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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.

Dziennikarz Canal Plus Sport
i prezenter wiadomości w TVN
i TVN24. Zbzikowany na punkcie
sportu, oszalały na punkcie muzyki. Wielbiciel twórczości z duszą.

Człowiek pracy, marzyciel. Choć
większość zna go jako żeglarza
i mistrza olimpijskiego, ma w rękawie
jeszcze kilka asów. Jest biznesmenem,
inwestorem i społecznikiem. Zawsze
ma wysoko zawieszoną poprzeczkę.

ENGLISH A director, screenwriter,

ENGLISH He lives by writing. And

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

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.

WOJCIECH
KUCZOK

for Canal Plus Sport and a news
presenter at TVN and TVN24.
Crazy about sports and madly in
love with music. A fan of creative
works with a “soul.”

ENGLISH A working man and
a dreamer. Most of you know him as
a sailor and an Olympic champion, but
he has several more aces up his sleeve.
He’s a businessman, investor and social
activist. He always aims high.

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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”.

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru
Montownia”. Specjalista od one-man
show i stand-upów. Słowem pisanym
para się rzadko, ale za to długodystansowo. Pierwszy felieton w życiu
pisał siedem miesięcy.

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.

ENGLISH A writer, screenwriter,

ENGLISH He grumbles, corrects,

ENGLISH An actor and the Artistic
Director of the Montownia Theatre.
A specialist in one man shows and
stand-up comedy. To him, writing is
an occasional but long-term activity.
It took him seven months to write
his first feature.

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.

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.

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.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

GRZEGORZ
MAŁECKI

JAKUB
FIREWICZ

WOJTEK
KALARUS

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.

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.

Aktor “jeszcze” młodego pokolenia. Po
latach wyczekiwania, że zagra Hamleta,
z nudów “odkopał” Petera Sellersa i
Monty Pythona i stwierdził, że jego
miłością jest komedia. Dotychczas
znany głownie widzom teatralnym,.

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Reżyser, felietonista. Związany
z Nowym Teatrem Krzysztofa
Warlikowskiego.

ENGLISH Has been working in
TVN24 since 2012. She has also

ENGLISH Says that he is "exclusive-

ENGLISH an actor of a ‘still’ young

ENGLISH A theatre, film and TV

actor. A director and columnist.
Actor in Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

ly 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.

generation. After years of waiting to
play Hamlet, out of boredom he ‘dug
out’ Peter Sellers and Monty Python
and decided that his heart belonged
to comedy. He was famous mostly
among theatre-goers.

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

Rozmawia, pisze, potem redaguje.
Interesuje się kulturą wysoką, średnią i niską, bo jest prawdziwą (post)
humanistką. Od dobrej książki woli
tylko teledysk MC Hammera.

Wymarzyła sobie, że zawodowo będzie
słuchać muzyki. Dziś nie tylko muzyki
słucha, ale też o niej opowiada i pisze.
Pasjonatka radia i klimatu retro, kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. Od
wielu lat związana z radiową Trójką.

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.

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'.

ENGLISH Her dream was to listen to

ENGLISH A sociologist by profes-

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

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.

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.

music professionally. Today, she not
only listens to music, but also talks and
writes about it. She’s a passionate of
radio and retro style, and collects CD
albums, glasses and handbags. For
many years, she's been involved with
Polish Radio Three.

sion 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.

ENGLISH She’s a fashion pho-
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O B S E R WA C JA ,
ANALIZA, TRENING
JAKKOLWIEK BY GRUBSONOWI NIE LICZYĆ LAT SPĘDZONYCH NA SCENIE, ZAWSZE
WYJDZIE, ŻE TO JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH OGNIW POLSKIEGO HIP-HOPU. POGODNY,
ALE JEDNOCZEŚNIE UWAŻNIE OBSERWUJĄCY I ANALIZUJĄCY. MÓWIĄCY O RELAKSIE
I ODPOCZYNKU, ALE ZAPRACOWANY. GRUBSON W 2017 ROKU NIE JEST JUŻ TYM SAMYM
CHŁOPCEM, KTÓRY PISAŁ PIERWSZE TEKSTY W RYBNIKU. JEST DOJRZAŁYM ARTYSTĄ.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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OBSERWAC JA , ANALIZ A , TRENING

Umówiliśmy się w centrum Warszawy, jak przystało
na biznesmenów.

(śmiech)
To takie zabawne, że jesteś teraz biznesmenem?

Tak, trochę tak. Czy jestem biznesmenem? Nie wiem.
Można to tak nazwać.
Ale zaraz. Dzisiaj wydałeś nowy album.

Tak.
Jego tytuł to „Gatunek L”. Po raz pierwszy
postanowiłeś zrobić wszystko sam. Sam nagrałeś,
sam wydałeś. Powiedz mi – dlaczego? Poszukiwałeś
jakiejś stabilizacji i stwierdziłeś: „Założę sobie firmę
i będę miał stały przychód co miesiąc”, czy może
miałeś za mało problemów?

Prawda jest taka, że zawsze o tym marzyłem. Nie tylko ja, bo ja sam nie założyłem wytwórni, tylko razem
z Jareckim i BRK. Zawsze było to naszym marzeniem
i wiedzieliśmy, że kiedyś to nastąpi. Chcieliśmy to zrobić
już wcześniej, zaraz przed płytą „Holizm”, ale wiedzieliśmy wtedy, że nie mamy nawet nie tylko doświadczenia,
tylko przede wszystkim czasu.
Chcesz mi powiedzieć, że teraz masz więcej czasu na
takie rzeczy?

Miałem troszeczkę więcej czasu. Poszła płyta „Holizm”,
wszystko się uspokoiło, zrobiliśmy sobie więcej wolnego
niż dotychczas. Chyba pierwszy raz odkąd pamiętam
mieliśmy przerwę. To były dwa miesiące. Wcześniej
przerwa była, jak byłem chory, albo były święta, albo tydzień wakacji. Ale nie było takiej solidnej przerwy, żeby
napisać płytę, żeby pomyśleć o tym, podzwonić, itd.
Dotarła do nas taka myśl, że to jest czas, żeby to zrobić.
Na dodatek w 2017 roku mija ci 20 lat od początku kariery,
jeśli liczyć od 1997 roku, od składu Po-3na Różnica.

Nie, ja liczę to bardziej od 2003 roku, może 2005. Wtedy
były już takie solidne koncerty.
1997 brzmi lepiej, bo teraz wypadałoby 20 lat.
No tak. Wtedy liczymy od samego początku, kiedy zacząłem pisać teksty w 1997 roku, ale to nie było jeszcze
tak na poważnie. Dopiero zaczynałem. Wszystko się na
serio zaczęło dopiero w roku 2000 i później.
W ciągu tej całej twojej kariery, nieważne, czy
będziemy ją liczyć od 1997 roku, czy 2003, od kogo
się najwięcej nauczyłeś? Od kogo nauczyłeś się
operowania w showbiznesie, odnajdywania się w nim,
ale także radzenia sobie ze słowem, budowania flow,
szukania swojego stylu?

To wszystko się dzieje przez granie koncertów, przez obserwowanie różnych artystów, występów. Tak naprawdę
bardzo ważne jest też słuchanie siebie. Nie mówię tu tylko o numerach, tylko ogólnie o sobie. Przede wszystkim
więc trening i regularne granie, szlifowanie swojego stylu, czytanie różnych książek, nawet nie stricte muzycznych, a psychologicznych, filozoficznych...

TA K N A PR AW D Ę
B A R DZ O WA Ż N E J E S T
T E Ż S ŁU C H A N I E S I E B I E .
N I E M ÓW I Ę T U T Y L KO
O N U M E R AC H , T Y L KO
OGÓL N IE O SOBIE.
Wtedy bardziej rozumiesz siebie, masz o czym
opowiadać, a jednocześnie rozwijasz swój słownik
personalny.

Tak, tak. I przez obserwację też. Od dziecka jestem obserwatorem, lubię też podróżować, poznawać ludzi. To jest
najpiękniejsze, co może być, dlatego to robię. W pewnym
momencie poczułem, że to jest jakaś misja – przekazywanie ludziom dobrego słowa, mówienie o różnych problemach i analizowanie, dlaczego jestem tutaj, gdzie jestem.
Twoja nowa płyta nazywa się „Gatunek L”. Czym
jest Gatunek L? Ja mam pewne podejrzenie, ale wolę
zapytać u źródła.

Mój kolega mówi, że oznacza to „large”, ale nie. Chodzi
oczywiście o gatunek ludzki. A to dlatego, że każdy numer jest o ludziach. Wiadomo, że nie są tylko o jakichś
problemach i ciężkich sytuacjach, chociaż większość
jest poważna. Są też numery o imprezach, czyli naszych
„dzikach”, ale to też jest o człowieku. Są też tributy dla
moich idoli, numery imprezowe. Dlatego „Gatunek L”
– gatunek ludzki. Płyta miała się na początku nazywać
„Złoty środek”, ale szybko się to zmieniło.
„Gatunek L” brzmi jednak ciekawiej.

Tak. „Złoty środek” jest taki popularny i troszeczkę...
Oklepany.

Dokładnie.
Tak podejrzewałem, że ten „Gatunek L” dotyczy ludzi.
Nawet wynotowałem sobie takie pytanie: ilu ludzi
znasz?

Mnóstwo.
Każdy z nas zna mnóstwo ludzi, pojmowanych
jako reprezentantów gatunku homo sapiens, ale
niekoniecznie każdy z nich jest przez wielkie „L”.

Tak. Ja się cieszę, że na swojej drodze poznaję dobrych ludzi. Wiesz, energia się przyciąga, mam kontakt z ludźmi,
z fanami, już kilka dobrych lat i cały czas poznaję nowych.
Najfajniejsze jest to, że przez to, jaki jestem, przez to, co
robimy na koncertach, jaki mamy kontakt z ludźmi, jak
się zachowujemy i co robimy, przez muzykę, teksty, spo-
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MIESZK AŁEM
NA JEDN Y M
Z N I E B E Z PI E C Z N YC H
O S I E D L I W RY B N I K U
I N A JG O R S Z E A L B O
NAJLEPSZE, N IE W IEM,
CH Y BA NA JLEPSZE
D L A M N I E BY Ł O T O,
Ż E WS Z Y S T KO DZ I A Ł O
SIĘ DOK Ł A DN IE POD
MOI M BLOK IEM.
tykamy fajnych ludzi – kreatywnych, świadomych. To
jest piękne. Naprawdę rzadko się zdarza, że jest jakaś kosa
albo coś jest nie tak między nami. Tak samo jest z zespołem, czyli moją rodziną. Chciałem stworzyć rodzinę. Nie
tylko grupę muzyków sesyjnych, ale grupę ludzi, którzy
rozumieją się poprzez samo spojrzenie na siebie.
Najlepsza energia jest wtedy, kiedy się coś razem tworzy.

Dokładnie. I piękne jest to, że się udało. I o to tak naprawdę chodzi. O tym też opowiadałem na poprzedniej płycie
i cieszę się, że to się rozwija.
Pytając cię o ludzi przez małe i wielkie „L”, chciałem
stwierdzić, czy jesteś optymistą, czy pesymistą. Twoja
odpowiedź pokazała mi, że jesteś optymistą.

Jak najbardziej jestem człowiekiem na co dzień uśmiechniętym, szczerym i bez wątpienia jestem optymistą. Ale
jest tak, jak mówię w jednym numerze: widzę świat w kolorach, ale nie jestem ślepy. Widzę te problemy, które dotykają nas wszystkich.
To było dla mnie zaskakujące. Znam twoje kawałki,
znam twoje płyty, wiem, że często zauważasz
i puentujesz takie rzeczy, których zwykły słuchacz
nie zauważa. Masz bardzo wyostrzony zmysł
spostrzegawczy. Wydawało mi się, że taka obserwacja
codzienności może jednak człowieka zdołować.

Ale dlaczego tak jest? Po sobie i swoich znajomych wiem,
że chodzi o to, że nie mamy czasu zatrzymać się i pomyśleć, uświadomić sobie czegoś. Cały czas gdzieś gonimy,
przyzwyczajamy się do pewnych schematów w ciągu
dnia i to się po prostu dzieje. Nie mamy chwili, żeby się
nad tym wszystkim zastanowić.

I tutaj powinniśmy wspomnieć u utworze „Restart”.

Dokładnie. Czasami warto zatrzymać się choć na chwilę i pomyśleć, naładować baterie. I nie chodzi mi o sam
relaks, odpoczywanie. Chodzi mi o mentalną akcję.
Wystarczy przeczytać kilka fajnych, ciekawych książek,
które ci to uświadamiają. Ja tak na przykład mam. Wiesz
o tym, ale musisz to sobie jeszcze uświadomić, żeby
ostatecznie zrozumieć. Ktoś musi ci to powiedzieć albo
musisz to przeczytać, mimo tego, że to się dzieje wokół
ciebie cały czas.
Teraz, kiedy wydałeś nowy album, masz też
wytwórnię, którą współprowadzisz, zacznie się
cała machina produkcyjna, kręcicie klipy, będą
koncerty, będziesz miał czas, żeby odłożyć telefon
i zatrzymać się?

Na razie w ogóle nie mam czasu, żeby odłożyć telefon.
Czuję się jakbym miał smartfon przymocowany na stałe do ręki. Ale oczywiście mam jakieś zasady typu tej,
że jest pewna godzina, od której poświęcam się jedynie
rodzinie i telefon może sobie dzwonić, ile chce, a ja i tak
nie odbiorę. Ale teraz, przy końcu, przy wydaniu płyty
– teraz trzeba pracować, a za chwilę będzie restart.
Chcę cię jeszcze zapytać o przeszłość i przyszłość.
Rybnik, rok 1995, może 1996, albo nawet
wspomniany 1997. Wiem, jak wszystko się zaczęło,
jak zainteresowałeś się hip-hopem. Znam historię
o twoim bracie, który cię w to wciągnął, i o dwóch
pozostałych, którzy słuchali innej muzyki.
Chciałbym jednak dowiedzieć się, jak wyglądało
otoczenie, w którym wzrastałeś, twoi koledzy,
osiedle – wszystko, co wpłynęło na to, że stałeś
się kreatywny, że poszedłeś w kierunku muzyki, że
chciałeś szukać, opowiadać o czymś.

