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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.

12

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”.
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WIDZIAŁEM

siłę

TOMASZ SOBIERAJSKI, JEDEN Z NAJBARDZIEJ POWAŻANYCH POLSKICH
SOCJOLOGÓW, NAUKOWIEC, WYKŁADOWCA, PISARZ I PODRÓŻNIK WŁAŚNIE
WYDAŁ PORUSZAJĄCĄ KSIĄŻKĘ, ZBIÓR ROZMÓW Z LUDŹMI, KTÓRYCH
DOTKNĘŁA NIEULECZALNA CHOROBA. W RZECZYWISTOŚCI OPANOWANEJ
PRZEZ BEZREFLEKSYJNE LAJKI I HEJTY UDAŁO MU SIĘ ODNALEŹĆ LUDZI, KTÓRZY
WIEDZĄ CO JEST NAPRAWDĘ WAŻNE.
TEKST: GRZEGORZ K APL A

ZDJĘCIA : MONIK A SZAŁEK

więcej na w w w.any where.pl
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„WYBIERAM ŻYCIE”. PROWOKACYJNY
TYTUŁ DLA KSIĄŻKI POŚWIĘCONEJ TYM,
KTÓRZY NIE PÓJDĄ NA BAL, WERNISAŻ
ANI POKAZ MODY.
To prawda. Jak wiesz, zazwyczaj w mediach robimy wywiady z ludźmi sukcesu. Są gwiazdami, są znane. Wydaje się,
że tylko takie rozmowy są ciekawe. I ja
też wpadłem w ten nurt. Szukałem rozmów nie tyle z celebrytami, co z ludźmi, którzy wiele zawodowo osiągnęli
w życiu. Są ambitni, odważni, wybitnie
refleksyjni. Pamiętam, że zawróciłeś
mnie z tej drogi, bo zanim jeszcze zacząłem myśleć o tej książce, powiedziałeś
w luźnej rozmowie, że nie ma nieciekawych historii, ani nie ma nieciekawych postaci. Miałeś rację. To było coś,
o czym nie powinienem był zapomnieć.
Kiedy powstawała ta książka, cały czas
miałem to w głowie. Rzeczywiście, moi
bohaterowie to są tak zwani normalsi,
jak to się brzydko określa.

POWIEDZMY JAK TO SIĘ NAPRAWDĘ
OKREŚLA W NASZEJ BRANŻY:
„NO-NAMES”.
Tak, niestety…

KIEDY ROZPOCZYNASZ PRACĘ
W MEDIACH, SŁYSZYSZ: TEN JEST OK,
Z TYM MOŻESZ ZROBIĆ ROZMOWĘ,
ALE TEN TO JEST „NO-NAME”. NA
POCZĄTKU NIE WIESZ CO TO ZNACZY,
A KIEDY TO ODKRYWASZ, ZACZYNASZ
SIĘ ZASTANAWIAĆ CZY JESTEŚ PO
WŁAŚCIWEJ STRONIE MOCY.
I ta książka pozwoliła mi znaleźć się
znów po właściwej stronie. Ten tytuł
wybrali bohaterowie z tej książki –
ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji
granicznej. Oni sami lub ich bliscy są
ograniczeni przez ciało, a mimo tego,
dopóki ich życie jest godne, dopóki mają
bliskich wokół siebie, to chcą żyć. Jedna
z moich bohaterek, Ewa, odziedziczyła
chorobę po matce. Była pewna, że jeśli
zachoruje, nie będzie chciała żyć. Ale
kiedy lekarz oświadczył „ma pani jeden
dzień na decyzję, czy chce być podłączona do respiratora”, powiedziała, że nie
potrzebuje tego dnia. Że wie – wybiera
życie. Choć to niełatwe życie. Wszyscy
wybierają życie w chorobie, albo życie
z osobą w chorobie, albo życie w osamotnieniu, kiedy ktoś bliski odchodzi
na ich oczach. Nazywam ich bohaterami nie tylko dlatego, że występują
w mojej książce, ale głównie dlatego, że
to niezwykli ludzie, którzy na co dzień
zmagają się z szalonymi problemami,
a jednak dają radę, chcą żyć.

ODKRYŁEŚ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE,
DLACZEGO WYBIERAJĄ ŻYCIE?
Szczerze mówiąc nie. Zastanawiam się,
czy w ogóle szukałem na nie odpowiedzi. Raczej obserwowałem ich postawę.
Czasami wydaje nam się, że naprawdę
nie mamy na coś siły, albo że tym razem
to już na pewno coś nas pokona. A jednak człowiek jest niewiarygodnie silny.
Moja cioteczna babcia, która żyje już
blisko sto lat, a życie jej nie oszczędza, aż
do teraz mówi, że człowiek jest silniejszy niż koń, pomimo tego, że akurat to
zwierzę kojarzy nam się z ogromną siłą.
Ja u swoich bohaterów widziałem siłę.
Zaimponowało mi to.

TO JEST OGROMNY PRZYWILEJ
ROZMAWIAĆ Z LUDŹMI, KTÓRZY SĄ
BLISKO OSTATECZNYCH ROZSTRZYGNIĘĆ,
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BOHATER

WIĘC NIE MAJĄ JUŻ CZASU NA TO,
ŻEBY MYŚLEĆ O BŁAHYCH SPRAWACH.
O CZYM MYŚLĄ?
O tym, że za mało kochali. Za mało korzystali z życia, bo się skupiali na pracy
zamiast na tym, żeby się przyjaźnić,
żeby kochać kogoś, kochać się z kimś, że
nie doceniali tego, że istnieją ogrody, że
to drzewo kwitnie, że mogą robić przetwory… Ale myślą też o tym co za oknem,
o tym jak zmienia się świat. I wspomina-

HERO

Zastanawiam się, czy w ogóle szukałem na nie
odpowiedzi. Raczej obserwowałem ich postawę.
Czasami wydaje nam się, że naprawdę
nie mamy na coś siły, albo że tym razem to już
na pewno coś nas pokona. A jednak człowiek
jest niewiarygodnie silny.
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ją, dużo wspominają. Przywołują piękne
historie, które ich ukształtowały. Moi rodzice zawsze skłaniali mnie do podróży.
Niezależnie od wysiłku jaki te za sobą
niosły. Nauczyli mnie, że nie liczą się
materialne rzeczy, a właśnie wspomnienia z wypraw i spotkań z innymi ludźmi,
bo to one zostaną ze mną do końca
życia. I już teraz wiem, że mieli rację.
Znam osoby, które odkładają marzenia
na przyszłość. Robią to nieustannie.
Najpierw mieszkanie, samochód, potem
większe mieszkanie, lepszy samochód.
I tak w kółko. A potem… Smutek, że nie
ma czego wspominać.

CZY LUDZIE, KTÓRYCH DOŚWIADCZYŁ LOS,
MAJĄ O TO ŻAL, NA PRZYKŁAD DO BOGA?
Ani żalu, ani nadziei w Bogu. Bardzo
cenię takie podejście. Mówił też o tym
niedawno papież Franciszek, którego
niezwykle szanuję. Wzywał do tego,
żeby nie traktować Boga chrześcijańskiego jako czarodzieja z magiczną
różdżką. W myśl doktryny chrześcijańskiej Bóg mieszka w każdym z nas,
więc to w sobie go szukajmy, a nie
daleko w kosmosie na granicy Układu
Słonecznego. Są osoby, które mają tak
zwaną „łaskę wiary”, która im bardzo
pomaga. Miałem kuzynkę, która przez
wiele lat była bardzo chora i przyjmowała każdy ból z niezwykłą godnością
i niewiarygodną akceptacją. Ona miała
tę łaskę. Może jest tak, że kiedy masz
Boga, to jest łatwiej, bo ktoś zawsze jest
obok. Masz na kogo się zezłościć, masz
komu podziękować, masz na kogo liczyć.
Nie wiem. Nie umiem powiedzieć co to
za uczucie. Nie znam go. To dla mnie
zbyt intymny wątek…

PYTAM, BO POCZĄTEK TWOJEJ PRACY
NAUKOWEJ BYŁ ZWIĄZANY Z TĄ
RELIGIJNĄ SFERĄ.

W myśl doktryny chrześcijańskiej Bóg
mieszka w każdym z nas, więc to w sobie
go szukajmy, a nie daleko w kosmosie
na granicy Układu Słonecznego. Są osoby,
które mają tak zwaną „łaskę wiary”,
która im bardzo pomaga.
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Tak. Mówi się, że socjologowie zajmują się
tym, co ich – osobiście, życiowo – w danym momencie najbardziej interesuje.
I rzeczywiście, religia była dla mnie
kiedyś ważna z powodu… psychospołecznego nierozumienia zjawiska. Interesował
mnie proces funkcjonowania w wierze.
Podszedłem do tego w bardzo szczególny
sposób. Potraktowałem religijność jako
racjonalny wybór. Należymy do jakiegoś
kościoła z powodu decyzji.

A NIE GEOPOLITYKI?
To też, bo na przykład urodziliśmy się
w Europie a nie w muzułmańskiej części
Azji. Niemniej uznałem, że nasza przynależność do danego kościoła to głównie

BOHATER

efekt racjonalnego wyboru: kościoły są
firmami ubezpieczeniowymi, które oferują ubezpieczenie na życie wieczne. A ludzie podpisują, tak jak z ubezpieczycielem,
umowę, że coś będą robić, albo czegoś nie
będą i w zamian za to, uzyskają nagrodę.

ŚREDNIOWIECZNE PODEJŚCIE.
(śmiech) Interesował mnie bardziej
proces laicyzacji, odchodzenia od
religii, niż sekularyzacji. Sekularyzacja
wskazuje, że im bardziej rozwinięte społeczeństwo, tym mniej Bóg jest mu potrzebny. Ale wystarczy spojrzeć na Stany
Zjednoczone, żeby zauważyć, że to fałszywa teza. Trwa powrót do Boga, choć
dziś inaczej go definiujemy. Nie szukamy
monoteistycznego: chrześcijańskiego,
hinduistycznego, czy muzułmańskiego
Boga, ale takiego, którego obraz sami sobie stworzymy i który dla nas jest ważny.
Tworzymy religijną mozaikę.

