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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

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

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KASIA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

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

IN ENGLISH

NASI AUTORZY

OUR AUTHORS

ANYWHERE.PL

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

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

HERO

Syrenka

WARSZAWSKA
SYLWIA CHUTNIK MA ZA SOBĄ JUŻ „KIESZONKOWY ATLAS KOBIET”, „DZIDZIĘ”
CZY PRZYGODĘ Z „CWANIARY Z MOKOTOWA". JEJ KSIĄŻKI TO PODRÓŻ W GŁĄB
LUDZKIEJ TOŻSAMOŚCI. TO JĄ INTERESUJE NAJBARDZIEJ – BYCIE SOBĄ. OSTATNIO
ZAFASCYNOWANA JEST SYRENAMI.
TEKST: JACEK GÓRECKI

CZY SYLWIA CHUTNIK BOI SIĘ CZEGOŚ,
KIEDY PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ?
Staram się nie mieć w sobie poczucia
jakiegoś okrutnego zagrożenia, grozy
czy paranoi. Takie myślenie byłoby
niedobre dla mnie, czyli osoby, która
coś tworzy i z tego żyje. Nie wyobrażam
sobie, żebym mogła schować się pod
kołdrę i ze strachu obgryzać paznokcie. Oczywiście, kiedy budzę się rano
i widzę jak moi znajomi zalewają mnie
na Facebooku wpisami o kolejnych
tragediach czy śmierci znanych osób to
bardzo łatwo jest wpaść w taką czarną
dziurę. Ale staram się to omijać jak mogę
i ciągle wyznawać jako mantrę tekst
Wojciecha Młynarskiego: róbmy swoje!
Niezależnie od tego, co się dzieje, ja idę
w swoją stronę i działam.

W KOŃCU BYCIE AKTYWISTKĄ JEST U CIEBIE RÓWNORZĘDNE Z BYCIEM PISARKĄ.
To wszystko się ze sobą łączy. Dzisiaj jestem już pisarką, która potrafi z pisania
wyżyć, co nie jest taką oczywistością.

ZDJĘCIA : TOMASZ SAGAN

Pisanie nie jest wcale dobrym interesem
w Polsce. Co innego, gdybym postawiła
na politykę. Ale od wielu lat staram się
także angażować społecznie i wiele
władz zdążyło się do tej pory zmienić,
a ja ciągle o coś walczę. Pomysłów jak
zmienić nasz kraj na lepsze przecież
im nie brakuje. Każdy ma swoją wersję
i jak się okazuję nawet konstytucję
można zmienić. Najważniejsze jest to, by
nie dać się temu wszystkiemu poddać.
Oczywiście świadomość polityczna to
jedno, ale z drugiej strony tak ważna jest
świadomość tego co my robimy, jakie
są nasze wartości w życiu. Nie możemy
dawać się zjeść przez większych.

PISANIE TRAKTUJESZ JAKO
OSTRZEŻENIE SWOICH CZYTELNIKÓW
ALBO BUDOWANIE PRAWDZIWEJ
ŚWIADOMOŚCI W LUDZIACH?
Po pierwsze musimy odróżnić pisanie
moich felietonów od pisania powieści
czy opowiadań. Felietonami robię sobie
małą rewolucję, którą nazywam bie-
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żączką komentującą aktualne sprawy.
To jest mi bardzo potrzebne. Natomiast
książki są już czymś większym, gdzie
nie wybiegam aż tak w przeszłość i nie
analizuję co będzie, bo też nie zajmuję
się futorologią. Raczej staram się zbierać
szczątki z przeszłości i badać ludzką
tożsamość. Ponieważ uważam, że to
co było, jest i będzie, łączy się ze sobą.
Chociaż tak naprawdę nie wiemy co
będzie, to przy okazji takiego szperania
w przeszłości możemy sobie pospekulować. I nie zależnie od tego, kto z nas jest
wróżbitą Maciejem, powinniśmy sobie
odpowiedzieć na takie pytania: co będzie, co nas czeka? Pomimo tego, że dzisiaj wszystkie wartości brzmią szalenie
patetycznie, jednak są jeszcze wartości
codzienne, które dotyczą każdego.

