lavor proportions are perfectly balanced. In turn, the 
other offer is melting and natural sweetness of raspberries, per-
fectly corresponding with the taste of chocolate. New products, 
alike the standard version of Chopin chocolate liquor, amaze 
with their intensity, richness of f lavors and aromas.

New f lavors of the chocolate liquor are produced only for 
Aelia Duty Free shops. Limited availability makes them even 
more exceptional. ■
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CZEKOLADOWA EKSPLOZJA SMAKU 
na wyłączność sklepów Aelia Duty Free

Likier czekoladowy Chopin, będący połączeniem 
szlachetnej wódki Chopin Rye oraz czekolady 
Wedel przygotowanej zgodnie z tradycyjną 
recepturą, pojawił się w dwóch nowych odsłonach 
na wyłączność sklepów Aelia Duty Free.
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W ramach kolejnych prac modernizacyjnych ruszy-
ła gruntowna przebudowa infrastruktury ruchu 
Lotniczego jako realizacja projektu „Port lotniczy 
Szczecin–Goleniów – rozbudowa i  modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej” w ramach działań 6.3 Roz-
wój sieci lotniczej TEN–T priorytetu VI: Drogowa i  lotnicza sieć 
TEN–T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013.

Przebudowa rozpoczęła się 3 marca 2014, a jej planowane za-
kończenie przewidziane jest na 30 czerwca 2015. Firma Budi-
mex SA z Warszawy jest głównym wykonawcą inwestycji, której 
wartość wynosi ok. 107 mln złotych. Zadanie jest finansowane 
z  środków kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w  PKO BP 

oddział korporacyjny w Szczecinie na kwotę 51 600 000 zło-
tych oraz przez umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 
47 498 737,67 złotych.

Prace budowlane zostały podzielone na IV etapy, a te natomiast 
na kolejne zadania. Każdy z etapów posiada ramy czasowe, w ja-
kich nasz wykonawca zobowiązany jest dokończyć prace przebu-
dowy.

Pierwszy etap obejmuje budowę równoległej drogi kołowania, 
budowę dróg kołowania „ G”,„H”, i „B” oraz rozbudowę płyty po-
stojowej 1. Prace realizowane bezpośrednio przy czynnych dro-
gach lotniska są zabezpieczone przez służby operacyjne, a rejon 
prac ogrodzony. Przewidywany okres prowadzenia prac to kwie-
cień – lipiec 2014. Kolejne zadanie tego etapu obejmuje remont 
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Zmieniamy się dla Was!

Remonty, przebudowy, zakup dodatkowych sprzętów, szkolenia 
pracowników są bezustannie zadaniem naszego lotniska. 
Funkcjonalność oraz wygoda dla pasażerów są dla nas priorytetem. 
Ciągłe doskonalenie jest niezbędne, byśmy mogli świadczyć usługi, 
przyjmować lądujące samoloty, obsługiwać coraz więcej pasażerów. 
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betonowej nawierzchni drogi startowej w rejonie drogi kołowania 
„C”. Droga startowa będzie dostępna na dystansie 2100 m, w ra-
mach bezpieczeństwa zamontowane zostanie oznakowanie kra-
wędziowe nocne, natomiast kołowanie w rejonie prac będzie tylko 
w asyście koordynatora „Follow me”. Przewidywany okres prowa-
dzenia prac to pierwsza połowa czerwca 2014.

Drugi etap obejmuje kontynuację budowy drogi kołowania 
równoległej , remont i  rozbudowę płyty postojowej 2. Prace na 
tym odcinku przewidziane są na okres od sierpnia do września 
2014. Rejon prac będzie ogrodzony, zapewnione będą odległości 
bezpieczne od czynnych, używanych nawierzchni lotniskowych. 
W trakcie realizacji zadania nie przewiduje się ograniczeń w funk-
cjonowaniu lotniska. 

Następnym krokiem jest etap trzeci, w którym kontynuowana 
będzie budowa drogi kołowania równoległej, odbędzie się też re-
mont drogi kołowania „C” oraz remont obecnej płyty postojowej  
1. Przewidywany okres prowadzenia prac to październik – listopad 
2014. Prace te, podobnie jak w etapie pierwszym, będą odbywać 
się w sąsiedztwie czynnych dróg kołowania, zostaną zatem zabez-
pieczone przez służby operacyjne.

Ostatni etap obejmuje kapitalny remont drogi startowej, a jego 
przewidziany termin to marzec – czerwiec 2015. Na lotnisku 
w  tym czasie wyznaczona zostanie zastępcza droga startowa. 
W tym okresie dostępność lotniska zostanie ograniczona, co nie 
oznacza jego zamknięcia.

Prace budowlane są prowadzone przy użyciu różnego sprzętu 
budowlanego. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów oraz lą-
dujących i startujących samolotów podjęte zostały dodatkowe za-
dania. Ograniczone w dostępności obecnie remontowane obiekty 
zostały zamienione na tymczasowe miejsca.■
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WE CHANGE FOR YOU!