ALE PISAŁEŚ O OBJAWIENIACH.
Tak, ale nie z teologicznego punktu
widzenia. Nie rozstrzygałem, czy to jest

HERO

możliwe, czy nie. Badałem grupy, które
powstają wokół objawień maryjnych.
To była dla mnie doskonała badawcza
szkoła życia. Szybko zrozumiałem, że
muszę cały czas mieć otwartą głowę
i być otwarty na wszystkich ludzi. I na
tych, z którymi się zgadzam, i na tych,
z którymi się nie zgadzam, na tych, których rozumiem i tych, których postawy
nie mogę pojąć. Że muszę umieć patrzeć,
obserwować i rozpoznać ich emocje.
Kiedy pojechałem po raz pierwszy –
jeszcze w czasie studiów – badać miejsca
objawień, jechałem z tezą, że oczywiście
to niemożliwe, a ja opowiem to całemu światu, odrę z zasłony. To był błąd.
Zobaczyłem tysiące ludzi, które mocno
wierzą, poczułem ich energię i zrozumiałem, że muszę się wycofać do roli
obserwatora, rozmawiać z nimi i opisać
ten świat, wyzbywając się wszelkich
emocji, chociaż one we mnie buzowały
w jedną i drugą stronę. To doświadczenie
nauczyło mnie zawodu, który z taką pasją wykonuję do dziś. Ale czy objawienie
jest możliwe, czy nie – tego nie umiem
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rozstrzygnąć. Neurologowie wskazują, że
osoby, które doznają objawień, to najczęściej osoby, które cierpiały na padaczkę
pourazową. Opisywałem objawienia
i od strony biologicznej, i jako zjawisko
społeczne, i od strony oceny doktryny
kościelnej, bo objawienia maryjne pojawiają się tylko w tych religiach, gdzie jest
na to przyzwolenie.

NO TAK, PROTESTANCI OBJAWIEŃ
MARYJNYCH NIE DOZNAJĄ.
Objawienia maryjne pojawiają się też
w specyficznych momentach historii.
W Polsce było ich dużo w latach 80-tych.
Na przykład w „Ursusie”, komunistycznej fabryce, na szybie pojawiała się
Matka Boska. To było społecznie i kulturowo, ba, nawet politycznie spektakularne wydarzenie. Neurologowie nie znaleźli jeszcze w naszym mózgu ośrodka
Boga. Wiedzą, że kiedy myślimy o Bogu,
uruchamia się w mózgu kilka obszarów.

MYŚLĘ, ŻE MOI PRZYJACIELE Z PAPUI,
KTÓRZY SĄ ANIMISTAMI I NA CO DZIEŃ

BOHATER

ROZMAWIAJĄ Z DUCHAMI, UAKTYWNIAJĄ
W SWOICH MÓZGACH ZUPEŁNIE INNE
OŚRODKI NIŻ MY. DLA NICH JEST
OCZYWISTE, ŻE WYCHODZISZ Z CHATY,
PALISZ PAPIEROSA I ROZMAWIASZ
Z DUCHEM SZAMANA, KTÓRY PRZED
TOBĄ ROBIŁ TO SAMO CO TY.
Bóg może być upostaciowiony tak, jak
w chrześcijaństwie, i w ogóle nie mieć
twarzy, jak u muzułmanów. Może być
drzewem, może być nawet jakąś postacią, przez którą przemawia. Bardzo
różnie. Wszystko zależy od człowieka,
społeczności, wpływu kultury – i to
mnie najbardziej interesowało.

I TO CIĘ UKSZTAŁTOWAŁO ZAWODOWO.
ZETKNĄŁEŚ SIĘ Z LUDŹMI, KTÓRZY MYŚLĄ
W SPOSÓB ZUPEŁNIE INNY NIŻ TY.
To była ważna lekcja. Nauczyłem się
dostosować język do innego człowieka,
tak żeby poczuł się ze mną bezpiecznie.
Tylko wtedy rozmowa ma sens.

NAUCZYŁEŚ SIĘ ROZMAWIAĆ, A NIE
TYLKO MÓWIĆ DO KOGOŚ.
I słuchać, co jest bardzo trudne. Dziś
najczęściej ludzie prowadzą ze sobą monologi. Czekają aż druga osoba weźmie
przerwę na oddech, żeby się wbić ze
swoją opowieścią, ale ze słuchaniem nie
ma to nic wspólnego.

USŁYSZAŁEM KIEDYŚ W KIRGISTANIE, OD
LUDZI, KTÓRZY ŻYJĄ W KULTURZE SŁOWA MÓWIONEGO PRZEZ TYSIĄCE LAT,
ŻE NIE MOŻNA UMRZEĆ, DOPÓKI NIE
OPOWIESZ KOMUŚ SWOJEJ OPOWIEŚCI.
KAŻDY CZŁOWIEK POWINIEN MIEĆ SŁUCHACZA, ŻEBY OPOWIEDZIEĆ SWOJĄ HISTORIĘ I DOPIERO WTEDY BĘDZIE MÓGŁ
SPOKOJNIE UMRZEĆ. KILKANAŚCIE OSÓB
OPOWIEDZIAŁO TOBIE SWOJE HISTORIE,
WIĘC TERAZ NIESIESZ ICH CIĘŻAR.
Nie, nie czuję ciężaru. Oczywiście praca
nad tą książką była trudna, bo te historie
były ciężkie. Bardzo dużo mnie nauczyły.
A ja uwielbiam się uczyć. Za to głównie
lubię mój zawód. Wprawdzie nie podchodzę do każdej historii z założeniem, że
ona ma mnie czegoś nauczyć, ale jestem
na to otwarty. Tym razem historie moich
bohaterów mocno mnie zmieniły.
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widzenia pytanie, może coś ważnego
poruszyć w drugim człowieku. Na tym
też polega psychoterapia. Nie polega na
tym, że ktoś nam fizycznie pomaga. To
my sami, słysząc odpowiednie pytania,
opowiadamy sobie swoją historię,
słyszymy siebie. Niemniej musi ona
znaleźć odbicie w drugim człowieku.
Nawet jeśli on milczy i słucha. A my
mamy wrażenie – wow, jak świetnie się
z tym człowiekiem rozmawiało.

KIEDYŚ W NASZEJ CZĘŚCI ŚWIATA CHODZIŁO SIĘ DO SPOWIEDZI.
Wciąż się chodzi, ale widzę bardzo duże
przełożenie tej aktywności na przykład
na lekarzy, z którymi pracuję i którym
pomagam. Bo lekarzowi najczęściej
ufamy, więc to jemu się spowiadamy. A tymczasem lekarze nie bardzo
potrafią sobie z tym poradzić, bo są
przygotowani zawodowo do zupełnie
innych rzeczy. Słuchanie jest sztuką.
Z natury jesteśmy przystosowani do
słyszenia. Słuchania się uczymy, to ono
kształtuję grupę, społeczność, definiuje
nasze role. Niedawno ktoś przyznał, że
był niezwykle zaskoczony tym, jak bardzo w rozmowie z drugim człowiekiem
jestem w „momencie”, jak mocno jestem
osadzony w moim rozmówcy. To był
dla mnie duży komplement. Zadawanie
pytań i słuchanie to podstawa zawodu,
który wykonuję, ale też wynik mojej
nieokiełznanej ciekawości drugiego
człowieka, którą niczym najcenniejszy
kwiat pielęgnuje w sobie. Kwintesencja
mojego życia.
IN ENGLISH

I saw strength

Tomasz Sobierajski, one of the most
esteemed Polish sociologists, scientist,
lecturer, writer and traveller, has just
released a poignant book – a collection of conversations with people who
suffer from incurable illnesses. In reality overrun by mindless likes and hates,
he managed to find people who know
what really matters.

“WYBIERAM ŻYCIE” (ENG.: “I CHOOSE
LIFE”). QUITE A PROVOCATIVE TITLE
BYĆ MOŻE NA TYM POLEGA TEN SEKRET, FOR A BOOK DEVOTED TO THOSE
ŻE HISTORIE INNYCH LUDZI UCZĄ
WHO WON’T GO TO A BALL, AN ART
CIĘ CZEGOŚ, A JEŻELI ROBISZ SELFIE,
EXHIBITION OR A FASHION SHOW.
OPOWIADASZ SAMEMU SOBIE SWOJĄ
It’s true. As you know, in media, we usuHISTORIĘ, TO CIĘ NIE ROZWIJA.
ally interview successful people. They
Sekret tkwi w pytaniach, które zadajemy... Uczę tego moich studentów.
Każde, nawet błahe z naszego punktu

are stars, they are famous. It seems that
only this kind of conversations is interesting. And I let myself fall into this cur-
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rent as well. I sought conversations maybe not necessarily with celebrities, but
with people who achieved a lot in their
professional careers. They are ambitious,
brave, extremely reflective. I remember
that you steered me away from this path,
because before I began to think about
this book, you said in a casual conversation that there were no uninteresting
stories and no uninteresting people. You
were right. It was something I shouldn’t
have forgotten. As I was writing this book,
I kept this in mind at all times. Indeed,
my heroes are the so-called normies, as
people call it in a pejorative way.

LET’S CALL A SPADE A SPADE AND SAY
HOW PEOPLE CALL IT IN OUR BRANCH:
„NO-NAMES.”
Yes, unfortunately.

WHEN YOU BEGIN TO WORK AT MEDIA,
YOU HEAR, “THIS ONE IS OKAY, IT IS
OKAY TO TALK TO THIS GUY, BUT THAT
ONE IS JUST A NO-NAME.” AT FIRST,
YOU DON’T KNOW WHAT IT MEANS,
AND WHEN YOU FIND OUT, YOU START
TO WONDER WHETHER YOU ARE ON
THE RIGHT SIDE OF THE FORCE.
And this book let me cross to the right side
once again. This title was chosen by the heroes of my book – people who have found
themselves in a border situation. They or
their family and friends are limited by the
confines of the body, but despite it all – as
long as their life is dignified, as long as
they have their family and friends around
them – they want to live. One of my heroines, Ewa, inherited her illness from her
mother. She was sure that if she fell ill she
wouldn’t want to live. But when the doctor
announced that she had one day to decide
whether she wanted to be connected to the
respirator, she said that she didn’t need one
day. That she already knew – she chooses
life. Even though it’s not easy. Everyone
chooses living with an illness or living
with an ill person, or living in solitude
when someone dear to them passes away
before their eyes. I call them heroes not
only because they appear in my book, but
chiefly because they’re extraordinary people who struggle with really hard problems
each day, but still they somehow manage,
they want to live on.

