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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz.
Autor największych polskich
hitów komediowych w XXI w.
W 2015 roku Saramonowicz
wydał bestsellerową powieść
„Chłopcy".

Żyje z pisania. A żyć z tego,
co się lubi, to dar. Bardziej od
pisania lubi tylko spotykać
ludzi. No i lubi być w drodze,
kupować płyty w sklepie
z płytami a nie w sieci,
pomidorową i kabriolety.

Obserwuje, a potem opisuje
i komentuje. Głównie sport,
ale ma w swoim dorobku
dwie powieści. Na co dzień
dziennikarz NC +, ale też
prezenter wiadomości
w TVN i TVN24 .

Człowiek pracy, gdańszczanin
z wyboru. Choć większość
zna go jako żeglarza i Mistrza
Olimpijskiego, to ma w rękawie
jeszcze kilka asów. Jest
biznesmenem, społecznikiem,
prezesem Fundacji Gdańskiej.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

A director, screenwriter, writer,
playwright and journalist.
The author of the biggest
Polish comedy hits of the 21 st
century. In 2015 , Saramonowicz
published his bestseller book
entitled Chłopcy (Boys).

He lives by writing. And living by
what you love is a gift. The only
thing he likes more than writing
is meeting other people. He also
likes being on the road, buying
albums in stores, tomato soup
and convertibles.

He observes and then describes and makes comments.
Mainly about sport, but he has
two novels to his credit too. On
a regular basis, he is a journalist
at NC + and newscaster at TVN
and TVN24 .

A working man and a citizen
of Gdansk by choice. Most of us
know him as a sailor and an Olympic Champion, but he has several
more aces up his sleeve. He is a businessman, a social activist and the
CEO of Gdansk Foundation.

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KASIA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

Pisarz, scenarzysta, grotołaz,
felietonista, fan piłki nożnej.
Laureat Nagrody Literackiej
Nike. Człowiek o wielu pasjach.
Z nami będzie dzielił się tą
filmową, co miesiąc polecając
jeden obraz wart obejrzenia.

Marudzi, poprawia, kłóci się.
Sam już nie wie, czy woli pisać
o muzyce, turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym akurat
trzeba. Połowa duetu stojącego
za książką „Gastrobanda”.

Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST,
została zaangażowana do
Teatru Starego w Krakowie,
później dołączyła do zespołu
TR Warszawa.

Fotografka, artystka, pasjonat,
osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem
ale zawsze z człowiekiem na
pierwszym planie. Skończyła
Warszawską Szkołę Filmową
i od kilku lat oddaje się wyłącznie fotografowaniu.

IN ENGLISH
A writer, screenwriter, caver,
columnist and soccer fan.
A winner of the Nike Literary
Award. A man of many passions.
He will share one of them with us
recommending one picture worth
seeing every month.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

He grumbles, corrects, argues.
No longer knows, if he prefers
to write about music, tourism,
or cuisine, so he writes about
anything what is needed in
a moment. Half of a duo behind
a "Gastrobanda" book.

An actress, dramatist and
director. She finished the PWST
National Academy of Theatre
Arts in Krakow, worked at the
Stary Theatre in Krakow and
joined the team of TR Warszawa.
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IN ENGLISH
A photographer and artist
fascinated with people, faces,
poses and life – always with
man in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School and for several years has
been devoted to photography.

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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NASI AUTORZY

OUR AUTHORS
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

Od 2012 roku pracuje
w TVN24. W CV ma też
„Gazetę Wyborczą” Polskie
Radio PiK, Radio Gra, Polsat
i Polsat News. Lubi kawę
i rozmowy. Nie kończy
na jednym pytaniu.

Gdyby nie było muzyki, jej
życie nie miałoby sensu.
Pasjonatka radia i klimatu retro,
kolekcjonerka płyt, okularów
i torebek. Od wielu lat związana
z radiową Trójką. O muzyce
i radiu pisze także na blogu.

Znawca i poszukiwacz smaków.
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda. Wszystko co powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma
zaszytą w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka.
Pociąga ją wszystko, co ma
cztery koła. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, MAT. PRASOWE, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

Maven and seeker of tastes.
He went through all stages of the
food industry. Co-author of the
book "Gastrobanda. Wszystko
co powinieneś wiedzieć, zanim
wyjdziesz coś zjeść".

She has a weakness for cars
instilled in her head, because
she does not have a heart but
a turbocharger instead. Everything with four wheels attracts
her. The author of a blog entitled
Panie wiozą Panów.

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

Mówi o sobie “aktor wyłącznie
teatralny”. Od osiemnastu
lat związany Teatrem
Narodowym w Warszawie.
W rankingach krytyków
znajduje się w ścisłej czołówce
najważniejszych aktorów
polskiego teatru w XXI w.

Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych
zjawisk i kulturowych
trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań,
międzynarodowej współpracy
i interdyscyplinaroności.

Edyta Bartkiewicz - jest
fotografem mody, ma 23 lata
i pochodzi ze Szczecina.
Do Warszawy przyjechała
spełniać marzenia i kieruje się
dewizą 'liczy się jakość,
a nie ilość'.

Has been working in TVN24 since
2012 . She has also Gazeta Wyborcza, Polskie Radio PiK, Radio
Gra, Polsat and Polsat News in
her résumé. She likes coffee and
conversations. She does not end
on one question.

Without music her life would be
completely meaningless. A radio
and retro style aficionado. Collects
music albums, sunglasses and
purses. For years has been related to
Polish Radio Programme 3. Writes
on music and radio on her blog.

SYLWIA
GUTOWSKA
Rozmawia, pisze, potem
redaguje. Interesuje się kulturą
wysoką, średnią i niską, bo jest
prawdziwą (post)humanistką.
Od dobrej książki woli tylko
teledysk MC Hammera.
IN ENGLISH
She talks, writes and edits. She
is interested in high, middlebrow
and low culture because she
is a true (post)humanist. She
claims there is nothing better
than a good book except for
MC Hammer’s video clips.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

Says that he is “exclusively
a theatre actor”, for many years
now working with the National
Theatre in Warsaw. He is at the
very top of the critics’ ranks of
21st century Polish theatre actors.

A sociologist by profession
and passion. An experienced
scientist of social phenomena and
cultural trends. A 3.0 scientist,
who is not scared of challenges,
international cooperation and
interdisciplinarity.

IN ENGLISH
She’s a fashion photographer,
she’s 23 and comes from
Szczecin. She came to Warsaw
to fulfill her dreams and follows
the rule „Quality over quantity”.

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
13

BOHATER

HERO

Śpiew
w wielkim mieście

PODCZAS WYKONYWANIA W PROGRAMIE TELEWIZYJNYM UTWORU
„PURPLE RAIN” NIEŻYJĄCEGO JUŻ PRINCE’A, ONA NARODZIŁA SIĘ NA NOWO.
NA SCENIE MUZYCZNEJ FUNKCJONUJE KILKANAŚCIE LAT, JEDNAK DOPIERO TERAZ
ZDECYDOWAŁA SIĘ ZROBIĆ KROK DO PRZODU I WYKRZYCZEĆ GŁOŚNO:
„ANIA KARWAN, OBECNA!”. W PAMIĘTNIKU ZAPISAŁA KIEDYŚ PRAGNIENIE O BYCIU
MATKĄ, BO TYLKO WTEDY STANIE SIĘ ARTYSTKĄ. TERAZ JEST MATKĄ, WOKALISTKĄ
ORAZ MONOPOLISTKĄ NA ROK 2017 – BO TEN BĘDZIE NALEŻAŁ DO NIEJ.
TEKST: ALEKSANDRA BUDK A
MAKE-UP: K ATARZYNA ĆWIKLIŃSK A

15

ZDJĘCIA : TOMASZ SAGAN
ST YLISTK A: K ASIA PIERSA

BOHATER

NA POCZĄTEK PYTANIE OD FANKI DO
FANKI: „SEKS W WIELKIM MIEŚCIE” –
SERIAL CZY FILM?
Na co dzień, dla rozluźnienia, zdecydowanie serial. Przy różnych sytuacjach
życiowych, tych bardziej wesołych
i tych smutniejszych – film.

STETY LUB NIESTETY, SPOTKAŁY SIĘ
DWIE MIŁOŚNICZKI „SEKSU W WIELKIM
MIEŚCIE” I MYŚLĘ, ŻE O CARRIE
BRADSHAW MOGŁYBYŚMY ROZMAWIAĆ
GODZINAMI. W KTÓREJ Z BOHATEREK
SERIALU WIDZIAŁAŚ SIEBIE?
Gdy znasz już wszystkie bohaterki swo-

HERO

jego ulubionego serialu, to każda z tych
postaci robi wrażenie w innej dziedzinie.
Zaczynając od głównej bohaterki – Carrie
Bradshaw – jej infantylna część osobowości bardzo mnie drażni, ale jest to serial
amerykański, więc po prostu przymykam
na to oko. Natomiast bardzo podobają
mi się jej dewizy odnośnie miłości. Jej
przygody z mężczyznami często były
absurdalne, ale zawsze wierzyła w to, że
miłość jest najważniejsza. Pamiętasz, gdy
pod koniec szóstego sezonu, rzucając
się na swojego Rosjanina, powiedziała:
„Potrzebuję miłości, która mną szarpie,
która mną rzuca na boki, która jest i bole-

16

sna i wspaniała, bo tylko wtedy ta miłość
jest mocna i prawdziwa”? No i Mr. Big był
po prostu spełnieniem jej marzeń.

ALE TO MIRANDA I CHARLOTTE BYŁY
W SERIALU MAMAMI. TY TEŻ MAMĄ
JESTEŚ.
Tak, jestem mamą.

JAKĄ MATKĄ JEST MATKA KARWAN?
Moim marzeniem było zostać cieplutką
mamusią, która bawi się ze swoją córeczką i razem chodzą w spódniczkach.
Okazuje się, że jestem dużo silniejszą,
twardszą osobą, na co moja córka reagu-

BOHATER

je ostatnio alergicznie. Cały czas wydaje
mi się, że jednak takie mocne podejście
do życia będzie lepsze. I codziennie muszę sobie przypominać o tym, że mamy
się przytulać, całować. Oczywiście,
jestem mamą ciepłą, ale czuję wielką
odpowiedzialność za to, żeby ona miała
wysokie poczucie własnej wartości,
czuła się sama ze sobą bezpiecznie, żeby
była odważna wobec świata i nie bała się
tego, że jest piękna i mądra. Gdy próbuję
jej to powiedzieć, mam wrażenie, że mój
tembr głosu wskazuje na żołnierskie podejście, takie w stylu: „Masz być piękna!”.
Macierzyństwa uczę się codziennie. To
już prawie cztery lata intuicyjnej pracy.
Chciałabym, żeby moja córka postrzegała mnie jako osobę stabilną emocjonalnie, ale bardzo ciepłą, do której zawsze
może się zwrócić. Nie matkę wariatkę,
nie koleżankę, tylko przyjaciółkę, która
jest autorytetem, ale cały czas pozostaje
uśmiechnięta, szczęśliwa i spełniona.
Tych warunków jest tak dużo. Mam
nadzieję, że uda mi się je spełnić.

MACIERZYŃSTWO TO MOMENT
WAŻNEGO DEBIUTU. PO NARODZINACH
DZIECKA CZŁOWIEK DEBIUTUJE
PRZECIEŻ WŁAŚCIWIE CODZIENNIE –
RÓWNOLEGLE ZE SWOIM DZIECKIEM.
CZY PAMIĘTASZ TAKI SZCZEGÓLNY
DEBIUT RAZEM ZE SWOJĄ CÓRKĄ?
Celebruję z nią każdy dzień i cały czas
narzekam, że tego czasu jest zbyt mało.
Podobno każdy rodzic tak mówi, więc
daję sobie trochę oddechu i myślę, że
może jednak nie ma co siebie tak strasznie ganić. Ostatnie miesiące z moją córką
były niezwykle ważne, bo zaczęła mówić
o bardzo poważnych sprawach z naszego
życia. I nie ma takiego jednego, szczególnego momentu, bo dla matki ważny
jest każdy pierwszy raz – gdy dziecko
się uśmiechnie, gdy zaśnie w spokoju na
twoich rękach – to chwile, kiedy czujesz,
że dajesz komuś spokój w życiu.

CZY NA SCENIE TAKŻE CZUJESZ
SIĘ DEBIUTANTKĄ? JAK BYŚ SIEBIE
NAZWAŁA – W KOŃCU MASZ ZA SOBĄ
JUŻ KILKANAŚCIE LAT OBECNOŚCI NA
RYNKU MUZYCZNYM. CZY ZOSTAŁAŚ
PONOWNIE TĄ DEBIUTANTKĄ?
Każdy koncert, każdy występ telewizyjny
to jest debiut. Nie jest to sztucznie napędzane, ja faktycznie bardzo przejmuję się
każdym występem. Stres sprawia – choć
ciągle pracuję nad tym, aby było inaczej
– że często nie jestem sympatyczna, a to
przekłada się na ludzi, z którymi pracuję.
Oni już mnie znają i wiedzą, że to nie jest

HERO

I nie ma takiego jednego, szczególnego
momentu, bo dla matki ważny jest każdy
pierwszy raz – gdy dziecko się uśmiechnie, gdy
zaśnie w spokoju na twoich rękach – to chwile,
kiedy czujesz, że dajesz komuś spokój w życiu.

personalne. Że to oznacza „nie krzyczę
na ciebie, tylko obok, nie denerwuję się
na ciebie, tylko obok”. Bardzo przeżywam każdy występ i jeśli coś nie
idzie, to muszę to z siebie wywalić, bo
inaczej głowa mi po prostu eksploduje.
Dobrałam sobie takich partnerów, którzy
to rozumieją. A jak już wyjdę na scenę,
to z kolei otwiera się ta kolorowa czara,
która zalewa wszystkich ludzi dobrocią,
miłością i akceptacją wszystkiego. Tam
jestem sobą w stu procentach.