TAKIE CODZIENNE WARTOŚCI, KTÓRE
WYZNAJĄ BOHATEROWIE TWOICH KSIĄŻEK, NP. TYPOWA JOLANTA Z ŻERANIA.
Wartości, które mają zachomikowane
w sobie moi bohaterowie to wartości

BOHATER

15

HERO

BOHATER

HERO

na napisanie powieści, która porusza
temat dziwności. Wszystkie te freaki,
które mam potrzebę obronić. Coś na
miarę kieszonkowego atlasu dziwaków w Polsce. Upewniło mnie w tym
wydarzenie, na którym byłam w czerwcu zeszłego roku. Była to parada syren
w Nowym Jorku, w której udział wzięło
ponad trzy tysiące ludzi. Każdy z nich

zakamuflowane. Oni są takimi everymenami czy zwykłymi szarakami.
Trudno jest doszukać się w tytułowej
Jolancie czy też w Piotrze z opowiadania
umieszczonego w zbiorze „W krainie
czarów”, który raz w tygodniu chodzi
na dancing i właściwie tylko tym żyje,
jakiegoś bohatera. Daleko im wszystkim
do postaci z okładek kolorowych pism,
na których i ja się znajduję. Ale na takiej
okładce przecież nie ma nic z prawdy. To
jest kreacja. Moi bohaterowi są zwyczajni. Cała ich tożsamość polega na tym,
że oni chcą po prostu przeżyć życie. To
jest takie odpędzanie czasu, tylko tak
naprawdę nie wiadomo gdzie zmierzają,
właściwie czeka ich tylko śmierć.

W RZECZYWISTOŚCI TO KUBEŁ
ZIMNEJ WODY NA WIĘKSZOŚĆ Z NAS.
MY, LUDZIE BEZ AMBICJI, UPAPRANI
W SZAROŚCI DNIA CODZIENNEGO.
Nie jest z nami, aż tak źle. W latach 90tych bardzo mocno wybijali się normalsi, czyli ludzie, którzy niespecjalnie
wyróżniali się czy nie wychodzili przed
szereg. To właśnie takie szaraki. Do
dzisiaj, chociaż może to nieładnie z mojej strony, grupuję ludzi na normalsów

i freaków. Odkąd skończyłam dziesięć
lat to czekałam aż dorosnę i nie będę
musiała czekać na pozwolenie od mamy
by zostać takim freakiem. Nie chcę
przejeść tego życia będąc niezauważoną,
nie ozdabiając go czy nie zostawiając po
sobie śladu. W przeciwieństwie do moich bohaterów od dziecka nie chciałam
być niezauważana. Dlatego staram się
za pomocą moich książek pochylać nad
resztą i pokazuję to, co dla nich jest niewidoczne. To takie wyciąganie pęsetą
człowieka w pięćdziesięciomilionowym
tłumie i szukanie w nim wartości. Nie
są to nadmuchane wartości w stylu Bóg,
Honor i Ojczyzna. To jest też przereklamowane, jak z okładki. To zwykłe, dobre
życie – to mnie interesuje.

ALE MIMO WSZYSTKO ZALICZASZ SIĘ
DO TEJ CZĘŚCI ARTYSTÓW, KTÓRZY
POPRZEZ SWOJĄ SZTUKĘ CZY
DZIAŁANIA WALCZĄ Z SYSTEMEM. TO
NOWE POKOLENIE TWÓRCÓW, KTÓRZY
IDĄ W STRONĘ REWOLUCJI.
Ja walczę z polityką historyczną, tym,
co robi się z tą historią. Ale w książkach
nie chcę się zamykać na jeden temat. Od
jakiegoś czasu chodzi za mną pomysł
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BOHATER

był oczywiście przebrany za syrenę.
Nagle poczułam, że to jest moje miejsce,
że ta też chcę być taką syrenką, tylko
tutaj, u nas...