HAVE YOU FOUND THE ANSWER TO THE
QUESTION OF WHY THEY CHOOSE LIFE?
Honestly speaking, I haven’t. I wonder if I was searching for it in the first
place. I rather watched their attitude.
Sometimes we think that we don’t have
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the strength to do something, or that
something will defeat us. And yet we are
incredibly strong. My great-aunt, who is
almost one hundred years old and hasn’t
had it easy in life, even now keeps saying
that a man is stronger than a horse, even
though we associate this animal with
great strength. I saw strength in my heroes. I was really impressed.

IT’S A GREAT PRIVILEGE TO TALK WITH
PEOPLE WHO ARE CLOSE TO FINAL
RESOLUTIONS AND AS SUCH DON’T
HAVE TIME TO THINK ABOUT PETTY
THINGS ANYMORE. WHAT DO THEY
THINK ABOUT?
They think that they have loved too little.
That they have used their life too little,
because they were focused on working
instead of making new friends, loving
someone, making love with someone,
that they haven’t appreciated gardens
and the fact that trees bloom and that
they can make preserves… But they also
think about things outside the window,
about how the world changes. And they
reminisce a lot. They recall beautiful stories that have shaped them. My
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parents always encouraged me to travel.
Irrespective of the effort they involved.
They taught me that it’s not material
goods that are truly important but memories from trips and encounters with other
people, because only the latter ones will
stay with me for the rest of my life. And
now I know that they were right. I know
people who postpone their dreams for
the future. They do it all the time. At first,
they want a flat and a car, then a bigger
flat and a better car. It’s a vicious circle.
And then… there comes sadness that you
haven’t made any memories.

DO PEOPLE WHO ARE EXPERIENCED
BY LIFE FEEL RESENTFUL, FOR EXAMPLE
TOWARDS GOD?
They feel neither resentment nor hope
when it comes to God. I value such an
approach very much. Pope Francis,
whom I respect very much, said not so
long ago that Christian God shouldn’t be
treated like a wizard with a magic wand.
According to the Christian doctrine, God
lives in each one of us, so we should look
for Him in ourselves, and not somewhere
far away in the universe, on the farthest
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end of the Solar System. There are people
who have the so-called grace of faith that
helps them a lot. I had a cousin who was
very ill for many years and accepted her
pain with incredible dignity and humility. She had this grace. Perhaps when
you have God, it’s easier for you because
there’s always somebody next to you.
You have someone to be angry at, to be
grateful to, to rely on. I don’t know. I can’t
describe this feeling. I don’t know it. This
is too intimate for me…

I ASK BECAUSE THE FIRST STAGES
OF YOUR SCIENTIFIC WORK WERE
CLOSELY CONNECTED WITH THIS
RELIGIOUS SPHERE.
Yes. It is said that sociologists deal with
what is most interesting for them at
a given moment. And as a matter of fact,
religion was once very important for
me because of my psycho-sociological
incomprehension of this phenomenon.
I was interested in the process of functioning within religion. I approached this
matter in a very particular way. I treated
religiousness as a rational choice. We belong to a church because of our decision.
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AND NOT BECAUSE OF GEOPOLITICS?
It plays a role as well, because, for example, we were born in Europe and not
in a Muslim part of Asia. Nevertheless,
I assumed that our membership in
a given church is chiefly the effect of
a rational choice: churches are like
insurance companies that offer eternal
life. And people sign a contract, just
like with an insurer, that they will do
something or won’t do something, and
in exchange they will get a prize.

A TRULY MEDIAEVAL APPROACH.
(laughs) I was interested in the process of laicization and departing from
religion rather than secularization.
Secularization puts forth the thesis that
the more developed the country, the
lesser need it has for God. But it’s enough
to look at the USA to notice that it’s a false
thesis. We can observe a process of returning to God, although today we define
Him in a different way. We don’t look for
a monotheistic God – Christian, Hindi or
Muslim – but the one whose image we
will create on our own and who is important for us. We create a religious mosaic.
BUT YOU WROTE ABOUT REVELATIONS.
Yes, but not from the theological point
of view. I didn’t decide whether it’s
possible or not. I examined groups that
form around Marian revelations. It was
a perfect research-related school of life.
I quickly understood that I had to keep my
head open at all times and be open for all
people. For those with whom I agree, and
those with whom I don’t agree; for those
whom I understand and those whose
attitude I can’t comprehend. That I have
to be able to look, as well as observe and
discern their emotions. When I went
there for the first time – already during
my studies – to do some research in the
places of revelations, I went there with the
assumption that it was impossible, and
I would announce it to the entire world,
solve the mystery. It was a mistake. I saw
thousands of people with strong faith; I felt
their energy and understood that I had
to go back to the role of an observer, talk
to them and describe this world without
revealing any emotions, although I felt
a lot, this way or another. This kind of
experience taught me the profession that
I have performed with great passion ever
since. But whether a revelation is possible
or not – this I cannot decide. Neurologists
point out that people who experience
revelations are chiefly people who suffer
from posttraumatic epilepsy. I described
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revelations from the biological angle, as
a social phenomenon, and from the perspective of evaluation of the ecclesiastical
doctrine, because Marian revelations
happen only in those religions in which
there’s a consent for it.

WELL, THAT’S RIGHT, PROTESTANTS DON’T
EXPERIENCE MARIAN REVELATIONS.
Marian revelations happen also in specific moments of history. In Poland, there
were many of them in the 1980s. For example, in a communistic factory “Ursus,”
Virgin Mary appeared on a window
glass. It was a spectacular event from
the social, cultural and even political
perspective. Neurologists haven’t found
God’s centre in our brain. They know
that when we think about God, several
areas of our brain are activated.

I THINK THAT MY FRIENDS FROM PAPUA
WHO ARE ANIMISTS AND TALK TO
GHOSTS ON A DAILY BASIS, ACTIVATE
ENTIRELY DIFFERENT AREAS IN THEIR
BRAIN THAN WE DO. FOR THEM, IT IS
OBVIOUS THAT YOU GO OUT OF THE
HUT, HAVE A SMOKE AND TALK TO
A GHOST OF A SHAMAN WHO DID THE
SAME THINGS BEFORE YOU.
God can be personified just like in
Christianity, or have no face whatsoever, like in Islam. He can be a tree, he
can even be a person through whom
he speaks. He can be depicted very
differently. It all depends on the person,
society, the impact of culture – and this
was what interested me the most.

AND IT HAS SHAPED YOU
PROFESSIONALLY. YOU MET PEOPLE
WHO THINK DIFFERENTLY FROM YOU.
It was an important lesson. I learned how
to adjust language to another person, so
that they feel safe with me. It is only then
that the conversation makes any sense.

YOU’VE LEARNED HOW TO HAVE
A MEANINGFUL CONVERSATION, AND
NOT JUST TALK.
And to listen, which is very difficult.
Today, people more and more often don’t
engage in dialogues, but in monologues.
They wait for the other person to take
a breath, and then they cut them off with
their own story. It has nothing in common with listening.

IN KYRGYZSTAN, I ONCE HEARD FROM
PEOPLE WHO HAVE BEEN LIVING IN THE
CULTURE OF A SPOKEN WORD FOR THOUSANDS OF YEARS THAT YOU CANNOT DIE
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BEFORE YOU TELL SOMEONE YOUR STORY.
EACH PERSON SHOULD HAVE A LISTENER
TO WHOM THEY CAN TELL THEIR STORY,
AND ONLY THEN THEY WILL BE ABLE TO
LEAVE THIS WORLD PEACEFULLY. SEVERAL
PEOPLE TOLD YOU THEIR STORIES, SO
NOW YOU’RE CARRYING THEIR BURDEN.
No, I don’t feel any burden. Of course, it
was hard to write this book, because
the stories I wrote about were hard.
They taught me a lot. And I love learning. I like my job chiefly for this reason.
Admittedly, I don’t approach each story
with the assumption that it has to teach
me something, but I’m open for it. This
time, stories of my heroes changed me.

PERHAPS THE SECRET LIES IN THAT
OTHER PEOPLE’S STORIES TEACH YOU
SOMETHING, AND IF YOU TAKE A SELFIE
OR TELL YOURSELF YOUR OWN STORY,
IT DOESN’T DEVELOP YOU.
The secret lies in questions we ask… This
is what I teach my students. Even the
pettiest of questions can stir something
important in another person. It is on this
assumption that psychotherapy is based.
It is not based on receiving physical help.
Only when someone asks us the right
questions can we tell our story to ourselves, really hear ourselves. But this story
has to be reflected in another person. Even
if they are silent and only listen. And we
are under the impression that, wow, how
great it was to talk to this or that guy.