Renovations, alterations, purchase of additional equipment, 
employee’s trainings are constant tasks of our airport. The 

functionality and comfort of our passengers are ours priority. 
Constant improving is essential so that we can provide 
services, operate landing airplanes and more and more 

passengers.  

As a part of subsequent modernization works, a  thorough alter-
ation of air traffic infrastructure as an execution of the project, 
“Szczecin-Goleniów Airport – extension and modernization of 
airport and port infrastructure” as a part of activities 6.3 Devel-
opment of airport net TEN-T priority VI: Road and air net TEN-T 
Operational Program Infrastructure and Environment for years 
2007-2013. 

The alternation begun on 3rd March 2014 and its planned end-
ing is supposed to be on 30th June 2015. Budimex SA, a compa-
ny from Warsaw is a general contractor of the investment which 
worth is about 107 million zlotys. The task is financed from the 
funds of the investment loan taken in PKO BP bank, corporate 
affiliate in Szczecin for the sum of 51 600 000 zlotys and by a con-
tract concerning the subsidizing the project by the amount of 
47 498 737, 67 zlotys.

Construction works were divided into four stages which were 
divided into several tasks. Each of the stages has its own time 
frames within which the contactor is obliged to finish the works 
on alteration. 

The first stage includes the construction of the parallel runway, 
construction of the taxiway “G”, “H”, “B” and the expansion of the 
apron 1. The works executed directly next to the working roads 
of the airport are secured by special services, and the area is en-
closure. The estimated period of time of the works is April – July 
2014. The next task of this stage includes the renovation of the 
runway’s concrete surface near the taxiway “C”. The runway will 
be available on the distance of 2100 meters and in order to provide 
safety the night edge lighting will be installed, while the taxiing 
within the area of the construction site will be only possible in the 
company of the ‘follow me’ coordinator. The estimated period of 
construction is the first half of June 2014. 

The second stage includes the continuation of the parallel tax-
iway construction, renovation and extension of the apron 2. The 
works on this section are planned to take place between August 
and September 2014. The construction area will be closed and 
the safe distances from the working airport areas will be ensured. 
During the execution of the task, the limitations in airport func-
tioning are not predicted. 

The next step is the third stage which includes the construction 
of the parallel taxiway as well as the taxiway “C” renovation and 
apron 1 renovation. The estimated period of construction works is 
October – November 2014. The works, like in the first stage, will 
take place in the vicinity of the working taxiways so they will be 
secured by special services. 

The last stage includes the general renovation of the runway and 
its estimated time is March – June 2015. There will be a substitute 
runway will be designated at the airport. In this period of time, 
the availability of the airport will be limited, but it doesn’t mean 
closing the airport. 

The construction works are conducted thanks to the use of var-
ious building equipment. With regard to the passenger’s safe-
ty as well as the safety of taking-off and landing aircrafts, the 
additional tasks will be undertaken. The facilities with limited 
access which are now under construction were replaced with the 
temporal places. ■
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Dominik: Dzień jak co dzień? Nie do końca. Zaczyna się standar-
dowo. Pierwsze to odprawa z komendantem. Zakres zadań na 
dany dzień, odbiór broni i dodatkowe, ewentualne uwagi. Na-
stępnie sprawdzenie sal odlotów oraz przylotów. Kolejnym eta-
pem jest rozpoczęcie odprawy pasażerskiej. Od tego momentu 
zmienia, się rutyna a  zaczyna dynamika pracy na stanowisku 
pracownika ochrony lotniska.

Dlaczego tak różnie, często negatywnie  
odbierana jest procedura kontroli bezpieczeństwa?
Kontrola na naszym lotnisku robiona jest rzetelnie i  fachowo. 
Przepisy są standardowe w każdym innym polskim porcie lot-
niczym, a tak naprawdę są jednakowe w każdym kraju Unii Eu-
ropejskiej.  Wszystkich naszych pasażerów traktujemy jedna-
kowo, nie wyróżniamy ich pod żadnym względem. Niezależnie 
od płci, wyznawanej wiary, wieku czy też wyglądu. Do każdego 
musimy jednak podejść indywidualnie. Każdy pasażer jest inny, 
każdy jednak podlega tym samym procedurom. Z wieloletnim 
stażem wiem jednak, jak podejście wpływa na moją pracę oraz 
podróż pasażera. Kontrola zależy od wielu czynników, nawet 
od pogody. Wiele negatywnych opinii wynika z samopoczucia, 
stosunku do procedur a nawet obaw pasażerów.

Z obaw pasażerów? 
Tak, dok ładnie z  obaw pasażerów. Boimy się oceniania. 
Kontrola przebiega w  otoczeniu innych osób lecących. Za-
zwyczaj są to rzeczy błahe dla nas, a niezmiernie krępujące 
dla osoby kontrolowanej. Od dziury w skarpecie po spadające 
bez paska spodnie. Często bramka sama wychwytuje loso-
wo do kontroli pasażera. Choćby był „rozebrany do rosołu” 
zapiszczy do sprawdzenia. Stres temu towarzyszący plus 
widownia składająca się z pozostałych pasażerów powoduje 
dyskomfort.