SYRENKĄ WARSZAWSKĄ...
Dokładanie! To jest bardzo mocny
pop-kulturowy symbol. Mam manię
zbierania ich w przeróżnych posta-

HERO

Ja walczę z polityką historyczną, tym,
co robi się z tą historią. Ale w książkach nie
chcę się zamykać na jeden temat. Od jakiegoś
czasu chodzi za mną pomysł na napisanie
powieści, która porusza temat dziwności.

więcej na w w w.any where.pl
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Moja ulubiona ostatnio to lalka Barbie
z syrenim ogonem. To symbol, który oznacza
też wolność, ponieważ syrena zawsze może
wskoczyć do wody i zniknąć.

ciach. Moja ulubiona ostatnio to lalka
Barbie z syrenim ogonem. To symbol,
który oznacza też wolność, ponieważ
syrena zawsze może wskoczyć do wody
i zniknąć. Ale po tej paradzie właściwie
wszyscy moi znajomi zadali mi pytanie:
po co ona była? O co w niej chodziło?

TO JEST BARDZO POLSKIE PYTANIE,
KTÓRE JA TEŻ MUSZĘ ZADAĆ.
No właśnie! Idzie w Warszawie parada
syren, a my musimy wiedzieć czy są za

PiS-em czy przeciwko, po której stronie
walczą i o co. Każde takie wydarzenie
musi mieć wstęp, rozwinięcie i koniec.
To tak jakbyśmy mieli napisać wniosek
o grant z dofinansowaniem. Ja nie chcę
się z tego tłumaczyć, po prostu chcę
wyjść na ulicę i bez wykrzykiwania
żadnych haseł przejść jako syrena. To
jest moja wolność! Wtedy, kiedy chcę
coś wykrzyczeć, to robię, działam, ale są
momenty, kiedy nie chcę się z wszystkiego tłumaczyć. Dla mnie największym

więcej na w w w.any where.pl

osiągnięciem w życiu jest to, że jestem
tym kim chciałam być i żyję uczciwie.
Chociaż brzmi to może bardzo banalnie.

TO JEST TAKI SLOGAN JAK Z OKŁADKI
CZY PLAKATU NASTOLATKI...
Bo ja jestem mentalnie jeszcze nastolatką. To mi pomaga nie zwariować i nie
wkręcać się w to, o czym mówiliśmy na
początku. Mimo wszystko mam w sobie
takie wewnętrzny imperatyw mówienia co jest złe, a co dobre. Ale jako
pisarka nie interesuje mnie co zrobił
PiS, czy czego nie zrobił. Ja zaglądam
do ludzkiej tożsamości. Istotne jest dla
mnie, żeby każdy był tym kim chce.
Styczniowy numer amerykańskiego
„National Geographic” cały poświęcony
był gender. W nim znalazły się historie
ludzi, którzy szukają siebie. Z moim
synem nawet zgadywaliśmy kto jest

BOHATER

HERO

chłopcem, a kto dziewczynką, tylko
że po czasie nie miało to już sensu.
Było tam też zdjęcie jedenastoletniego
chłopca, który nie wiedział kim jest.
Rodzice wysłali go na tęczowy obóz
i on tam przyczepił sobie do głowy róg
i został jednorożcem. To jest świetne:
jeśli czegoś nie wiesz, przeczekaj to, nie
wchodź w coś na siłę, bo ktoś od ciebie
tego wymaga.

TO NIE JEST UTOPIA?
Tak, zróbmy to! Nie babrajmy się w tym
politycznym science-fiction, które nas
wciąga, tylko bądźmy sobą, tak jak czujemy. Znowu brzmi to jak hasło z plakatu nastolatki. Ale takie proste hasła jest
łatwiej nam zrealizować.