IN THE PAST, PEOPLE USED TO GO TO
CONFESSION.
They still do it, but I observe a huge transfer of this activity to, for example, doctors, with whom I work and whom I help.
Because we trust our doctors, it is to them
that we make our confessions. Meanwhile,
doctors don’t necessarily have to be able
to cope with all these problems themselves, because they’re professionally
prepared to deal with entirely different
things. Listening is an art. We are naturally adapted to hearing. When it comes
to listening, we have to learn it, because
it shapes groups and society, and defines
our roles. Not so long ago, somebody
admitted that they were very surprised at
how much I am “in the moment” during
a conversation with another person, at
how I am “deep-set” in my interlocutor. It
was a huge compliment for me. Asking
questions and listening is the foundation
of my profession, but also a result of my
boundless curiosity of another person,
which I cherish like the most precious
flower. It’s the quintessence of my life.
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Surfing
nad Bałtykiem

NAZYWA SIĘ SEAN CROWDER, JEST AUSTRALIJCZYKIEM. DO POLSKI PRZYJECHAŁ
SZEŚĆ LAT TEMU. PRZEZ PIERWSZE CZTERY NIE PRZYSZŁO MU NA MYŚL, ŻE W KRAJU
TAKIM JAK NASZ, NA ZIMNYM BAŁTYKU MOŻNA SZALEĆ NA FALACH JAK W JEGO
RODZIMEJ AUSTRALII. A JEDNAK, KIEDY SEAN W 2014 ROKU PO RAZ PIERWSZY
SPRÓBOWAŁ SURFOWAĆ NAD BAŁTYKIEM, OKAZAŁO SIĘ, ŻE ODNALAZŁ W POLSCE
SWOJE MIEJSCE. TERAZ SURFUJE CAŁY ROK I PRZYCIĄGA INNYCH. LUDZIE PRZECIERAJĄ
OCZY ZE ZDUMIENIA, ALE TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ! ZOBACZCIE ZDJĘCIA SEBASTIANA
KRZYŻANOWSKIEGO I POZNAJCIE SEANA CROWDERA, MIŁOŚNIKA POLSKIEGO SURFINGU.
ZDJĘCIA: SEBASTIAN KRZYŻANOWSKI

ZDJĘCIE : PIXABAY.COM

TEKST: GOFORWORLD
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SURFING NAD BAŁTYKIEM BRZMI
OBŁĘDNIE. I EGZOTYCZNIE. CZY SĄ KU
TEMU WARUNKI?
Dla mnie surfing to przygoda i doświadczanie nowych miejsc. Zdziwisz się, ale wzdłuż
całego wybrzeża Bałtyku istnieje mnóstwo
miejsc idealnych do surfingu zarówno dla
tych, którzy dopiero zaczynają, jak i dla tych,
którzy są już doświadczeni. Nad Bałtykiem
można złapać naprawdę spore fale, które
wynoszą polski surfing na najwyższy poziom.
Dla mnie ten sport jest ekscytujący bez
względu na porę roku. Niektórzy uważają, że
surfowanie w zimie to szaleństwo, ale ja to
kocham. Można wtedy złapać największe fale,
a w tym roku udało się posurfować nawet
przy padającym śniegu.

NA ZDJĘCIACH WIDZĘ FACETÓW, KTÓRZY
CHYBA NICZEGO SIĘ NIE BOJĄ. KIM SĄ?
To nie „supermani”, ale zwykli ludzie zarażeni szczęśliwym bakcylem surfingu. Maciek
Krystosiak sam jest już instruktorem, uczy
dzieci i dorosłych podstaw surfingu. W tym
roku na plażach półwyspu razem z kolegami z Akademii Desek nauczył łapać fale
mnóstwo dzieciaków. Polska będzie drugą
Australią, kiedy one dorosną. Robert Ziegert
to świetny instruktor kitesurfingu, który niedawno zaczął przygodę z surfboardem, ale
już dołączył do grona osób, które stawiają się
nad morzem przy każdej prognozie przepowiadającej fale. Polscy surferzy są tacy sami,
jak ci z Hawajów czy z Australii – uwielbiają
żywioł, jakim jest morze. A ci, którzy zajmują

Wiem, że w Polsce najpopularniejsze jest
żeglarstwo i windsurfing, ale… walka z falami
to dla mnie najcudowniejsze uczucie na świecie!
Powód jest prosty: nad Bałtykiem każdy dzień
i każda fala jest inna. A emocje, jakie temu
towarzyszą są nie do opisania.

się surfingiem przez cały rok, to prawdziwi
twardziele i zapaleńcy, których życie to łapanie fali w każdej chwili.

PADŁO STWIERDZENIE, ŻE SURFBOARD
TO MATKA WSZYSTKICH DESEK… TO
OGÓLNOŚWIATOWE STWIERDZENIE?
Fakt, surfing to matka sportów deskowych.
Od setek lat surfing uprawia się na Hawajach,
a od ponad stu lat surfuje się w Australii.
Wiem, że w Polsce najpopularniejsze jest żeglarstwo i windsurfing, ale… walka z falami
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to dla mnie najcudowniejsze uczucie na świecie! Powód jest prosty: nad Bałtykiem każdy
dzień i każda fala jest inna. A emocje, jakie
temu towarzyszą są nie do opisania.

JAK LUDZIE REAGUJĄ NA TAK
NIESAMOWITY WIDOK NAD NASZYM
UKOCHANYM BAŁTYKIEM?
Surfing nad Bałtykiem staje się coraz bardziej
popularny, więc widok surfera z wielką deską
staje się normalny. Wielu ludzi wciąż jeszcze
nie wie, że w Polsce można surfować w najlep-
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szym tego słowa znaczeniu. Wydaje mi się, że
Piotr Sołtysiak i Jurek Kijkowski jako pierwsi
zaczęli łapać fale nad Bałtykiem. Obaj mają
wielką wiedzę na temat surfingu na polskim
morzu. Ja osobiście nie jestem zaskoczony
rosnącym zainteresowaniem. Ten sport to
wspaniały styl życia i doskonała zabawa nie
tylko dla mężczyzn, ale też i kobiet. Bawimy się
tu lepiej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać!
IN ENGLISH

Surfing on the Baltic Sea

His name is Sean Crowder and he’s an
Australian. He came to Poland six years
ago. For the first four years, he thought
it is downright impossible to surf in such
country as Poland, that you can have
as much fun on the cold Baltic Sea as
in his homeland. And yet, when Sean
tried to surf on the Baltic Sea for the
first time in 2014, it turned out that he’s
found his place in Poland. Now he surfs
all year long and draws others. People
can’t believe their eyes, but it’s really
happening! Look at the photographs of
Sebastian Krzyżanowski and meet Sean
Crowder, a fan of Polish surfing.
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SURFING ON THE BALTIC SEA SOUNDS
MINDBLOWING. AND EXOTIC. ARE THERE
CONDITIONS FOR IT?
For me, surfing means experiencing new
places and is an adventure. It might be
surprising, but along the coast of the
Baltic Sea there are many places that are
perfect for surfing both for beginners and
for those who are already experienced. On
the Baltic Sea, you can catch really decent
waves that move Polish surfing to a higher
level. For me, this sport is fascinating
whatever the season. Some think that
surfing in winter is sheer madness, but
I love it. It is then that you can catch the
highest waves, and this year I managed to
surf when it was snowing.
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A CO O SPRAWIE SĄDZI INSTRUKTOR ROBERT ZIEGERT?

AND WHAT DOES INSTRUCTOR ROBER ZIEGERT THINK ABOUT IT?

Szkoda, że nie widać mojego uśmiechu. Surfing w Polsce jest jak

It’s too bad that you can’t see my smile. Surfing in Poland is absolutely

najbardziej rzeczą realną, jest sportem, który z roku na rok rozwija się

real, it’s a sport that with each passing year is developing at a great pace

w zaskakującym tempie i skupia coraz większą liczbę osób. Pierwsze

and attracts more and more people. First official Poland’s champion-

oficjalne mistrzostwa Polski Polish Surfing Challenge odbyły się 2007

ships, Polish Surfing Challenge, took place in 2007, and the first surfers

roku , a pierwsi surferzy na Bałtyku pojawili się przynajmniej kilka lat

appeared on the Baltic Sea at least several years before it. Jurek Kijkow-

szybciej. Jurek Kijkowski, Jan Korycki, Piotr Łodziński, Łukasz Koński,

ski, Jan Korycki, Piotr Łodziński, Łukasz Koński and Maciej Krystosiak

Maciej Krystosiak to tylko niektóre osoby, które zapoczątkowały surfing

are only a few of those people who brought surfing to Poland. Today, we

w Polsce. Dziś nad Bałtykiem mamy już pierwsze szkoły z instruktorami

already have first schools by the Baltic Sea with instructors who have

posiadającymi międzynarodowe certyfikaty ISA (Akademia Surfingu,

international certificates ISA (Academy of Surfing, Learn2Surf). There is

Lern2Surf). Jest też pierwsze surf przedszkole: mieszcząca się na

also the first surf-kindergarten – Akademia Desek (Eng.: Academy of Bo-

kempingu Chałupy Akademia Desek, gdzie swoje pierwsze kroki na

ards) located at the Chałupy campsite where children at the age of three

desce stawiają dzieci w wieku 3 lat. Można samemu nie pływać, ale

make their first steps on the board. You don’t have to swim yourself,

trzeba choć raz w życiu zobaczyć, jak te ledwo chodzące maluchy łapią

but you need to see at least once in your life how those barely walking

swoje pierwsze w życiu fale. Mamy też już pierwsze surf produkcje

toddlers catch the first waves in their life. We have also first surf-related

filmowe: o pływaniu w Bałtyku zimą, jak „Lost at Sea” i „El Sueno”,

film productions – about swimming in the Baltic Sea in winter, such as

w którym bohaterami są między innymi mistrzyni świata w kitesufingu

“Lost at Sea” and “El Sueno,” in which the main protagonists are, among

Karolina Winkowska i 3-krotny mistrz Polski w surfingu Janek Korycki.

others, the world’s champion in kitesurfing, Karolina Winkowska, and

Tam, gdzie surfing, tam też przemysł związany z branżą. Baltica to

three-time Poland’s champion in surfing, Janek Korycki. Where there is

już mocno rozpoznawalna marka surf odzieży i producent desek.

surfing, there is also industry connected with the branch. Baltica is a fa-

Huna Boards to deski od shapera Tomka Bachaty, sklepy Go Surf Shop

irly recognizable brand of surf clothing and a producer of boards. Huna

sprzedają zaś deski i akcesoria do surfingu.

Boards sells boards made by a shaper Tomek Bachata, whereas Go Surf
Shop sells boards and accessories necessary for surfing.

więcej na w w w.any where.pl
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IN THE PHOTOGRAPHS, I CAN SEE GUYS WHO
SEEM TO BE FEARLESS. WHO ARE THEY?
They are not “supermen,” but normal people
infected with the happy bug of surfing. Maciek Krystosiak is already an instructor, he
teaches the basics of surfing to children and
adults. This year, on the beaches of the peninsula, together with colleagues from Akademia Desek (Eng.: Academy of Boards), he
taught a whole bunch of kids how to catch
waves. Poland will certainly become another Australia when they grow up. Robert
Ziegert is a great instructor of kitesurfing
who begun his adventure with surfboard
only recently, but has already joined the
group of people who go to the sea every time
they hear in the weather forecast that there
will be waves. Polish surfers are just like
those from Hawaii or Australia – they love
the element of sea. And those who deal with
surfing all year long are real tough guys
and zealots whose lives consist in catching
waves in every waking moment.