Jak ty do tego podchodzisz?  
Słuchać tyle razy tych samych wywodów?
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Mimo 
przepracowanych lat, naprawdę lubię swoja pracę. Przede 
wszystkim pracuję z  ludźmi. Częściej spotykam życzliwych 
pasażerów, takich z poczuciem humoru, niż tych narzekają-
cych, krzyczących. Żyję ze świadomością tego, co może się 
wydarzyć bez dokładnej procedury bezpieczeństwa. Także 
przestrzeganie przepisów w mojej pracy nie jest złośliwością 
mojej osobowości – jest tylko dla bezpieczeństwa pasażerów. 

LOTNISKO / AIRPORT
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Po drugiej stronie lustra,  
a dokładnie po drugiej stronie Heimanna

Jak wiele zależy od punktu siedzenia? W tym przypadku możemy odebrać to 
całkiem bezpośrednio. W rozmowie z moim kolegą Dominikiem, pracownikiem 
SOL (Straż Ochrony Lotniska) naszego Portu Lotniczego, który siedzi za 
monitorem urządzenia do prześwietlania bagaży, dowiedziałam się, jak wygląda 
wiele procedur, jak są odbierane a jak muszą być przeprowadzane. 
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Co ciekawego widać na monitorze Heimanna?
(Uśmiech) Patrząc w monitor Heimanna człowiek naprawdę musi 
ruszyć wyobraźnię. Po pierwsze – przedmioty widoczne są w od-
powiednich barwach w zależności z  czego są wykonane. To nie 
kolorowe kino, lecz obraz z barw prześwietlenia rentgenowskiego. 
Poza tym to, co może się znaleźć w bagażu pasażerów, wprawia 
w osłupienie. W bagażu podręcznym najwięcej przewożonych jest 
zabawek (zarówno dla dzieci, jaki i dla dorosłych). Spotkałem się 
nawet ostatnio z  implantami do stawów kolanowych. Natomiast 
w bagażu głównym (rejestrowanym) najwięcej jest broni. Od bro-
ni białej (kastety, miecze) do palnej. Spotkałem się nawet z kosą, 
która przebiła się przez materiał torby. Są też wszelkie części sa-
mochodowe, a nawet ponton z silnikiem spalinowym. ■
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ON THE OTHER SIDE OF THE MIRROR, AND MORE 
PRECISELY ON THE OTHER SIDE OF THE HEIMANN

How many things depend on the point of sitting? In this case 
we can take it quite directly. While talking with my friend 
Dominik, worker of the ASG (Airport Security Guard) at 

out airport who sits behind the monitor of the luggage x-ray 
device, I found out many things about procedures, how are they 

accepted and how they must be proceeded. 

Dominik: Day as every other? Not really. It starts typically. First-
ly, the briefing with the Commander. Daily schedule, weapon re-
ception and additional notices. Secondly, checking the arrival and 
departure halls. Thirdly, starting passengers briefing. Since then 
the routine changes into dynamic work at the office of the ASG 
worker.

Why the safety check procedure is perceived  
so randomly but mostly negatively?
Safety check at our airport is proceeded reliably and competently. 
Regulations are standard in any Polish airport and really they are 
the same in every European Union’s country.  We treat our pas-
sengers alike, we do not distinguish any of them by any means. 
Regardless of the gender, religion, age or appearance. Although 
we have to approach every passenger individually. Every one of 
them is different but everyone is subjected to the procedures. With 
my long experience I know however, how much my approach in-
fluences my work and passengers travel. Safety check depends on 
many factors, even the weather. Many negative opinions result 
from passengers wellbeing, attitude to the procedures an even the 
passengers worries.

Passengers worries?
Precisely, passenger worries. We are afraid of judgment. Safety 
check proceeds in company of other travelers. Mainly any issues 
are flimsy for us but at the same time are very embarrassing for the 
controlled person. Beginning with the hole in the socks through 
falling pants without a belt. The gate will often choose a passenger 

for double check, even if he is nearly naked. Stress accompanying 
those situations with addition of the other passengers audience 
creates discomfort.

How do you approach those situations? 
To listen to the same excuses every single time?
Many people are not aware of the seriousness of the situation. De-
spite many years of experience, I really enjoy my work. First of all, 
I work with people. I meet more often the kind passengers, those 
with the sense of humor rather than those ranting and yelling. 
I  live with the awareness of what can happen without thorough 
safety check. Obeying those regulations in my work is not acridity 
of mine but it is just for passengers’ safety.

What is interesting in the Heimann monitor?
(Smile) Looking into Heimann monitor, you really have to 
send your imagination reeling. Firstly – the objects are visible 
in particular colors depending on what are they made of. It is 
not colorful cinema, but image of x-ray colors. Besides, things 
you can spot in passengers’ luggage can make you startle. Hand 
luggage mainly includes toys (both children’ and adults’). I’ve re-
cently witnessed stifle implants. In turn, the main luggage (regis-
tered) mainly includes weapons. Lethal weapon (brass knuckles, 
swords) and firearms. I have even seen a scythe which pierced the 
bags material. There are also multiple car parts and even pontoon 
with gas engine. ■
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