A CZY BYCIE MATKĄ NAUCZYŁO CIĘ JAK
BYĆ ARTYSTKĄ?
Tak. Powiedziałam kiedyś, że nie wydam pierwszej płyty przed urodzeniem
dziecka. Ja nawet nie wiedziałam, czy
to dziecko będę kiedykolwiek miała.
Czekałam na nie 6 lat. Ale czekałam
z różnych powodów. Nawet dlatego, że
nie byłam wówczas w związku z żadnym mężczyzną, z którym mogłabym
stworzyć rodzinę. Jest jedna myśl,
którą powtarzam i którą mam zapisaną
w pamiętniku – „Nie byłabym dobrą
wokalistką, gdybym nie była matką i nie
byłabym dobrą matką, gdybym nie była
wokalistką”. Wcześniej w żaden sposób
nie byłam gotowa na sukces medialny,
muzyczny, zawodowy, nie wspominając
o aktorstwie, które się teraz pojawia.
Nie udźwignęłabym tego, a w efekcie
uderzyłaby mi do głowy woda sodowa.
Stałabym się jedną z tych napompowanych lal, które emanują głównie
paznokciami, a nie głosem czy osiągnięciami, i nie przekazują wartości, na
których mi tak bardzo zależało. Dopiero
teraz złapałam mózg, serce, ciało, ducha,
ulepiłam to w całość i jestem.

NIE BĘDZIE PRZESADĄ, GDY POWIEM,
ŻE W „VOICE OF POLAND” BYŁAŚ
PEWNIAKIEM – PEWNIAKIEM DLA
PRODUKCJI, BO OBYCIE ZE SCENĄ
TO KWESTIA DOŚWIADCZENIA, A TY
TAKOWE MASZ.
Doświadczenie mam, ale nigdy nie czułam się pewniakiem. Ale faktem jest, że
czułam ogromną sympatię ze strony pro-
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dukcji. To był taki prawdziwy, amerykański sen. Nie dam złego słowa powiedzieć
na temat programu i tego, jaka tam panuje
atmosfera, jak się pracuje z ekipami, czy
to związanymi z dźwiękiem, z obrazem,
czy montażem. Kilkanaście do kilkudziesięciu godzin pracy dziennie nad tym
programem powoduje wręcz rozchwianie
ze zmęczenia. Ale jeśli chce się zrobić
karierę, należy być na to przygotowanym. To są godziny czekania na planie
i bardzo mi przykro, gdy słyszę od ludzi,
że ktokolwiek w takich programach jest
wyzyskiwany. To nie jest tak, że tylko
ja jestem zmęczona. Wszyscy, którzy
trzymają mikrofony, obsługują kamery,
oni wszyscy stoją 12 godzin, nie czują nóg.
Poznałam więc stan, w którym po tylu godzinach pracy ciężko jest wyjść na scenę
i zaśpiewać. W jednym z odcinków śpiewałam „Jestem kamieniem”, czekałam
na tę możliwość 20 lat i nie zaśpiewałam
tego tak, jak chciałam. Załamał mi się głos
ze wzruszenia, ale też ze zmęczenia, bo
czułam, że ten głos tracę. Postanowiłam
przekuć kryzys w sukces na tyle, na ile
tylko dało się to zrobić. Każdy z odcinków
„Voice of Poland” był dla mnie szansą na
to, żeby ludzie zobaczyli, kim jestem. Nie
byłam żadnym pewniakiem. Ja po prostu
dostałam szansę przedstawić się nie tylko
od strony wokalnej, nareszcie mogłam pokazać, jakim jestem człowiekiem, jakie ja
mam wartości, co mam do zaproponowania i o czym chcę opowiadać, pisząc swoje
piosenki i wykonując je na scenie.

CZY PODOBAŁ CI SIĘ TEN OBRAZEK
W TELEWIZJI?
Pytasz, czy podobało mi się, jak zostałam pokazana w programie? Tak.
Jestem wdzięczna za każdy wywiad,
za możliwość opowiadania o energii,
o duchowości, o macierzyństwie. Jestem
wdzięczna za szacunek do mojej osoby
i zadbanie o warstwę muzyczną, także
pod względem doboru piosenek. Mam
nadzieję, że jest to już jasne, że piosenki
dostajemy, nikt ich sobie samodzielnie
nie wybiera. Jest za to odpowiedzialny
sztab ludzi, którzy wiedzą, co robią.

BOHATER

DZIĘKUJEMY WELES BAR (WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 11)
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZA NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ.

HERO
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BOHATER

DOSTAŁAŚ JEDNAK WYMARZONĄ
PIOSENKĘ, WIĘC JAKIŚ WPŁYW
MUSIAŁAŚ MIEĆ.
Nie. Ona została przeze mnie wymarzona w chwili jej śpiewania. Bardzo
się ucieszyłam, że ją dostałam, bo na
początku wybrano dla mnie inny utwór.
Gdybym zareagowała histerycznie na
piosenkę, którą każe mi się śpiewać, to co
by mi pozostało? Zbuntować się i zrobić
to źle. To była lekcja numer jeden. Jeśli
nie potrafisz nawet z byle jakiej piosenki
czegoś wykrzesać, to nie jest to dla ciebie
ani program, ani miejsce. Po prostu idź
do domu pisać swoje piosenki, bo to jest
show, w którym śpiewa się covery. To
samo wydarzyło się podczas „przesłuchań w ciemno”. Wykonując „Purple
Rain” poczułam oczyszczenie. Przez
ostatnich 15 lat bardzo bałam się tego
utworu, mimo że wiele osób namawiało
mnie do tego, żeby się tej piosenki nauczyć. A ja zawsze mówiłam: „Absolutnie
nie. Wszystkie piosenki świata, tylko nie
Purple Rain”. Moje wykonanie ma dziś
2,5 miliona odsłon w Internecie.

CZY TO BYŁ KULMINACYJNY MOMENT
W TWOJEJ KARIERZE? PROGRAM ALBO
KONIEC ZE ŚPIEWANIEM?
Koniec ze śpiewaniem – nie, ale ja i moja
menedżerka miałyśmy dwie drogi.
Jedna to skupić się na rzemieślniczej
pracy, wykonywaniu koncertów na
zlecenie, które tworzą oprawę muzyczną
jakiegoś wydarzenia, ale nie oznaczają
tworzenia sztuki na żywo. Dałyśmy
sobie obie szansę na rozwój tej sytuacji.
I dzięki temu, że wróciłam do pierwotnego założenia, to się udało pójść tą
drugą drogą. A pierwotnym założeniem
jest to, żebyś sobie przypomniała, po co
w ogóle śpiewasz. Bo jeśli kilkanaście
lat śpiewasz z największymi gwiazdami w tym kraju, nagrałaś wszystkie
najważniejsze piosenki do najważniejszych filmów, zaśpiewałaś we
wszystkich reklamach, we wszystkich
czołówkach seriali... Nie było takiego
pola w moim życiu zawodowym, na
którym bym nie stanęła, bo spełniałam
w ten sposób swoje marzenia i jednocześnie zarabiałam na tym pieniądze.
W którymś z wywiadów powiedziałam,
że w pewnym momencie stałam się jak
Polopiryna, czyli tabletka na wszystko.
A jak jesteś na wszystko, to jesteś do
niczego. Wtedy pojawił się największy
dół, jakiego doznałam w moim życiu
zawodowym. Bardzo długo siedziałam
wtedy na swoim balkonie, z papierosem
w ręku i po prostu sobie wspominałam
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Nie było takiego pola w moim życiu
zawodowym, na którym bym nie stanęła,
bo spełniałam w ten sposób swoje marzenia
i jednocześnie zarabiałam na tym pieniądze.

to, co zrobiłam, z taką zerową nadzieją
na coś więcej. Kiedy pojawił się pomysł
pójścia do „Voice of Poland”, powiedziałam, że pójdę do tego programu tylko,
jeśli poczuję, po co ja tam idę. I podczas
śpiewania „Purple Rain” przypomniałam sobie, jaką mam radochę ze śpiewania, więc te męczące, jak to wszyscy
nazywali, warunki pracy w ogóle nie
były męczące, rozumiesz? Nie miałam
nigdy żadnych pretensji, żadnego focha,
bo zeszła ze mnie frustracja.

DLACZEGO NA NAUCZYCIELKĘ
WYBRAŁAŚ WŁAŚNIE NATALIĘ
KUKULSKĄ?
W czasie „przesłuchań w ciemno”, po
zaśpiewaniu „Purple Rain”, Natalia
skierowała do mnie dużo właściwych
słów. Tak jak Andrzej Piaseczny, ale to
Natalia do mnie wyszła i zaśpiewała ze
mną piosenkę. Nie wybrałam jej jeszcze
w tamtym momencie. O tym zdecydowałam wtedy, gdy mnie przytuliła. Nie
masz pojęcia, jak szybko biło jej serce.

TAM BYŁY NAWET DWA SERCA.
Tam były dwa serca, jej córunia szalała
wtedy w brzuchu. Natalia jest pięknym
człowiekiem. Była w programie po raz
pierwszy jako juror, jej po prostu na
tym bardzo zależało. Wiem, że innym
jurorom również zależy na tym, żeby
prowadzić swoich uczestników, ale to
bicie serc mnie przekonało.

NAJLEPSZYM SŁOWEM, KTÓRE
TERAZ CIĘ OPISUJE, JEST SŁOWO
„ŚWIADOMOŚĆ”.
Myślałam, że powiesz światło, ale to
moje słowo. Twoim niech będzie „świadomość” – bardzo ładne.

CZEGO ŚWIADOMOŚĆ MASZ
NAJWIĘKSZĄ NA OBECNYM ETAPIE?
Mam świadomość upływającego
czasu i tego, że nic nie trwa wiecznie.
Codziennie dostaję wiadomości od
ludzi, którzy po naszych koncertach
zaczynają się na nowo modlić, medytować, zaczynają wychodzić ze stanów
emocjonalnych, które gnębiły ich kilka
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lat. To mi uświadamia, jak wielką siłą
jest przekazywanie ludziom tego, co
czujesz. I moją ogromną świadomością
jest to, że czuwa nad nami Bóg, który
jest jeden. Żaden podział religijny, żaden
podział polityczny nie ma absolutnie
żadnego znaczenia. Światło od Boga jest
najważniejsze. Modlitwa powoduje, że
jesteś w stanie pokonać wszystko. Ale
na pewno nie pokonasz przy tym siebie,
w ten negatywny sposób. Możesz każdego dnia dostać to, czego chcesz. Tylko to
trzeba zauważyć. Chociaż raz uwierzyć,
a ta wiara zostaje na zawsze.

W PREZENCIE OD NATALII KUKULSKIEJ
OTRZYMAŁAŚ METAFORYCZNY KOPNIAK
NA SZCZĘŚCIE W POSTACI SINGLA,
POD TYTUŁEM – NOMEN OMEN
– „W PREZENCIE”. CZY TEN UTWÓR
ZNAJDZIE SIĘ NA PŁYCIE?
Tak, znajdzie się na płycie, bo to utwór,
którym rozpoczynamy muzyczną karierę Ani Karwan. Ten utwór będzie zapisany w mojej głowie jako debiut. Jestem
bardzo dumna z tego, że ktoś poświęcił
mi tyle uwagi i zaangażowania. Natalia
ze swoim mężem zrobili to w najgorętszym okresie swojego życia, kiedy za
chwilę miało przyjść na świat ich dziecko, a oni pracowali, nagrywali i pisali.

TERAZ NA TOBIE SPOCZYWA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – JUŻ ZA SWOJE,
NIE CZYJEŚ, NAZWISKO. MOŻE TA
ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODCIĄGAŁA CIĘ OD SOLOWEJ KARIERY?
Odpowiedzialność jest ogromna.
Właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że
mam na sobie odpowiedzialność za
ludzi, z którymi pracuję, ale też tych,
którzy tego słuchają. Teraz wiem, że nie
wstydzę się też swoich tekstów piosenek, bo jak piszesz, boisz się, że to jest
infantylne, że za proste. „On odszedł, a ty
znowu płaczesz”, wiesz.

KAŻDA Z NAS NAPISAŁA KIEDYŚ TAKI
WIERSZ.
Ale ja codziennie piszę takie rzeczy.
(śmiech) Jestem jak Carrie Bradshaw.
Cały czas piszę o miłości.
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KARWAN – MATKA, KARWAN –
WOKALISTKA, KARWAN – ODRODZONA
NICZYM FENIKS, KARWAN – OBJAWIENIE.
O CZYMŚ ZAPOMNIAŁAM?
Wow! To ładne. Myślę, że wymieniłaś
wszystko. Karwan matka, wokalistka, kobieta. Jestem w trakcie pisania
książki właśnie o tych trzech moich
życiowych rolach.
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CZYLI MATKA KARWAN JEST TEŻ
WSZECHSTRONNA.
Mam nadzieję.

DOKOŃCZMY SPRAWY FORMALNE –
KIEDY UMÓWIMY SIĘ NA ROZMOWĘ,
PODCZAS KTÓREJ BĘDĘ JUŻ TRZYMAĆ
W DŁONI TWOJĄ PŁYTĘ?
Umówmy się na 2017 rok, a dokładny
miesiąc dogadamy przez telefon..

IN ENGLISH

Singing and the City

As she performed the late Prince’s
“Purple Rain” in a TV show, she was reborn. She’s been active on the musical
scene for several years, but not until
now has she decided to make a step
forward and shout, “Ania Karwan,
here!” In her diary, she once wrote
about her desire to become a mother,
because she could become an artist
only as a mother. Now she is a mother,
a vocalist and a monopolist of 2017 –
because this year will belong to her.
TO START WITH, A QUESTION FROM
A FAN TO A FAN: „SEX AND THE CITY” –
TV SERIES OR THE FILM?
For everyday entertainment, just to chill
out, definitely the series. But when something happens in life, be it something
happy or sad – the film.