IT IS SAID THAT SURFBOARD IS THE MOTHER
OF ALL BOARDS… IS IT UNIVERSAL?
True, surfing is the mother of board sports.
For hundreds of years, surfing has been practiced in Hawaii, and for over a hundred years
people have been doing it in Australia. I know
that in Poland sailing and windsurfing are
most popular, but… the fight with waves is the
greatest feeling for me! The reason is simple:

on the Baltic Sea, each day and each wave is
different. And the emotions that accompany
you simply cannot be put into words.

HOW DO PEOPLE REACT TO SUCH AN ASTONISHING VIEW BY OUR BELOVED BALTIC SEA?
Surfing on the Baltic Sea is getting more and
more popular, so the view of a surfer with
a large board gradually becomes something normal. Many people still don’t know,
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however, that you can surf in Poland in the
best meaning of this word. I think that Piotr
Sołtysiak and Jurek Kijkowski started to
catch waves on the Baltic Sea as the first ones.
They both have vast knowledge about surfing
on the Polish sea. I am not surprised by this
growing interest. This sport is a great way of
life and great fun not only for men, but also
for women. We have more fun than anyone
could possibly imagine!

FELIETON

COLUMN

WMI . STO RÓŻ

Z

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.

samochodowego w Szkocji – pytał o ojca,
odpowiadała, że nie żyje. A dziś… A dziś
naprawdę był martwy. – Ta ostatnia żona
go wykończyła – powiedziała, przeszukując torebkę w poszukiwaniu chusteczki. – A na pogrzebie jak płakała. Aktrisa
jedna. Kazała zrobić taki ogromny wieniec ze stu róż. To ja do tego wieńca, wie
pan, dołożyłam jeszcze jedną, od siebie,
z serca. I tak przecież nikt ich nie policzy,
odkąd zabrakło Zenka.
IN ENGLISH

WMI. A hundred roses
Due to the fog most of the planes flying
to Modlin were delayed. I sat down next
to her by chance. She looked at me and
asked: “Are you travelling alone, sir?”
and not waiting for an answer she started telling me about herself, the flower
shop and Mr. Zenek…
She has worked in the flower shop for
almost 30 years. Mr. Zenek, the owner,
opened it in late 80s. The flower shop
was supposed to be a cover up for his
illegal businesses. In the back, instead
of flowers, he kept piles of hats and
t-shirts stolen or charmed out of the
nearby textile factories. Mr. Zenek, later
a renowned businessman, benefactor,
scholarship funder, good although
unfaithful husband to his fourth wife,
friend of the presidents’, had a net of
well-paid factory workers back in the
day; from seamstresses and warehouse
workers, through drivers to janitors.
This meant that delivery trucks never
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reached the regional stores but turned
down a quiet street behind the flower
shop in which Danusia worked. Mr.
Zenek did not hire her for her attentiveness to flowers and botanic knowledge
but for her unusual strength that she
had ever since childhood. Somebody
had to unload the trucks.
The neighbors reported Mr. Zenek
wherever they could. And he did not care
about it at all, joking to Danusia that he
has everyone in his pocket. She did not
really know what that meant but she
understood that Mr. Zenek is in control
of everything and she does not have to
worry about losing her job.
Mr. Zenek made a fortune on smuggling and moved the office to a glass skyscraper. But he has kept the flower shop.
He used to say that he is sentimental.
And he kept Danusia for all those years,
paying her far more than she deserved.
People were saying that this was because he gave her a child. She has never
confirmed this gossip. Only the parson
knew her secret and he has taken it to
his grave a long time ago. When the
child (today the owner of a prosperous
car garage in Scotland) would ask about
his father she would answer that he was
dead. And today… Today he was really
dead. “This last wife was the death of
him” she said, searching her purse
for a tissue. “And how she cried at the
funeral! Aktrisa! She ordered this huge
bouquet of one hundred roses. So, you
know, I added one more to it, from the
heart. No one will count them anyway,
now that Zenek is gone.”

ZDJĘCIE AUTORA: MONIKA SZAŁEK

powodu mgły w Modlinie większość samolotów miała spore
opóźnienia. Usiadłem koło niej
przypadkiem. Spojrzała na
mnie i zapytała: – Pan tak sam? I nie czekając na odpowiedź zaczęła opowiadać
o sobie, kwiaciarni i Panu Zenku…
Pracowała w kwiaciarni prawie 30 lat.
Pan Zenek – właściciel – założył ją pod
koniec lat 80-ych. Kwiaciarnia miała być
przykrywką dla jego lewych interesów.
Na zapleczu zamiast kwiatów trzymał
sterty czapek i koszulek wykradzionych
lub wyłudzonych z pobliskich zakładów
włókienniczych. Pan Zenek, później znany biznesmen, dobroczyńca, fundator
stypendiów, dobry, choć niewierny mąż
czwartej żony, przyjaciel prezydentów,
miał w tamtych trudnych czasach siatkę
świetnie opłacanych pracowników
zakładu – od szwaczek i magazynierów
przez kierowców, na cieciach skończywszy. W efekcie samochody dostawcze
z towarem, zamiast do powiatowych
sklepów, skręcały w cichą uliczkę na
zaplecze kwiaciarni, w której już wtedy
pracowała Danusia. Pan Zenek zatrudnił
ją nie z powodu jej wrażliwości na rośliny i znajomość botaniki, a ze względu
na wyjątkową krzepę, którą odznaczała
się od dzieciństwa. Ktoś w końcu musiał
rozładowywać ciężarówki z towaru.
Sąsiedzi donosili na pana Zenka gdzie
się dało. Ale on sam nic sobie z tego nie
robił, żartując do Danusi, że wszyscy mu
siedzą w kieszeniach. Nie wiedziała, co
to dokładnie znaczy, ale rozumiała, że
pan Zenek nad wszystkim panuje, a ona
nie musi się martwić, że straci pracę.
Pan Zenek na szmuglu zbił majątek,
przeniósł się z biurem do szklanego
wieżowca. Zachował jednak kwiaciarnię. Mówił o sobie, że jest sentymentalny.
A Danusię zatrudniał przez te wszystkie
lata, płacąc jej dużo więcej, niż na to zasługiwała. Ludzie gadali, że to ze względu
na to, że pan Zenek zmajstrował jej
dzieciaka. Ona sama nigdy nie potwierdziła tych plotek. Jej tajemnicę znał tylko
proboszcz, który już dawno zabrał ja
do grobu. Kiedy mały – dziś już właściciel świetnie prosperującego warsztatu

BMW i3.

Jutro zaczyna się dziś
SAMOCHODY NAPĘDZANE PRĄDEM? JESZCZE DO NIEDAWNA NIE ŚNIŁO
SIĘ TO FILOZOFOM. ALE JAK MAWIAŁ STANISŁAW LEM „GDYBY LUDZIE
ROBILI TYLKO TO, CO WYGLĄDAŁO NA MOŻLIWE, DO DZISIAJ SIEDZIELIBY
W JASKINIACH”. BMW POSTAWIŁO WIELKI KROK DLA LUDZKOŚCI –
MODEL i3 MA WPROWADZIĆ MOTORYZACJĘ W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR.
TEKST: ANNA NAZAROWICZ

N

ajpierw były samoloty. To
właśnie ich produkcją trudnił
się bawarski koncern BMW.
Następnie przyszła kolej
na samochody. Piękne limuzyny ze
sportową nutą szybko zdobyły serca
kierowców na całym świecie. Nic zatem

ZDJĘCIA : TOMASZ SAGAN
dziwnego, że część z nich wstrzymała
oddech, kiedy światło dzienne ujrzał
model i3. Ale tylko część. Bo mimo że
jego produkcja oraz sprzedaż ruszyły
w listopadzie 2013 roku to BMW już
w marcu posiadało kilkaset zamówień
z wpłaconymi zaliczkami. Co więcej,
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zainteresowanie BMW i3 rosło niczym
kula śnieżna. Nie było innego wyjścia,
produkcja musiała wejść na wyższe
obroty. Jednym słowem sukces pisany
przez duże „S”. Jak oni to zrobili?
Przede wszystkim w żyłach tego auta
płynie prąd, gdyż model BMW i3 jest
napędzany przez silnik elektryczny
o mocy 170 KM. A to oznacza, że możemy puścić w niepamięć pojęcie „stacja
benzynowa”. Ładowanie baterii spokojnie może się odbywać w domu za pomocą klasycznego gniazdka. Na w pełni
naładowanych bateriach BMW i3 jest
w stanie pokonać ponad 200 km. Opcjonalne samochód można doposażyć

GUST

również w Range Extender działający
jako alternator podtrzymujący naładowanie baterii elektrycznych. Dzięki jego
obecności zasięg, jaki możemy pokonać,
wydłuża się nawet o 160 km.
Aby uzyskać tak imponujący wynik
samochód należało jak najmocniej
odchudzić. Pomóc w tym miała nie Ewa
Chodakowska, ale zastosowanie kompozytów oraz włókien węglowych. Dzięki
wykorzystaniu ich podczas budowy
nadwozia BMW i3 straciło na masie ok.
250-300 kg w stosunku do konkurencyjnych modeli. Finalnie otrzymano zatem
wynik 1200 kg. I tutaj lista niespodzianek dopiero się zaczyna. Bo ciąg dalszy
następuje po otworzeniu drzwi. To, co
zapiera dech w piersiach, to ilość miejsca
w kabinie pasażerskiej. Stara prawda, że
nie należy oceniać książki po okładce nabiera tu jeszcze większej mocy. Dyliżans,
nie samochód. Miłośnicy marki nie będą
zawiedzeni, ponieważ projektanci zadbali
o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Jest
zatem tak, jak na BMW przystało – luksusowo i z klasą, mimo że do wykończenia
wnętrza użyto m.in. plastiku z butelek
PET, włókien hibiskusa oraz wełny, zaś
skóra na fotelach jest garbowana za pomocą naturalnej oliwy. W sumie aż 95%
materiałów użytych do produkcji tego
samochodu podlega recyklingowi. Czy
ten samochód ma jakieś wady? Producent
zadbał o to, aby złośliwi nie mieli absolutnie żadnego punktu zaczepienia.

TASTE

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.