TA TOŻSAMOŚĆ BARDZO MOCNO
WYBIJA SIĘ W PRZYPADKU BOHATERA
TWOJEJ NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI – „SMUTEK
CINKCIARZA”. U NIEGO TOŻSAMOŚĆ, TO,
KIM JEST, PRZECHODZI Z POKOLENIA NA
POKOLENIE. TO TEŻ NIESTETY DOTYCZY
WIELU KOBIET I MĘŻCZYZN.
W przypadku tego bohatera bardzo
mocno widoczne jest patriarchalne
myślenie o rodzinie. Mężczyzna jako
ten, który zadba o dom, zapewni mu
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dobrobyt i prozaiczny spokój. I właśnie ta
przewijająca się ciągle nasza tożsamość
mnie najbardziej interesuje. Dlaczego
ten mężczyzna tak postępuje? Czy miał
na to wpływ jego ojciec czy dziadek? To
także przyjrzenie się okresowi PRL-u,
który tak często zostaje zakłamywany.
Jest przecież różnica w latach 50-tych,
60-tych, 70-tych czy 80-tych, gdzie ta
stabilizacja została całkowicie zachwiana. Historyczna tożsamość, to czemu się
w tej książce przyglądam. Okres, który
z jednej strony był kolorowy od świateł
dancingów, neonów, cekinów i o zapachu
lejącej się wszędzie wódki, z drugiej był
czasem wielkich zmian, ludzi zamkniętych gdzieś, w jakichś pokojach, klitkach.
Dzisiaj warto to przypominać. Tym bardziej, że o walka o prawa wciąż trwa.

WŁAŚNIE DOCZEKALIŚMY CZASÓW,
W KTÓRYCH BARDZO MOCNY STAŁ SIĘ
SYMBOL WALCZĄCEJ O PRAWA SYRENY?
To wszystko zaczęło się u nas w Polsce –
3 października na ulice wyszedł Czarny
Protest, który później rozlał się na cały
świat. A walczące syreny popłynęły
dalej. Z naszych „parasolek” przykład
wzięły m.in. Rumunki, Brazylijki czy
Amerykanki, które zaczęły wspierać
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też ważne głosy takie jak Madonna czy
Meryl Streep. Dlatego, że nadszedł taki
czas otrzeźwienia, kiedy potrzeba się
zintegrować. Niestety wciąż bardzo
często jest tak, że kiedy kobiety mówią,
że coś im się nie podoba, to mężczyźni
się irytują i umniejszają ich pozycję.
To jest taka zakodowana tożsamość.
Mężczyzna zna nazwiska trzech
premierów wstecz, kobieta nie, bo jest
kobietą i żeby dopuścić ją do głosu trzeba ją odpytać i sprawdzić. Kobieta ma
wciąż tak naprawdę utrudnione zadanie,
mimo iż czasy się zmieniają i wydawałoby się, że świat idzie do przodu.

Z DRUGIEJ STRONY TRZEBA NA TEN
TEMAT UWAŻAĆ, ŻEBY ZARAZ SIĘ NIM
NIE PRZEJEŚĆ. NIE MASZ TAKIEGO
WRAŻENIA, ŻE CHOCIAŻBY SZTUKA LUBI
TAKIE MODNE POLITYCZNE TEMATY?
To jest na pewno czas kobiet. Tak jak
mówisz, jest on widoczny bardzo namacalnie w mediach czy sztuce. Niektórzy
na nim zwyczajnie wypływają, ale jest
to zazwyczaj chwilowe, bo ze sobą nic
nie niesie. I zawsze społeczeństwo musi
być podzielone – tak też jest wśród kobiet.
Coś jak Spice Girls. Ja przyjęłam rolę szalonej, krejzolki. Tego freaka, który chce
ten temat kobiet kontrolować i komentować. Jestem kimś, kto w mainstreamie
jest potrzebny. Obok mnie są tak ważne
dzisiaj głosy Marii Sadowskiej, Olgi
Tokarczuk czy Agnieszki Holland. Każda
z nas jest inna. Ja moją książką chcę
uświadamiać i przekazywać coś dalej.
Ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby
ten temat kobiecy i walka o prawa był
tylko modny, bo zaraz straci na ważności,
moda przeminie i nic z tego nie wyniknie.
Ważne jest żeby o tym mówić, tylko trzeba się zastanowić w jaki mądry sposób
to powiedzieć. Czarny Protest wcale się
nie skończył. On w świadomości wielu
ludzi wciąż trwa. I jestem przekonana, że
kiedy trzeba będzie zawalczyć o nasze
prawa czy naszą tożsamość, to znowu to
zrobimy. Nie możemy pozwolić, żeby ktoś
decydował za nas. Koniec i kropka.
IN ENGLISH

The Mermaid of Warsaw

Sylwia Chutnik has written such
books as “Kieszonkowy Atlas Kobiet,”
“Dzidzia” or “Cwaniary”. Her books
are an in-depth journey into human
identity. This is what interests her the
most – being yourself. Recently, she’s
taken interest in mermaids.