FORTUNATELY OR UNFORTUNATELY,
NOW THAT TWO BIG FANS OF “SEX AND
THE CITY” HAVE MET, WE COULD TALK
ABOUT CARRIE BRADSHAW FOR HOURS.
WITH WHICH OF THE HEROINES DID
YOU IDENTIFY YOURSELF?
When you get to know all the characters
of your favourite TV series, each one of
them makes an impression in a different sphere. As to the main protagonist – Carrie Bradshaw – her infantile
part of personality gets on my nerves,
but it’s an American series after all, so
I turn a blind eye to this. But I really like
her mottos about love. Her adventures
with men were often absurd, but she
always believed that love was the most
important thing in life. Do you remember when at the end of the sixth season
she threw herself at her Russian guy,
and said something along those lines,
“I need love that claws at you, that tosses
you to the sides, that is painful and
wonderful, because only then is this
love strong and true.” And for her, Mr.
Big was a dream come true.

BUT IT WAS MIRANDA AND CHARLOTTE
WHO WERE MOMS IN THE SERIES. YOU
ARE A MOM TOO.
Yes, I’m a mom.

WHAT KIND OF MOM IS KARWAN
THE MOM?
Initially, I dreamt of being a warm mommy who plays with her little daughter
and who wears matching skirts with her.
As it turns out, I’m much stronger and
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tougher person, to which my daughter
has been recently reacting allergically.
I think that such a strong approach to
life will be better. And I need to remind
myself each day that we need to hug
each other and give each other a kiss. Of
course, I’m a warm mom, but I feel responsible for ensuring that my daughter
has a sense of self-worth and feels safe
with herself, that she is brave towards
the world and is not afraid of the fact that
she’s smart and beautiful. When I try to
tell her all this, I’m under the impression
that my tone of voice indicates some
kind of military approach, something
like, “you have to be beautiful!” I learn
how to be a mother each day. It’s been
four years of intuitive work. I would like
my daughter to see me as an emotionally
stable but very warm person to whom
you can always turn for help. Not as an
erratic mother, not as a schoolmate, but
as a real friend who is an authority, but
a smiling, happy and fulfilled one. There
are so many conditions. I hope that I will
manage to meet them all.

MOTHERHOOD IS A MOMENT OF AN
IMPORTANT DEBUT. AFTER GIVING
BIRTH TO A CHILD, YOU DEBUT
VIRTUALLY EVERY DAY – ALONG WITH
YOUR CHILD. DO YOU REMEMBER
ANY SPECIAL DEBUT WITH YOUR
DAUGHTER?
I celebrate each day with her and I’m
always complaining that there’s too little
time. Apparently, each parent says the
same thing, so I try to give myself some
time to breathe and I think that perhaps
you don’t have to be too hard on yourself.
Those past several months with my
daughter have been very important,
because she started to talk about serious
issues related to our life. And there’s
no such special moment, because for
a mother each first time is very important – when your child smiles, when she
falls asleep in your arms – those are
moments when you feel that you bring
peace to someone’s life.

DO YOU FEEL LIKE A DEBUTANT ON
STAGE? WHAT WOULD YOU CALL
YOURSELF – AFTER ALL, YOU HAVE
SEVERAL YEARS OF EXPERIENCE ON
THE MUSICAL MARKET. HAVE YOU
BECOME A DEBUTANT AGAIN?
Each concert, each performance in
television is a debut. It’s not artificially
driven, since I really feel very anxious
about each performance. Although
I still fight with it, stress often makes

ANIA KARWAN
finalistka VII edycji „Voice of Poland”. Wkrótce ukaże się jej pierwszy
singiel „W prezencie”, który będzie promowany przez wokalistkę
podczas planowanej trasy koncertowej. Wiosną widzowie zobaczą ją
w nowej roli w serialu „Barwy szczęścia” na antenie TVP.
IN ENGLISH

A finalist of the 7th edition of „The Voice of Poland.” Soon, she will release
her first single “W prezencie” (Eng.: “As a gift”) which will be promoted by
the vocalist during her oncoming tour. In spring, we will have the chance
to see her in a new role in the TV series “Barwy szczęścia” (Eng.: “Colours
of Happiness”) on TVP Polish Television.
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me act unfriendly, and it influences
people I work with. They already know
me well enough and are aware that it’s
nothing personal. That it means, “I’m
not shouting at you, but in general, I’m
not angry at you, but in general.” I feel
very strongly about each performance,
and when something goes wrong, I need
to give a vent to my emotions, otherwise
my head will simply explode. I chose
such partners who understand it. And
when I go onto the stage, a colourful
goblet opens up, and it floods all people
with kindness, love and unconditional
acceptance. There, I’m myself in one
hundred percent.

HAS BEING A MOTHER TAUGHT YOU
HOW TO BE AN ARTIST?
Yes. I once said that I wouldn’t release my debut album before giving
birth to a child. I didn’t even know if
I would ever have this child. I waited six years. But I waited for various
reasons. Also because at that time
I wasn’t with a man with whom I could
start a family. There is one thought that
I repeat and that I have written in my
diary, “I wouldn’t be a good vocalist if
I weren’t a mother, and I wouldn’t be
a good mother if I weren’t a vocalist.”
Before, by no means was I ready for
a commercial, musical or professional
success, not to mention acting that I’ll
be dealing with now. I wouldn’t have
been able to carry this burden, it would
have gone to my head. I would have
become one of those artificial chicks
who flaunt their fancy fingernails rather than their voice or achievements,
and don’t represent values I care for so
much. Only now have I brought brain,
heart, body and soul together, moulded
them, and here I am.

IT WON’T BE AN EXAGGERATION IF
I SAY THAT YOU WERE A DEAD CERT
IN “THE VOICE OF POLAND” – A DEAD
CERT FOR THE PRODUCTION, BECAUSE
FAMILIARITY WITH STAGE IS A MATTER
OF EXPERIENCE, AND YOU HAVE IT.
I have experience, but I didn’t feel a dead
cert at any point. But it’s a fact that I felt
a great deal of positive feelings from
the production team. It was like a true
American dream. I won’t let anyone
speak ill of the program and the atmosphere as you work with crews, be it
those related to sound, vision or editing.
A dozen or so hours of hard work on
the same program each day makes you
almost dizzy with exhaustion. But if you
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want to make a career, you need to be
ready for it. These are hours spent on
waiting somewhere on the set and I feel
really sorry when I hear from someone
that such programs exploit people. It’s
not like it’s only me who’s tired. All those
people who carry microphones, operate
cameras, they all work for twelve hours
straight and can’t feel their legs. So I’ve
experienced this state when after so
many hours of work it’s hard to go onto
the stage and sing. In one of the episodes,
I sang “Jestem kamieniem” (Eng.: “I am
a stone”). I’d waited 20 years for this
opportunity and in the end, I didn’t sing
it the way I wanted. My voice cracked
because of emotions, but also because
of exhaustion, because I felt I was losing
this voice. I decided to turn the crisis
into a success as much as I could. Every
episode of “The Voice of Poland” was
a chance for me to show people who I really am. I wasn’t any kind of dead cert.
I just got the chance to present myself not
only as a vocalist, but also as a person,
with all my values, with all those things
that I have to offer and that I want to tell
about when I write my songs and then
perform them on stage.

DID YOU LIKE THIS PICTURE ON TV?
Are you asking if I liked the way they
presented me in the program? Yes. I’m
grateful for each interview, for the opportunity to talk about energy, spirituality, motherhood. I’m grateful for the
respect shown to me and for taking care
of musical arrangement, also when it
comes to choosing songs. I hope that it’s
clear that we are assigned songs, none of
us chooses them on our own. There is an
entire team responsible for this, and they
know what they’re doing.

BUT YOU GOT THE SONG OF YOUR
DREAMS, SO YOU MUST HAVE HAD
SOME INFLUENCE.
No. Because it became the song of my
dreams when I was singing it. I was very
happy that I got it, because at the beginning they wanted me to sing something
else. If I had reacted hysterically to a song
that I was supposed to sing, what would
have been left for me to do? To rebel
and do it the wrong way. It was the first
lesson. If you can’t bring anything out of
an ordinary song, it’s not a program for
you. Just go home and write your own
songs, because it’s a program where you
sing covers. It also happened during “the
blind auditions.” When I was performing “Purple Rain,” I felt catharsis. For
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the past 15 years, I had been very afraid
of this song, although many people tried
to persuade me to learn it. And I always
replied that, “absolutely not. All songs, but
not this one.” Now my interpretation has
2,5 million views on the Internet.

WAS IT THE CLIMAX IN YOUR CAREER?
THE PROGRAM OR YOU’RE DONE WITH
SINGING?
Being done with singing – no, but my
manger and I had two paths to choose
from. One was to focus on handicraft
work, performing on commission and
giving concerts that create the musical setting for an event but don’t entail
creating live art. We gave ourselves the
chance to develop this situation. And
thanks to the fact that I went back to my
original assumption, we managed to
pursue the other path. And the original
assumption was to remind myself why
I sing. Because if you’ve been singing
for 15 years with the biggest stars in the
country, recording all most important
songs to most important films, singing
in all advertisements, in all openings
to TV series… There wasn’t a field in
my professional career that I wouldn’t
have stood on, because this way I’m
making my dreams come true and
earning money at the same time. In one
of my interviews, I said that at certain
point I became like aspirin, a pill for
everything. And if you’re for everything,
you’re for nothing. Then I experienced
the biggest depression in my professional life. I would sit for a long time on my
balcony with a cigarette, and reminisce
about what I had already done, with
zero hope for something more. When
there appeared the idea to go to “The
Voice of Poland,” I said I would go there
only if I felt why I wanted to go there.
And after singing “Purple Rain” I remembered the joy of singing, so those
exhausting – as everybody described
it – conditions weren’t exhausting at all,
you know? I never had any complaints,
harboured any resentment, because all
frustration left me.

WHY DID YOU CHOOSE NATALIA
KUKULSKA TO BE YOUR TEACHER?
During “the Blind Auditions,” after singing “Purple Rain,” Natalia told me many
right words. Just like Andrzej Piaseczny,
but it was Natalia who walked up to me
and sang a song with me. I didn’t choose
her at that moment. I decided to do this
when she hugged me. You have no idea
how fast her heart was beating.

AS A GIFT FROM NATALIA KUKULSKA,
YOU RECEIVED A METAPHORICAL
KICK FOR LUCK IN THE FORM OF
A SINGLE, ENTITLED, TELLINGLY SO,
“W PREZENCIE” (ENG.: “AS A GIFT”).
WILL THIS SONG APPEAR ON THE
ALBUM?
Yes, it will, because it’s a song with
which we commence the musical
career of Ania Karwan. This song will
be marked in my head as a debut. I’m
very proud of the fact that someone gave
me so much attention and engagement.
Natalia and her husband did all this
in the most hectic period in their lives,
when their child was about to be born,
and they worked, recorded and wrote.

NOW YOU’RE SHOULDERING
RESPONSIBILITY – FOR YOUR
OWN NAME, NOT SOMEONE ELSE’S.
MAYBE THIS AWARENESS OF
RESPONSIBILITY USED
TO PULL YOU AWAY FROM
PURSUING SOLO CAREER?
The responsibility is huge. I’ve just
realized that I am responsible for people
with whom I work, but also for those
who listen to me. Now I know that I’m
not ashamed of my lyrics, because when
you write, you’re afraid that it’s infantile,
too easy. “He left and you cry again,” you
know the pattern.

EACH OF US, WOMEN, HAS WRITTEN
SUCH POEM AT SOME POINT.
But I write such things on a daily basis
(laughs). I’m like Carrie Bradshaw.
I write about love all the time.

THERE WERE EVEN TWO HEARTS
THERE.
Yes, there were two hearts, her daughter
was in her belly at that time. Natalia is
a beautiful person. It was her debut as
a juror in the program, and she really
cared. I know that other jurors also care
for their teams, but those heartbeats
really convinced me.

THE BEST WORD THAT DESCRIBES YOU
NOW IS “AWARENESS.”
I thought you’d say “light,” but it’s my
word. “Awareness” may be your word – it
sounds nice.

OF WHAT ARE YOU AWARE THE MOST
AT THIS POINT?
I am aware of the passing time and that

nothing lasts forever. Every day, I receive
messages from people who come back
from our concerts and start to pray
again, to meditate again, to recover from
emotional conditions that have haunted them for years. It makes me realize
how great a power it is to convey your
feelings and share them with people.
And my great awareness is that we’re all
being watched by one God. No religious
division, no political dissension has any
meaning whatsoever. The light from
God is what is most important. Prayer
gives you strength to defeat anything.
But you’ll never defeat yourself, in this
negative sense. Every day you can get
whatever you want. But you need to
notice it. Believe just this once, and this
belief stays with you forever.
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KARWAN THE MOTHER, KARWAN THE
VOCALIST, KARWAN THE PERSON
REBORN LIKE A PHOENIX, KARWAN
THE REVELATION. HAVE I MISSED
SOMETHING?
Wow! That’s nice. I think that you
mentioned everything. Karwan
– a mother, a vocalist, a woman.
Currently I’m writing a book about all
those three roles.

SO KARWAN THE MOTHER HAS MANY
TALENTS?
I hope so.

LET’S FINISH FORMALITIES – WHEN
CAN WE ARRANGE A MEETING DURING
WHICH I WILL HOLD YOUR ALBUM IN
HAND?
Let’s meet in 2017, and we’ll specify the
month over the phone..