Samochód prowadzi się po prostu fenomenalnie. Receptą na sukces jest moment
obrotowy (250 Nm), który jest dostępny
od chwili ruszenia z miejsca. Wystarczy delikatnie nacisnąć pedał gazu aby
maksymalna moc wręcz wyrywała ten
samochód ze świateł a wszystkich pozostałych kierowców z butów. Jeszcze nigdy

tak niepozorny, elektryczny samochód
nie dawał takiej radości z jazdy. Poruszanie się po mieście przestaje być udręką,
bo kto by chciał przerywać sobie dobrą
zabawę? Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, to parkowanie również odbędzie się
bezboleśnie. Zadba o to promień skrętu.
Symboliczny, bo wynoszący tylko 9,86 m.

Miłośnicy marki nie będą zawiedzeni,
ponieważ projektanci zadbali o każdy, nawet
najmniejszy szczegół. Jest zatem luksusowo
i z klasą, mimo że do wykończenia wnętrza
użyto m.in. plastiku z butelek PET, włókien
hibiskusa oraz wełny, zaś skóra na fotelach jest
garbowana za pomocą naturalnej oliwy.
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Skrzynia biegów jest szyba niczym wiatr,
a sam samochód porusza się cicho niczym duch. W kabinie pasażerskiej podczas jazdy panuje taka cisza, że prędzej
można usłyszeć bicie własnego serca niż
pracę jakiegokolwiek podzespołu. Jeszcze
kilka lat temu takie czary można było
oglądać w filmie „Gwiezdne wrota”, ale
wtedy nikt nie przypuszczał, że fantazja
reżysera stanie się rzeczywistością którą
można zobaczyć z bliska w salonie
BMW Zdunek i stać się jej właścicielem
za 1240 zł miesięcznie.

TASTE

IN ENGLISH

BMW i3: Tomorrow
Starts Today
Electricity powered cars? Until
recently even philosophers have not
dreamt of this. But as Stanisław Lem
said: „if people only did what seemed
possible we would still be sitting in
caves”. BMW took a great step for
humanity: the i3 model should take
automotive to another dimension.

więcej na w w w.any where.pl

First there were planes. This is what the
Bavarian BMW concern used to produce.
Later time came for cars. Beautiful
limousines with a sporty touch quickly
bought the favour of drivers all over
the world. No wonder that some of them
held their breath when the model i3 was
presented to the world. But it was only
some of them, because even though its
production and sale began in November
2013 BMW had few hundreds of orders
with paid deposits in March. Further-

GUST

more, the interest in BMW i3 is growing
like a snowball. There was no other
choice, production had to step up to the
challenge. To put it shortly: success with
a capital “S”. How did they do it?
First of all, electricity flows through
the veins of this car, because BMW i3 is
powered with a 170KM electric engine.
And this means that we can forget what
a “gas station” is. You can easily charge
the battery at home with a regular power
outlet. On a fully charged battery BMW
i3 can cover a distance of over 20km.

TASTE

Optionally, you can equip the car with
a Range Extender, a working alternator that supports the electric battery’s
charging. Thanks to it the distance we
can cover is expanded by up to 160km.
To get this amazing result the car had
to lose weight. This was not supposed to
be done with the help of Ewa Chodakowska but by using composites and carbon
fibres. Thanks to the use of them in the
car’s body BMW i3 lost about 250-300kg
in comparison to competing models. And
so, in the end, it weights 1200kg. And here
the list of surprises is just beginning, because the real deal begins once you open
the doors. What takes your breath away
is the amount of space in the passengers’
cabin. The old truth that one should not
judge a book by its cover takes an even
stronger meaning. A stagecoach not a car.
Fans of this brand will not be disappointed, because the designers perfected each,
even the smallest, detail. And so it is a true
BMW: luxurious and with style, even
though it was finished with, for example,
plastic from PET bottles, hibiscus and
wool fibres and natural olive oil tanned
leather covering the seats. In total, 95% of
materials used to produce this car are recyclable. Does this car have any disadvantages? The producer made sure that those
who are picky have nothing to pick at.
This car is phenomenal to drive. Torque
(250Nm), available as soon as the car
moves, is the key to success. You have to
barely press the gas pedal for the maximum power to burst this car from the stop
lights leaving all other drivers behind.
Never before did such a modest, electric
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car make driving this fun. Driving around
the city is no longer painful and who would
like to stop having fun? And parking can
also be pleasant. Turning radius will help
with that. A symbolic one, for it is only
9.86m. The gearbox is as quick as the wind
and the car itself moves like a ghost. It is so
quiet in the passengers’ cabin that you will
sooner hear your own heartbeat than any
of the working subassembly mechanisms.
Just a few years ago you could only see
such wonders in the film Stargate but no
one thought then that the director’s fantasy
will become a reality that can be seen upclose in the BMW Zdunek dealership and
bought for 1240 zlotys monthly rate.

RECENZJE

REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

DAWNO TEMU
w Polsce

WYD. ŚWIĘTY WOJCIECH, POZNAŃ 2016

Grzegorza Kalinowskiego znam od
przeszło trzydziestu lat jako jednego
z największych gaduł, jakich kiedykolwiek udało mi się spotkać. Zawsze miał
niezwykłą łatwość narracji i aż dziw,
że pisarzem zdecydował się zostać

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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czucie humoru: Kalinowski to mistrz
warszawskich opowieści”).
Dziś chwalę ją i ja.
IN ENGLISH

Once upon a time
in Poland
I have known Grzegorz Kalinowski for
almost thirty years as one of the most
talkative people I have ever met. He has
always been apt at narration, and it is
a wonder that he decided to become
a writer only around his fifties. But
when he finally did, he immediately
achieved success and rocketed to the top
writers.
“Tajemnica skarbu Ala Capone” is the
third part of the saga about a chap from
Warsaw, Heniek Wcisło, who embodies
Kalinowski’s merged fascinations for Hollywood gangster films (Coppola’s “Godfather”, De Palma’s “The Untouchables”,
Leone’s “Once Upon a Time in America”)
and for Edmund Niziurski’s novels. The
story is set in the US, in the 1920s and
1930s, in the world of gangsters, prohibition, professional boxing, golf, aviation
and jazz. The previous parts of the “Śmierć
frajerom” saga (I strongly recommend
the entire trilogy) are set in Warsaw in
the first decades of the 20th century. The
author shows us a colourful kaleidoscope
of people and events of the underworld in
the Second Polish Republic.
The saga has already been praised by
everybody who should be trusted in this
respect. It was recommended by Piotr
Bratkowski, a literary critic (“The trilogy
shows that the history of Poland is not
a tiring celebration, but fascinating
kerfuffle”); Juliusz Machulski, a film
director (“It is a scoundrel story, one of
a kind”); and even other writers: Vincent
V. Severski (“The lost world of our ancestors, close and real, moving with its
colourful folklore and forgotten dialect”)
and Sylwia Chutnik (“Erudition, nerve
and a sense of humour: Kalinowski is
a master of Warsaw stories”).
And now I recommend it as well.

ZDJĘCIE AUTORA: DOROTA CZOCH, ZDJĘCIE OKŁADKI: WYD. BECK

Grzegorz Kalinowski

„Śmierć frajerom. Tajemnica skarbu Ala Capone”

dopiero przed pięćdziesiątką. Ale kiedy
już to się stało, od razu odniósł sukces
i przebojem wdarł się do grona autorów
piszących wciągające czytadła.
„Tajemnica skarbu Ala Capone” to
już trzecia część sagi o warszawskim
cwaniaku Heniu Wciśle, w którego
osobie widać uwspólnione fascynacje
Kalinowskiego hollywoodzkimi filmami gangsterskimi („Ojciec chrzestny”
Coppoli, „Nietykalni” De Palmy, „Dawno
temu w Ameryce” Leone) oraz powieściami Edmunda Niziurskiego. Jej akcja
dzieje się w Ameryce lat 20. i 30. XX
wieku, w świecie gangsterów, prohibicji,
zawodowego boksu, golfa, awiacji i jazzu. Miejscem akcji dwóch poprzednich
części „Śmierci frajerom” (bo zachęcam,
oczywiście, do przeczytania całej trylogii) jest Warszawa pierwszych dekad
XX wieku, a autor wiedzie nas przez
barwny kalejdoskop osób i wydarzeń
półświatka II Rzeczpospolitej.
Gangsterską sagę Kalinowskiego
chwalili już wszyscy, którym ufać
warto. I krytyk literacki Piotr Bratkowski („Autor pokazał w swej trylogii, że
historia Polski to nie męcząca celebra,
ale fascynująca awantura”), i reżyser
Juliusz Machulski („Łotrzykowska
powieść, jakiej jeszcze nie było”), a nawet inni pisarze: Vincent V. Severski
(„Zaginiony świat naszych przodków,
bliski i realny, wzruszający barwnym
folklorem, zapomnianą gwarą”) oraz
Sylwia Chutnik („Erudycja, nerw i po-
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Podróż,