Mieszkałem na jednym z niebezpiecznych osiedli
w Rybniku i najgorsze albo najlepsze, nie wiem, chyba najlepsze dla mnie było to, że wszystko działo się
dokładnie pod moim blokiem. A ponieważ naprzeciwko miałem taki dziwny sklep, ławeczki, a mieszkałem na drugim piętrze, mogłem sobie właśnie obserwować to, co się dzieje. Znałem tych wszystkich
ludzi i myślałem: „Po co to? Po co takie rzeczy?”.
Wiadomo, byłem buntownikiem, też zdarzyło mi
się zrobić parę dziwnych rzeczy, ale w końcu powiedziałem sobie: „Wiesz, fajnie, chłopaki mogą sobie tak
robić, a ja chcę w życiu robić zupełnie coś innego:
poznawać ludzi, podróżować, coś przekazywać”. I zaczęło się od DJ-owania. Ale wszystko działo się przez
obserwację, przez to, jakich miałem znajomych, przez
to, że mogłem w tym uczestniczyć, zobaczyć to i zdecydować, że albo idę tą drogą, albo nie.
Dokąd doprowadzi cię za 10 lub 20 lat droga, która
zaczyna się od dnia dzisiejszego i od płyty „Gatunek L”?
Na jakim etapie kariery się widzisz, dokąd chcesz dojść?

OBSERWAC JA , ANALIZ A , TRENING

Więcej na anywhere.pl

20–21

B O H AT E R / H E R O

Więcej na anywhere.pl

OBSERWAC JA , ANALIZ A , TRENING

22–23

B O H AT E R / H E R O

N I E M ÓW I Ę, Ż E C H C Ę
TA K C A ŁY C Z A S , A L E T O
J E S T KO L E J N Y K RO K ,
KO L E J N Y E TA P, K T Ó RY
C H C Ę O S I ĄG N ĄĆ . N A
S P O KO J N I E , O C Z Y W I Ś C I E ,
BEZ CIŚN IEN I A. ZA N I M
T O Z O B AC Z Y Ł E M , J U Ż
M I A Ł E M TA K Ą W I Z J Ę.
Aż tak daleko chyba nie patrzę, ale teraz
moim największym marzeniem jest...
Widziałeś taki numer „Easy” Son Lux?
Polecam. Na YouTube jest cały ten numer
zagrany w Montreaux z orkiestrą. Powiem ci
szczerze, że dawno nic mnie tak nie wzruszyło jak to nagranie. Jechałem autem, słuchałem tego, wcześniej zobaczyłem to u znajomych i po prostu wzruszyłem się. Naprawdę
mnie urzekło i powiedziałem sobie – „tak, to
jest to, co chcę zrobić”. To jest ten krok.
Czyli Grubson AD 2037 to orkiestra
i wielka scena.

Tak. Nie mówię, że chcę tak cały czas, ale to
jest kolejny krok, kolejny etap, który chcę
osiągnąć. Na spokojnie, oczywiście, bez ciśnienia. Zanim to zobaczyłem, już miałem
taką wizję, ale nie wiedziałem, że można
zrobić coś tak pięknego. Nie chcę zrobić
tego samego, bo to jest jednak inny klimat,
ale marzę o tym, żeby zrobić to z pompą, na
ogromnej scenie, z muzykami... 30 osób na
scenie albo więcej. Chciałbym zagrać materiał z pełną orkiestrą. Mam nadzieję, że się
uda. Ostatnio miałem okazję wystąpić gościnnie z L.U.C. i Rebel Babel. Na scenie były
trzy orkiestry, więc ogień. Ale chciałbym
zrobić od początku do końca swój projekt.
I tak będzie. Grubson AD 2037.

Tak. Ale nie 2037, a 2020 najdalej.

ENGLISH

OBSERVATION, ANALYSIS AND
TRAINING
However one might count the years that Grubson
has spent on stage, the sum will always indicate
one thing – he’s one of the most important links of
Polish hip-hop. He’s cheerful, but at the same time
watchful, perceptive and thoughtful. He may talk
about relax and rest, but is very busy with work. In
2017, Grubson is no longer the same boy who wrote
his first lyrics in Rybnik. Now he’s a mature artist.

We met in the centre of Warsaw,
as befits businessmen.

(laughter)
Is it so funny that you’re now
a businessman?

Yes, to a certain extent. Am I a businessman?
I don’t know. I suppose you can say so.
Hold on. You’ve released your new album
today.

Yes.
It’s entitled “Gatunek L.” For the first
time in your career, you decided to do
everything single-handedly. You both
recorded and released it on your own.
Why? Were you looking for some kind of
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stability and then concluded, “I’ll found
a company and have a regular income
every month”? Or perhaps you had too
little to worry about?

The truth is that I’ve always dreamt about
it. Not only me, because I didn’t start the record label only on my own, but together with
Jarecki and BRK. It’s always been our dream
and we knew that it would come true one
day. I thought about it much earlier, already
before the album “Holizm”, but back then,
we knew that we were lacking in not so much
experience as first and foremost time.
Are you trying to tell me that now you have
more time for such things?

I had a little bit more time. The album
“Holizm” came out, everything calmed
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down, we decided to have a little bit more free time
than before. It might have been our first break,
if I remember correctly. And it lasted two months.
Previously, all breaks had come down to me catching
a cold, or Christmas, or a week of holidays. But there
hadn’t been any considerable break during which I could write some new material for an album, think about
it, call different people. So we decided that it was the
right time to do it.
On top of that, in 2017 you celebrate the 20th
anniversary of your career, counting from 1997 and
Po-3na Różnica.

No, I count from 2003, maybe 2005. It was then that we
started giving those bigger concerts.
1997 sounds better, because you’d be celebrating your
20th anniversary this year.

Well, yes. But then we would have to count from the very
beginning, from 1997 when I began writing lyrics, but back
then it wasn’t as serious as it is now. Those were my first
steps. Everything started for real in 2000 or even later.
In the course of your entire career, irrespective of
whether we count its beginnings from 1997 or 2003,
who have you learned from the most? Who has taught
you how to function in show business, how to find your
bearings in all of this, as well as how to cope with words,
build the flow, and look for your own style?

All those things happen thanks to giving concerts on stage, observing different artists, performances. What is also
important is listening to yourself. And I don’t mean listening to your own songs, but yourself in general. So first and
foremost – training and regular performances, refining
your style, reading different books, not necessarily related to music, they may be psychological, philosophical…
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means human species. At first, the album was supposed
to be entitled “Złoty środek” (Polish: golden mean), but it
changed very quickly.
“Gatunek L” sounds more interesting.

Yes. “Złoty środek” is a popular phrase and somewhat…
Clichéd.

Exactly.
So my guess was correct, I suspected that “Gatunek
L” may refer to people. I even jotted down a question
about how many people you know.

Lots and lots.
Each one of us knows lots of people, understood as representatives of the species called homo sapiens, but not necessarily each one of them is written with the capital “L.”

True. I’m happy I meet good people on my path. You
know, energy attracts energy, I’ve been interacting with
different people, with my fans, for several years, and
I still meet new people. The best part of it is that thanks
to what I am like, what we do at our concerts, what kind
of contact we have with people, how we behave and what
we do, as well as our music and lyrics, we meet really
great people – creative, conscious. It’s beautiful. It happens very rarely that there’s some kind of dissent or something amiss between us. It applies also to the band, in
other words my family. I wanted to create a family. Not
only a group of session musicians, but a group of people
who can understand each other without words.
The best energy comes to life when you create something together.

Exactly. And it’s beautiful that it has worked out. It’s what
it is all about. I talked about it on my previous album and
I’m happy that it still continues.

Then you understand yourself better, you have something to talk about, and at the same time, you develop
your personal vocabulary.

Yes, yes. And you can achieve it also through observation. I’ve been an observer since childhood, I also like
travelling and meeting people. It’s the most beautiful
thing in the world, that’s why I’m doing it. At some point,
I felt that it was some kind of mission – conveying good
message to people, talking about different problems and
analyzing why I’m where I am.
The title of your new album is “Gatunek L.” What is
Gatunek L? I have a hunch, but I prefer to learn it straight from the horse's mouth.

My friend says it means “large,” but it doesn’t. It means
human species (Polish: gatunek ludzki). And it’s because
every song on the album is about people. Of course, the
lyrics are not only about problems or tough situations,
although most of them bring up some serious subjects.
There are also songs about partying on the album, but
they are also about people. The album also includes tributes to my idols, party songs. That’s why “Gatunek L”

When I asked you about people written with a small or
capitalized “L”, I wanted to determine whether you’re
an optimist or a pessimist. Your answer showed me that
you’re an optimist.

I smile every day, I’m honest and there’s no doubt I’m an optimist. but like I say in one of my songs – I see the world in colours, but I’m not blind. I can see the problems that touch us all.
It was very surprising for me. I know your songs, I know
your albums, I know that you often notice and comment
on things that many listeners don’t notice. You are very
perceptive. I thought that such scrutiny of everyday life
can make you sad.

But why is it like that? By observing myself and my
friends, and I can tell that it all boils down to having no
time to stop and think, realize something. We’re always
hurrying somewhere, following the daily schedule, going
through the motions. We don’t have any time to think
about all those things.
And that’s where we should mention
the song called “Restart.”

Yes. Sometimes it’s worthwhile to pause even for a short
while and think, recharge your batteries. And it’s not
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about relax itself, resting. It’s about mental
action. It’s enough to read several great, interesting books that make you realize it. At
least it works for me. You know about it, but
to comprehend it you first need to realize it.
Someone has to tell you about it or you have
to read about it, even though it happens around you all the time.
Now that you’ve released your new album
and have a record label that you co-manage,
what awaits you is the whole production
machine, recording music videos, giving
concerts. Will you have time to put your
phone aside and just pause?

As for now, I don’t have time to put my phone aside. I feel as if my smartphone was permanently glued to my hand. But of course
I have some rules such as spending time
with my family after some specific hour,
and then the phone can ring to its heart’s
content and I won’t pick it up. But now, having released an album, I have to work, and
the restart will come later.
But I’d like to ask you about your past
and your future. Rybnik, 1995, maybe
1996, or even the already mentioned
1997. I know how it all started, how you
got interested in hip-hop. I know the
story about your brother who showed
you this world, and about your two other
brothers who listened to different kinds
of music. But I’d like to ask you what
the environment in which you grew up
looked like, what your friends, your
neighbourhood were like – everything
that influenced your becoming creative,
that encouraged you to choose the path
of music and make you want to look for
something, convey some message.

I lived in one of the most dangerous neighbourhoods in Rybnik, and worse still –
or perhaps better still, I don’t know – everything was happening right by the block
of flats I lived in. And because there was
a strange shop with benches opposite me,
and I lived on the second floor, I could see
everything. I knew all those people and
thought, “What for? What do you do things
like that for?” It goes without saying, I was
a rebel, I also have a history of doing some
strange things, but in the end, I told myself, „Well, great, the boys can do things
like that, but I want to do something entirely different, meet people, travel, send some
message.” And it started from being a DJ.
And everything was happening thanks to
observation, thanks to my friends and the
fact that I could take part in it, witness it,
and decide whether I wanted to choose
this path or not.

To what place will the path lead you 10 or 20
years from now, from the album “Gatunek
L”? What turn of career do you expect, what
do you want to achieve?

I don’t think that far ahead, but right now,
my biggest dream is… Have you seen “Easy”
by Son Lux? I recommend it. You can watch
it on YouTube, there is a film showing the
whole piece performed with an orchestra
in Montreux. To be honest, I was really moved and I hadn’t been so moved in a while.
I was driving, I listened to it, I had already
watched it once at my friends’, and I was moved. It really charmed me and I told myself,
“Yes, that’s what I want to do.” This is the
step I want to take.
So Grubson from 2037 means an orchestra
and a great stage.

Yes. I’m not saying I want to do it all the time,
but it’s the next step, the next phase I want to
achieve. And take it easy along the way, without
pressurizing myself. Before I watched the film,
I had had a similar vision, but I hadn’t known
that you could turn it into something so beautiful. I don’t want to do the same thing, because
it’s a different climate after all, but I’m dreaming
about doing with in grand style, on an enormous
stage, with musicians… 30 people on stage or
more. I’d like to play my material with a full orchestra. I hope it will work out. Recently, I had
the chance to make a guest performance with
L.U.C. and Rebel Babel. There were three orchestras on stage, there was fire. But I’d like to realize my project from the beginning to the end.
And it will happen. Grubson 2037.

Yes. But not in 2037, but 2020, if not earlier.
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FOLEGANDROS
SKRY WANA PERŁ A
C YKL AD
KAMIENISTEJ FOLEGANDROS NIE MOŻNA ODMÓWIĆ UROKU.
PRZEKONACIE SIĘ O TYM, WĘDRUJĄC WĄSKIMI ULICZKAMI CHORY
I KASTRO, WSPINAJĄC SIĘ NA WZGÓRZE PANAGIA, Z KTÓREGO MOŻNA
PODZIWIAĆ WSPANIAŁĄ PANORAMĘ OKOLICY, WYLEGUJĄC SIĘ NA JEDNEJ
Z DZIKICH PLAŻ, CZY PRZEMIERZAJĄC JEJ SZLAKI TURYSTYCZNE.
TEKST I ZDJĘCIA Agnieszka Zawistowska
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iewielka Folegandros wyróżnia się na tle innych
cykladzkich wysp nie tyle górzystym i w większości bezdrzewnym krajobrazem, co brakiem masowej turystyki. Bardzo mnie to ucieszyło, bo szukałam
miejsca, w którym mogłabym odpocząć od tłumów i nabrać pozytywnej energii.
Początkowo towarzyszyły mi ciekawskie spojrzenia
mieszkańców, którzy próbowali się o mnie dowiedzieć
jak najwięcej. Nie miałam im tego za złe. Na wyspie rezyduje ok. 600 osób, więc jest to społeczność, w której
dosłownie każdy zna każdego. Z niekłamanym rozbawieniem obserwowałam ich zainteresowanie, a następnie bogato wyrażany podziw dla samotnie podróżującej turystki
i brak wiary w fakt, że nie mam męża. Grecy potrafią poprawić humor!