HERO

IS SYLWIA CHUTNIK AFRAID OF
SOMETHING WHEN SHE LOOKS
INTO THE FUTURE?
I try not to give in to any sense of some
cruel danger, terror or paranoia. Such
thinking would be bad for me, and
I am a person who creates something
and lives on it. I can’t imagine myself
hiding under the blanket and biting my
fingernails. Of course, when I wake up
in the morning and see how my friends
on Facebook flood me with news about
tragedies or deaths of famous people,
it’s very easy to fall into such black hole.
But I try to avoid is as much as I can, and
faithfully follow Wojciech Młynarski’s
catchword that I treat like a mantra,
namely “let’s do our thing!” Irrespective
of what is happening, I follow my own
path and do my thing.

DO YOU TREAT WRITING AS A MEANS
OF WARNING YOUR READERS OR AS
A WAY OF BUILDING TRUE AWARENESS
IN PEOPLE?
First of all, we have to differentiate
between writing feature articles and
writing novels or short stories. With
articles, I can make a small revolution and comment on current matters.
I really need it. When it comes to books,
on the other hand, they are something
much bigger, something where I don’t
look ahead so much and don’t analyze
the future, because I am no futurologist.
If anything, I try to collect remnants
of the past and study human identity.
Because I think that everything that
was, is and will be, is somehow connected. Even though we don’t really know
what will happen, when we rummage
through the past, we can speculate a bit.
And irrespective of which one of us is
Wayne the psychic, we need to answer
such questions as “what will happen?”
or “what awaits us?” Even though today
all values sound extremely pompous,
we still have everyday values that apply
to everyone.

THE KIND OF EVERYDAY VALUES
THAT ARE PROFESSED BY YOUR
PROTAGONISTS, SUCH AS A TYPICAL
JOLANTA FROM ŻERAŃ.
Values that my protagonists keep hidden
deep within themselves are values that
are camouflaged. Those characters are
everymen, the rank and file of society.
It’s hard to find a hero in the eponymous
Jolanta or Piotr who is the main character in one of short stories from the collec-
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tion “W krainie czarów” and who goes to
a party once a week and this is virtually all his life revolves around. They
are light years away from people who
appear on the front covers of magazines,
on which I appear as well. But there’s no
truth in such covers. It’s a creation. My
protagonists are ordinary. Their whole
identity consists in the fact that they
simply want to live their life. It’s a way
of keeping the time away, but, in fact, no
one knows where they are headed, all
that awaits them is death.

IN REALITY, IT’S A RUDE AWAKENING
FOR THE MAJORITY OF US. WE, PEOPLE
WITHOUT AMBITION, WALLOWING IN
THE GREYNESS OF THE MUNDANE.
We are not such a lost case. In the 1990s,
it was the normies who were everywhere, they were people who didn’t stand
out in any particular way or overstep
their bounds. They were exactly such
small fries. Even now – although
perhaps it’s not very nice – I group people into normies and freaks. Ever since
I turned ten, I couldn’t wait to grow up
and stop needing a permission from
my mom to become such a freak. I don’t
want to go through my life unnoticed,
not adorning it or not leaving a mark.
Unlike my protagonists, ever since
I was a child, not once have I wished
to remain unnoticed. That’s why I try
to look closely at the rest with the help
of my books, and to show everything
that is invisible for them. It’s like using
tweezers to pull a person out of a fifty-million crowd and looking for values
in them. These are not inflated values
such as God, honour and motherland.
It’s overrated as well, like a slogan from
magazine covers. It’s ordinary, good life
that interests me.