CZYLI GDZIE LEŻY
NASZA GRANICA

komfortu
PODRÓŻE STAŁY OSTATNIO NIE TYLKO MODĄ, ALE WYZNACZNIKIEM WSZYSTKICH SFER
ŻYCIA: PASJĄ, NAUKĄ, ROZWOJEM OSOBISTYM, SPOSOBEM NA NAWIĄZYWANIE RELACJI.
GDZIE W TYM WSZYSTKIM SENS? ZAPYTAŁAM O TO PSYCHOLOŻKĘ, JOANNĘ BRZEZIŃSKĄ,
KTÓRA SAMA PODRÓŻUJE I ODKRYWA W TYM SIEBIE.
TEKST: DANUTA AWOLUSI/GOFORWORLD
ZDJĘCIA: JOANNA BRZEZIŃSK A, WWW.MIMOOKOLICZNOSCI.PL
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OSTATNIO PODRÓŻE STAŁY SIĘ WYZNACZNIKIEM WSZYSTKIEGO. JEŚLI
PODRÓŻUJESZ, TO ZNACZY, ŻE JESTEŚ
SPRYTNY, ZARADNY, MASZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE. CZY W TYM NIE ZATRACA
SIĘ SENS PODRÓŻY, CZY WRĘCZ PRZECIWNIE?
To fakt, że w podróży można się wiele
nauczyć i sprawdzić siebie, bo przekraczając niektóre granice geograficzne,
przesuwamy granice własnej strefy
komfortu. Dla mnie osobiście taki jest
właśnie sens podróżowania – dowiedzieć się czegoś o świecie, ale i o sobie.
Nieprzyjemnie się robi, jeśli przez pryzmat podróży oceniamy siebie i innych
ludzi. Wtedy podróże stają się powodem
do przechwałek, a zaliczone państwa
niczym nie różnią się od gadżetów,
takich jak drogi zegarek na nadgarstku. Nie widać wtedy człowieka z jego
cechami, systemem wartości, przemyśleniami, tylko człowieka oblepionego
pieczątkami w paszporcie, któremu nie
chodzi o rozwój w podróży, tylko zaliczanie, zdobywanie, odhaczanie. Moim
zdaniem, nie różni się to za bardzo od
kupowania drogich butów, sprzętów,
najnowszych telewizorów. Gdy byłam
młodsza, pragnęłam zwiedzić cały, cały
świat i nie rozumiałam jak można takiego pragnienia nie mieć. Obecnie, być
może w ramach buntu na tę konsumpcyjny wymiar podróży, coraz bliższa jest
mi idea microadventures – pojechać na
rowerze na Żuławy i zobaczyć pliszkę,
kanię, dwie sarny i czajkę. Spać w lesie
pod starym poncho zamiast namiotu. I nie musi to być las tropikalny. Nie
znaczy to jednak, że nie warto zwiedzać
odległych zakątków świata. Warto jednak zadawać sobie pytanie „po co?”. I nie
chodzi mi tylko o to, jak mnie wzbogaci
podróż, ale też o to, co ja oferuję światu
dzięki swojej podróży.
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nych zakątkach świata. Chciałabym
żeby podróże stanowiły taki element,
w którym styka się moje życie prywatne
z zawodowym.

DORADZIŁABYŚ PODRÓŻ JAKO ELEMENT
TERAPII?
Doradziłabym podróż jako element
terapii, jeśli ktoś sam wpadłby na taki
pomysł, ponieważ wychodzę z założenia,
że człowiek sam wie co dla niego dobre

i ja tylko mogę mu pomóc to wydobyć, zrealizować, wyciągnąć wnioski.
Wierzę jednak w terapeutyczny wymiar
podróży i w to, że wyprawy pomagają
pewne etapy życia zamknąć, a pewne
otworzyć. Bycie sam na sam ze swoimi
myślami, pokonywanie swoich barier,
kontakt z przyrodą, porozumienie
z ludźmi ponad językiem, to wszystko
jest bardzo symboliczne. Nie przez przypadek w kulturze tak często występuje

Doradziłabym podróż jako element terapii, jeśli
ktoś sam wpadłby na taki pomysł, ponieważ
wychodzę z założenia, że człowiek sam wie co dla
niego dobre i ja tylko mogę mu pomóc to wydobyć,
zrealizować, wyciągnąć wnioski.

CO TOBIE, JAKO PSYCHOLOŻCE, DAJE
PODRÓŻOWANIE? TO TYLKO PASJA, CZY
COŚ WIĘCEJ?
Nigdy się nad nim nie zastanawiałam.
Mnie jako psycholożce, czyli mnie
zawodowo, podróże pozwalają złapać dystans, odpocząć, uwolnić się od
odpowiedzialności, codziennej rutyny,
zainspirować się. Czyli chyba czerpię
z podróży to samo, co przedstawiciele innych zawodów. Dodatkowo, co
ciekawe, pierwotny pomysł na tematykę
bloga powstał w podróży, a dokładnie w tureckim hammamie, pewnego
mroźnego poranka. Postanowiłam pisać
właśnie o psychologii i zdrowiu w róż-

42

PODRÓŻE

TRAVEL

archetyp wędrowca, podróży. Jednak,
tak jak już mówiłam, coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że nie trzeba zmieniać
kontynentu ani nawet lecieć samolotem
żeby coś ważnego przeżyć. Ekstremalne
wrażenia czekają pod nosem i nawet
sobie nie zdajemy z tego sprawy. Proszę
sobie wyjść na całodzienny spacer na
plażę, do lasu w deszczową pogodę, pojechać nad Bałtyk zimą, wsiąść w PKS,
bez samochodu i GPS-a pojechać do
wioski, gdzie jest tylko jakiś skansen
maszyn rolniczych, pogadać z ludźmi
pod sklepem, kupić mleko od gospodarza w dwulitrowej butelce po Coca-Coli.
To również wzbogacające doświadczenia, dzięki którym możemy dojść
ważnych wniosków.

PODRÓŻ TO CZĘSTO UCIECZKA. CZY
MOŻE OKAZAĆ SIĘ… RATUNKIEM DLA
ŻYCIA? I ODNALEZIENIEM SENSU?
Wierzę, że w podróży można znaleźć inspirację, sens. Faktycznie może też ona
być ucieczką od rutyny, codziennych
problemów, niewygodnego garnituru
i odpowiedzialnych ról społecznych.
Oczywiście, jak ze wszystkim w życiu,
dobrze zachować umiar i nie uciekać
w nieskończoność. Chociaż... Nie wiem

więcej na w w w.any where.pl

czy umiem odpowiedzieć na pytanie
dlaczego niby nie można... Podkreślę
jednak po raz kolejny, że nie tylko wielkie wyprawy nadają życiu sens i inspirują. Wręcz przeciwnie, sądzę, że jeśli
ktoś nie potrafi się zachwycić przypadkiem spotkaną sarną, drewnianą chatą
obrośniętą malwami, to nie zainspiruje
się też Wielkim Kanionem.

TY SAMA MIESZKASZ TERAZ ZAGRANICĄ.
TO NADAL PODRÓŻ, CZY JUŻ RACZEJ
POSZUKIWANIE STAŁEGO MIEJSCA? BO
TO CHYBA WAŻNE – ZNALEZIENIE PORTU,
DOMU, PRZYSTANI…
Myślę, że podróż, bo wiem dokładnie
gdzie jest mój dom. Jak już wspomniałam, zawsze miałam pragnienie podróżować i poznawać świat. Ale zawsze
marzyło mi się, żeby nie tylko zwiedzać
miejsca, ale móc w nich pomieszkać,
czyli poznać uroki, sekrety i niedogodności różnych zakątków świata. Dlatego
bardzo podoba mi się idea zostania

cyfrowym nomadem. Chciałabym też
się rozwijać w dziedzinie, która mnie
pasjonuje, czyli w promocji zdrowia.
Dlatego rozpoczęłam studia w Sheffield
na kierunku Europejskie Zdrowie
Publiczne. To bardzo globalne zagadnienie i mam nadzieję zajmować się nim
w różnych zakątkach świata. A potem
wrócę do domu, czyli do Polski.
IN ENGLISH

Travel – where do
the borders of our
comfort zone lie?

Recently, travels have become not only
fashion, but also the determinant of all
spheres of life: they are passion, knowledge, self-development, a way of forging
new relationships. And what’s the sense
of it all? I asked Joanna Brzezińska,
a psychologist who travels as well and
discovers herself in her journeys.
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RECENTLY, TRAVELS HAVE BECOME THE
DETERMINANT OF EVERYTHING. IF YOU
TRAVEL, IT MEANS THAT YOU’RE SMART,
RESOURCEFUL, THAT YOU HAVE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. ISN’T THE
SENSE OF TRAVEL LOST IN ALL THIS, OR IS
IT QUITE THE OPPOSITE?
It’s true that we can learn a lot and prove
ourselves, because as we cross some geographical borders, we sometimes move
the borders of our own comfort zone. For
me, this is the point of travelling – learning something about the world and about
yourself. It’s getting unpleasant, however,
if we judge ourselves and other people
from the perspective of travels. Then
travels become the reason for boasting,
and visited countries don’t differ that
much from gadgets, such as an expensive wristwatch. If that’s the case, we
don’t see a person with their features,
values and thoughts, but a person coated
with stamps in their passport, a person
who isn’t interested in any travel-re-
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Zawsze marzyło mi się, żeby nie tylko zwiedzać
miejsca, ale móc w nich pomieszkać, czyli poznać
uroki, sekrety i niedogodności różnych zakątków
świata. Dlatego bardzo podoba mi się idea zostania
cyfrowym nomadem.

lated development, but in checking off,
ticking off and hoarding trophies. In
my opinion, it’s not that different from
buying expensive shoes, electronics
equipment, newest TV sets. When I was
younger, I wanted to travel around the
world, and couldn’t understand how
could it be that some people didn’t have
such dream. Now, perhaps as a way
of rebelling against this consumptive
dimension of travelling, I’m leaning towards the idea of microadventures – to
ride to Żuławy and see a wagtail, a kite,
two deer and a lapwing. To sleep in
the forest under an old poncho instead
of a tent. And it doesn’t have to be any
tropical forest. It doesn’t mean, however, that it’s not worth visiting more distant parts of the world. It’s worthwhile
to ask yourself a question, “what for?”
And I don’t mean it only in the sense of
how this travel will enrich me, but also
of what I will offer to the world thanks
to my travel.

GUST

TASTE

WHAT DOES TRAVELLING GIVE YOU AS
A PSYCHOLOGIST? IS IT ONLY A PASSION
OR SOMETHING MORE?
I’ve never thought about that. Travels let
me – me as a psychologist, so professionally – gain some perspective, have
some rest, free myself from responsibility and everyday routine, get inspired.
So I probably draw the same things
from travelling as representatives of
other professions. Curiously enough,
the initial idea for the subject matter
of the blog sprang to my mind during
a travel, in a Turkish bath, on a certain
cold morning. I decided to write about
psychology and health in different parts
of the world. I would like travels to be
a point of contact for both my private
and professional life.

WOULD YOU RECOMMEND TRAVELLING
AS AN ELEMENT OF THERAPY?
I would recommend travel as an element
of therapy if someone came up with his
idea themselves, because I assume that
people know what is best for them, and
the only thing I can do is to help them
bring it out, realize it, draw conclusions.
But I believe in the therapeutic dimension of travelling, and that journeys help
with closing or opening certain phases
of our life. Being all alone with one’s own
thoughts, overcoming one’s barriers,
commuting with nature, communicating
with people beyond the confines of language, it’s all very symbolic. Not without
a reason are the archetypes of a traveller and a travel so common in culture.
However, as I’ve already said, I am more
and more aware that you don’t have to
change the continent or even fly by plane
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to experience something important.
Extreme adventures are right under
our noses, and we don’t even realize
it. You can just go for a one-hour walk
to the beach or to the forest in a rainy
weather; go to the Baltic Sea in winter;
get on a bus, travel without a car or GPS
to a village where there is only a museum of agricultural machinery, talk to
people in front of a small local shop, and
buy milk in a two-litre Coca-Cola bottle
from a farmer. These are enriching
adventures as well, thanks to which we
can come to important conclusions.