PODRÓŻE

TRAVEL

W POGONI

JEŚLI PODRÓŻUJESZ, NIE PRZYZWYCZAJAJ SIĘ DO PANUJĄCEGO W ZACHODNIEJ EUROPIE
STANDARDU, ŻE WSZĘDZIE MOŻESZ PORADZIĆ SOBIE DZIĘKI RÓŻNYM FORMOM
PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWEJ. POTRZEBUJESZ KIESZENI STAROŚWIECKIEGO SZMALU.
TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR JAŹWIŃSKI – AVIDHIKER.PL
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ZDJĘCIE : PIXABAY.COM

za gotówką

TRAVEL

PODRÓŻE

27

PODRÓŻE
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obiłem ostatnio porządki w swoim kufrze podróżnika. Mam tam
różne szpargały (przez ćwierć
wieku trochę się tego nazbierało): programy wycieczek, plany podróży,
ulotki informacyjne o odwiedzanych krajach
i miastach, stare bilety lotnicze, certyfikaty
przekroczenia równika, zwrotników, koła
podbiegunowego, zwinięte w rulon egipskie
papirusy, które nie doczekały się oprawienia w ramki, itp. Jest w moim kufrze torba
z ponad dwoma kilogramami najróżniejszych monet. Jedne są okrągłe, inne w romby,
z dziurkami, mosiężne, miedziane i z niklu,
z głowami cesarzy, królów i prezydentów na
rewersie. Są to centy, pensy, korony, reale,
franki, liry włoskie i tureckie. Zaplątały
się też stare, z czasów słusznie minionych,
złotówki. Nie bardzo wiem, co zrobić z tymi
kilogramami waluty. Żaden bank w Polsce
zagranicznego bilonu nie skupuje. Raz tylko
prezes NBP Marek Belka zdecydował, że NBP
będzie przyjmował zagraniczny bilon, ale to
było w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wartość przyniesionych monet
przeliczono na złotówki, które wsparły cele
Orkiestry. Kantory, jeśli już, skupują monety
o wartości numizmatycznej. Nie pozostaje mi
nic innego, tylko poczekać, aż moje kilogramy
monet takiej wartości nabiorą.
Zauważyłem zresztą, że coraz rzadziej
z zagranicznych podróży przywozimy monety. Za to coraz częściej banknoty. Przywozimy, bo zostaje nam w portfelu tyle, że nie
starcza na ostatnie zakupy na lotnisku (nawet na wodę czy colę), a w porcie lotniczym
nie ma skarbonki, do której można wrzucić
to, co nam zostało z miejscowej waluty. I tak
w portfelu mam plastikowe rupie z Mauritiusa, przezroczyste dongi, piastry i funty
z Egiptu, portugalskie escudo i słowackie
korony (sprzed euro), kenijskie szylingi,
meksykańskie peso i dolary z Namibii. Nie
będę się ich pozbywał, poczekam, aż też
nabiorą wartości numizmatycznej.
Niestety, nie mam w portfelu banknotów
z ostatniej podróży do Indii – banknotów
o nominale 100 rupii (to nieco ponad 6
złotych). W czasie pobytu w Indiach to był
najbardziej poszukiwany w całym kraju
banknot. A stało się to na skutek decyzji
rządu o wymianie wszystkich banknotów
o nominałach 500 i 1000 rupii, które stanowiły 80% całej gotówki, będącej wówczas
w obrocie. Chodziło, w dużym skrócie, o walkę z korupcją i czarnym rynkiem. Ale całą
operację przeprowadzono tak, że ludziom nie
dano nic w zamian. Nie pojawiły się nowe,
zabezpieczone przed fałszowaniem, banknoty 500 i 1000 rupii. W obiegu najwyższym
nominałem było właśnie sto rupii. Ludzie od
razu ruszyli do bankomatów. Telewizyjne na-
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główki krzyczały: „rush for cash”. W każdej
miejscowości, przez którą przejeżdżaliśmy,
przed każdym bankomatem tworzyły się
gigantyczne kolejki. Gotówka w bankomatach
szybko się kończyła, trzeba było czekać nawet
kilkadziesiąt godzin na uzupełnienie braków.
Jak podawała prasa, o 10% zmalał ruch lotniczy w Indiach, bo wielu pasażerów odwoływało rezerwacje z prostego powodu – stali
w kolejkach do bankomatów. Na prowincji,
z powodu braku gotówki, ludzie wrócili do
starych czasów wymiany barterowej – towar

28

za towar. Wdzięczne za to rządowi były
firmy produkujące aplikacje do transakcji
bezgotówkowych – kilka dni po wprowadzeniu wymiany pieniędzy w prasie pojawiły się
całostronicowe ogłoszenia zachęcające do
obrotu bezgotówkowego.
No a my? W Indiach znaleźliśmy się dzień
po wprowadzeniu wymiany pieniędzy. Nie
było sensu wymieniać dolarów na rupie, bo
kantory wymieniały tylko na nominały 500
i 1000 (bo setek było mało), a w hotelach nie
przyjmowano zapłaty w starych pięćsetkach
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Na wymianę bierzemy banknoty o jak
najniższych nominałach (łatwiej je wymienić).
I to jak najnowsze. Setki tylko takie, które zostały
wprowadzone do obiegu po 2006 roku.

i tysiącach. Wyjściem z tego błędnego koła było
używanie karty kredytowej, co, jak się okazało
po powrocie do Polski, nie było takie bezpieczne. Z czasem nasz pilot wspólnie z miejscowym
przewodnikiem zorganizowali nam wymianę
dolarów na rupie, ale po strasznie niskim kursie. No cóż, nie mieliśmy wyjścia.
Na taką sytuację jaką zastaliśmy w Indiach
nie byliśmy przygotowani, choć kwestie
walutowe stanowią ważny element przygotowań do każdej podróży. Walutę na wymianę,
głównie dolary, bierzemy z banku, nie kupujemy w kantorach. Zamawiamy jak najwięcej
jednodolarówek – na napiwki dla tragarzy,
kelnerów, sprzątaczek w hotelach. Błagam, nie
dawajcie napiwków w bilonie – ludzie, którzy
żyją głównie z napiwków, nie mają potem co
zrobić z monetami. Dajcie banknot – wtedy
mają szansę wymienić go na miejscową walutę. Szczytem chamstwa, z jakim zetknęliśmy
się w kilku resortach, do których latają Polacy,
były napiwki wręczane polskim bilonem.
Na wymianę bierzemy banknoty o jak najniższych nominałach (łatwiej je wymienić).
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I to jak najnowsze. Setki tylko takie, które
zostały wprowadzone do obiegu po 2006
roku. W wielu krajach, zwłaszcza afrykańskich, tam, gdzie dolar jest drugą, a faktycznie pierwszą walutą, starsze banknoty
dolarowe nie będą przyjmowane – w obawie
przed fałszerstwem. Trzeba zwracać uwagę
na to, w jakich banknotach dostajemy resztę
– o ile jest w dolarach. Po powrocie do Polski
możemy mieć bowiem kłopoty ze sprzedażą starych albo zniszczonych banknotów
w kantorach czy w banku.
Nie przejmujmy się miejscem, w którym
wymieniamy pieniądze. Nie zawsze jest to
kantor, do którego przywykliśmy w Europie. Częściej pieniądz przechodzi z ręki
do ręki. W Peru walutę wymienialiśmy
w przedsionku katedry w Limie, w Nikaragui „cinkciarze” z grubymi plikami
miejscowej waluty stoją niemal na każdym
rogu ulicy. Sprawność i szybkość, z jaką
przeliczają banknoty, jest powalająca. I co
ważne, nigdy przy takiej wymianie nie
zostaliśmy oszukani.
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Chasing cash

If you travel, don’t get used to the
standard common in Western Europe
that you can manage everywhere
thanks to different forms of non-cash
payment. You need a pocket full of
good ol’ dough.

Just the other day, I did some cleaning-up in
my traveller’s trunk. Inside, I have an assembly of miscellaneous bits and pieces (I have
gathered quite a lot of them for the last quarter
a century): itineraries, leaflets containing
information about visited countries and
cities, old flight tickets, certificates of crossing
the equator, tropics and Polar Circles, rolled
Egyptian papyruses that have yet to be framed,
etc. There is also a bag with over four pounds’
worth of various coins. Some are round, some
are diamond-shaped, some are brass, copper
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or nickel, others still have holes or heads of
emperors, kings and presidents on the reverse.
These are cents, pennies, crowns, reals, francs,
as well as Italian and Turkish liras. I also
found some old zlotys from the times that are
already gone (and luckily so). I don’t really
know what to do with all those pounds of coins.
No bank in Poland will ever accept foreign
change. There was only one time when Marek
Belka, the then president of the Polish National
Bank, decided that he would accept foreign
coins, but it was an exception for the annual
national charity event – the value of gathered
coins was converted into domestic currency
and then used to help the charity organization
reach its goals. Exchange offices – if they are
interested in coins at all – buy only those that
present some numismatic value. So the only
thing I can do is to wait for my pounds of coins
to gain such value.
Anyway, I’ve noticed that we don’t bring
as many coins from our international
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travels as we used to. Instead, we bring back
more banknotes. And we bring them back
because we have so many of them in our
wallets that we can’t possibly spend them
all at the airport (even on water or coke),
and there’s no piggy bank at the airport
that would enable us to get rid of the local
currency. And for this reason, my wallet
is full of plastic rupees from Mauritius,
see-through dongs, piastres and pounds
from Egypt, Portuguese escudos, Slovak
crowns (from before euro), Kenyan shillings,
Mexican pesos and dollars from Namibia.
I won’t get rid of those, I’ll wait till they gain
numismatic value.
Unfortunately, I don’t have any banknotes
from my most recent travel to India – banknotes in denomination of 100 rupees (it’s
slightly over 6 zlotys or one pound sterling).
When I was in India, it was the most fervently
desired banknote in the entire country. And
it all happened because of the government’s
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decision to exchange all banknotes in denominations of 500 and 1000 rupees, which
amounted to 80% of cash that was already in
circulation. In short, the decision was supposed to help fight corruption and the black
market. But the operation was carried out in
such a way that it didn’t give people anything
in exchange. There didn’t appear any new
banknotes in denominations of 500 and 1000
rupees that would be secured against forgery.
The highest denomination was 100 rupees.
People rushed to ATMs straight away. Press
headlines screamed, „Rush for Cash.”
In each town we visited, there were gigantic queues to ATMs. Cash always ran out very
quickly, and you needed to wait up to several
hours for the shortages to be restocked. As
could be read in newspapers, the flight traffic
in India decreased by 10% because passengers cancelled their reservations for a very
trivial reason – they queued up to withdraw
cash. In the provinces, because of severe
shortages of cash, people reverted to barter
– goods for other goods. Who was grateful to
the government were companies developing
applications used in non-cash transactions
– several days after the exchange of money, newspapers became full of whole-page
advertisements encouraging people to use
non-cash payments.
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And we? We arrived in India one day after
the change. There was no point in changing
dollars for rupees, because exchange offices
had only banknotes in denominations of
500 and 1000 rupees (because there were so
few banknotes in denomination of 100), and
hotels didn’t accept payments in those old
ones of 500 and 1000. One solution to this
vicious circle was to use a credit card, which
– as turned out after coming back to Poland –
wasn’t so safe after all. After some time, our
guide, along with a local guide, organized
the exchange of dollars for rupees, but the
exchange rate was extremely low. Well, not
that we had much of a choice anyway.
We weren’t prepared for the situation
that we encountered in India, although the
matter of currency constitutes an important
element of preparations for any travel. We
take currency for exchange – chiefly dollars
– from the bank, we don’t buy it at exchange
offices. We order as many one-dollar notes
as possible – they come in handy as tips for
porters, waiters and cleaners at hotels. But
please, don’t give them any change – people
who live chiefly on tips find it really hard to
do anything with all those coins. Give them
a banknote – then they’ll have a chance to
change it for local currency. The triumph of
boorishness, which we encountered in sev-
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eral resorts, was displayed by Poles who gave
tips in Polish change.
When we want to change money, we
take banknotes of the lowest denomination
possible (it’s easier to change them). And
the newer they are the better. And if notes
in denomination of 100, then only those
brought into circulation after 2006. In many
countries, especially African ones, where
dollar is the secondary currency in theory
and primary in practice, older banknotes
won’t be accepted out of fear of forgery.
You need to pay attention to the kind of
banknotes you are given in your change – if
it’s in dollars at all. When we come back to
Poland, we can encounter some problems
with changing old or damaged banknotes at
exchange offices or banks.
We should not worry about the place in
which we exchange our money. It’s not always
an exchange office that we’ve gotten used to
in Europe. It’s more common that money goes
from hand to hand. In Peru, we changed our
money in the vestibule of the cathedral in
Lima; in Nicaragua, money-changers stand
nearly at every corner. The agility and speed
with which they count banknotes sweeps you
off your feet. And, what’s important when it
comes to this kind of exchange, we have never
been cheated.