NIEBANALNE PIĘKNO
Chora, stolica wyspy robi na mnie duże wrażenie.
Podziwiam osłonięte drzewami małe place, labirynt
wąskich uliczek Kastro, stare kościółki oraz bielone
domy udekorowane czerwonymi bugenwillami i geranium. Nic dziwnego, że większość odwiedzających uważa ją za jedną z najbardziej malowniczych cykladzkich
osad. Chora składa się z dwóch części: starszej – kastro,
stanowiącej rząd budynków tworzących fortyfikację
weneckiego zamku, który od początków XIII w. chronił
mieszkańców przed atakami najeźdźców, w tym piratów, i młodszej – rozbudowanej poza murami wkrótce
po włączeniu wyspy do terytorium państwa greckiego.
Od Evthalii Papadopoulou, mojej przewodniczki
na wyspie, dowiaduję się, że wygląd dzisiejszego
Kastro różni się w dużej mierze od tego z okresu okupacji weneckiej i otomańskiej. W przeciwieństwie do
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obecnych bielonych budynków z drewnianymi kolorowymi balkonami, drzwiami
i okiennicami, ówczesne domy budowane
z kamieni pozostawały nietknięte. Dzięki
żsamym z daleka były niewidoczne dla
potencjalnych agresorów. Niesamowite
jest to, że do tej pory w domach liczących
ponad tysiąc lat mieszkają ludzie.

DZIEWICA, PIRACI I RAKOMELO
Jedną z największych atrakcji na wyspie jest
wspinaczka na wzgórze Panagia królujące
nad Chorą, gdzie znajduje się Kimisis Theotokou – kościół poświęcony Zaśnięciu Maryi
Dziewicy. Najpewniej został on zbudowany
w miejscu starożytnej świątyni ku czci Artemidy, o czym świadczą starożytne inksrypcje
i rzeźby. Podziwiam ikonę Dziewicy Maryi,
która powiązana jest z licznymi legendami
i opowieściami o piratach. Jedna z nich, opowiedziana przez Evthalię podczas późniejszego spaceru po miasteczku mówi, że ponoć

POCZĄTKOWO TOWA R Z YSZ Y ŁY
M I CIEK AWSK IE SPOJ R ZEN I A
M IESZK A ŃCÓW, KTÓR Z Y
PRÓBOWA LI SIĘ O M N IE
DOW IEDZIEĆ JA K NA J W IĘCEJ.
posłała ona na dno kilkanaście korsarskich
okrętów, a na jedynym ocalałym samotnie
wróciła na wyspę. Moja przewodniczka już
doskonale wie, że uwielbiam takie historie,
dlatego raczy mnie kolejnymi przy szklaneczce rakomelo – napoju alkoholowego na bazie
raki i miodu, lokalnego specjału.
Zapuszczamy się w uliczki Chory, mijając
po drodze kolejne place. Ciekawostką jest,
że na żadnej innej cykladzkiej wyspie nie ma
ich aż tylu w obrębie jednej małej miejsco-

wości jak tutaj. I co ważne, każdy z nich ma
swój własny charakter. Plac Pounta oferuje
wspaniałe widoki na północną, niedostępną
część zamku, a także stanowi miejsce drobnych wydarzeń kulturalnych. Z kolei Plac
Dunavi (lub Dunavedes) jest doskonałym
miejscem wypoczynku w upalne dni, bo
można się schronić w cieniu drzew, delektując się frappe lub jedząc lunch. A ponieważ
już jest wieczór, zmierzamy do wypełnionych licznymi, tętniącymi życiem barami
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TU TEJSZE DOM Y
NA Z Y WA N E
TH EMON IES, N IE
SĄ Z W Y K ŁY M I
DOM A M I – TO M A ŁE
AU TONOM ICZ N E
GOSPODA RST WA,
DZIĘK I KTÓRY M
MIESZK A ŃC Y MOGĄ
SIĘ SA M I U TR Z Y M AĆ.
placów Contarinis i Piazza. Co prawda rozrywka na wyspie nie ma tak kosmopolitycznego
charakteru jak na innych Cykladach, ale właśnie w tym widzę cały urok.

ENGLISH

TRADYCJA PRZEDE WSZYSTKIM
Wyruszając z Chory do Ano Meria – drugiej co do
wielkości osady na wyspie, przekonuję się, że Folegandros to rewelacyjne miejsce dla fanów pieszych
wycieczek. Po drodze mijam stare mury, porzucone domostwa, młyny oraz odosobnione kapliczki.
Ano Meria w większości składa się z osad rolniczych
otoczonych polami tarasowymi. Do tej pory kultywowane są dawne tradycje, a styl życia pozostaje
prosty. Tutejsze domy nazywane themonies, nie są
zwykłymi domami – to małe autonomiczne gospodarstwa, dzięki którym mieszkańcy mogą się sami
utrzymać. Odwiedzam ciekawe Muzeum Ekologii
i Etnografii (Folk Art Museum), które przedstawia
dawne życie mieszkańców i przedmioty z nim związane, a następnie kieruję się do małej knajpki i sklepiku w jednym - Irini’s. Tu delektuję się słynnym
makaronem matsata, który Irini wyrabia na oczach
gości i podaje z mięsem w sosie pomidorowym posypany serem. Niby takie proste, a jakie pyszne!

JEŚLI REJS, TO TYLKO
Z RYBAKIEM

wej części wyspy w Zatoce Vathi. Pierwsza z nich to
przeznaczona dla rodzin Aggali otoczona tawernami i pensjonatami. W jej pobliżu znajdują się dwie
mniejsze plaże – Fira oraz Galifos. Dla nudystów,
co mój towarzysz podkreśla dwukrotnie. Dowiaduję
się też, że w Galifos znajdują się pokoje do wynajęcia bez elektryczności, które cieszą się bardzo dużą
popularnością wśród turystów. Dalej na zachód leży
plaża Agios Nikolaos, której nazwa wzięła się od nazwy małego kościoła znajdującego się na wzgórzu
tuż obok. Tutaj cumujemy. Petros zabiera mnie do
pobliskiej tawerny serwującej świeże ryby. Dołączamy do jego wesołej grupki przyjaciół i pijemy wino,
delektując się smażonymi w głębokim oleju sardelami (gavros), świeżym białym serem (souroto) podanym z sałatką z pomidorów i pieczoną ciecierzycą
(revithia fournou). Wszystko smakuje wybornie.
Przestaję martwić się tym, jak wrócę do miasteczka.
Zostawiam to na później. ■

Popołudniem wybieram się do portu Karavostassis,
który jest miejscem spokojnym i dlatego doskonale nadającym się do kąpieli morskich i wypoczynku. Szkoda mi jednak czasu na plażowanie, więc
zagaduję jednego z rybaków czy nie mógłby mnie
zabrać na małą wycieczkę. Ku mojej ogromnej radości, chwilę później siedzę już w jego łodzi i oglądam
skaliste wybrzeże oraz plaże od strony morza. Zdecydowanie najbardziej malowniczą jest wąska i odludna Katergo oblana przejrzystymi turkusowymi
wodami. Magia! Widząc, jaką przyjemność sprawia
mi nasza wycieczka, Petros postanawia pokazać mi
także inne plaże, znajdujące się pośrodku południo-

FOLEGANDROS. A HIDDEN PEARL
OF THE CYCLADES
Rocky Folegandros has a special charm about it. You’ll
discover it while walking the narrow streets of Chora
and Kastro, climbing up the Panagia hill, which gives
splendid views of the area, laying on one of unspoiled
beaches, or exploring its tourist trails.

What distinguishes little Folegandros from the rest of
the Cycladic islands is not only its mountainous and
mostly treeless landscape, but primarily lack of mass
tourism. I was really glad to hear it, since I was looking for a place where I could recharge my batteries far
away from the crowd.
At the beginning, locals cast curious glances my
way, as they tried to get to know something about me.
I didn’t mind. There are about 600 residents on the
island, so in such a community, people know everything about each other. I was amused to observe their curiosity and how they looked at me in awe when
I said I was travelling alone. They didn’t believe I don’t
have a husband. Greeks can really cheer you up!

UNFEIGNED BEAUTY
Chora, the capital of the island, makes a huge impression on me. I admire small squares surrounded by trees, a maze of narrow streets of Kastro,
old churches and whitened houses adorned with
red bougainvillea and geranium. It’s no surprise
that most visitors consider it to be one of the most
picturesque Cycladic villages. Chora is composed
of two parts: the older one – Kastro, which is
a row of buildings forming fortifications of a Venetian castle that protected villagers against invaders, including pirates, from the beginning of the
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after relaxation on hot days, the Dunavi Square (or else,
the Dunavedes Square) is a perfect place where you can
sit under a tree and enjoy a cup of frappe or a lunch. In the
evening, we head for vibrant bars on the Contarinis and
Piazza Squares. Entertainment on Folegandros is not as
cosmopolitan as on the other Cycladic islands, but that’s
what makes it even more alluring to me.

TRADITION FIRST

13th century, and the younger one – located outside the
walls, developed when the island was incorporated into
the territory of Greece.
Evthalia Papadopoulou, my guide on the island, tells me
that the contemporary Kastro significantly differs from the
Kastro of the times of Venetian and Ottoman occupation.
As opposed to contemporary whitened houses with wooden, colourful balconies, doors and windows, in the past,
houses would be built in stone and remain intact. In consequence, they blended in the landscape and were unseen by
possible aggressors. It’s remarkable that people still live in
houses which are over a thousand years old.

A VIRGIN, PIRATES AND RAKOMELO
One of the greatest attractions on the island is climbing
Panagia, a hill overlooking Chora, to visit Kimisis Theotokou – a church of Virgin Mary. It is said to have been
built on the site of a former ancient temple to Artemis,
as evidenced by ancient inscriptions and sculptures. I admire the icon of Virgin Mary, which appears in many legends and stories about pirates. According to one of them,
told by Evthalia during our walk in town, the icon made
several pirate ships sink and returned to the island on
the only one that survived. My guide knows exactly that
I love such stories and tells me some more over a glass of
rakomelo – an alcoholic drink made from raki and honey, a local speciality.
We walk the streets in Chora, passing one square after
another. No other Cycladic island boasts as many squares
in one village as Folegandros. And, what’s important, each
of them has its own character. The Pounta Square gives
splendid views of the northern, inaccessible part of the
castle, and is a venue for minor cultural events. If you’re

When I go from Chora to Ano Meria, the second largest
settlement on the island, I realise that Folegandros is a sensational place for trekking. On my way, I pass old walls,
abandoned houses, mills and isolated shrines. Ano Meria
mostly comprises farming settlements surrounded by terraced fields. Old traditions are still cultivated here, and
people lead a simple life. Local houses are called themonies – they aren’t ordinary houses, but small, autonomic
farms, whose inhabitants produce enough food to support
themselves. I visit the Folk Art Museum, an interesting site
presenting the life of villagers in the past and objects related to it. Afterwards, I go to a small cafe and shop – Irini’s.
Here, I taste famous matsata pasta made by Irini on site
and served in tomato sauce topped with cheese. So simple
and so delicious!

A CRUISE? YES,
BUT ONLY WITH A FISHERMAN

In the afternoon, I go to Karavostassis harbour, which
is a peaceful place perfect for relaxing and bathing in
the sea. But I don’t want to waste my time on lying on
the beach, so I accost one of fishermen and ask whether
he could take me on a short trip. To my delight, a few
minutes later, I sit in his boat and admire the rocky
coast and the beaches from the sea. Narrow and isolated Katergo surrounded by clear, turquoise water is
definitely the most picturesque one. Pure magic! When
he sees that I’m having a whale of time, Petros offers
to show me other beaches situated in the middle of the
southern part of the island in the Vathi Bay. The first
one is Aggali, a beach for families, surrounded by taverns and guest houses. There are also two smaller ones
nearby – Fira and Galifos. For nudists, which my companion repeats twice. I also learn that on Galifos, you
can rent a room without electricity, which is very popular among tourists. Thence westward, there is Agios
Nikolaos beach, which was named after a small church
on the hill next to it. We moor here. Petros takes me to
a local tavern serving fresh fish. We join his jolly group
of friends and drink wine, enjoying deep fried anchovies (gavros), fresh white cheese (souroto) served with
tomato salad and roasted chickpeas (revithia fournou).
Everything is scrumptious. I stop worrying about getting back to the village. I’ll think about it later. ■
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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.