BUT DESPITE IT ALL, YOU BELONG TO
THIS GROUP OF ARTISTS WHO USE
THEIR ART OR ACTIONS TO FIGHT WITH
THE SYSTEM. IT’S A NEW GENERATION
OF ARTISTS WHO GO TOWARDS
REVOLUTION.
I fight with historical politics, with
what is being done to this history. But
I don’t want to limit myself to one topic
in my books. For some time now, I’ve
been thinking about writing a novel that would broach the subject of
strangeness. All those freaks that I feel
I need to protect. Something along
the lines of a pocket atlas of freaks
in Poland. I’ve confirmed myself in
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this belief thanks to certain event
I attended last June. It was a parade of
mermaids in New York, attended by
over three thousand people. Obviously,
each one of them was dressed up as
a mermaid. Suddenly I felt that it was
my place, that I also wanted to be
a mermaid, but here, in our reality…

THE MERMAID OF WARSAW…
Exactly! It’s a very strong symbol of
pop-culture. I am passionate about
collecting mermaids in every shape
and form. Recently, my favourite one
is a Barbie doll with a mermaid’s tail.
It’s a symbol that also denotes freedom,
because a mermaid can always jump
into the water and disappear. But once
the parade was over, almost all my
friends asked what was it for and what
was it about.

IT’S A VERY POLISH QUESTION THAT
I HAVE TO ASK AS WELL.
Exactly! Imagine there is a parade of
mermaids in Warsaw, and we have to
know whether they support PiS (Law
and Justice, Polish political party) or
not, on which side they fight and what
they fight for. Each such event has to
have its introduction, body and conclusion. It’s as if we had to write an application for a subsidy. I don’t want to
justify myself, I just want to walk down
the street as a mermaid, without shouting any slogans. This is my freedom!
When I want to cry something out, I do
something about it and act, but there
are moments when I don’t want to give
an account for everything. For me, the
biggest achievement in life is the fact
that I am who I’ve always wanted to be
and that I live honestly. As hackneyed
as it may sound.

IT’S LIKE A SLOGAN FROM THE FRONT
COVER OR A TEENAGER’S POSTER…
Because mentally I’m still a teenager. It helps me stay sane and not get
involved in the things we discussed at
the beginning. Despite it all, I have some
kind of inner imperative to say what is
wrong and what is good. But as a writer
I’m not interested in what PiS did or
what it didn’t do. I peek into human
identity. What is important for me is for
everyone to be who they want to be. The
January issue of American “National
Geographic” was fully devoted to gender. It featured stories of people who
searched for themselves. We even tried
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to guess with my son who was a boy
and who was a girl, but after some time
it became pointless. There was also
a picture of an eleven-year-old boy who
didn’t know who he was. His parents
sent him to a rainbow camp and there
he stuck a horn to his forehead and
became a unicorn. This is great – if you
don’t know something, just wait it out,
don’t get involved by force just because
someone wants you to.

ISN’T IT A UTOPIA?
Yes, let’s do it! Let’s not wallow in this
political science-fiction that sucks us
in, but let’s be ourselves, listen to our
feelings. This sounds like a slogan from
a teenager’s poster as well. But such
simple slogans are easier for us to put
into practice.

THIS IDENTITY STANDS OUT
CONSIDERABLY IN THE CASE OF THE
PROTAGONIST OF YOUR NEWEST BOOK
“SMUTEK CINKCIARZA.” IN HIS CASE,
THE IDENTITY IS PASSED DOWN FROM
GENERATION TO GENERATION. SADLY, IT
APPLIES TO MANY WOMEN AND MEN.
In the case of this protagonist, what is
visible is a patriarchal way of perceiving family. A man is someone who
takes care of the house, provides for
his family and ensures prosaic peace
and calm. And it is exactly this kind
of our identity – constantly recurring
as the time goes by – that I find the
most interesting. Why does this man
act this way? Is it influenced by his
father of grandfather? It’s also a closer
look at the times of the Polish People’s
Republic that are often misrepresented.
Because there is a difference between
1950s, 1960s, 1970s or 1980s, when this
stabilization was totally unsettled.
Historical identity is what I scrutinise
in this book. The period which on the
one hand was colourful with lights
of dancing parties, neon lamps and
sequins, and smelled of omnipresent
vodka, on the other hand was the time
of great changes, people closed somewhere, in some rooms, cubbyholes.
Today, it is something worth reminding
about. Especially so that the fight for
civil rights is still in progress.