PODRÓŻ TO

samotność
REALIZUJE SWOJE MARZENIA I NIE DAJE SIĘ WTŁOCZYĆ W ŻADNE DEFINICJE. JEGO NAJWIĘKSZĄ
MIŁOŚCIĄ SĄ GÓRY. JEST AUTOREM KSIĄŻKI „PIESZO DO IRAŃSKICH NOMADÓW”, MIŁOŚNIKIEM
PODRÓŻY I CZŁOWIEKIEM, KTÓRY TEJ PASJI ZAWIERZYŁ OGROMNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO ŻYCIA.
MIĘDZY INNYMI O TYM OPOWIE DZISIAJ ŁUKASZ SUPERGAN.
TEKST: GOFORWORLD
ZDJĘCIA: ŁUK ASZ SUPERGAN, WWW.LUK ASZSUPERGAN.COML
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KIEDY PISAŁAM DO CIEBIE JAKIŚ CZAS TEMU,
BYŁEŚ W PODRÓŻY NA ISLANDII… JAK ODEBRAŁEŚ KRAINĘ, KTÓRA ROBI TAK WIELKIE
WRAŻENIE NA PODRÓŻNIKACH?
Wielkie wrażenie zrobiła na mnie pustka. Islandia to dobry przykład na to, że
warto schodzić ze znakowanego szlaku,
jeśli chce się przeżyć coś niezwykłego. Najbardziej znane i spektakularne
miejsca są piękne, ale to wokół nich
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skupia się zdecydowana większość
ruchu turystycznego. Jak być na Islandii
samemu? Wystarczy wejść w interior,
obszar w centrum kraju, i trzymać się
z daleka od głównych dróg. Przez wiele
dni wędrowałem tam kompletnie sam,
pośród wulkanicznej pustyni, gdzie
przestrzeń wydaje się być nieogarniona. Dałbym słowo, że pustka tam była
wszechobecna, niemal namacalna,

jakby fizycznie obecna. Gdy stajesz na
krawędzi wzniesienia i patrzysz w dal,
widząc jedynie czarną, bazaltową pustynię i nitkę ścieżki, ginącej w oddali,
dosłownie tę samotność czujesz. Kilka
osób mówiło mi przed wyjazdem, że ta
pustka była dla nich trudna. Bycie sam
na sam ze sobą i swoimi myślami przez
dwa tygodnie było dla nich wyzwaniem.
Ja mam chyba specyficzną konstrukcję
psychiczną, gdyż czułem się świetnie.
Poza tym zawsze wędruję samotnie i do
ciszy i milczenia zdążyłem się przyzwyczaić. W drodze są mi wręcz niezbędne.

MUSZĘ ZAPYTAĆ O KSIĄŻKĘ, BO SŁOWA:
„OPOWIEŚĆ O TYM, JAK WĘDRÓWKA
PRZEZ PUSTYNIĘ MOŻE STAĆ SIĘ DROGĄ DO WNĘTRZA I ROZLICZENIEM Z SAMYM SOBĄ” OD RAZU PRZYWOŁUJĄ MI
NA MYŚL PODRÓŻE POZA SZLAKIEM.
TEŻ TAK CZUJESZ?
Te dwie rzeczy – podróże poza szlakiem i podróże w głąb siebie – są
nierozerwalnie połączone. Dla mnie
każda podróż jest czymś więcej niż
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tylko fizycznym przemieszczaniem się
i oglądaniem tego, co dokoła. Aby miała
być podróżą, musi tez zmieniać coś we
mnie samym. Podróż musi odbywać się
w mojej głowie. A to trudne, gdy przebywa się w zgiełku, tłumie, ciągłym towarzystwie innych. W dzisiejszym świecie
stale jesteśmy podłączeni i w kontakcie
z innymi. Ma to dobre strony. Niestety,
pozbawia też czasu na refleksję, wgląd
wewnętrzny. I dla mnie podróż jest
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właśnie takim czasem wewnętrznego
wglądu, odpowiedzią na pytanie: „co
jest ważne?”. Aby się to udało, muszę być
sam ze sobą.

PUSTYNIA TO BYŁA LEKCJA POKORY?
PODOBNIE JAK IRAN?
Tak, pokory wobec Islandii i wobec
swoich możliwości. Okazało się, że nie
jestem dość mocny, by przenieść całe
wyposażenie na miesiąc wędrówki,

Tak, pokory wobec Islandii i wobec swoich
możliwości. Okazało się, że nie jestem dość mocny, by
przenieść całe wyposażenie na miesiąc wędrówki,
dlatego już na początku musiałem przearanżować
logistykę marszu i pozbyć się części jedzenia.
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dlatego już na początku musiałem przearanżować logistykę marszu i pozbyć
się części jedzenia. Wnętrze Islandii to
także miejsce wymagające ostrożności.
To setki kilometrów pustkowi, lodowcowe rzeki, które się przekracza, deszcz,
wiatr, czasem niskie temperatury, wysiłek. Pewien znajomy powiedział mi na
starcie: „Nie próbuj walczyć z Islandią.
Bądź wobec niej pokorny i bierz tyle, ile
ci da. Ciesz się tym, co od niej dostaniesz,
ponieważ to ona rozdaje karty. Ty musisz się do tego miejsca dopasować”. To
chyba uniwersalna prawda na pustyni
– wulkanicznej i chłodnej, jak Islandia,
czy gorącej i suchej, jak w Iranie. Tam
także szybko zrozumiałem, że najłatwiej
wędruje się, dopasowując marszrutę
do naturalnego ukształtowania terenu.
Takie podejście bardzo pomaga w trudnym terenie i klimacie.
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IRAN MOŻNA POZNAĆ? CZY POZOSTAJE
JEDNAK TAJEMNICĄ?
Można, choć wciąż nie jest to miejsce
łatwe do podróżowania. Pojawienie się
turysty poza utartym szlakiem budzi
z jednej strony ciekawość i daje okazję
do mnóstwa spotkań, a z drugiej – może
wzbudzać podejrzliwość służb. Podczas
wędrówki przez zachodni Iran doświadczyłem niezwykłej, ujmującej gościnności wszystkich narodów, jakie zamieszkują ten obszar, ale byłem też dwukrotnie
zatrzymywany przez miejscową policję –
w książce „Pieszo do irańskich nomadów”
opisuję wszystkie te spotkania. Mimo
kłopotów politycznych i faktu, że jest to
kraj bez wolności, Iran jest jednak fascynujący. Głównie dzięki ludziom.

wie, niż z rodakiem. Wiedzą, że nie mają
się czego obawiać, ujawniając swoje
poglądy. Co zaobserwowałem wiele
razy podczas moich dwóch podróży
tam. W czterech ścianach domu wielu
Irańczyków i Iranek otwarcie krytykowało swój rząd i system polityczny.
Niektórzy nawet ostro.

IRAŃCZYCY SĄ OTWARCI, CZY TRZEBA ZNALEŹĆ SPOSÓB, BY DO NICH
DOTRZEĆ?

JAKIE SĄ TWOJE KOLEJNE CELE
PODRÓŻY?

Są. Powiem więcej: gdy spotykają obcokrajowca, wielokrotnie łatwiej jest im
otworzyć się i być szczerym w rozmo-

Chciałbym wrócić do Iranu po raz trzeci,
tym razem odwiedzając wschód kraju.
Minie jednak co najmniej rok zanim
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mi się to uda. Na razie planuję podróże
w Europie i, jak mam to w zwyczaju, będą to podróże pieszo. Tej zimy
chciałbym zrobić przejście przedwojennego szlaku, łączącego całe Karpaty
Ukraińskie. Samotnie, być może idąc
na rakietach. Marzy mi się też przejście
całego łańcucha Alp, około 2500 kilometrów przez najwyższe góry Europy.
Pomysłów mam zawsze więcej niż czasu
na ich realizacje, ale to tym bardziej
dopinguje mnie do ich realizacji. Chcę
spełniać swoje marzenia. W życiu jest
zawsze później, niż się wydaje.
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Travel is solitude

He makes his dreams come true and
escapes all definitions. His greatest
love are mountains. He’s the author of
a book entitled “Pieszo do irańskich
nomadów” (Eng.: “On Foot to Iranian
Nomads”), a fan of travelling and
a man who has devoted a huge part of
his life to this passion. All those things
and many more will be now discussed
in greater detail by Łukasz Supergan.

ent, almost tangible, as if physically
present. When you stand at the edge
of a hill and look ahead, seeing only
black basalt desert and a thin thread of
a road disappearing into the distance,
you literally feel this solitude. Several
people told me before my journey that
this emptiness had been very difficult
for them. Being only with yourself and
your thoughts for two weeks straight
was a challenge for them. But I seem to
have a specific psychological mindset,
because I felt great. Besides, I always

WHEN I WROTE TO YOU SOME TIME AGO,
YOU WERE ON ICELAND… HOW DID YOU
PERCEIVE THE LAND THAT MAKES SUCH
A GREAT IMPRESSION ON TRAVELLERS?
I was impressed by the emptiness.
Iceland is a proof that it is worth going
off the beaten track if you want to experience something extraordinary. The
most famous and popular places are
beautiful, but they draw the majority
of tourist traffic. How to be alone on
Iceland? It’s enough to go deeper into
the interior, the area in the centre of the
country, and stay away from main roads.
For many days, I wandered totally alone
amongst a volcanic desert where space
seemed to be boundless. I could swear
that the emptiness there was omnipres-
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wander on my own, and I’ve gotten used
to quiet and silence. They are even necessary for me.

I NEED TO ASK ABOUT THE BOOK, BECAUSE WORDS “A STORY ABOUT HOW A HIKE
THROUGH A DESERT CAN BECOME THE
ROAD TO YOUR HEART AND THE WAY
TO RECKON WITH YOURSELF” MAKE ME
THINK OF JOURNEYS OFF THE BEATEN
TRACK. DO YOU ALSO FEEL THIS WAY?
Those two things – journeys off the
beaten track and journeys to your heart
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– are inextricably intertwined. For me,
each journey is something more than
just physical moving from one place to
another and looking at the surroundings.
If it is supposed to be a journey, it has to
change something in me as well. A journey has to take place in my head. And it’s
difficult to accomplish when you’re in
a raucous crowd, constant company of
others. In today’s world, we’re constantly
linked and in touch with other people.
It has its good points. Unfortunately, it
deprives us of our time for reflection,
deeper insight into ourselves. And for
me, journey is the time of such personal insight, the answer to the question,
“what is important?” To make it happen,
I have to be alone.

WAS THE DESERT A LESSON OF HUMILITY? JUST LIKE IRAN?
Yes, humility towards Iceland and
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towards my capabilities. It turned out
that I was not strong enough to carry
my monthly equipment, so already at
the beginning I had to rearrange the
logistics of my march and get rid of
some food. The interior of Iceland is
also a place that requires cautiousness.
It involves hundreds of kilometres
of wastelands, glacial rivers that you
have to cross, rain, wind, sometimes
low temperatures, effort. A friend of
mine told me, “Don’t try to fight with
Iceland. Be humble towards it and take
everything it offers to you. And enjoy
those things, because it is Iceland that
holds all the cards. You have to adjust
to this place.” It is probably a universal
truth in a desert – be it volcanic and
cold like on Iceland or hot and dry like
in Iran. There too I understood very
quickly that it was easiest to walk if
you adjusted your route to the natural
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shape of the terrain. Such an approach
is very helpful in a difficult terrain and
in a difficult climate.

CAN YOU GET TO KNOW IRAN? OR DOES
IT REMAIN A MYSTERY?
You can, but it’s not an easy place to travel
to. When a tourist appears somewhere
off the beaten track, it inspires curiosity
and gives opportunity for many meetings,
but on the other hand, it may seem suspicious for public services. During my hike
through western Iran, I experienced extraordinary hospitality of all nations that
inhabit this area, but I was also detained
by the local police twice – in the book
“Pieszo do irańskich narodów” I describe
all those encounters. Despite political
problems and the fact that it’s a country
devoid of freedom, Iran is still fascinating.
Chiefly because of its people.
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many occasions during my two journeys. In the safety of their own houses,
many Iranians openly criticized their
government and political system. Some
of them harshly so.

WHAT ARE YOUR NEXT DESTINATIONS?
I would like to go back to Iran for the
third time, this time to visit the east of the
country. But it may be possible in a year,
possibly later. As for now, I’m planning
my journeys through Europe, and I plan

ARE IRANIANS OPEN OR DO YOU HAVE
TO FIND A WAY TO REACH THEM?
They are open. I’d even risk saying that
it’s easier for them to open up and be
honest in front of a foreigner than in
front of their compatriot. When they
talk with foreigners, they know that they
have nothing to be afraid of when they
reveal their convictions. I observed it on
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on travelling on foot, exactly the way I like.
This winter, I’d like to cover the prewar route linking the entire Ukrainian
Carpathians. In solitude, perhaps walking
in snowshoes. I dream about conquering
the entire range of the Alps, walking about
2500 kilometres through the highest
mountains in Europe. I always have more
ideas than time for realizing them, but it
encourages me to do it even more. I want
to make my dreams come true. It’s always
later in life than you think.

FELIETON

COLUMN

IST.