O

dkąd upiorny blaszak w Jasionce pod
Rzeszowem – mieście z dumnym pomnikiem warg sromowych – został
zastąpiony przez elegancki budynek ze szkła
i powietrza, na pierwsze miejsce tej listy wysunął się Schiphol pod Amsterdamem. Niby
wszystko jest tam dobrze zaplanowane. Niby
z rozmysłem. Niby nowocześnie. Ale coś mi
jednak nie pasuje… Coś uwiera… Sprawia,
że czuję się nieswojo i dziwnie. Może chodzi
o to, że znajduje się kilka metrów poniżej poziomu morza?
Tego dnia stałem w kolejce do odprawy
za ocean. Przede mną typowe małżeństwo
w starszym wieku, których długi staż można poznać po tym, że bardziej interesujący jest dla nich szary dywan lotniska niż
własne oczy i uśmiechy. W pewnym momencie kobieta odwróciła twarz nieznacznie w kierunku swojego męża, sycząc mu
nad uchem: „Człowiek chyba zacznie sam
jeździć! Żaden z ciebie kompan podróży…
I żaden mąż!” – dodała z naciskiem. A-ła!
To ostatnie musiało zaboleć. Mnie by zabolało. Zacząłem studiować ich postaci
z dużą dokładnością. Chciałem sprawdzić,

czy zostało w nich jeszcze coś z tego, co
łączyło ich na początku. Co sprawiło, że
chcieli być razem. Szukałem nadziei –
bardziej dla samego siebie niż dla nich.
Ona miała ten charakterystyczny błysk
w oku, jaki mają kobiety, które onegdaj
cieszyły się wielkim powodzeniem u mężczyzn i niekłamaną zawiścią u innych kobiet. Nawet teraz, kiedy jej zafarbowane na
czarno włosy były już lekko przerzedzone,
a twarz pokrywała siatka nierównomiernie rozprowadzonych zmarszczek, stała
w kolejce buńczucznie dumna – tak jakby
to, że musi czekać, nie dotyczyło jej. Była
królową. Nie stawiała kroków – kroczyła. Nie interesował jej nikt inny poza nią
samą. Obdarzała innych łaską, ale nie uwagą. W tym swojego męża. On, wyłysiały na
czubku głowy, z nieregularnie przystrzyżonym wąsem, dreptał obok niej w taki sposób, jakby zadeptywał jej ślady na śniegu.
Co chwila poprawiał wiernie stróżującą
u jego prawej nogi, małą walizkę. Miał lekko pochyloną sylwetkę, jak ktoś, kto przez
całe życie dostawał silne ciosy w krocze.
Kiedy syczała do niego obraźliwe słowa, na
jego twarzy błąkał się uśmiech, uśmieszek
właściwie. Mieszanina zatroskania, pokory i… przebiegłości. „Stanowicie państwo
taką piękną parę” – powiedziałem nagle,
niemalże wbrew sobie. Odwrócili się oboje
w moją stronę, w tym samym momencie.
Spojrzałem na przemian w ich oczy. Ona
triumfowała. On mi nie uwierzył. ■
ENGLISH

AMS AMSTERDAM
There are airports which I don’t like. Or which
I depart from only when I really have to.

When a ghoulish metal structure in Jasionka
near Rzeszów – the city with a majestic statue of labia – was replaced with an elegant
building made of glass and air, Amsterdam
Airport Schiphol came out on top of my list.
Everything there seems to be wellorganised. Seemingly wellthoughtout. Seemingly
modern. But to me, something is wrong…
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Something is disturbing… It makes me
feel weird and uncomfortable. Perhaps
it’s because the airport is several metres
below the sea level.
That day, I was queuing up for checkin
to fly to the other side of the ocean. Ahead
of me, there was a typical, elderly married
couple, whose long marital life showed
in the fact that a grey airport carpet was
more interesting to them than the eyes
and smile of their loved one. At some
point, the woman turned her face slightly
toward her husband and hissed, ‘I should
be going on my own! You’re no companion… And no husband!’ she rasped out.
Oh, dear. The last part must have hurt.
I would have been hurt. I began to examine
them carefully. I wanted to see if there was
anything left of the feeling they’d shared
at the beginning; which brought them together. I was looking for hope – more for
myself than for them. She had that twinkle
in her eye, characteristic of women whom
men had found stunningly attractive and
whom other women had envied. Even now,
when her dyed black hair was a bit thinner,
and irregular wrinkles had appeared on
her face, she had that cocky look of selfassurance – as if the waiting didn’t concern
her. She was a queen. She didn’t take any
steps – she strutted. She wasn’t interested
in anyone but herself. She showed mercy
to other people, not attention. Including
her husband. Bald on top of his head, with
uneven moustache, he was mincing beside
her as if he would be following her tracks
in the snow. He kept adjusting a little suitcase closely guarding his right leg. He was
hunching his back like someone who had
received hard blows to the crotch for his
entire life. While she was hissing insults
at him, a trace of a smile played across
his lips; or a grin, actually. A mixture of
concern, humility, and… cunning. ‘You
are such a beautiful couple,’ I said, all of
a sudden, almost against myself. They
both turned toward me at the same time.
I looked at each of them. She was triumphant. He didn’t believe me. ■

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

SĄ TAKIE LOTNISK A, ZA KTÓRYMI NIE PRZEPADAM. LĄDUJĘ LUB STARTUJĘ
Z NICH TYLKO WTEDY, KIEDY JUŻ NAPRAWDĘ MUSZĘ.
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A ERODROMOFOBIA,

CZYLI LĘK PR ZED LATA NIEM
CO DZIESIĄTY OBYWATEL KULI ZIEMSKIEJ CIERPI Z POWODU JAKICHŚ LĘKÓW,
A WIĘC FOBII. ZALICZA SIĘ DO NICH MIĘDZY INNYMI PANICZNA OBAWA PRZED
LATANIEM SAMOLOTAMI, KTÓRA DOTYKA OGROMNĄ LICZBĘ LUDZI.
TEKST Agnieszka Maślik

ZDJĘCIA pixabay

D

la wielu latanie bywa złem koniecznym, dla niektórych może być nawet torturą. Są ludzie, którzy
boją się latać, ponieważ nigdy wcześniej nie weszli
na pokład samolotu. Niektórzy są przerażeni ewentualnym ryzykiem katastrofy lotniczej, inni nie mogą sobie
poradzić z przebywaniem w zamkniętej przestrzeni bez
możliwości ucieczki. Może to być również strach przed
utratą kontroli i panowania nad naszym życiem, a nawet
tzw. „lęk przed lękiem”. Strach może być również spowodowany czynnikami bezpośrednio niezwiązanymi z lotnictwem, takimi jak stres w pracy, problemy małżeńskie
czy chore dziecko w domu.
Gwiazda rocka, David Bowie, po burzliwym locie
z Cypru na początku lat 70-tych zawsze wybierał łodzie i pociągi. Słynna aktorka Kate Winslet, podobno,
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podróżuje zawsze innym samolotem niż jej mąż, aby
upewnić się, że nie zginą w katastrofie i nie zostawią
swoich dzieci bez rodziców.
Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że co roku dochodzi do ok. 1,25 mln wypadków drogowych na całym
świecie. Podróż samochodem jest więc około 100 razy
bardziej ryzykowna niż latanie. Nasz strach przed wzbijaniem się w powietrze jest irracjonalny, ponieważ znacznie
częściej ludzie giną w wypadkach na drodze niż w katastrofach lotniczych. To fakt, z którym trudno dyskutować.
Czy z lękiem przed lataniem można żyć? O ile nie
jest się stewardessą, chyba tak... Są jednak sytuacje, kiedy trzeba zmierzyć się z własnym strachem,
zwłaszcza, gdy utrudnia on lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

A E R O D R O M O F O B I A , C Z Y L I L Ę K P R Z E D L ATA N I E M

EKSPERCI ZGA DZA JĄ SIĘ,
ŻE NA J LEPSZ Y M SPOSOBEM
NA PR ZEZ W YCIĘŻEN IE FOBII
L ATA N I A J EST KON TROLOWA NA
EKSPOZ YCJA.
Ciekawe jest też to że, czynnikiem,
który sprawia, że ludzie się martwią,
jest właśnie to, co ma na celu ich ochronę: lotnicze procedury bezpieczeństwa.
Procedury antyterrorystyczne na lotniskach sprawiają, że niektórzy z nas myślą o przestępcach, którzy chcą w ysadzić samoloty, a filmy bezpieczeństwa
przed odlotem przypominają nam, że
zdarzają się w ypadki. Zasady bezpieczeństwa prezentowane przed startem są
obowiązkowym i bardzo ważnym punktem lotu. To właśnie dzięki nim mamy
czuć się spokojnie.
Na szczęście strach przed lataniem jest
uleczalny i nie brakuje sposobów radzenia
sobie z nim. Istnieją oczywiście „własne
metody”- niektórzy z nas słuchają muzy-
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ki lub piją alkohol. Inni przyjmują środki
nasenne lub stosują ćwiczenia oddechowe. Jeśli nasze osobiste strategie zawodzą, warto zastanowić się nad psychoterapią lub leczeniem farmakologicznym.
Najlepszy wynik przynosi na ogół zastosowanie obu metod leczenia.
Jedną z metod psychoterapii przy lękach jest tzw. odwrażliwianie. Ten sposób
leczenia polega na nauczeniu się zastępowania reakcji lękowej inną reakcją o neutralnym charakterze. To coś w rodzaju nauki relaksu z równoczesnym stwarzaniem
poczucia bezpieczeństwa. Innym sposobem jest psychoedukacja. Nauka o tym,
jak działają samoloty, jak to się dzieje, że
tak ciężkie obiekty metalowe mogą rzeczywiście wystartować i latać.
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Terapia indywidualna jest zawsze odpowiednio dostosowana do konkretnego przypadku lęku. Terapeuta
wraz z klientem wspólnie tworzą „mapę” lęku przed lataniem. Daje to możliwość zrozumienia przyczyn powstawania i utrzymywania się lęku oraz wskazówki jak postępować w przyszłości i redukować nieprzyjemne skutki.
Idąc za starym powiedzeniem „musisz stawić czoła
swoim lękom”, eksperci zgadzają się, że najlepszym sposobem na przezwyciężenie fobii latania jest kontrolowana ekspozycja. Polega ona na kontaktowaniu się z bodźcem, który wywołuje strach. Ekspozycja może odbywać
się w wirtualnej rzeczywistości, w której możemy doświadczyć różnych etapów lotu, nie odrywając się od ziemi. Najlepszą, ale i najdroższą formą ekspozycji jest odbycie krótkiego lotu z terapeutą, który towarzyszy nam
od samego początku. Odbywa się to oczywiście stopniowo - nikt nie każe osobie z fobią samolotową lecieć do
Nowego Jorku podczas pierwszej sesji terapeutycznej.
Psychoterapeuta uczy nas metod i technik redukowania lęku oraz o tym, jak możemy sobie radzić z katastroficznymi myślami i nieprzyjemnymi objawami strachu.
W leczeniu farmakologicznym specjaliści przepisują
zwykle łagodne środki uspokajające.

LECIMY Z POMOCĄ:
10 NAJLEPSZYCH WSKAZÓWEK, KTÓRE
POMOGĄ CI STAWIĆ CZOŁA LĘKOWI
PRZED LATANIEM.
1. Pamiętaj, że turbulencja jest nieprzyjemna, ale nie
jest niebezpieczna.
2. Naucz się kontrolować swój oddech. Kiedy
odczuwasz niepokój, wstrzymaj oddech, następnie
weź głęboki wdech, a następnie długi wydech.
Kontynuuj długie, głębokie oddychanie.
3. Połącz głęboki oddech ze skurczem mięśni.
Zaciskanie pośladków jest najskuteczniejsze,
ponieważ zastępuje inne sygnały nerwowe
poruszające się w górę i w dół rdzenia kręgowego.
4. Samoloty są zaprojektowane, aby być
w powietrzu. Piloci i personel pokładowy lubią
być w powietrzu, jest to bardzo normalne,
bezpieczne środowisko dla nich.
5. Zrozum, że to właśnie skrzydła umożliwiają latanie
samolotem, a nie silniki. Samolot lecący na wysokości
30 000 stóp może ślizgać się na odległość 100 mil,
nawet jeśli wszystkie silniki zawiodą.
6. Podziel długi lot na półgodzinne sekcje. Przygotuj
plan rzeczy do zrobienia.
7. Piloci przechodzą rygorystyczną procedurę selekcji
i są najlepiej wyszkolonymi oraz sprawdzonymi
specjalistami na świecie.
8. Samoloty komercyjne są niewiarygodnie dobrze
utrzymane. Są sprawdzane przed każdym lotem
przez pilotów i inżynierów. Rutynowa konserwacja
jest przeprowadzana w regularnych, określonych
odstępach czasu przez licencjonowanych inżynierów.
9. Kontrolerzy ruchu lotniczego to przeszkoleni
i licencjonowani profesjonaliści działający według
bardzo ścisłych zasad.
10. Wizualizuj siebie wychodzącego z samolotu
w ramiona bliskich lub w pięknym ciepłym klimacie
lub szykującego się na udane spotkanie biznesowe.
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Jednym z zaskakujących przykładów na poradzenie
sobie z lękiem przed lataniem jest historia amerykańskiego biznesmana, który przeżył słynne awaryjne lądowanie na rzece Hudson w 2009 r.
Po tym wydarzeniu Clay Presley nie wyobrażał sobie,
aby kiedykolwiek odbyć podróż samolotem.
Uznał, że jedynym sposobem na poradzenie sobie
z lękiem będzie… zostanie pilotem. Nie jest to oczywiście rozwiązanie dla wszystkich, ale być może ktoś podąży za jego przykładem.
Być może strach przed lataniem, jak wiele innych
strachów, ma po prostu wielkie oczy.
Jeśli czujemy, że sami nie damy sobie rady, idźmy
do specjalisty. To może być nasz pierwszy, piękny krok
w chmurach...
ENGLISH