HAVE WE JUST ENTERED TIMES IN
WHICH THE SYMBOL OF A MERMAID
FIGHTING FOR RIGHTS HAS BECOME
VERY STRONG?
It all began in Poland – on 3 October,
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the Black Protest took to the streets, and
later spread all over the world. And
fighting mermaids swam further. Our
“umbrellas” were the inspiration for women from Romania, Brazil or the USA,
where they were supported by such
important voices as Madonna or Meryl
Streep. A time of sobering has come,
and we need to become integrated.
Unfortunately, it’s a common phenomenon that when women say that they
don’t like something, men get irritated
and downplay their position. It’s a kind
of encoded identity. A man knows
names of the last three prime ministers,
a woman does not, and before she is
allowed to speak, she needs to be asked
questions and checked. Women’s task
is still difficult, although the times are
changing and it would seem that the
world goes forward.

ON THE OTHER HAND, YOU NEED TO BE
CAREFUL ABOUT THIS TOPIC SO THAT IT
DOESN’T PALL ON EVERYONE. AREN’T
YOU UNDER THE IMPRESSION THAT ART
– AMONG OTHER THINGS – LIKES SUCH
TRENDY POLITICAL TOPICS?
This is certainly women’s time. Like
you said, it’s visible – and very palpably so – in the media or art. Some
people benefit from it and are having
a moment, but it’s usually only temporary, since it has no deeper meaning.
And the society always has to be
divided – women as well. Something
like the Spice Girls. I assumed the role
of someone crazy, a freak. A freak that
wants to control the topic of women
and comment on it. I’m someone who
is needed in the mainstream. Apart
from me, there appear as important
voices as e.g. Maria Sadowska, Olga
Tokarczuk or Agnieszka Holland. Each
of us is different. With my book, I want
to make people aware of certain things
and convey a message. But on the other
hand, I wouldn’t want for the topic of
women and the fight for civil rights
to be only fashionable, because then
it will soon become out-of-date, the
temporary trend will fade away and
nothing will change. It’s important to
talk about it, you only need to think
of how to discuss it in a wise way. The
Black Protest hasn’t ended. For many
people, it still lasts. And I’m sure that
when the time comes for women to
fight for their rights or their identity,
we’ll do it again. We can’t let others
decide for us. Period, end of story.
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Koty,
sowieci,
światło.
Ryga

700-TYSIĘCZNA STOLICA ŁOTWY MA WIELE DO ZAOFEROWANIA
MIESZKAŃCOM I PRZYJEZDNYM. ZAGADKĄ JEST DLA MNIE
DLACZEGO RYGA NIE NALEŻY JESZCZE DO ABSOLUTNEJ CZOŁÓWKI
TURYSTYCZNYCH DESTYNACJI POLAKÓW.
TEKST I ZDJĘCIA: JAKUB MILSZEWSKI
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sklepie muzycznym
przy ulicy Kaļķu są też
pamiątki. T-shirty wydały mi się ciekawsze, niż
wszelkiego rodzaju kubki, breloki, magnesy na lodówkę i popielniczki dostępne we
wszystkich punktach z napisem „souvenirs”. Przeglądałem zatem t-shirty z nadzieją na znalezienie czegoś, co będzie mi
się już zawsze kojarzyło z Rygą, bo jaki
sens w innym przypadku miałoby kupowanie takiej pamiątki? I znalazłem. Za 25
euro kupiłem białą koszulkę z czarnym
kotem z wygiętym grzbietem i podniesionym ogonem. Jestem świadomy tego, że
zwierzątko zostało przedstawione podczas czynności, do wykonania której król
chadza piechotą. Ale tenże defekujący kot
jest właśnie jednym z symboli Rygi. Poza
tym lubię koty.