ISTAMBUŁ RACHATŁUKUM

K

TOMASZ SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych
zjawisk i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący
się trudnych wyzwań, międzynarodowej współpracy
i interdyscyplinaroności. Felietonista magazynu „Sens”
i współpracownik DDTVN. Znakomity słuchacz oraz wnikliwy
obserwator. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy optymista.
Dla nas będzie pisał o tym co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

mojego ulubionego tureckiego czaju, za
mną kilka godzin spędzonych na szarej
wykładzinie lotniska w Berlinie, przede
mną cały dzień czarowania ludzi i uścisków rąk, a jakiemuś obcemu kolesiowi
zebrało się na egzystencjalne pytania!
Niech mnie ktoś ratuje!”. – Nie wiem.
Chyba tak… – bąknąłem półprzytomnie.
– To znaczy, że pan nie był – powiedział
z przekąsem. Po czym poprawił kapelusz
na głowie, ni to w geście pozdrowienia,
ni to lekceważenia, wstał od stolika
i odszedł. – Zaczyna się – pomyślałem
i zapadłem w letarg.
IN ENGLISH

IST. Turkish Delight
Three hours have passed and I was still
stuck at the Istanbul airport. My flight
from Berlin was so delayed that I missed
the last plane to Ankara. I had to wait
until morning. I was offered a hotel but it
was so far from the airport that I would
only get a chance to close my eyes for
a moment before having to return. Those
who know Istanbul know what I am
talking about. In this dream-woven city
the only people who are not getting lost
are probably pretzel sellers. Even taxi
drivers, when going to a neighbourhood
in which they do not live, ask passers-by
for directions to reach the passenger’s address. So I gave up the hotel bed and went
for tea to the only canteen open at night
in the domestic flights terminal. I sat at
a small, plastic table hoping to somehow survive until morning. I thought
about what the new day will bring. Right
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after landing in Ankara I had a series of
lectures, reading in honour of, a meeting
in the embassy, a visit to the theatre and,
at the end, a party organised especially
for me. I counted that I will not sleep for
about 40 hours. I could only be saved by
adrenaline that I get from public speaking because I do not tolerate other drugs.
And when I was contemplating my faith
as a nomad I heard a question: “Have you
ever been really in love?”.
I did not react immediately because
the line between reality and dream was
blurry. I raised my head. There was
a man, around sixty years old, in a straw
hat (even though it was January), with
a long, grey beard that is often worn
by intellectualists, sitting at my table.
I must have looked confused because,
tilting his head to the left, he asked: “Can
you hear me?”. I blinked quickly and
answered: “Yes, I can…”. He straightened
up in the chair and smiled roguishly.
“So, have you ever been really in love?”,
he repeated. “Oh dear God or Allah!”,
I thought to myself, “It is almost three in
the morning, I am sitting in some stinky
bar at the airport drinking my tea that
is in no way resembling my favourite
Turkish chai, I spent a few hours on the
grey carpet of the Berlin airport, I have
a whole day of charming people and
shaking their hands ahead of me, and
some random guy wants to ask me existential questions! Someone save me!”.
“I do not know. Probably…”, I murmured.
“So you have not”, he answered cheekily.
He then fixed his hat, either out of respect or disrespect, got up and left. “And
so it begins”, I thought and drifted away.
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oczowałem na lotnisku w Stambule już trzecią godzinę. Lot z Berlina opóźnił się na tyle drastycznie, że nie zdążyłem na ostatni samolot
do Ankary. Musiałem czekać do rana.
Wprawdzie zaproponowano mi hotel, ale
był na tyle daleko od lotniska, że zdążyłbym w nim tylko na chwilę zamknąć oczy
i już po chwili musiałbym wracać. Kto
zna Stambuł, wie o czym mówię. W tym
utkanym z marzeń mieście nie gubią się
chyba tylko sprzedawcy precli. Nawet
taksówkarze dojeżdżając do dzielnicy,
w której sami nie mieszkają, pytają przechodniów o drogę i możliwość dojazdu
pod wskazany przez pasażera adres. Zrezygnowałem więc z hotelowego łóżka i poszedłem na herbatę do jedynej, czynnej
w nocy, kantyny na odlotach krajowych.
Usiadłem przy małym plastikowym
stoliku, licząc na to, że jakoś dotrwam do
rana. Myślałem o tym, co przyniesie nowy
dzień. Zaraz po wylądowaniu w Ankarze
czekała mnie seria wykładów, odczyt na
cześć, spotkanie w ambasadzie, wizyta
w teatrze, a na koniec przyjęcie zorganizowane specjalnie dla mnie. Policzyłem, że
tak na oko nie będę spał jakieś 40 godzin.
Może mnie uratować tylko adrenalina,
którą dają mi publiczne występy, bo
innych dopalaczy nie uznaję. I kiedy tak
utyskiwałem nad swoim losem nomady,
usłyszałem pytanie: czy był pan kiedyś
tak naprawdę zakochany?
Nie zareagowałem od razu, bo granica
pomiędzy jawą a snem dawno już mi się
zatarła. Podniosłem głowę. Przy moim
stoliku, naprzeciwko mnie, siedział
mężczyzna, około sześćdziesięcioletni, w słomkowym (choć był styczeń)
kapeluszu, z długą siwą brodą, jaką
miewają często tureccy intelektualiści.
Musiałem mieć nieprzytomny wzrok,
bo zapytał przechylając głowę w lewo: –
Słyszy mnie pan? Zamrugałem szybko
oczami i odpowiedziałem: – Tak, słyszę…
Jegomość wyprostował się na krześle
i uśmiechnął lekko szelmowsko: – To czy
był pan kiedyś tak naprawdę zakochany?
„O Boże czy Allahu!” – myślałem szybko – „Jest prawie trzecia w nocy, siedzę
w jakimś zapyziałym barze na lotnisku,
pijąc herbatę, która nijak nie przypomina

RECENZJE
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

Grajmy o tron

„Xięgi Nefasa.
W zaświatach”

WYD. ZNAK, KRAKÓW 2017

Są okoliczności, w których człowiek dumny jest z działań nepotystycznych. Oto
właśnie taka okoliczność: zachęcam do
przeczytania najnowszej powieści Małgorzaty Saramonowicz i ani trochę się nie
krępuję, bo ja tu nie uprawiam nepotyzmu
wobec żony, jeno wobec literatury.
„W zaświatach” to drugi tom sagi o XII-wiecznej Polsce, gdzie magia z gatunku
fantasy miesza się z historyczną rzeczywistością państwa Bolesława Krzywo-

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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Polish Game of Thrones
There are such moments in life when
a person is proud of being nepotistic.
And this is one of them: I hereby recommend the latest novel written by
Małgorzata Saramonowicz and I don't
feel embarrassed at all, as I don't
show any favouritism to my wife, but
to literature.
‘W zaświatach’ is the second volume
of the saga about Poland in the 12th
century, in which magic is combined
with the historical reality of the
country in the times of Bolesław Krzywousty. Pagan gods govern the lives
of men better than the Christian God
Almighty, and church officials and
noble knights are ready to sell their
souls to the devil to have some power
even for a while.
The main hero of the saga is Nefas,
a chronicler of Krzywousty (modelled
on Gall Anonim). In the first volume
(published last year under the title:
‘Xięgi Nefasa. Trygław Władca Losu’)
Nefas swears to Trygław, a Pagan god,
to protect three children, whose fates
are intertwined from the moment of
a Pagan ceremony. One of the children
is Krzywousty's heir – Władysław.
Looking after the children is a truly
arduous task (according to the deal
with the Pagan god, the death of one
of them means the death of them all).
Especially because in the second volume, the stake is even higher: beautiful
Rangda, Nefas’ beloved one, is taken to
the underworld. The chronicler tries to
get her out of there, but to succeed, he
must primarily keep his promise given
to Trygław. The action becomes faster,
and with time, the events involve more
and more surprises, passion, cruelty,
blood, magic and, believe me, there is
no boredom at all.
I know that marketing labels tend to
be overused, but if something really deserves to be called the Polish ‘Game of
Thrones’, this is ‘Xięgi Nefasa’. I would
give a lot to make it a TV series. And I’m
sure you would give a lot to see it. The
question is: is there a TV in Poland that
knows how to catch up with the world
and get us out of soap operas?
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Małgorzata Saramonowicz

ustego. Pogańscy bogowie rządzą tu losami ludzi sprawniej niż chrześcijański Pan
Zastępów, a kościelni dostojnicy i możni
rycerze gotowi są zaprzedać duszę diabłu,
by choć na chwilę zyskać władzę.
Głównym bohaterem sagi jest Nefas,
kronikarz Krzywoustego (wzorowany na Gallu Anonimie). W pierwszym
tomie (wydanym rok temu po tytułem
„Xięgi Nefasa. Trygław Władca Losu”)
Nefas przyrzeka pogańskiemu bogu
Trygławowi, że będzie chronił troje dzieci, których los połączył się nieodwracalnie podczas pogańskiego obrzędu.
Jednym z tych dzieci jest następca tronu
po Krzywoustym – Władysław. Opieka
nad owymi dziećmi (wedle umowy z pogańskim bogiem śmierć jednego z nich
oznacza śmierć wszystkich) to prawdziwie karkołomne działanie. Zwłaszcza,
że w drugim tomie stawka jeszcze się
podnosi: piękna Rangda, ukochana Nefasa, trafia do Zaświatów, z których kronikarz usiłuje ją wydostać; jednak by to
się udało, Nefas musi przede wszystkim
dotrzymać przyrzeczenia danego Trygławowi. Akcja przyspiesza, ze strony na
stronę jest coraz bardziej soczyście, zaskakująco, namiętnie, okrutnie, krwawo,
magicznie i naprawdę, wierzcie mi, nie
doświadczycie tu ani chwili nudy.
Wiem, że bardzo często nadużywamy reklamowych etykiet, ale jeśli coś
naprawdę zasługuje na miano polskiej
„Gry o tron”, to właśnie „Xięgi Nefasa”.
Dałbym wiele, by zrobić z tego serial.
A wy – jestem tego pewien – dalibyście
potem wiele, by go obejrzeć. Tylko czy
jest w Polsce telewizja, która rozumie,
jak skrócić dystans do świata i nie trzymać nas dłużej w telenoweli?

TASTE

GUST

MARZENIA

spełniane od ręki

HISTORIA TEJ FIRMY JEST RÓWNIE DŁUGA CO LINIA POLSKIEGO WYBRZEŻA. LELLEK GROUP
TO NAJWIĘKSZY DEALER W POLSCE, KTÓRY OD PONAD 100 LAT SKUTECZNIE UDOWADNIA,
ŻE Z RODZINĄ JEST DOBRZE NIE TYLKO NA OBRAZKU. SIEĆ SALONÓW JEST IMPONUJĄCA,
JEDNAK PRAWDZIWĄ PERŁĄ W KORONIE WCIĄŻ POZOSTAJE PORSCHE CENTRUM SOPOT.
WŁAŚNIE TU SPEŁNIAJĄ SIĘ NAJWIĘKSZE MARZENIA POLAKÓW.
TEKST: ANNA NAZAROWICZ
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ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie ma
– jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

W

szystko zaczęło się na
terenie Śląska Opolskiego, gdzie pod koniec
XIX wieku Grzegorz
Lellek założył kuźnię i warsztat ślusarski. Z biegiem czasu stery firmy przejął
syn Konrad. Ale, jak mawiał Johann
Wolfgang von Goethe, „Kto nie idzie do
przodu, ten się cofa”. Może dlatego pod
koniec lat 60. firma poszerzyła swoją
działalność o serwis samochodów. Panowie mieli prawdziwy fach w rękach.
A dobre wieści mają to do siebie, że
szybko się rozchodzą. Firma zaczęła
rosnąć w siłę. Aż przyszedł czas na
salon Porsche. Był 2009 rok.

Wyjątkowa marka wymaga wyjątkowej oprawy, zatem nie dziwi fakt, że na
budowę serwisu oraz salonu wybrano
właśnie Sopot – nadmorski kurort który
jest prawdziwą kolebką luksusu. Najlepsze hotele oraz wyśmienite restauracje
przyciągają tutaj przez cały rok ludzi
z całej Polski. Nie mogło zatem w tym
miejscu zabraknąć salonu Porsche. Ten
konkretny cieszy się sporym uznaniem
wśród miłośników marki. Najlepiej
świadczą o tym liczby; z każdym rokiem
sprzedaż samochodów w Porsche Centrum Sopot rośnie, dając najlepsze liczby
w kraju. Gdzie tkwi sekret? Z pewnością
jest nim doskonały zespół ludzi, którzy

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że
Porsche Centrum Sopot ma bardzo bogatą ofertę
samochodów dostępnych „od ręki”, gdyż po złożeniu
zamówienia na swój wymarzony egzemplarz
klienci są zmuszeni czekać nawet kilka miesięcy.

więcej na w w w.any where.pl

GUST

o samochodach Porsche wiedzą wszystko, a obsługę klienta skutecznie wznoszą
na zupełnie inny, wyższy poziom. Nie
bez znaczenia pozostaje również fakt,
że Porsche Centrum Sopot ma bardzo
bogatą ofertę samochodów dostępnych
„od ręki”, gdyż po złożeniu zamówienia na
swój wymarzony egzemplarz klienci są
zmuszeni czekać nawet kilka miesięcy.
A w sopockim salonie swoim blaskiem
świecą takie kultowe gwiazdy jak Porsche
911 Turbo w niesamowitym, turkusowym
kolorze Miami Blue o zawrotnej mocy
540 KM, będące prawdziwym unikatem.
Nie zabrakło również modelu Panamera
w kilku topowych odmianach (krwistoczerwona bestia w postaci GTS o mocy
440 KM oraz rasowy sportowiec Turbo
o mocy 550 KM). Śmiało można pokusić
się o stwierdzenie, że samochody Porsche
mają na świecie więcej zwolenników niż
sam Papież Franciszek. Na taki wizerunek marki bezsprzecznie zapracował
m.in. model Cayenne – największy zawodnik ze stajni Porsche. Jego pojawienie
się na rynku w 2002 roku nieodwracalnie
zmieniło wyniki sprzedaży Porsche. To

TASTE

najczęściej wybierany model z oferty producenta. Jest potężny, wykonany z dbałością o najmniejsze detale i mimo swoich
pokaźnych gabarytów potrafi dostarczyć
wyjątkowych wrażeń z jazdy. Za posturą
tego Goliata stoi również przepastne wnętrze, które doskonale sprawdzi się w przypadku dużej rodziny lub wakacyjnych
wypadów za miasto. Czy rodzinny SUV
musi być nudny? Wcale, bo paleta silników, jakie mogą się znaleźć pod maską
wielkości Australii, jest naprawdę okazała.
Ten mięśniak może być wyposażony
zarówno w ekonomiczny silnik diesla, jak
również benzynową, turbodoładowaną
jednostkę, która szybko pomoże nam
zapomnieć, że oto siedzimy za kierownicą
samochodu wielkości galerii handlowej.
Kto nie wierzy, ten koniecznie musi odbyć
jazdę próbną modelem Cayenne GTS.
Odziany w rubinowy odcień lakieru aż
krzyczy z daleka: „Od dziś nigdy mnie nie
zapomnisz!”. Stado 440 koni mechanicznych, wrzeszczący wniebogłosy układ
wydechowy z mrożącą krew w żyłach
chrypką oraz automatyczna skrzynia
biegów szybka niczym światło skutecz-
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nie o to zadbają. Bo od chwili, kiedy choć
raz przejedziesz się tym samochodem,
motoryzacja nabierze dla Ciebie zupełnie
innego znaczenia, a świat widziany zza
kierownicy nie będzie już taki sam. Ale
przecież marzenia są po to, żeby je spełniać. A w Porsche Centrum Sopot naprawdę fajni ludzie spełniają je od ręki. Jedynie
na cuda trzeba chwilę poczekać.
IN ENGLISH

Where the dreams
come true
The history of this company is as
long as the Polish coastline. Lellek
Group is the largest dealer in Poland,
operating for more than 100 years,
which proves that a family business
may be a huge success. Its chain of
showrooms is impressive, but still,
the real pearl in its crown is Porsche
Centre Sopot. That is where the
greatest dreams come true.