AERODROMOPHOBIA, THE FEAR OF FLYING
One in ten people in the world suffers from fears and phobias. It
includes, for example, an extreme fear of travelling in an aircraft,
which affects a huge number of people.
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Many people consider flying to be a necessary evil, for
some it can even be torture. Some people are afraid of
flying because they have never travelled by plane. Some
are terrified of a possible plane crash; others can’t stand
being in an enclosed space with no way to escape. It may
also be a fear of losing control, or even the so-called fear
of fear. The fear may also result from factors that aren’t
directly related to flying, such as stress at work, marriage problems or a sick child at home.
David Bowie, a rock star, after a turbulent flight from
Cyprus at the beginning of the 70s, always opted for
ships and trains. Famous actress Kate Winslet reportedly doesn’t travel with her husband in the same plane to
ensure that they both won’t die in a plane crash and orphan their children.
According to the World Health Organisation, there
are about 1.25 million car accidents globally every year.
Therefore, travelling by car is about 100 times riskier
than flying. Our fear of flying is irrational, because people die in car accidents far more often than in plane crashes. It’s an unarguable fact.
Can you live with a fear of flying? Unless you’re not
a flight attendant, I suppose so… But there comes a time
when you have to face your own fear, especially when it
makes it harder or impossible to function normally.
What’s interesting, a factor that makes people worry
is the factor meant to ensure their safety: safety procedures. Anti-terrorist procedures at airports make some

of us think about criminals who want to blow the plane
up, while safety videos before take‑off remind us that
crashes really happen. Pre-flight safety briefing before
take‑off is a mandatory and very important point of the
flight. Its aim is to make us feel safe.
Fortunately, the fear of flying is treatable, and there
are many ways to cope with it. Of course, everyone has
their own tactics – some of us listen to music or drink alcohol. Others take sleeping pills or do breathing exercises.
When your personal strategies fail, consider psychotherapy or pharmacological treatment. In most cases, combining both these methods gives the best results.
One of psychotherapy methods in the case of fears is
the so-called desensitisation. It consists in learning to replace a fear reaction with a reaction of a neutral character.
It’s like learning to relax and developing a sense of safety
at the same time. Another method is psychoeducation. It
consists in learning how planes work, as well as how such
heavy metal objects may actually take off and fly.
An individual therapy is always tailored to a given
case of fear. The therapist and the client together create
‘a map’ of the fear of flying. It allows them to understand
the reasons for developing a fear and living with it as well
as to come up with coping strategies aimed at reducing
its unpleasant effects.
As the old saying goes, ‘you have to face your fears.’ Experts agree that the best way to beat the fear of
flying is controlled exposure. It consists in exposing
yourself to the anxiety source. This may take place
in a virtual reality, where you can experience various
stages of flight without actually taking off. The best
but also the most expensive option is to take a short
flight with a therapist accompanying you throughout
the flight. Of course, this is done gradually – nobody
expects a person with the phobia of flying to fly to New
York during the first therapy session. A therapist can
teach you methods and strategies of alleviating your
fear and coping with catastrophic thinking and unpleasant symptoms of fear. Pharmacological treatment
usually provides for mild sedatives.
One of the most surprising examples of comping with
the fear of flying is a story of an American businessman, who
survived the famous crash in the Hudson River in 2009.
After that day, Clay Presley couldn’t imagine travelling by plane again.
But he decided that the only way to beat his fear would
be… to become a pilot himself. This is not a solution for
everyone, but perhaps someone might follow his example.
Perhaps the fear of flying, like many other fears, makes cowards of us all.
If you feel you can’t handle it alone, visit a specialist.
This may be your first beautiful step in the clouds…
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IDZIE
ZIMA
IDZIE ZIMA. WRAZ Z NIĄ MRÓZ, OSŁONECZNIONE I ZAŚNIEŻONE ZBOCZA
GÓR, OBLODZONE RZEKI I JEZIORA. OSZRONIONE SZYBY SAMOCHODÓW,
ZIMNE AKUMULATORY CIERPIĄCE JAK MY WSTAJĄCY Z ŁÓŻK A. IDĄ
KURTKI PUCHOWE, CZAPKI, SZALE, GOLF Y ITD. ITP. ALE WRAZ Z ZIMĄ
NADCHODZĄ OWIANE NUTK Ą ROMANTYZMU ZIMOWE DYSCYPLINY SPORTU.

ta – bardziej jak okres przygotowawczy. Przyglądać się
będziemy skoczkom, Justynie Kowalczyk i łyżwiarzom
szybkim, którzy wreszcie mają swój obiekt w Polsce.
Niedawno uruchomiony kryty tor w Tomaszowie Mazowieckim jest ładny, funkcjonalny i szybki. Wreszcie powstało w naszym kraju coś nie tylko piłkarskiego.
Zaczynamy odliczanie do igrzysk w Pjongczangu. 102 konkurencje w 15 dyscyplinach, około 3000
sportowców. W pierwszych igrzyskach w Chamonix w 1924 roku rywalizowano w 16 konkurencjach
w 7 dyscyplinach. Zawodników i zawodniczek było
314. Ale wtedy nie nazwano nawet tych zmagań igrzyskami. To był Tydzień Sportów Zimowych. Wiele się
od tego czasu zmieniło. ■
ENGLISH

WINTER IS COMING
Winter is coming. Along with the icy weather, sunlit and
snowcapped mountain slopes, frozen rivers and lakes. Frosted
car windows, cold batteries suffering like us when we get out
of bed. Down jackets, winter hats, scarves, turtlenecks, etc. But
apart from all those things, winter also brings about a romantic
spirit of winter sports.

WOJCIECH
ZAWIOŁA
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki.
Wielbiciel twórczości z duszą.

N

ie sposób odmówić romantyzmu letnim aktywnościom fizycznym, ale zimą człowiek jest zmuszony w większym stopniu korzystać z sił natury,
co owego romantyzmu dodaje. Czeka nas kilka miesięcy upajania się herosami fruwającymi nad naszymi
głowami, supermenami ześlizgującymi się na deskach
po stromych zboczach gór i twardzielami gotowymi na
wszystko, by wbić gumę do bramki przeciwnika. Czyż
to nie ekscytujące?
Magiczny jest moment, w którym możemy zamienić
rower na narty, a trawę na lód. Więcej jest w tym jednak
oglądania niż czynnego uprawiania. Dyscypliny zimowe
są trudniejsze, bardziej wyczerpujące i wymagające specjalistycznego sprzętu. Skoki narciarskie uprawiają tylko zawodnicy, w hokeja grają nieliczni, biegających na
nartach jest znacznie mniej niż biegających w tradycyjny sposób, zaś łyżwiarstwo figurowe jest wyłącznie dla
wirtuozów. Ale może właśnie dla tej wirtuozerii lubimy
to oglądać i podziwiać. Łatwiej docenić, kiedy się tego
trudu posmakowało. Załóż wąskie narty i próbuj na nich
biec; usiądź na belce, na której siada Kamil Stoch; zjedź
z Kasprowego próbując pokonać trasę jak najszybciej;
obróć się na łyżwach wokół własnej osi; wreszcie kontroluj na lodzie jednocześnie swoje nogi, kij i krążek.
Rozpoczyna się sezon olimpijski. Trochę inaczej
obserwuje się w takim czasie zawody w Pucharze Świa-
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There’s something romantic about summer sports, but
in winter, man is more dependent on the nature, which
adds romance to it. Ahead of us, we have a few months
of watching heroes flying over our heads, supermen
snowboarding down steep mountain slopes, and tough
guys on ice, who’ll go to any lengths to score a goal.
Isn’t this exciting?
It’s magical when the bike is replaced with the skis
and the grass with the ice. But we would rather watch
winter sports than actually practise them. Winter disciplines are more difficult and more demanding, and
they require special equipment. Ski jumping is practised only by professionals, there aren’t many hockey
players, fewer people go ski running than jogging in
a traditional way, and ice skating is only for virtuosos. But maybe this virtuosity is what we like to watch
and admire. It’s easier to appreciate it when you’ve
tried it yourself. Put on narrow skis and try to run in
them; sit down on the gate like Kamil Stoch; ski down
Kasprowy Wierch, trying to make it as fast as possible;
turn around in ice skates; control your legs, a stick and
a puck at the same time while ice skating.
The Olympic season is about to start. At such a time,
the World Cup competitions are treated more like a preparatory period. We’ll follow our ski jumpers, Justyna
Kowalczyk and speed skaters, who finally have their
sports facilities in Poland. The recently opened indoor
speed skating rink in Tomaszów Mazowiecki is nice and
functional. Finally, something else than a football pitch
was built in Poland.
The countdown to the Olympics in Pyeongchang has
begun. 102 competitions in 15 disciplines, about 3000
participants. The first games in Chamonix in 1924 covered 16 competitions in 7 disciplines. There were 314
participants. But that event wasn’t even called ‘games’
then. It was referred to as ‘the International Winter
Sports Week’. A lot has changed since then. ■

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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SZEŚĆ NAJLEPSZYCH
PŁYT MIJAJĄCEGO ROKU
I JEDEN ŁOBUZ NA
ŁYSEJ POLANIE
ANI SIĘ CZŁOWIEK NIE OBEJRZAŁ JAK NASTAŁ LISTOPAD. BIEGANIE CORAZ
TRUDNIEJSZE, BO NIEŁATWO WYJŚĆ Z DOMU W DESZCZU Z PERSPEKTYWĄ
CHLAPANIA SIĘ PO KAŁUŻACH. NA CAŁE SZCZĘŚCIE MUZYKA POMAGA. A TO
BYŁ NAPRAWDĘ DOBRY ROK DLA MUZYKI. TYLE, ŻE KIEDY BIEGNIESZ, TO NIE
ZAWSZE SŁYSZYSZ WSZYSTKIE NIUANSE, BO TU JAKIEŚ DZWONY, TAM SYRENY,
KLAKSONY, HAŁAS MIASTA, ZAWSZE SIĘ COŚ PRZEDRZE PRZEZ SŁUCHAWKI.
TEST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla

GRZEGORZ
KAPLA
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.

- Bo

dobrej muzyki trzeba posłuchać na najlepszym sprzęcie – powiedział Mariusz.
Gadaliśmy w Kraken Rum Bar o muzyce i o sporcie.
- Dobry sprzęt pozwoli ci naprawdę wyłapać wszystko, co artyści, których lubisz, chcieli opowiedzieć.
- No tak, ale jaki sprzęt? Te słuchawki
od mp4?
- Nie, ale gdybyś użył na przykład B&O Play,
to usłyszysz wszystko. Moim zdaniem to najwyższa półka.
- No ale jak się do niego dobrać?
Od lat, odkąd wyemigrowałem ze Świnoujścia, nie miałem miejsca na sprzęt z najwyższej półki. Gdybym ustawił taki w domu,
w którym teraz mieszkam, miałbym na karku Konserwatora Zabytków i pewnie jakiegoś

inspektora ochrony światowego dziedzictwa
ludzkości UNESCO. Lubię słuchawki, ale nawet najlepsze nie dają tego efektu, co prawdziwe nagłośnienie. I rozmarzyłem się, że
wkładam do odtwarzacza „Human Comedy”,
albo najnowszy Echobelly...
- Wiesz co, Ford zaczyna montować sprzęt
B&O w najnowszych modelach. Powinieneś
spróbować, jak to smakuje w aucie.
Trzeba korzystać z rad mądrych ludzi.
Odkurzyłem swoje kontakty z czasów, gdy
testowałem samochody i odstawiłem Steffi
do bezpiecznej przystani. Łypała na mnie
spod oka. Nie jest dobrze porzucać zazdrosny kabriolet dla jakiejś nieznajomej flary, ale
powiedziałem jej, żeby nie kręciła nosem, bo
jak aktor jest do grania, dziennikarz jest od
pisania. Wsiada, jedzie i pisze.
Ale w głębi serca pomyślałem, że ten Ford,
nowiutka Fiesta, dwa tysiące przebiegu, jest
taki trochę babski. Przez ten kolor jakiego
nie umiem nawet nazwać, ale dziewczyny
twierdzą, że ma to jakiś związek z perłową
ekstazą. Ufff.
Nie da się powiedzieć za wiele o nowym
samochodzie, jeśli pokręcicie się razem dookoła centrum i zaparkujecie w jakiejś galerii
handlowej. Zresztą parkowanie jest mocną
stroną Fiesty. Doskonałe kamery, wrażliwe
czujniki, duży promień skrętu, z każdej kabały, przodem, czy tyłem, wyjeżdża bez problemu. Tyle że samochód jest przecież od
tego, żeby przynosić radość, a nie od tego,
żeby stać na parkingach. Jeśli mieliśmy się
poznać, to trzeba pojechać w podróż. Prognozy były doskonałe. Mróz i słońce. Świetna pogoda na Tatry.

TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIES

J E Ś L I W Y Ł ĄC Z YĆ T RY B „ EKO”,
P O T R A F I BEZ K Ł OP O T ÓW W Y PR Z EDZ IĆ
C I ĘŻ A RÓW K I NA WĄ S K IC H
S ER PE N T Y NAC H P OD ŁYSĄ P OL A NĄ .
Okazało się, że ten niewielki samochód
potrafi nieźle zaszaleć i jeśli tylko wyłączyć
mu ten okropny, supertrendy, mainstreamowy tryb „eko”, wyrywa spod świateł
lepiej niż niejedna wielka kolubryna. To
znaczy, że stosunek mocy do masy Fiesta
dobrany ma idealnie.
Jest wtedy prawdziwym łobuziakiem.
Trzeba jednak powiedzieć, że przy agresywnej jeździe, paliwa ubywa w tempie 7 litrów na sto. Co przy małej pojemności jest
dosyć znaczącym rezultatem. Ale to już nie
ta Fiesta co dawniej. Wnętrze jest przestronne, podłokietniki idealnie pod ręką, tak jak
w samochodach klasy premium, sterowanie
intuicyjne i termin ten odnosi się nie tylko do włączników świateł czy klimatyzacji
(zresztą o światłach nie trzeba wcale pamiętać, bo samochód sam myśli o wszystkim),
ale także do zarządzania multimediami czy
panelem nawigacyjnym.
Z łatwością rozpędza się do 170 km/h,
a dalej nie, bo przecież co weekend jest jakaś policyjna akcja polowań na jadących
i na powracających.
Fiesta ma też tę wyjątkową zaletę, że
kiedy nagle samochód jadący przed tobą
w mieście wykona awaryjne hamowanie,

to Fiesta natychmiast zatrzymuje się sama
włączając na tablicy rozdzielczej czerwony
komunikat o uruchomieniu systemu zapobiegania wypadkom.
Uff!
Byłem kiedyś na torze w Lomell i nie potrafiłem uruchomić tego systemu w warunkach loboratoryjnych, a tu proszę, w Alejach w centrum Krakowa. Ty stara krowo
w swoim wielkim SUV-ie, jeśli nie potrafisz,
cholera, jeździć, to w domu siedź! A to pan
znany aktor, to ja bardzo przepraszam. No
co trąbicie, barany, co trąbicie, autograf
biorę, cholera jasna, utrapienie z tymi ludźmi. Tak, niech pan napisze, że na pamiątkę
dnia, kiedy spojlery naszych aut o mały włos
nie doznały trwałych odkształceń.
Jeśli wyłączyć tryb „eko”, potrafi bez kłopotów wyprzedzić ciężarówki na wąskich
serpentynach pod Łysą Polaną.
Przeszklony dach, pozwala wpuścić do
kabiny tyle samo słońca, co wpuściłby kabriolet, ale zatrzymuje deszcz, wiatr i wszystkie niepotrzebne dźwięki. A to jest kluczowe
zagadnienie w charakterystyce nowej Fiesty.
Bo przede wszystkim jest to samochód do
słuchania muzyki. Mariaż Forda i B&O PLAY,
producenta sprzętu nagłośnieniowego, który

S Z E Ś Ć N A J L E P S Z Y C H P ŁY T M I JA JĄ C E G O R O K U I J E D E N Ł O B U Z . . .

w ciągu ostatnich sezonów z powodzeniem zawojował rynek, daje potężny efekt. Basy chodzą do samego spodu,
czujesz je w lędźwiach, a jak dasz mu popalić, to nawet
w płucach. Uderzenie w żołądek jest takie, jak przy skoku
na bungie. Wysokie tony potrafią skruszyć nawet implanty zębowe, balans jest idealny, wytłumienie pojazdu na
wysokim poziomie, choć to przecież nie jest tuningowany, ale fabryczny model! Przy 170 jest wciąż dobrze, mój
kabriolet przy takiej prędkości łopoce jak modlitewna
chorągiewka nad mroźnym Tybetem.
Cały sekret w tym, jaką muzykę dobrać na długą podróż. Wybrałem moje ulubione albumy. Najlepsze płyty
2017 roku. Wciąż nie wiem, w jakiej kolejności ustawić je
na podium: depresyjną, gęstą i piękną płytę The National, energetyczny LCD Sound System, antyklerykalny
Father John Misty, refleksyjny Roger Waters, zadziwiający, epicki Eloy, czy doskonały Echobelly? Nie umiem się
zdecydować. Muszę trochę pojeździć z ta muzyką.
The National śpiewa „urodziłem się po to, żeby być
z tobą”. Kiedy wróciłem do Warszawy, sądziłem, że mogłoby się nam udać. Zakręcony, milczący słuchałem jak

mówisz „pewnego dnia, będę miała wszystko, czego pragnę”. A Nowy Jork znów się postarzał. Zmienia skórę jak
dziesięć lat temu. Gdybyś włożyła w to serce, zatrzymałabyś mnie w jednej chwili, a teraz umieram z samotności”… I jak nie polubić auta, które rozumie cię do samego
spodu? Za szybą olbrzymie słońce. Dopiero co wzeszło
po słowackiej stronie Tatr. Kiedyś miałem w Osturni
zbudować dom. Przerzucam płytę. „Are You feeling depressed?” pyta Father John Misty. ■
ENGLISH

SIX BEST ALBUMS OF THIS PAST YEAR PLUS ONE
SCAMP ON ŁYSA POLANA
Before we knew it, November settled in for good. It’s getting
harder and harder to jog, since it’s a dread to go out in the
rain and wade through muddy puddles. Fortunately, music
helps. And this was a really good year for music. But when
you’re running, you don’t always hear all nuances because
of bells ringing, sirens, horns, and the sounds of the city; the
headphones won’t cancel all noise around.
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‘If you want to listen to good music, you
should use the best equipment,’ Mariusz said.
We were sitting in Kraken Rum Bar and
talking about music and sport.
‘Good equipment will allow you to spot everything the artists wanted to convey.’
‘Fine, but what kind of equipment? These
mp4 headphones?’
‘No, but if you used, for example, B&O Play,
you would hear everything. In my view, it’s
the top of the line.’
‘But how to get it?’
For years, since I left Świnoujście, I haven’t had room for the top-of-the-line equipment. If I put it in my current house, I would
be pestered by the art restorer and another
inspector of UNESCO world heritage protection. I like headphones, but even the best
ones can’t hold a candle to the real sound
system. And I began to dream of playing ‘Human Comedy’ or the latest Echobelly…
‘You know what, Ford has started to fit
its latest models with B&O equipment. You
should try it out in a car.’
I took the advice. I dug up my contacts
from the time when I tested cars and left
Steffi in a safe haven. She glared at me. It’s
not a good idea to abandon a jealous convertible for an unknown flare, but I told her
not to get cross with me, because like actors
play, so it is with journalists, we write. Step
in, drive, and write.
But I thought to myself that this Ford, this
brand new Fiesta, with a two thousand mileage, is a bit girly. It’s because of its colour,
which I can’t even name, but girls claim it’s
something like a pearl ecstasy. Phew.

You can’t tell a lot about a new car when
you use it to drive around the city centre
and park in a department store. By the way,
parking is one of Fiesta’s strengths. Brilliant
cameras, sensitive sensors, a large steering
angle, this vehicle gets off every predicament
unharmed, going forward or backward. But
the purpose of car is to make you happy rather than be parked all the time. If we’re to get
to know each other, we should go on a trip.
Weather forecasts were very good. Cold and
sunny. A perfect weather for the Tatras.
It turned out that this little car can go wild
and if you turn off this terrible, super trendy,
mainstream ‘eco’ mode, it surges ahead faster than many giants. It means that the ratio of
power to weight is perfect in Fiesta.
It’s a true scamp then.
But I admit that with aggressive driving,
fuel is consumed in the amount of 7 l/100 km,
which is a considerable figure given the small
fuel tank capacity. But it’s not the old Fiesta
anymore. The interior is spacious, armrests
are perfectly set, just like in premium vehicles;
the car features intuitive steering, and this
doesn’t only concern headlights or air-con
(by the way, you don’t have to think about the
lights, because the vehicle does it all), but also
multi-media control and the navigation panel.
It easily reaches the speed of up to 170
km/h, but no more, as the cops hunt for
speeding drivers every weekend.
Another advantage of Fiesta is its emergency brake assist – when a car ahead of you
suddenly brakes, Fiesta will instantly stop,
and a red control light informing of activating
the assist system will be displayed.

Phew!
Once, I couldn’t activate this system in
laboratory conditions on a track in Lomell,
and I managed to do it here, on Aleje, in
the centre of Cracow. Hey you, old cow in
a huge SUV, if you can’t drive, stay the fuck
home! Oh, you’re a famous actor, please accept my apologies. What are you honking
at, morons? Go to hell! I’m getting an autograph here. People are such a menace. Yes,
please write that it’s a memento of the day
when spoilers of our cars almost got permanently deformed.
When you turn the ‘eco’ mode off, Fiesta
easily overtakes lorries on narrow, twisted
roads near Łysa Polana.
Sunlight pours into the cabin through
the glass sunroof; it’s just like in a convertible, but the roof protects you from the rain,
the wind and all unwanted noise. And that’s
the key feature of the new Fiesta. Because
this car is primarily designed for listening to
music. The marriage of Ford and B&O PLAY,
a sound equipment manufacturer, which
conquered the marked within the last few
seasons, has produced a smashing effect.
Basses come from the bottom of the vehicle; you feel it in your loins, and if you turn
it up, it goes to your lungs. It hits your stomach like a bungee jump. High sounds may
even crush dental implants, the balance is
perfect, noise cancelling works perfectly
fine even though it’s a factory-made vehicle,
not a tuned one. It’s still fine at 170; at such
speed, my convertible sways to and fro like
a flag over freezing Tibet.
The secret lies in choosing good music
for a long journey. I picked my favourite albums. The best albums of 2017. I’m still not
sure about the podium: a depressive, dense
and beautiful album of The National, an
energetic LCD Sound System, anticlerical
Father John Misty, a musing Roger Waters,
a surprising, epic Eloy or a perfect Echobelly? I can’t decide. I must drive with this
music for a bit.
The National sings ‘I was born to beg for
you. Later than year in the back of the Warsaw, I thought you and I might be okay. Spinning and quiet, you leaned in against me,
said, “I'm gonna have it all someday.” New
York is older and changing its skin again. It
dies every ten years
and then it begins again. If your heart
was in it, I’d stay a minute… I'm dying to be
taken apart.’ How not to love a car which understands your innermost thoughts? I can
see the huge sun behind the window. It has
just risen on the Slovakian side of the Tatras. I wanted to build a house in Osturnia
once. I change the album. ‘Are you feeling
depressed?’ asks Father John Misty. ■
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ŻARTOWAĆ
TRZEBA UMIEĆ
„JEŚLI CHCESZ KIEDYŚ ZOSTAĆ RODZICEM, WEŹ PRZYKŁAD Z KRÓLIKÓW.
WIEM, CO MÓWIĘ - OJCIEC MIAŁ NAS 63”.

Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Co z osobami
niepłodnymi, mającymi problem z zajściem w ciążę?
Strach pomyśleć, kogo ministerstwo postawiłoby za
dobry przykład do naśladowania. Chyba, że to zawoalowana forma pokazania im środkowego palca. Jeśli
taki miał być podprogowy przekaz, to też chybiony.
Środkowy palec już dawno im pokazano, odcinając
osoby walczące z niepłodnością od rządowego programu finansowania in vitro. ■

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ENGLISH

W

taki sposób Ministerstwo Zdrowia zachęca
Polaków do prokreacji. Kampania nie jest tania. Wydano na nią ponad 3 miliony złotych.
Nie muszę dodawać, że wielu specjalistów miażdży ją, bo
to trywializowanie sprawy i obrażanie Polaków, szczególnie rodzin wielodzietnych. Twórcy filmiku bronią się
i podkreślają, że o ważnych sprawach nie trzeba mówić
poważnie. Pewnie, że nie, ale jeśli nie umiesz żartować,
to po prostu tego nie rób!
Spot na pewno do śmiesznych nie należy. Patrząc
na białego królika w czerwonych okularach przeciwsłonecznych, namawiającego nas do tego, by porzucić
"niepotrzebne stresy" i zająć się prokreacją, trudno
uciec od skojarzeń, że króliki akurat „w tych sprawach”
są bezmyślne. Kierują się instynktem, a nie zdrowym
rozsądkiem i odpowiedzialnością, której wymaga
się od nas. Czy nie obraża Was, że za publiczne pieniądze Polki porównuje się do samic rozpłodowych,
a Polaków do samców reproduktorów? A co ze słowami
papieża Franciszka, który mówił, że katolik to nie królik, nie musi mieć dużo dzieci. Być może przywołał to
porównanie, bo miał doświadczenie z wyśmiewaniem
rodzin wielodzietnych.
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ONE MUST KNOW HOW TO JOKE
‘If you want to become a parent, follow the example of
rabbits. I know what I’m saying – there were 63 of us.’

That’s how the Ministry of Health encourages Poles
to procreate. The campaign isn’t cheap. It cost over
PLN 3 million. Not to mention that it comes under
heavy criticism of a number of experts, who claim
that it’s trivial and offensive, especially for large families. The authors of the spot defend themselves and
say that serious matters may be presented lightly,
too. Sure, but if you can’t joke, don’t do it!
The spot is far from funny. When you look at the
white rabbit in red sunglasses, encouraging us to get
rid of ‘silly stress’ and get down to procreation, you
can’t help but think that in these matters, rabbits are
totally harebrained. They follow their instincts, not
common sense or responsibility, which is required
of us. Don’t you feel offended that for public money
Polish people are compared to breeding males and females? What about Pope Francis’ words that Catholics
do not have to breed ‘like rabbits’ and have many children. Perhaps he made this comparison, because he
knew how large families are scorned and derided.
The question arises, what about infertile people
having trouble getting pregnant? I shudder to think
what figure the Ministry might use as an example.
Well, perhaps it’s a veiled attempt to flip them off. If
that was a subliminal message, it was off-the-mark,
too. They were flipped off a long time ago when the
government cut off funding for in vitro programmes
for people struggling with infertility. ■

