
 

 
 

 
 

10 lat na żywo!
redaguje:Grażyna Jancik

10 LAT. PIĘKNY JUBILEUSZ! SPRÓBUJECIE PODSUMOWAĆ, 
CO SIĘ U WAS DZIAŁO PRZEZ TEN CZAS?
W 2003 roku ukazała się nasza pierwsza płyta – „Muszę krzy-
czeć”. Promował ją singiel „Chcę tu zostać”, który tak bardzo 
spodobał się słuchaczom, że przez kolejne lata był jednym 
z najczęściej zamawianych utworów w stacjach radiowych. 
Kolejnymi singlami były „A jeśli to nieprawda”, „Nie warte 
nic” i „Daleko”. Klip do tego ostatniego kręciliśmy w Chicago 
podczas naszego pobytu na Festiwalu „Destination 2003”.
Kolejny, zdecydowanie bardziej rockowy krążek „Ślady” po-
jawił się w 2006 roku. To właśnie z niego pochodzą „Piosenka 
bez słów”, „Nie mów mi, że” i „Jeśli tylko zechcesz”.
Przez ten cały czas oczywiście bardzo intensywnie koncerto-
waliśmy, bo granie na żywo to jest coś, co lubimy robić naj-
bardziej.

Z OKAZJI 10-LECIA ZESPOŁU WYDALIŚCIE KRĄŻEK SPE-
CJALNY. JAKA JEST TA WASZA „10”?
Ponieważ okazało się, że pierwsza płyta, mimo słabej promo-
cji, sprzedała się całkiem nieźle, a do tego wielu naszych fa-
nów ciągle o nią pytało, z okazji 10-lecia nadarzyła się okazja, 
by zrobić reedycję tego materiału dodając utwory singlowe 
z drugiego krążka oraz utwór „Kochaj mnie”, który nie znalazł 
się wcześniej na żadnym albumie. Jest też na niej premiero-
wa „Ostatnia noc”, do której powstał teledysk i która promuje 
całość.
Ten krążek jest naszym muzycznym podsumowaniem tych 
10 lat. Jesteśmy dumni, że mimo licznych przeciwności losu 
udało nam się przetrwać na rynku i dziś jesteśmy pewni, że 
to nie są nasze ostatnie dźwięki. „10” dedykujemy naszym fa-
nom, którzy stale przychodzą na nasze koncerty i dają nam 
poczucie, że warto grać.

A JAKIE MACIE PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ I CZE-
GO ŻYCZYĆ FARBIE Z OKAZJI TYCH OKRĄGŁYCH URO-
DZIN?
Pracujemy nad nową płytą. Poza tym czeka nas – mamy na-
dzieję – pracowity kolejny sezon koncertowy. A jeśli chodzi 
o życzenia to na pewno zdrowia, które pozwala nam grać po-
nadgodzinne koncerty całkowicie na żywo!
 
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ

Rozmawiał: Mateusz Szymkowiak 

Rozmowa 
z zespołem 
FARBA

KONKURS! Do wygrania jubi-
leuszowe krążki Farby. Wystarczy po-
prawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe i wraz ze swoimi namia-
rami wysłać na adres redakcji. A pyta-
nie brzmi: JAKI UTWÓR PROMUJE AL-
BUM „10” FARBY? Powodzenia!

FARBA powstała w Gdyni. Tworzą ją: charyzmatyczna wokalistka Joanna Kozak, gitarzysta Artur Przygoda, perkusista Jacek Woźniak, basista Maciej Warda i klawiszowiec Piotr Łapicki. Mają na swoim koncie trzy albumy. Ich piosenka „Chcę tu zostać” była jednym z największych przebojów 2003 roku w Polsce.
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Richard Hall
Seria samo sedno: 
Marketing bez tabu
Wyd. Samo Sedno 

Z zagadnieniami marketingu spotkamy 
się zapewne na praktykach czy też sta-
żach. A marketing dzisiaj to już bardziej 
sztuka niż nauka. I żeby odnosić w nim 
sukcesy, potrzeba odpowiednich umiejętności i znajomości 
konkretnych technik. Wiele cennych porad i ciekawe podej-
ście do tematu znajdziemy w praktycznym poradniku Richar-
da Halla. Może to być książka dla nas  cenna, ponieważ skie-
rowana jest głównie do osób, które dopiero stawiają pierwsze 
kroki w tej branży. Dzięki poradnikowi dowiemy się m.in., jak 
tworzyć silną i rozpoznawalną markę, gdzie i w jaki sposób 
efektywnie się reklamować, na czym polega skuteczny PR czy 
sponsoring oraz jak właściwie przeprowadzać badania marke-
tingowe, krok po kroku poznamy proces tworzenia i realizacji 
kampanii marketingowej. Dowiemy się również, jakie umiejęt-
ności czy cechy potrzebne są w planowaniu kariery w marke-
tingu. A takie rady zawsze są dla nas, planujących swoją karierę 
zawodową, bezcenne. (gmj)

Światło w fotografii 
Warsztaty 
ze Scottem Kelbym
Wyd. Helion

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. 
Może więc warto poszerzyć swoje umie-
jętności, jako fotografa. Na rynku ukaza-
ła się kolejna książka mistrza fotografii  
Scotta Kelby’ego, w której tym razem zdradza tajniki pracy 
zawodowców ze światłem. Z tego praktycznego poradnika 
dowiemy się, jak wykorzystują światło naturalne i lampy stu-
dyjne oraz jakie sztuczki stosują, żeby z nieprzyjaznego oto-
czenia wykrzesać interesującą fotografię. Autor podpowia-
da także, jak na przykład fotografować potrawy, kwiaty oraz 
przedmioty. Książka ta przeznaczona jest dla pasjonatów fo-
tografii, miłośników książek Scotta oraz wszystkich tych, któ-
rzy chcą robić jeszcze lepsze, budzące zachwyt zdjęcia. (gmj)
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Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky

Czas na wyleczenie. 
Podręcznik
Z szacunków wynika, że w Polsce żyje oko-
ło 1,5 miliona dzieci alkoholików. Dorosłe 
Dzieci Alkoholików (DDA) stanowią około 40 
proc. dorosłej populacji. Wiele osób z syndromem DDA jest wśród 
studentów. Wpisy na forach zaczynają się najczęściej: mam 19 lat, 
mam 25 lat – jestem DDA.W ośrodkach zajmujących się terapią 
jest coraz więcej młodych ludzi. Aby pomóc DDA i ich bliskim, Wy-
dawnictwo Charaktery wydało dwie książki na ten temat i przy-
gotowało serwis www.dda.charaktery.eu. „Czas na wyleczenie. 
Przewodnik” zabiera wszystkie dorosłe dzieci alkoholików w nie-
zwykłą podróż w głąb własnego życia, pozwala zrozumieć to, co 
działo się z nimi w dzieciństwie, i to, co dzieje się z nimi teraz. A co 
najważniejsze – pokazuje, że nigdy nie jest za późno na to, aby 
uwolnić się od koszmarów przeszłości. To długi i męczący proces, 
ale jego ukończenie daje gwarancję spokojnego i pełnego życia. 
Druga z książek: „Czas na wyleczenie. Podręcznik” (Timmen L. 
Cermak, Jacques Rutzky) prowadzi DDA przez poszczególne eta-
py leczenia. Autorzy dają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede 
wszystkim precyzyjnie przemyślany, szczegółowy plan powrotu 
DDA do zdrowia, rozpisany na 16 etapów. Mnóstwo ćwiczeń oraz 
przykładów wziętych z życia pacjentów czyni tę książkę wręcz 
niezbędną dla wszystkich DDA.(gmj) 
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Y Wakacje czas zacząć! 
– LatoStudenta.pl
Już niebawem czekają na Ciebie gorące plaże Hiszpanii, Chor-
wacji i Bułgarii, gdzie odpoczniesz w atmosferze imprezowego 
klimatu! Egipt i Maroko zapraszają na nurkowanie wśród pięk-
nych raf koralowych oraz zmierzenie się z falami podczas ki-
tesurfingu i windsurfingu! Atrakcji nie zabranie też w  Polsce 
– obóz konny w Bieszczadach, spływ kajakowy na Mazurach, 
windsurfing i kitesurfing 
w Jastarni. A to wszystko 
w cenach przystępnych dla 
każdego! :) Podróże z nami 
to niepowtarzalne wspo-
mnienia, nowe przyjaź-
nie, sportowe zmagania, 
rekreacja i dobra zabawa 
w prawdziwej studenckiej 
atmosferze!

Zobacz więcej 
na www.latostudenta.pl
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AB OVO Teatr Improv
Improv to znana na całym świecie sztuka teatralna, w której to „publiczność rządzi”, czy-
li decyduje o przebiegu spektaklu, a aktorzy mają za zadanie na oczach widza zagrać 
wszystko to, o co publiczność poprosi. Nie wierzycie? Wpadnijcie na przedstawienie 
AB OVO – pierwszej profesjonalnej polskiej grupy teatru improwizacyjnego. Prężnie 
działająca grupa AB OVO powstała rok temu z inicjatywy Kasi Michalskiej. Tworzą ją 
m.in.: Dorota Gorjainow, Wojciech Medyński i Jasiek Aleksandrowicz-Krasko. Terminy i 
miejsca ich przedstawień znajdziecie na stronie internetowej www.teatrabovo.pl. (ms)
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swoją matkę
reż. Xavier Dolan
Huberta poznajemy jako zbunto-
wanego nastolatka, który nienawi-
dzi swojej matki. Nie znosi jej kiczo-
watego gustu, niemodnych ubrań 
i upodobania do tanich bibelotów. 
Nade wszystko jednak nie znosi po-
czucia winy, jakie próbuje w nim 
wzbudzać. Matka natomiast nie ro-
zumie, co dzieje się z jej nad życie 
ukochanym jedynakiem. Czuje się 
bezradna. Oboje wiedzą, że dzieli ich 
coraz większa przepaść... Niezwykły, 
obsypany wieloma nagrodami film 
o dorastaniu, a zarazem bardzo gło-
śny debiut reżysera Xaviera Dolana, 
który ponadto napisał scenariusz 
i fenomenalnie zagrał w filmie głów-
ną rolę, już na DVD. (ms)

   kraków
196megafon
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VD Wyśnione 
miłości
reż. Xavier Dolan
Na DVD pojawił się także dru-
gi film „cudownego dziecka 
kina”, jak Dolana – po pre-
mierze „Zabiłem swoją mat-
kę” – określiły zachodnie me-
dia. „Wyśnione miłości” to 
pełna emocji i energii opo-
wieść o przyjaźni, miłości, 
rywalizacji i zdradzie. Fran-
cis i Marie są przyjaciółmi. 
Pewnej szalonej nocy spoty-
kają Nicolasa, który właśnie 
przyjechał do Montrealu. 
Od spotkania do spotkania, 
od  jednej wspólnie spędzo-
nej chwili do drugiej, oboje 
stają się coraz bardziej za-
fascynowani nowym znajo-
mym. Wkrótce orientują się, 
że ich obsesja na jego punk-
cie przemienia się w miłosny 
pojedynek... (ms)