TASTE

It all began in Śląsk Opolski, where
Grzegorz Lellek set up a smithy and
locksmith’s at the end of the 19th century. Later, his son Konrad took over. But,
as Johann Wolfgang von Goethe said,
‘He who moves not forward, goes backward.’ Maybe that’s why the company
extended its scope of activities by adding car service at the end of the 1960s.
The staff were competent and professional. And good news spreads like
wildfire. The company began to thrive.
And then, it decided to open a Porsche
showroom. It was in 2009.
A special brand requires special
conditions, so it's no surprise that the
service and the showroom were to
be located in Sopot – a seaside resort,
which is a cradle of luxury. Throughout
the year, the best hotels and restaurants
attract tourists from all over the country. Therefore, a Porsche showroom
was a must. The showroom in Sopot is
highly appreciated by the enthusiasts of
the brand. It is illustrated by its results
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– year by year, the sales of vehicles in
Porsche Centre Sopot have been increasing, and the showroom achieves
the best results in the country. What’s
its secret? First of all, it's all thanks to
the great staff, who know everything
about Porsche vehicles, and provide
clients with top quality services.
Moreover, it also results from the
fact that Porsche Centre Sopot offers
a wide range of stock vehicles, whereas clients who order a custom-made,
dream vehicle have to wait for it even
for several months. The offer of the
Porsche showroom in Sopot includes
such cult vehicles as unique Porsche
911 Turbo with 540 hp in the special
turquoise colour Miami Blue and
Panamera in several top colour versions (blood-red GTS with 440 hp and
Turbo with 550 hp). It may be stated
that Porsche vehicles have more
enthusiasts all over the world than
Pope Francis. The brand owes such an
image to models like Cayenne – the
largest horse in the Porsche stable. Its
launch on the market in 2002 considerably changed Porsche’s sales results,
as this is the model which Is chosen
most often by the clients. It is made
with great attention to detail and despite its large size, driving the vehicle
may be a remarkable experience. This
Goliath has enormous power inside
it as well, and it is a perfect choice for
large families or for those who like
holiday trips out of town. Does a family SUV have to be boring? Not at all, as
the range of available engines is really
broad. Under its bonnet, which is the
size of Australia, there may be an
economical diesel engine, as well as
a turbocharged petrol engine, which
will allow you to feel like you’re driving a car of the size of a shopping centre. To believe it, see for yourself and
perform a test drive in a Cayenne GTS
vehicle. From the day you first see it,
you will never forget this ruby-coloured machine. 440 hp, a hoarse roaring
exhaust system and an extremely fast
automatic transmission will ensure
it. From the moment you drive this car
for the very first time, your perception
of the vehicle as such will definitely
change, and the world as seen from
behind the wheel will never be the
same. After all, dreams are to be
fulfilled. And in Porsche Centre Sopot,
really cool people make dreams come
true on the spot. Miracles will take
them a while.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
SZCZECIN GOLENIÓW
IM. NSZZ SOLIDARNOSC
AIRPORT MAGA ZINE

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

LOTNISKO

AIRPORT

ROK 2016 NA PLUSIE

i nowości 2017!

POCZĄTEK NOWEGO ROKU PRZYNIÓSŁ ZE SOBĄ SAME DOBRE
WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE ROKU UBIEGŁEGO. PORT LOTNICZY
SZCZECIN-GOLENIÓW ZAMKNĄŁ STARY ROK Z WYNIKIEM, JAKIEGO
KAŻDE LOTNISKO SOBIE ŻYCZY.
ŹRÓDŁO

P

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

ozytywnie zakończył się grudzień
2016 roku, w którym port lotniczy
w Goleniowie obsłużył dokładnie
31 168 pasażerów. Oznacza to
niemal 13-procentowy wzrost w stosunku
do analogicznego okresu roku 2015.
W całym ubiegłym roku wzrost wyniósł aż 13,41 procent w stosunku do roku
poprzedzającego. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów w 2016 roku pobił historyczny
rekord i obsłużył 467 877 osób. Wpływ
na to miała z pewnością zwiększona
częstotliwość lotów do Warszawy – od 1
marca 2016 roku z PLL LOT z Goleniowa
do stolicy można polecieć aż trzy razy
dziennie. Pomorze Zachodnie ma także
kolejne połączenie lotnicze z Norwegią.
Z liniami lotniczymi Wizzair udać się
można na lotnisko Bergen-Flesland.
Dzięki zakończonej gruntownej modernizacji lotniska, Port Lotniczy Szczecin
– Goleniów mógł aktywnie uczestniczyć
w transporcie wojsk biorących udział
w manewrach na terenie naszego regionu. Zmodernizowana płyta postojowa
samolotów oraz wyremontowana droga
startowa pozwoliły w maju i czerwcu
obsłużyć takie statki powietrzne jak C-17,
B-767, B-747 (Jumbo Jet) czy ważący prawie 400 ton AN-124. Dzięki powiększonej
płycie postojowej, wszystkie te operacje
były wykonane bez żadnych zakłóceń
i utrudnień dla rosnącego regularnego
ruchu pasażerskiego i towarowego.

To jednak nie koniec. Władze lotniska przewidują, że w 2017 roku liczba
pasażerów po raz kolejny wzrośnie, i to
niemało. Według szacunków do końca
roku Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
obsłuży aż... 560 tys. osób!
Wszystko za sprawą uruchomienia
nowych destynacji, z których część zaplanowana jest już na pierwszą połowę
roku. Od 26 marca z liniami lotniczymi
Ryanair codziennie będzie można polecieć do Warszawy. Biura podróży natomiast oferują aż sześć letnich kierunków
torystycznych – ze szczecińskiego lotniska już od czerwca będzie można się
udać do Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry,
Albanii, a także na Kretę i Korfu.
W stałej ofercie Portu Lotniczego
Szczecin-Goleniów już teraz znajdują
się następujące kierunki: Warszawa
(PLL LOT), Londyn Stansted i Luton,
Liverpool, Dublin (Ryanair), Oslo Torp,
Stavanger, Bergen (Wizzair) oraz Oslo
Gardermoen (Norwegian).
IN ENGLISH

Successful year 2016
and novelties in 2017!
The new year has brought only
good news about the previous
one. Szczecin-Goleniów Airport
concluded the old year with
a result desired by any airport.
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December 2016 ended on a positive
note, because that month the airport
in Goleniów serviced as many as
31 168 passengers. It means almost 13%
growth in comparison to the analogous
period in 2015.
In the entire year 2016, the increase
amounted to 13,41% in comparison
to 2015. In 2016, Szczecin-Goleniów
Airport broke a historical record and
serviced 467 877 people. The result was
partly the effect of the higher frequency of flights to Warsaw – since 1 March
2016 you can fly from Goleniów to the
capital of Poland three times a day
with PLL LOT. What is more, West
Pomerania gained another flight connection with Norway – you can go to
the Bergen-Flesland Airport with Wizz
Air Airlines.
Thanks to the already finished
thorough renovation of the building,
Szczecin-Goleniów Airport could take
active part in the transportation of
troops participating in maneuvers in
the area. Modernized airport apron
and renovated runway allowed for
servicing such airplanes as C-17, B-767,
B-747 (Jumbo Jet) or almost 400-ton
AN-124 in May and June. Thanks to the
widened apron, all those operations
were performed without any problems
or impediments for the growing regular
passenger and cargo traffic.
But it’s not all. The airport’s authorities expect that in 2017 the number
of passengers will grow again, and
to a considerable extent. According
to estimates, by the end of the year
Szczecin-Goleniów Airport will have
serviced as many as… 560 000 people!
Everything thanks to new destinations, some of which are planned already for the first half of the year. From
26 March, you will be able to fly every
day to Warsaw with Ryanair. Travel
agencies, on the other hand, offer as
many as six summer tourist directions
– already from June 2017, you’ll be able
to fly from the airport in Szczecin to Bulgaria, Croatia, Montenegro and Albania,
as well as to Crete and Corfu.
In the regular offer of Szczecin-Goleniów Airport we can find the following connections: Warsaw (PLL LOT),
London Stansted and Luton, Liverpool,
Dublin (Ryanair), Oslo Torp, Stavanger,
Bergen (Whizz Air) and Oslo Gardermoen (Norwegian).

CZ ARTERY 2017

CHARTERS 2017

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7

KRETA
KORFU
ALBANIA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
BUŁGARIA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BUŁGARIA

CZARNOGÓRA
ALBANIA
KORFU

KRETA
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Jumbo Jet

w zimowej scenerii

PONOWNIE W SZCZECINIE

J

umbo Jet, czyli „Odrzutowy Słoń”
to najpopularniejsza nazwa Boeinga 747 – ze względu na charakterystyczny garb najbardziej
rozpoznawalnego szerokokadłubowego
samolotu komunikacyjnego na świecie.
Budowa i wprowadzenie go do eksploatacji zapoczątkowały kolejny etap
w światowej komunikacji lotniczej. Jest
on wykorzystywany głównie do lotów
międzykontynentalnych.
Na płycie lotniska w Jasionce pojawił
się ostatnio Boeing 747-400 amerykańskich linii Atlas Air. Samolot ten ma
długość 70 metrów, rozpiętość skrzydeł
64 metry i prawie 20 metrów wysokości.
Na dwóch pokładach może pomieścić
nawet ponad 500 pasażerów. Mimo że
jest popularną maszyną, jego obecność
zawsze powoduje poruszenie wśród
spotterów, których zdjęcia prezentujemy
w nowym wydaniu Sky Surfera.

68

IN ENGLISH

Jumbo Jet
in wintry Szczecin
once again
Jumbo Jet, or “Elephant Jet,” is
the most popular name of Boeing
747 – thanks to its characteristic
hump, it’s the most recognizable
wide-body communication
aircraft in the world. The
construction and introduction
of the vehicle commenced
a new stage of global flight
communication. It’s used chiefly
for intercontinental flights.
Recently, the apron in Jasionka
welcomed Boeing 747-400 of
American airlines Atlas Air.
The airplane is 70-metre long,
almost 20-metre high, and its
wingspan reaches as many as
64 metres. On its two boards,
it can accommodate over
500 passengers. Even though
it’s a very popular machine,
its presence always stirs up
a commotion among spotters,
whose pictures are presented in
the newest issue of Sky Surfer.
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Z życia Lotniskowej

SŁUŻBY RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

STRAŻAK – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ ODWAGI I OFIARNOŚCI, BOHATER PODZIWIANY ZARÓWNO PRZEZ
DZIECI, JAK I DOROSŁYCH. NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ZALETY DZIAŁALNOŚCI STRAŻY POŻARNEJ TO
SZYBKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ, RYZYKOWANIE WŁASNEGO ŻYCIA I ZDROWIA DLA RATOWANIA INNYCH,
DOBRA ORGANIZACJA PRACY I CIĄGŁA GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA.

M

TEKST: ELWIRA POSTROŻNA

am przyjemność współpracować członkami
jednego z najbardziej
cenionych przez ludzi zawodów. Aby przybliżyć Wam ich pracę,
wybrałam się na strażnicę Lotniskowej
Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Ośmioro
przystojnych, umundurowanych Panów
opowiedziało tym, co robi.