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

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,
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi
marnować czasu i brzydzi się plotami.
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Z OJCA
NA SY NA
MYŚLĄC „JAPONIA”, MÓWIMY „SUSHI”, CHOCIAŻ TO DŁUGOWIECZNOŚĆ STANOWI JAPOŃSKĄ
SPECJALNOŚĆ. POTWIERDZENIE? NIE TRZEBA GO DALEKO SZUKAĆ. JEST NIM KAŻDY PRZEDMIOT
CODZIENNEGO UŻYTKU, KTÓRY POSIADA JAPOŃSKI RODOWÓD. NA PIERWSZY PLAN WYSUWA SIĘ
MOTORYZACJA, CHOCIAŻ ZEGARKI ORIENT STANOWIĄ NIE MNIEJSZY POWÓD DO DUMY. OD LAT
PRZECHODZĄ Z POKOLENIA NA POKOLENIE. SEKRET? JAPOŃSKI MECHANIZM. ALE NIE TYLKO.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Z OJCA NA SYNA

nąć również modelu z 1967 roku – Fineness
– charakteryzującego się niezwykle cienką
konstrukcją (3,9 mm) i będącego tym samym
jednym z najcieńszych dostępnych wówczas
czasomierzy na rynku. Na reakcję światowego rynku nie trzeba było długo czekać – zegarki szybko znalazły całe rzesze nabywców.
Od tamtej pory minęły dziesiątki lat. Rozpędzony postęp wymusił na świecie wiele
zmian. A mimo to siła tradycji w przypadku
marki okazała się silniejsza. Dlatego Orient
wciąż pozostaje japońską manufakturą.
Oznacza to, że każdy, nawet najmniejszy element mechanizmu jest produkowany w jego
zakładach. Nie o samodzielność tu jednak
chodzi, a o możliwość sprawowania całkowitej kontroli na każdym etapie produkcji.
Decydując się zatem na zakup zegarka sygnowanego marką Orient, otrzymujemy nie
tylko długą tradycję, ale przede wszystkim
trwałość – główny budulec tych zegarków.
Kto jednak myśli, że to produkty zarezerwowane wyłącznie dla miłośników japońskich
technologii, ten jest w błędzie. Wyprowadzić
z niego ma najnowsza kolekcja Orient Classic Automatic. Zgodnie ze słowami znanej
francuskiej projektantki mody Coco Chanel,
„moda przemija, styl pozostaje”, najnowsza

linia stanowi połączenie precyzyjnego mechanizmu z eleganckim, ponadczasowym
stylem. To w świecie zegarków najbardziej
ceniona kompozycja. A zatem, jak elegancko, to tylko ze skórzanym paskiem. Ten,
w przypadku Orient Classic Automatic, nosi
w sobie odrobinę nonszalancji. Jest nią faktura pancerza krokodyla, która przełamuje
stonowaną elegancję, nawiązującą do lat 50.
XX wieku – równie skutecznie, co czerwona
podeszwa w butach Christiana Louboutina.
Cienka i dyskretna koperta nie odwraca uwagi. Zarówno w przypadku modeli RA-AG000,
jak również RA-AP000 możemy wybierać pomiędzy trzema odcieniami koperty. Tarcze
modeli należących do linii Classic Automatic,
duże i czytelne, dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych. Delikatnie wypukłe, przywodzą na myśl czasy zegarmistrzostwa z połowy ubiegłego wieku.
Diabeł tkwi w szczegółach, którymi różnią się poszczególne modele. To widoczny balans, dolny sekundnik oraz arabskie
oznaczenia poszczególnych godzin. Szklany dekiel pozwala obserwować pracę tego,
co w zegarku najcenniejsze – mechanizmu,
nazywanego również sercem. Ten zastosowany w zegarkach Orient jest automatyczny,

DE C Y DUJĄC S I Ę Z AT E M NA Z A K U P
Z E GA R K A S YGNOWA N E G O M A R K Ą
OR I E N T, O T R Z Y M UJ E M Y N I E T Y L KO
D ŁUGĄ T R A DYC J Ę, A L E PR Z EDE
WS Z YS T K I M T RWA Ł O Ś Ć – G Ł ÓW N Y
BU DU L E C T YC H Z E GA R KÓW.
NR: RA-AG0003S10B

W

szystko zaczęło się w 1950 roku. To
właśnie wtedy świat ujrzały pierwsze zegarki Orient. Marka od początku miała jednak bardzo wysokie ambicje.
Pomiar czasu? Owszem, ale w sposób, który
przejdzie do historii. Takim z pewnością jest
m.in. zegarek King Diver 1000, który potrafił
wytrzymać ciśnienie statyczne, występujące
na głębokości 1000 metrów. Nie sposób pomiNR: RA-AP0003S10B
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DZ IŚ, ZA SPR AWĄ M A R K I
OR I E N T, AU T OM AT YCZ N E
M ECH A N I Z M Y PR Z EŻ Y WA JĄ
DRUGĄ M Ł ODO ŚĆ.
z dodatkową możliwością ręcznego naciągu. Zegarek z duszą – mawiało się przed laty,
zanim świat zdominowały mechanizmy
kwarcowe. Dziś, za sprawą marki Orient, automatyczne mechanizmy przeżywają drugą
młodość. To ucieleśnienie prestiżu i dobrego smaku. Całość stanowi wysmakowany
dodatek do eleganckiej męskiej garderoby.
Dobra wiadomość jest taka, że marka nie
zamierza zmieniać obranego kursu i procedura produkcji nieśmiertelnych zegarków
będzie konsekwentnie przekazywana przyszłym pokoleniom. Jak mawiał Gucci, „jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”.
ENGLISH

FATHER TO SON

tion, you get durability – the main feature of
these watches. But if you think that Orient
watches are reserved for buffs of Japanese
technologies, you’re terribly wrong. The
latest collection Orient Classic Automatic proves otherwise. Following the words
of famous French fashion designer Coco
Chanel, ‘Fashion fades, style remains the
same,’ the latest series is a combination of
a precise movement and an elegant, classic
style. And that’s the most desirable watch
composition. If you go smart, opt for a leather strap, marked by a touch of nonchalance
in Orient Classic Automatic. Its texture of
crocodile crust counterbalances the toned
down elegance referring to the 1950s, just
like Christian Louboutin’s red soles. The
thin and discreet case doesn’t divert atten-

When you think of ‘Japan’, you think of ‘sushi’
even though a true Japanese specialty is
longevity. Evidence? You don’t need to look far.
Every object of everyday use originating from
Japan proves the point. The automotive industry
comes to the fore, but Orient watches are an
equal pride and joy. They’ve been handed down
from generation to generation for years. What’s
the secret? A Japanese movement. But there’s
more to it than that.

ZAPRASZAMY NA
www.poljot.com.pl - stronę
oficjalnego dystrybutora marki.

tion. In RA-AG000 and RA-AP000 models,
we can choose among three case colour
options. Classic Automatic models feature
a large and easy to read face, available in
four colour options. Its slight protrusion refers to watchmaking trends in the second
half of the 20th century.
The devil is in the detail. Individual models differ from each other in terms of a visible balance wheel, the second hand, and
Arabic numeral hour markers. Through
the glass cover, you can see the most precious part of the watch – its movement, also
called the heart. Orient watches feature an
automatic movement with an additional option of manual winding. It used to be called
‘a watch with a soul’ before the world was
dominated by quartz movements. Today,
thanks to the Orient brand, the automatic movement is back in the game. It’s all
prestige and good taste. An Orient watch is
a classy accessory every stylish man needs.
Good news is that the brand intends to keep
its course and continue to hand down the
procedure of producing these immortal
watches to future generations. Like Gucci said, ‘Quality is remembered long after
the price is forgotten.’

NR: RA-AP0002S10B

It all began in 1950, when the first Orient
watches were produced. The brand was
highly ambitious from the very beginning.
Measuring time? Yes, but in a way that will
go down in history. Like King Diver 1000,
featuring 1000 m of water resistance or
1967 Fineness characterised by an incredible thinness (3.9 mm), which made it one
the thinnest wrist watches available on the
market at that time. It wasn’t long before the
brand broke into the market and won widespread popularity.
It’s been dozens of years since that time.
The fast technological development brought
about many changes, but the brand’s tradition proved more powerful and survived.
Orient has remained a Japanese manufacture. This means that every tiny part of the
movement is produced in its own plants. It’s
not about independence, but a possibility of
controlling every stage of production. When
you buy a watch with the Orient brand’s signature, apart from a long-established tradi-
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SHADES OF A WOMAN

SH A DE S

A
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WOM A N

FOTOGRAF: Patrycja Koczur
patrycjakoczur.myportfolio.com
MODELKA: Dominika | MORE models
MAKE UP / WŁOSY / STYLIZACJA:

Dominika Giermańska
fb.com/GiermanskaArtist
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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
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Z L O T- EM Z E SZ CZ E C I NA

D O SI NGA PU RU

GDZIE LEŻY SZCZECIN? W EUROPIE. A ILE OSÓB LATA MIEDZY EUROPĄ
A SINGAPUREM? AŻ 3 MLN PASAŻERÓW ROCZNIE! OD 15 MAJA 2018 ROKU
LINIAMI LOT POLISH AIRLINES RUSZA POŁĄCZENIE ZE SZCZECINA PRZEZ
WARSZAWĘ DO KRAINY SMOKÓW.
zdjęce: mat. prasowe LOT

Po

Seulu, Tokio i Pekinie
LOT otwiera czwartą

dalekodystansową trasę
do Azji. Od maja w każdy wtorek,
czwartek oraz sobotę, a od lipca
również w poniedziałki, samoloty
będą startowały ze Szczecina o 21:05,
natomiast z Singapuru o 00:05, by
o 08:25 czasu lokalnego wylądować
w stolicy Pomorza Zachodniego.
– Dotrzymujemy słowa, uruchamiając
nowe połączenie do Azji PołudniowoWschodniej – mekki wielu turystów,
ale i jednego z najbardziej rozwiniętych ośrodków biznesowych świata.
Singapur jest bramą dla dalszych
podróży wgłąb Azji, a nawet do Australii
i Oceanii. Jesteśmy pewni, że uruchomienie nowego połączenia LOT-u stwarza doskonałą okazję dla pasażerów
z Europy Środkowo-Wschodniej i nie
tylko, by odwiedzić Singapur i przekonać się o licznych zaletach tego
egzotycznego i świetnie rozwiniętego
kraju – powiedział Rafał Milczarski,
prezes LOT-u. – Jesteśmy przekonani,
że to nowe połączenie przypadnie do
gustu pasażerom. Za sprawą dogodnego

rozkładu i nowoczesnych Dreamlinerów
jest to najwygodniejsza oferta z Europy
Środkowej do Singapuru.
Wejdź na stronę LOT.com i sprawdź
jak szybko i wygodnie możesz rozpocząć
podróż z naszego lotniska do metropolii
Dalekiego Wschodu!
IN ENGLISH

FROM SZCZECIN TO SINGAPORE
WITH LOT
Where is Szczecin? In Europe. And
how many people fly from Europe
to Singapore? As many as 3 million
passengers a year! From 15 May 2018,
LOT Polish Airlines launches flights from
Szczecin via Warsaw to the land of
dragons.
After Seoul, Tokyo, and Beijing, LOT
launches the fourth long‑distance
route to Asia. From May, every Tuesday,
Thursday and Saturday, and from July
also on Monday, planes will depart from
Szczecin at 21:05, while from Singapore
at 00:05 to arrive in the capital of
Western Pomerania at 08:25 local time.

Więcej na anywhere.pl

‘We keep our word and launch
a new route to Southeast Asia –
a mecca of many tourists, but also one
of the most developed business centres in the world. Singapore is a gateway for further trips in Asia, and even
to Australia and Oceania. We are sure
that the launch of a new LOT route is
a perfect opportunity for Central and
Eastern Europe passengers and others to visit Singapore and enjoy this
exotic and highly developed country,’
said Rafał Milczarski, the CEO of LOT.
‘We hope that passengers will like this
new route. A convenient flight schedule and modern Dreamliners make
it the most convenient offer from
Central Europe to Singapore.’
Visit LOT.com and check out easy and
comfortable flights from our airport to
the metropolis of the Far East.
SZCZECIN – SINGAPUR
21:05 -22:10

Warszawa

23:00 - 17:15

SINGAPUR - SZCZECIN
00:05 - 06:15

Warszawa

07:15 - 08:25

Merry Christmas

Wesołych Świąt
Frohe Weihnachten

Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę,
pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów!
Zespół Portu Lotniczego
Szczecin-Goleniów

Thanking you very much for your cooperation,
we would like to wish you
a merry Christmas
full of love and warmth,
as well as every success in the oncoming year 2018!
The Team of
Szczecin-Goleniów Airport

Wir sind Ihnen für unsere bisherige und zukunftige
Zusammenarbeit sehr dankbar und wir möchten
Ihnen frohe Weihnachten in
Begleitung von der Familie und
guten Rutsch ins Neujahr wünschen!
Flughafen-Team
Szczecin Goleniów
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TURCJA?

WYBÓR NALEŻY
DO CIEBIE!

KOJARZONA CHYBA NAJBARDZIEJ Z RIWIERĄ – I SŁUSZNIE.
WŁAŚNIE TAM MOŻNA ODNALEŹĆ NAJPIĘKNIEJSZE
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE PLAŻE, UROKLIWE ZATOCZKI,
ROŚLINNOŚĆ I KRAJOBRAZY, KTÓRE IDEALNIE KOMPONUJĄ SIĘ
ZE ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI.
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

J

ednym z głównych punktów na turystycznej mapie Turcji jest nadmorska
Antalya. To położone na Riwierze
Tureckiej miasto to coraz bardziej popularny kurort i licząca ponad milion mieszkańców metropolia, a więc jedno jest
pewne – atrakcji tu nie zabraknie, a każdy
znajdzie coś dla siebie. Szczególnie, że
niektórzy przyznają Antalyi tytuł najpiękniejszego miejsca na Ziemi.