OFTEN, TRAVEL IS A MEANS OF ESCAPE.
CAN IT… SAVE ONE’S LIFE? AND HELP
TO FIND SENSE?
I believe that you can find inspiration and

TRAVEL

sense in travelling. It can be a way of running away from the routine, everyday problems, uncomfortable suit and responsible
social roles. Of course, as with everything
in life, it’s good to do it with moderation and
not to run away all your life. Or maybe…
I don’t know if I can answer the question
of why you can’t do this… I will stress one
more time, however, that not only great
excursions give our life meaning and
inspiration. Quite on the contrary, I think
that if someone can’t become ravished by
an accidentally met deer or a wooden hut
overgrown with hollyhocks, they won’t be
inspired by the Great Canyon either.

CURRENTLY, YOU LIVE ABROAD. IS IT STILL
A TRAVEL OR IS ALREADY LOOKING FOR
A PERMANENT PLACE? BECAUSE IT’S PRO-
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BABLY IMPORTANT – TO FIND A HARBOUR,
A HOUSE, A SAFE HAVEN…
I think that it is a travel, because I know
perfectly well where my home is. As I’ve
already mentioned, I’ve always had this
desire to travel and get to know the world.
But I’ve always dreamt not only of visiting
places, but also of living in them, getting
to know the charms, secrets and inconveniences of different corners of the world.
That’s why I like the idea of becoming
a digital nomad very much. I would like
to develop in a field that fascinates me, in
other words, in the promotion of health.
That’s why I began to study European
Public Healthcare in Sheffield. It’s a very
global issue and I hope to pursue it in
different corners of the world. And then I’ll
come back home, to Poland.
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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

SZCZECIN-GOLENIÓW

ze światowym
zasięgiem

SZUKAJĄC POŁĄCZENIA LOTNICZEGO, STARAMY SIĘ WYBRAĆ
NAJWYGODNIEJSZE, NAJSZYBSZE ORAZ NAJKRÓTSZE OPCJE
TRANSPORTU. Z WYLOTEM ZE SZCZECINA NIE TYLKO POLECIMY
W CIEKAWE MIEJSCA, ALE RÓWNIEŻ SKRÓCIMY CZAS W PODRÓŻY.
ŹRÓDŁO

L

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

oty oferowane przez rejsowe
linie lotnicze na długich trasach wiążą się przesiadkami.
Kłopotliwa byłaby jednak ko-

nieczność zakupu odpowiedniego biletu
na poszczególny odcinek lotu. Dlatego też
linie lotnicze na całym świecie zrzeszają
się i działają wspólnie, umożliwiając
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pasażerom łączenie dowolnych przelotów tak, aby mogli dotrzeć na miejsce
szybko i bez komplikacji. Siatki połączeń
są skonstruowane tak, że pozwalają
korzystać z ogromnej liczby rejsów do
wszystkich zakątków globu. Czas przesiadek z kolei został dopracowany w taki
sposób, aby podróżny miał skrócony
czas oczekiwania i spokojnie przesiadł
się na kolejny samolot.
Podróżując z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów nie tracimy wielu godzin
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Szczecin-Goleniów
with a global range
When we look for a flight
connection, we try to choose
the fastest, shortest and most
comfortable options. And if we
decide on flights from Szczecin,
not only will we fly to interesting
places, but also shorten the time
of our travel.

na dojazd do obcego lotniska i nie
musimy martwić się ewentualnymi
korkami oraz barierą językową. Podczas gdy inni tracą czas na dojazd do
odległego nawet o kilkaset kilometrów
portu lotniczego, my możemy z kubkiem gorącej kawy czekać na swój lot
właśnie w Szczecinie, by stąd wylecieć
do Warszawy. A tam – krótka chwila na
rozprostowanie nóg, bo kolejny samolot
już czeka na nas kolejny samolot (i nasz
bagaż – nie ma potrzeby nadawania go
ponownie!) do wymarzonego miejsca,

które wybraliśmy spośród dostępnych
destynacji z całego świata.
Z lotniska w Szczecinie z przesiadką
w Warszawie możemy dostać się między
innymi do Pekinu, Tokio, Seulu, Nowego
Jorku, Los Angeles, Chicago czy Toronto.
Dostępne są także kierunki europejskie,
takie jak Barcelona, Madryt, Porto, Genewa, Wiedeń, Rzym, Mediolan, Tallin,
Wilno czy Moskwa.
Nie pozostaje więc nic innego, jak
pakować walizki i jechać na lotnisko!
Bon voyage!
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Long-distance flights offered by scheduled airlines involve changing planes. It
would be bothersome to buy a separate
ticket for each particular section of the
flight. For this reason, airlines from all
over world unite and cooperate to make
it possible for passengers to combine
flights of their choice and reach their
destinations as fast as possible and with
no unnecessary complications. Route
networks are built in such a way so that
passengers are able to use an enormous
number of flights to every corner of the
globe. The time needed for changing
planes has been adjusted as well, so that
passengers don’t have to wait too long
and can change planes at ease.
If we travel from the Szczecin-Goleniów Airport, we won’t waste many
hours on travelling to an unknown
airport, and we don’t have to worry
about possible traffic jams or language
barrier. Whereas others waste their
time on travelling to airports located
even several hundred kilometers away,
at the airport in Szczecin we can wait
for our flight to Warsaw with a cup of
hot coffee in our hand. And in Warsaw
itself – a short while to stretch our legs,
because our next plane is already waiting (and so is our luggage – we don’t
have to check it in twice!), ready to take
us to the place of our dreams, chosen
from many available destinations from
all over the world.
From the airport in Szczecin with one
change in Warsaw, we can fly to Beijing,
Tokyo, Seoul, New York, Los Angeles,
Chicago, Toronto and many other cities.
Available are also European directions, such as Barcelona, Madrid, Porto,
Geneva, Vienna, Rome, Milan, Tallinn,
Vilnius or Moscow.
There’s nothing left for us to do but to
pack our suitcases and go to the airport!
Bon voyage!
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE

dla pasażerów

1. Będę pamiętał, że wszystkie problemy
zaczynają się w głowie

8. Nie będę zostawiał bagażu oraz dzieci
bez opieki

2. Będę wchodził na lotnisko z uśmiechem, nie szukając zaczepki

9. Będę słuchał komunikatów i zwracał
na nie uwagę

3. Nie będę powtarzał, że tylko tutaj…
(dokończ sam)

10. Nie będę się stresował – moim obowiązkiem jest cieszyć się podróżą!

4. Będę traktował obsługę tak, jak
chciałbym, żeby mnie traktowano
i z życzliwością przyjmował jej rady – to
nie wrogowie
5. Nie będę wkładał paragonu w miejsce
biletu parkingowego

IN ENGLISH

New Year’s Resolutions
for Passengers

4. I will treat the airport employees the
way I want to be treated myself, and
I will accept their advice with kindness –
they are not my enemies.
5. I won’t use a receipt instead of
a parking ticket.
6. I will read the airline’s regulations
carefully (and if I don’t understand
something, I will call and ask).
7. I will try to behave in a cultural way
– the airport is a workplace for other
people.

1. I will remember that problems are all
in our heads.

8. I won’t leave my luggage and children
unattended.

6. Będę czytał ze zrozumieniem warunki przewoźnika (a jak nie zrozumiem –
zadzwonię i spytam)

2. I will enter the airport with a smile on
my face and won’t seek confrontation.

9. I will listen to the announcements and
pay attention to them.

7. Będę się starał zachowywać kulturalnie – to miejsce pracy innych ludzi

3. I won’t repeat that only at this airport…
(finish yourself).

10. I won’t be nervous – my duty is to
enjoy the travel!
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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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Kolorowa zima
NA LOTNISKU
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Aelia Beauty
KOCHASZ ZAKUPY? CZĘSTO ODDAJESZ SIĘ TEJ PRZYJEMNOŚCI? ZADBAJ
O SIEBIE W NOWYM ROKU I OBDARUJ SIĘ KOSMETYKAMI ORAZ PERFUMAMI
W KONKURENCYJNYCH CENACH!

K

ażda kobieta – pewnie Ty
także – marzy o tym, żeby
móc odrobinę zaszaleć
i zrobić coś dla siebie. Pozwól
więc sobie na wyraźniejszy makijaż,
otul się pięknymi zapachami i rozpieść
swą skórę po wakacyjnym słońcu.
W sklepach Aelia Duty Free znajdziesz
bowiem wiele produktów znanych
i prestiżowych marek, dzięki którym
będziesz mogła zaznać odrobiny luksusu otoczyć się tym, co najlepsze.
Priorytetem Aelia Duty Free jest to,
abyś zawsze znalazła u nas to, co dla
Ciebie najlepsze i żebyś zawsze mogła sobie na tę przyjemność pozwolić. Dlatego
też staramy się przygotować dla Ciebie

i Twoich bliskich najbardziej korzystne ze wszystkich oferty – odwiedzając
nasze sklepy z łatwością dostrzeżesz produkty, których ceny mile cię zaskoczą!
Zapraszamy na zakupy – nie tylko od
święta!
IN ENGLISH

Aelia Beauty
Do you love shopping? Do you
often indulge in it? Take care
of yourself in the New Year and
shower yourself with beauty
products and perfumes in
competitive prices!
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Each woman – perhaps you as well –
dreams of a small shopping spree and
doing something only for herself. Let
yourself wear some stronger make-up,
wrap yourself in beautiful fragrances
and pamper your skin after exposure
to the summer sun. In Aelia Duty Free
shops, you’ll find many products of
famous and prestigious brands, thanks
to which you’ll be able to enjoy a bit of
luxury and surround yourself with the
best products.
The priority of Aelia Duty Free is to
ensure that you always find everything
that is best for you, and that you can always afford it. For this reason, we strive
to prepare the best offers for you and
your dear ones – as you visit our shops,
you’ll easily notice products in positively
surprising prices!
We invite you to visit our shops – not
only on Christmas!

LOTNISKO

AIRPORT

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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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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