JAKIE SĄ ZADANIA STRAŻY NA LOTNISKU? NIE
RATUJECIE KOTKÓW Z DRZEW.
Wszelkie zabezpieczenia mienia lotniska
oraz życia ludzkiego przed niebezpieczeństwami pożarowymi, chemicznymi,
radiologicznymi, biologicznymi. Nasze
zadania to udział w likwidacji miejscowych zagrożeń, mogących spowodować
pożar lub zagrożenie dla zdrowia, życia
i bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
środowiska naturalnego. Odpowiadamy
za interwencyjne zabezpieczenie ratowniczo-gaśnicze operacji lotniczych oraz
organizowanie i kierowanie działaniem
ratowniczym w przypadku wypadku
lub incydentu związanego z cywilnym
statkiem powietrznym. Do naszych
obowiązków należy też organizowanie
i kierowanie działaniem ratowniczym
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podczas pożaru lub katastrofy budowlanej obiektów i urządzeń lotniskowych
naszego portu i pierwsza pomoc medyczna. W promieniu ośmiu kilometrów
zabezpieczamy teren na wypadek klęsk
żywiołowych. Poza tym prowadzimy
kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie całego lotniska – działania organizacyjno-techniczne w celu
utrzymania stałej i wymaganej gotowości operacyjno-technicznej sprzętu
pożarniczego, nadzór nad utrzymaniem
niezbędnego sprzętu i wyposażenia we
właściwym stanie technicznym, ilościowym i jakościowym Lotniskowej Służby
Ratowniczo-Gaśniczej. I oczywiście, jak
sama wiesz, wszelka możliwa pomoc
– zawsze jesteśmy w pełnej gotowości
i pomagamy w potrzebie.
SPORO TEGO, OBIEKT RÓWNIEŻ NIE JEST
MAŁY. JAK SZYBKO INTERWENIUJECIE?
Straż Lotniskowa powinna osiągać czas
reakcji wynoszący do trzech minut do
każdego punktu drogi startowej używanej do operacji lotniczych. Jest on mierzony od ogłoszenia alarmu do pierwszej
interwencji pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zapewniających podanie co naj-

70

mniej 50% wydatku środków gaśniczych,
w optymalnych warunkach widoczności i przy dobrym stanie nawierzchni.
Upraszczając: po alarmie mamy 30 sekund na ześlizg na garaż i zajęcie miejsca
w samochodzie; zgłaszamy radiotelefo-
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nem gotowość, pozyskujemy informację
dotyczącą zdarzenia, wyjeżdżamy na
pole manewrowe lotniska, docieramy do
celu i podajemy kilka tysięcy litrów piany, kilkaset kilogramów proszku. Czas
weryfikuje inspektor Urzędu Lotnictwa
Cywilnego i jest to jeden z wielu warunków przyznania portowi certyfikatu
lotniska użytku publicznego.
CO SKŁADA SIĘ NA WYPOSAŻENIE LSRG NA
LOTNISKU SZCZECIN-GOLENIÓW?
Posiadamy pięć samochodów ratownictwa z wyposażeniem – dwa Iveco
Dragon, dwie Barracudy oraz jeden samochód medyczny Renault. Skrytki każdego z nich wypełnia niezbędny nam
sprzęt, m.in. wkrętaki, topory, nożyce,
koce gaśnicze, drabiny, linki ratownicze,
ubrania żaroodporne i ochrony biologicznej, agregaty oddymiające i prądowe,
aparaty ochrony dróg oddechowych,
narzędzia hydrauliczne i pneumatyczne,
przyrządy pomiarowe i wykrywacze,
deski ratownicze, kamera termowizyjna
i wiele innych niezbędnych podczas
działań gaśniczych i ratowniczych.
CZĘSTO MOŻNA ZOBACZYĆ WAS PRZY SAMOLOCIE W TRAKCIE TANKOWANIA, ALE NIE
ZAWSZE. DLACZEGO CZASAMI SIĘ POJAWIACIE, A CZASAMI NIE?
Nasza obecność przy tankującym samolocie wynika z przepisów „Instrukcji
tankowania statków powietrznych dla
lotniska Szczecin-Goleniów” i następuje
w przypadku tankowania czy roztankowywania samolotu z pasażerami
na pokładzie lub na żądanie kapitana
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statku powietrznego. Ponadto interweniujemy w trakcie sytuacji awaryjnych
związanych z tankowaniem. Zalicza się
do nich tankowanie i roztankowywanie
przy pracującym silniku, grawitacyjne
tankowanie z pasażerami na pokładzie
oraz nieszczelność połączeń i powstanie
rozlewiska paliwa.
SPORO OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ DO
WYKONANIA. JAK UTRZYMUJECIE SIĘ
W PEŁNEJ FORMIE?
Po pierwsze, ważne są ćwiczenia z zakresu
taktyki działań gaśniczych, ratowniczych
i pomocy przedmedycznej. Po drugie,
szkolenia ogłaszane z zaskoczenia jako
alarmy bojowe, kontrolowanie nabytych
umiejętności i korygowanie błędów. Raz
na cztery lata przechodzimy obowiązkową certyfikację obejmującą szczegółowe
zagadnienia taktyki działań ratowniczo-gaśniczych w lotnictwie. Oczywiście
regularnie przechodzimy specjalistyczne
szkolenia medyczne i DGR – transport
materiałów niebezpiecznych.
JAK WIADOMO, WIELU CHŁOPCÓW MARZY,
ŻEBY ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI STRAŻAKIEM.
CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY PEŁNIĆ TĘ SŁUŻBĘ
NA LOTNISKU?
Żeby zostać strażakiem trzeba przede
wszystkim chcieć pomagać innym
oraz posiadać wysokie morale. Należy
ukończyć co najmniej szkołę średnią i nie
mieć żadnego konfliktu z prawem. Bardzo ważna w zawodzie strażaka jest też
wytrzymałość fizyczna i psychiczna. Mile
widziane jest posiadanie prawa jazdy
kategorii C. Przyjęta osoba musi ukończyć
kurs podstawowy strażaka jednostki
ochrony przeciwpożarowej. Po trzech
miesiącach nauki i zdanych egzaminach
może rozpocząć pracę w naszej jednostce.
OPRÓCZ CODZIENNYCH ĆWICZEŃ RAZ NA
DWA LATA ORGANIZOWANE SĄ DUŻE ĆWICZENIA, W KTÓRE OPRÓCZ WAS ZAANGAŻOWANE
SĄ JEDNOSTKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, POGOTOWIA RATUNKOWEGO I POLICJI.
JAKI JEST ICH CEL?
Wszyscy wiemy, że praktyka czyni mistrza. Nie chcemy zostać złapani z zaskoczenia kiedy już coś się naprawdę stanie,
dlatego organizowane są ćwiczenia
na większą skalę. System zarządzania
kryzysowego jest niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania
każdego portu lotniczego. Ćwiczenia
pozwalają sprawdzić jego przydatność
w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Alarmowanie, powiadamianie,
dojazd, ustawienie w rejonach koncen-
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tracji, podległość służbowa, gotowość do
działań, organizacja łączności i przekazywanie istotnych informacji to elementy
sprawdzane i korygowane podczas ćwiczeń. Zastępy ratownicze PSP, zespoły
ratownictwa medycznego, Policja, Straż
Graniczna, Służba Celna, Straż Ochrony
Lotniska i inne jednostki podczas trwania sytuacji zagrażających podejmują
działania w ramach współpracy.
Ćwiczenia całościowe, z udziałem
wszystkich podmiotów przewidzianych
do interwencji, przeprowadzane są nie
rzadziej niż raz na dwa lata. W okresach
między ćwiczeniami całościowymi
przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne częściowe z wybranymi podmiotami,
ze szczególnym uwzględnieniem poprawy błędów i niedociągnięć. Nie rzadziej
niż raz na sześć miesięcy odbywają się
ćwiczenia aplikacyjne z wybranymi
jednostkami i służbami dla zachowania
gotowości do podejmowania działań
w sytuacji kryzysowej.!
IN ENGLISH

From the life of the
Airport Rescue and Fire
Fighting Services
A fire-fighter – a person of incredible courage and dedication, a hero
admired both by children and adults.
Among the frequently mentioned
assets of the Fire Fighting Services
are speed and efficiency, putting
their own health and life on the line
for others, good work organization
and constant readiness to act.
I have the pleasure to cooperate with representatives of one of the most admired professions. To describe their work in greater
detail, I went to the watchtower of the
Airport Rescue and Fire Fighting Services.
Eight handsome, uniformed gentlemen
told me about their duties.
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taking a seat in a car; we report our readiness through the radiophone, we receive
the information about the incident, we go
to the manoeuvring area of the airport,
arrive at the right place and provide several thousand litres of foam and several
hundred kilograms of powder. The time
is measured by the inspector of the Civil
Aviation Authority and it’s one of many
conditions necessary for certifying an
airport as open to public use.
WHAT ARE THE TASKS FOR FIRE SERVICES
AT AN AIRPORT? YOU DON’T RESCUE CATS
FROM TREES.
We perform all tasks related to protecting the airport’s property and people’s
lives from fire, as well as chemical,
radiologic and biologic dangers. We
also take part in the elimination of local
dangers that can result in a fire or pose
a threat to health, life and safety of people,
things and natural environment. We
are responsible for providing emergency rescue and fire security for flight
operations, as well as for organizing and
managing rescue actions in case of an
accident or incident related to a civilian
airplane. To our duties belong organizing
and leading a rescue squad in case of
a fire or construction disaster of objects
and equipment at our airport, as well as
providing first medical aid. We secure
the area within the radius of eight kilometres from calamities. Apart from that,
we control the state of fire safety at the
entire airport – we conduct organizational-technical operations to maintain constant and required operational-technical
readiness of fire equipment, as well as
supervise the equipment’s proper maintenance from the technical, quantitative
and qualitative angle. And, of course, as
you know, we provide help – we’re in
constant readiness and spring to people’s
help whenever there is a need for it.
QUITE A LOT OF DUTIES, AND THE AIRPORT
ISN’T EXACTLY SMALL EITHER. HOW FAST DO
YOU INTERVENE?
The Airport Security should keep their
reaction time under three minutes to
each point of runway used for flight operations. The time is measured from the
moment of the announcement of alarm
to the first intervention of rescue and
fire-fighting vehicles providing at least
50% of used means of fire-suppression
means, in optimal visibility conditions
and good paving conditions. To keep it
simple – after the alarm, we have 30 seconds for sliding down to the garage and

WHAT DOES THE EQUIPMENT OF THE AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
INCLUDE?
We have five rescue cars with equipment – two Iveco Dragon cars, two Barracudas and one medical car Renault.
They are all equipped with necessary
accessories, e.g. screwdrivers, axes,
scissors, fire blankets, rescue ropes,
heat-resistant and chemical protective
clothes, smoke clearing and current
aggregates, respiratory protective
equipment, hydraulic and pneumatic
tools, measuring and detection tools,
rescue boards, thermographic cameras
and many other tools necessary during
fire and rescue actions.
YOU ARE OFTEN SEEN NEXT TO AN AIRPLANE
DURING REFUELLING, BUT NOT ALWAYS.
WHY DO YOU SOMETIMES SHOW UP AND
SOMETIMES DON’T?
Our presence next to a refuelling airplane stems from regulations specified
in “The Manual of Aircraft Refuelling
for Katowice-Pyrzowice Airport,” and
is required when it comes to refuelling
or defueling of an airplane with passengers on board or on the flight lieutenant’s demand. Moreover, we intervene
in the case of emergency situations
related to refuelling, such as refuelling and defueling while the engine is
working, gravitational refuelling with
passengers on board or leakage and the
creation of fuel spill.
MANY DUTIES AND TASKS TO PERFORM.
HOW DO YOU KEEP YOURSELF IN A GOOD
SHAPE?
First of all, what is very important are
exercises related to methods of fire, rescue and pre-medical help actions. Secondly, unexpected trainings announced
as combat alarms, revision of acquired
skills, as well as correction of mistakes.
Once every four years we undergo the
mandatory certification that includes
detailed information related to methods
of rescue and fire actions in aviation. Of
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course, we regularly undergo specialist
medical trainings and courses pertaining to Dangerous Goods Regulations –
transport of dangerous goods.
AS EVERYBODY KNOWS, MANY BOYS DREAM
OF BECOMING FIRE-FIGHTERS IN THE FUTURE. WHAT DO YOU HAVE TO DO TO WORK
IN THIS PROFESSION AT AN AIRPORT?
To become a fire-fighter, you need to
want to help other people and have high
morale. You need to finish at least high
school and have a clear legal record.
What is also very important in this
profession is physical and psychical
stamina. Having a C category driving
license is an advantage too. Everyone
who has been admitted has to complete
the basic course for fire-fighters of fire
protection unit. After three months of
studying and passing exams, you can
start working in our unit.
APART FROM YOUR EVERYDAY EXERCISES,
ONCE EVERY TWO YEARS THERE IS
ORGANIZED A BIG SESSION OF EXERCISES,
IN WHICH ARE ENGAGED SUCH ENTITIES AS
UNITS OF STATE FIRE SERVICE, EMERGENCY
MEDICAL SERVICE AND THE POLICE. WHAT
IS ITS PURPOSE?
We all know that practice makes perfect.
We don’t want to be caught unawares
when something happens, that’s why we
organize exercises on a bigger scale. The
system of crisis management is indispensable for proper and safe functioning
of each airport. Exercises let us check
its usefulness when a crisis occurs.
Alarming, notifying, arriving at a given
place, lining in the concentration area,
professional subordination, readiness
for action, organization of communication and relaying important information
are elements that are reviewed and
corrected during exercises. The State
Fire Service squads, the Emergency
Medical Service teams, the Police, the
Border Guard, the Customs Service, the
Airport Security Guard and other units
undertake cooperative actions during
dangerous situations. Comprehensive
exercises, in which all intervention units
take part, are conducted at least once
every two years. In periods between
consecutive comprehensive exercises
there are partial practical exercises with
chosen units, with focus on correction
of mistakes and shortages. At least once
every six months there are application
exercises with chosen units and services,
so that readiness for undertaking actions
in a crisis is maintained at all times.
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BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N
S TAVA NG E R

DU BLIN

OSLO TORP

LI V E RP OOL

LON DY N LU TON
LON DY N
S TA NS TE D

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

1...5..

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

..3..67

16:05

16:30

FR2466/7

737

.2.....

09:20

09:45

FR2466/7

737

...4...

09:45

10:10

FR2466/7

737

DUBLIN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

17:10

17:35

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR5322/3

737

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

11:30

12:00

DY1014/5

737

10:10

10:40

DY1014/5

737

OSLO TORP

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

DY1014/5

09:55

10:25

W62155/6

LONDYN LUTON

WIZZ AIR

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

17:10

17:40

PRZYLOT
ARRIVAL

2162/3

A320

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

1234567

14:25

14:55

LO3933/34

Q400

BERGEN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

18:15

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

18:45

LIVERPOOL

B737

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

12345.7

..3...7

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

123456.

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

WARSZ AWA

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

…..6.

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2.4.6

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

...4..7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:55

ODLOT
DEPARTURE

20:20

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR7111/12

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

737

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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LOTNISKO

AIRPORT

TA XI

INTERNET

INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZALIN
Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS

numerami: / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

Szczecin – 25 PLN.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami / Tickets can be booked by Telephone:

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)
AN-JAN

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin

PARKING ZIELONY

C A R PA R K G R E E N
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

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

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

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE
PARKING.

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating 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 flight.
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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