Centrum miasta kryje w sobie urokliwą, zabytkową dzielnicę. To właśnie
tam znajdziemy symbol miasta – XIIIwieczny Żłobiony Minaret, meczet Ulu
Camii czy Mevlevihane – dom derwiszy
z XV wieku, w którym dziś znajduje się
Galeria Sztuk Pięknych. Warta uwagi
jest także wieża zegarowa przy meczecie
Tekeli Mehmet Pasa. Nieco dalej znajduje
się ciekawa dzielnica, w której obejrzeć

można odrestaurowane domy osmańskie. W porcie na turystów czeka zabytkowa latarnia morska, służąca niegdyś
jako budowla obronna. Idąc w kierunku
głównej ulicy miasta dojdziemy do Kesik
Minare. Są to ruiny XII-wiecznej bazyliki
bizantyjskiej, zmienionej z czasem w meczet. Zmiana ta nie trwała jednak długo –
elementy religii islamskiej wybudowane
zostały z drewna i spłonęły w pożarze,
podczas gdy gmach starej bazyliki
pozostał niemal nienaruszony. Niedaleko
stąd znajduje się jeden z najciekawszych
zabytków Antalyi, łuk triumfalny z II
wieku – Brama Hardiana.
Najwięcej turystów z Polski przybywa
jednak do Alanyi. Wszystko za sprawą
jej bogatej infrastruktury turystycznej:
licznym hotelom, restauracjom oraz
miejscom rozrywki. Oczywiście to nie
wszystko, co oferuje nam miasto. To, co
przyciąga tu wzrok to oszałamiająca

przyroda. Będąc w okolicach nie można
ominąć jaskiń lądowych, w tym tej, której wejście prowadzi od popularnej plaży
Kleopatry – jaskini Kapiącego Kamienia.
Urzekające są jaskinie Piracka,
Fosforyzująca czy jaskinia Zakochanych.
Każda z nich położona jest na pokrytych
drzewami zboczach, z których spływają
liczne wodospady – widoki zapierające
dech w piersiach! Można do nich dotrzeć
jedynie od strony morza, korzystając
z zorganizowanej wycieczki lokalnej
lub wynajętej łodzi. Na uwagę zasługuje
również kilka ciekawych meczetów
i seldżucka stocznia – jedyny tego typu
zabytek całej Turcji.
Zdecydowanie godna polecenia jest
również górująca nad miastem wybudowana na cyplu twierdza, której historia
sięga czasów hellenistycznych. W obrębie tego zabytkowego miejsca znajdziemy m.in. meczet, bizantyjską kaplicę
oraz jeden z symboli miasta – Czerwoną
Wieżę. Uwaga – na zwiedzanie tego

muzeum na świeżym powietrzu należy
poświęcić nawet cały dzień i mnóstwo
energii, ale naprawdę warto!
Niejeden z nas słyszał o Kapadocji,
gdzie krajobraz jest iście księżycowy.
Budynki zbudowane są w formach skalnych, w tufie – porowatej skale. Będąc
w tym miejscu warto zwrócić swoje
kroki do podziemnego miasta Saratli
i zwiedzić muzeum w Konya.
Kolejnym miejscem, które obowiązkowo trzeba zobaczyć przy okazji pobytu
w Turcji jest Side – małe, bardzo stare
miasteczko, powstałe ponad 2,6 tys. lat
temu. Znane jest przede wszystkim
z pozostałości starego miasta znajdującego się na malowniczym półwyspie.
Side nadal może pochwalić się m.in.
grecko-rzymskim amfiteatrem z II
wieku. Spacerując wśród ruin podziwiać
można pozostałości po zabudowaniach
agory, w której centrum znajdowała się
okrągła świątynia poświęcona Tyche –
bogini fortuny i przypadku. Na krańcu
półwyspu, nad samym morzem leży
jeden z najważniejszych zabytków Side
– świątynia Apolla z II wieku, a obok niej
mniejsza świątynia Artemidy, po której
pozostały już jedynie fundamenty. Nieco
dalej znajdziemy pozostałości łaźni
rzymskich oraz ruiny ozdobionych niegdyś marmurem, posągami i reliefami.
We wschodniej części miasta zobaczyć
można pozostałości bazyliki z V wieku.
Zabytkowe Side to również idealne
miejsce dla sympatyków błogiego
plażowego lenistwa. Międzynarodowy
Festiwal Kultury i Sztuki w Side to
plenerowe koncerty, spektakle, pokazy
rozmaitych tańców. A wszystko to
właśnie w amfiteatrze.
Koniecznie trzeba znaleźć trochę
czasu, by poznać Turcję od jej przyrodniczej strony. Do największych atrakcji
tego typu należy niewątpliwie wodospad
Kursunlu, położony na terenie parku
narodowego, około 13 kilometrów na północny-wschód od Antalyi. Woda dwoma
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stopniami spływa po pokrytych dziką
roślinnością skałach, po drodze rozdzielając się na kilkanaście strumieni. Jest to
miejsce dość licznie odwiedzane przez
turystów i miejscowych, chcących uciec
na chwilę od miejskiego zgiełku i letniego
upału. Warto wybrać się także na wyspę
Kekova oraz zwróćcie uwagę na leżącą
naprzeciwko niej niewielką wysepkę
Simena. Ze statku widać górujący nad
nią średniowieczny zamek, który miał
chronić jej mieszkańców przed częstymi
atakami piratów.
Obowiązkowa jest wizyta w łaźni
tureckiej (tzw. Hammam) – to idealny
sposób, by w ciągu 2-3 godzin prawdziwie się odprężyć. Najpierw czeka nas
relaks w marmurowym pomieszczeniu
z rozgrzaną parą wodną, następnie
masaż i peeling całego ciała. Ostatni krok
to masaż w mydlanej pianie. Cudowne,
prawda?
Turcja to raj dla miłośników zakupów.
Szaleństwu można się oddać na przykład na Bazarze Sułtana w Bodrum czy
stambulskim Krytym Bazarze. Tureckie
targi to labirynty uliczek, w które warto
się zaplątać nawet wtedy, kiedy nie ma
zamiaru się nic kupować. Misz-masz
proponowanych tam produktów może
przyprawić o zawrót głowy. Od lokalnych
ubiorów, przez podróbki znanych marek,
po oryginalne towary. Znajdziemy tu
zarówno targ owocowo-warzywny,
jak i taki z produktami pochodzenia
zwierzęcego. Należy pamiętać o tym, że
jesteśmy w kraju arabskim – tu trzeba
się targować!
Wyloty ze Szczecina do Turcji z biurem podrózy Wezyr Holidays startują
w czerwcu 2018 roku. Szczegóły na
stronie www.wezyrholidays.pl.
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TURKEY? THE CHOICE IS YOURS!
Probably, it’s chiefly associated with
the Turquoise Coast – and rightly so.
It is there that we can find the most
beautiful Mediterranean beaches,
charming bays, beautiful vegetation
and landscapes that are in perfect harmony with myriad traces of the past.
One of the main points on the tourist
map of Turkey is the seaside city of
Antalya. Located on the Turkish Riviera,
it is both a resort town that steadily
gains popularity and a metropolis with
population of over one million inhab-

itants. One thing is certain – there’s
no shortage of attractions there, and
everyone will find something to their
liking. Especially that some people consider Antalya the most beautiful place
on Earth.
The centre of the city boasts a charming historic district. It’s the location of
the city’s symbol – the 13th-century
Yivli Minare, as well as Bursa Grand
Mosque and Mevlevihane, a 15th-century house of the Devishes in which we
can now find an art gallery. What is
also worth paying attention to is a clock
tower by Tekeli Mehmet Paşa Mosque.
Slightly farther away is an interesting
district, in which we can see renovated
Ottoman houses. The harbour, in turn,
tempts tourists with a historic lighthouse, once used as a fortified building.
As we head towards the main street of
the city, we’ll reach Kesik Minare – ruins of a 12th-century Byzantine church
that was later turned into a mosque. The
change, however, wasn’t permanent –
Muslim religious elements were built of
wood and soon were consumed by fire,
whereas the original building of the old
basilica survived almost unscathed. Not
far away, we can find one of Antalya’s
most interesting historic monuments –
the Hadrian’s Gate, dating back to the
2nd century.
But the greatest number of tourists
from Poland chooses to visit Alanya. It’s
all thanks to its rich tourist infrastructure – numerous hotels, restaurants and
entertainment centres. Of course, it’s not
just that, as the city has much more to
offer. What is particularly eye-catching
is the absolutely stunning nature. If we
decide to visit those areas, we can’t forgo
entering land caves, including Damlataş
Cave, known as the “dripping cave,” the
entry of which leads to the popular
Kleopatra Beach. Other charming caves
include Pirates’ Cave, Phosphorous Cave
or Lovers’ Cave. Each one of them is
located on forested hills with numerous
waterfalls – the landscapes will take our
breath away! We can reach them only
from the side of the city, either by joining
a guided local tour or by renting a boat.
What also deserves particular attention
are several fascinating mosques and
a Seljuk shipyard – the only historic
building of this type in the entire Turkey.
Another attraction that is definitely
worth recommending is a fortress, overlooking the city from a cape and having
a history dating back to the Hellenistic
times. In the vicinity of this historic
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place, we can find – among other things –
a mosque, a Byzantine chapel and one of
the symbols of the city – the Red Tower
that now houses a museum. And even
though the tour around it can take us
even one whole day and consume loads
of energy, it’s definitely worth it!
Many of us have heard about
Cappadocia, where the landscape resembles the surface of the Moon. There,
houses are built in rock forms made of
peat – a porous sedimentary rock. What
is more, it’s also worth going to the underground city of Saratli and visiting the
museum in Konya.
Another place that is a definite
must-see is Side – a small and very old
town founded over 2 600 years ago. It’s
famous chiefly for the remains of the old
town located on a picturesque peninsula. Among other things, Side can still
boast a Greek-Roman amphitheatre
from the 2nd century. Strolling amongst

TURCJA? WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

ruins, we can admire the remains of
the agora, in the centre of which was
a round temple dedicated to Tyche – the
deity of fortune and chance.
On the tip of the peninsula, by the very
sea, is one of the most important historic
sites of Side – the Temple of Apollo from
the 2nd century, and the nearby smaller
Temple of Artemis, from which now only
the foundations remained. Slightly farther
away, we can find the remains of Roman
baths and ruins that were once adorned
with marble, statues and reliefs. In the
eastern part of the town, we can see the
remains of a basilica from the 5th century.
The historic town of Side is also a perfect
place for fans of blissful beach idleness,
whereas Side International Culture and Art
Festival includes outdoor concerts, theatre
plays and various dance shows. All performances take place in the amphitheatre.
We should definitely find some time
to get to know Turkish nature. To the

greatest attractions of this type belongs
the Kurşunlu Waterfall located in a national park, about 13 kilometres northeast
of Antalya. The water covers two steps,
flowing down through rocks overgrown
with lush vegetation and splitting into
several streams on the way. It’s a place
much frequented by tourists and local
people who want to take some rest away
from the hustle and bustle of the city and
the summer heat. It’s also worthwhile
to visit Kekova Island, as well as a small
island of Simena located opposite it. If
you board a ship, you can see that the
latter is overlooked by a towering mediaeval castle that was meant to protect
the island’s inhabitants against frequent
raids of pirates.
We should also visit a Turkish bath
(the so-called hammam) – it’s a perfect
way to recharge our batteries in two or
three hours. First, we relax in a marble
room with hot vapour, then we enjoy

a massage and a full body peeling, and
the last step is massage in soap foam.
Sounds wonderful, doesn’t it?
Turkey is a genuine paradise for
those who love shopping. You can go on
a shopping spree e.g. to the Sultan Bazaar
Shopping Centre in Bodrum or the Grand
Bazaar in Istanbul. Turkish bazaars are
composed of labyrinths of lanes that are
worth venturing into even if we don’t want
to buy anything. The variety of products
can make us feel dizzy – there’s everything
there, from local clothes, through imitations of well-known brands, to original
goods. We’ll also find different kinds of
markets, e.g. with fruit and vegetables or
with products of animal origin. We should
remember that we are in an Arab country
– we need to bargain there! Flights from
Szczecin to Turkey with the travel agency
Wezyr Holidays will be launched in June
2018. More details can be found at www.
wezyrholidays.pl.
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CZARTERY 2018 / CHARTERS 2018

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7

KRETA
KORFU
ZAKYNTHOS
RODOS
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
TURCJA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA

KORFU
ZAKYNTHOS

RODOS
KRETA

Więcej na anywhere.pl

TURCJA

LOTNISKO / AIRPORT

BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N
E DY N BU RG

DU BLIN

S TAVA NG E R

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

LONDYN LUTON
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

135

LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

17:35

21:20

FR2466/7

737

7

18:30

22:15

FR2466/7

737

DUBLIN

2 …6

PRZYLOT
ARRIVAL

17:10

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

17:35

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR5322/3

737

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

2

11:30

12:00

DY1014/5

737

6

10:10

10:40

DY1014/5

737

OSLO TORP

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

123..5

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1..5

PRZYLOT
ARRIVAL

17:45

ODLOT
DEPARTURE

18:15

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

3…7

PRZYLOT
ARRIVAL

10:15

ODLOT
DEPARTURE

10:45

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W6 2159/60

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

16:30

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PRZYLOT
ARRIVAL

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

17:00

2162/3

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1

08:45

09:15

LO3931/2

2

08:55

09:25

LO3931/2

Q400

6

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

Q400

1234567

14:35

15:05

LO3933/4

Q400

12345.7

20:35

21:05

LO3935/6

Q400

NOWOŚĆ WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1235

20:55

18:00

FR2361/2

B737

4

21:00

18:05

FR2361/2

B737

7

21:50

18:55

FR2361/2

B737

BERGEN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1…5

A320

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

ODLOT
DEPARTURE

WARSZ AWA

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR

PRZYLOT
ARRIVAL

10:40

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

11:10

LIVERPOOL
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

4

21:00

21:23

FR7111/2

737

7

19:55

20:20

FR7111/2

737

POD KONIEC MARC A ( W Z ALEŻNOŚCI OD KIERUNKU) ZMIANA ROZKŁ ADU NA OKRES LETNI

LOTNISKO

AIRPORT

TA XI

INTERNET
www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport
Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl
PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert turystycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05
Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857
ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 75 03

INTERGLOBUS TOUR
Rezerwacja biletów telefonicznie pod
numerami: / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690
DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

BUS LOT

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS
•
KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami / Tickets can be booked by Telephone:
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl
AN-JAN
Rezerwacja biletów telefonicznie
pod numerami / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl
• SZCZECIN/ KOSZALIN

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

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure
from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/from
Szczecin – 25 PLN.
Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biura LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz
pod numerem telefonu:
+48 504 188 737. / Minibus departs from the
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)
90 minutes before plane departure. Bus
tickets available from bus driver and can
be booked by Telephone: +48 504 188 737.
PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin
and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

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