LWY I DACHOWCE
Ryga ma bardzo ładny herb.
Przedstawia czerwony zamek, nad nim
dwa skrzyżowane klucze, jeszcze wyżej
krzyż kawalerów mieczowych i korona.
A na samym dole, w bramie zamku głowa ryczącego lwa. Na fladze miasta herb
jest dodatkowo podtrzymywany przez
dwa kolejne złote lwy.
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Ale na mojej koszulce był zwykły
dachowiec w trakcie najzwyklejszego
w świecie aktu robienia kupy.
Legenda głosi, że bogaty kupiec, który
nie został przyjęty do gildii kupieckiej,
umieścił takie właśnie figury kotów na
wybudowanej przez siebie kamienicy
(zwanej teraz Domem Kotów), zaraz
przy siedzibie gildii, żeby każdego ranka
jej przewodniczący wyglądając przez
okno widział tylko koci kuper. Ponoć
też gildia się strasznie na to wkurzyła
i sprawa wylądowała przed sądem. Nie
wiadomo jak się skończyła, ale figury
kotów zostały odwrócone.
Jeśli ma się do wyboru zrobienie
symbolu miasta stołecznego z lwa lub
robiącego kupę dachowca, to zazwyczaj
bierze się lwa. I potem ów symbol ginie
w tłumie podobnych z całego świata.
A taki kot nie. I dlatego z mojej koszulki
jestem bardzo zadowolony.

TRZY ŚWIATY
Ryga to miasto stare, na dodatek
kupieckie. Była jednym z najważniejszych ośrodków handlowych przez całe
wieki, obok na przykład Gdańska czy
Hamburga. Trzeba przyznać, że miasta
o takiej tradycji są zazwyczaj piękne,
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jeśli nie zostały doszczętnie zniszczone podczas wojny i zaniedbane pod
okupacją rosyjską. Ryga jest najlepszym
przykładem tego, jak powinno takie
miasto wyglądać.
Ryskiej starówki zwiedzić w tradycyjnym znaczeniu tego słowa się nie da, bo
jest za duża. Nie spodziewajcie się tutaj
zaniedbanych budynków. Wszystko, co
miało choćby najmniejszą wartość historyczną w promieniu kilku, może kilkunastu kilometrów, zostało wyremontowane. Oczywiście standardowymi
punktami podczas każdej wycieczki są
charakterystyczne landmarki, jak Dom
Kotów, Dom Bractwa Czarnogłowych
czy Katedry – katolicka i prawosławna.
Niemniej jednak w każdej najmniejszej
i najbardziej ciasnej uliczce i za każdą
bramą znaleźć można kawałek historii.
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A to budynki z murami odłupanymi do
połowy, by patrole rycerzy z wystającymi mieczami mogły spokojnie przejechać, a to bogato zdobiona siedziba
masonerii. Sama architektura, doskonale zachowana i zadbana, może być turystyczną siłą starej części Rygi. Swoje
wpływy zostawili tu wszyscy, którzy
mieli szczęście sprawować nad miastem
władzę – Niemcy, Polacy i Litwini,
Rosjanie, Szwedzi.
To jednak tylko jedna część miasta.
A są ich trzy.

50 LAT KOMUNIZMU
Drugim światem jest ten, z którym możemy spotkać się na co dzień w każdym
większym i mniejszym mieście byłego
bloku wschodniego. Jesienią 1944 roku
Ryga przeszła pod panowanie ZSRR na

Nie spodziewajcie się tutaj zaniedbanych
budynków. Wszystko, co miało choćby
najmniejszą wartość historyczną w promieniu
kilku, może kilkunastu kilometrów,
zostało wyremontowane.
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47 lat. Sowieci oczywiście odcisnęli swoje
piętno również na wyglądzie miasta. Za
Ogromną starówką stoją bowiem dziś zaniedbane i odrapane socrealistyczne szare bloki i budynki użyteczności publicznej. Nikt tam nie zwraca większej uwagi
na estetykę tych budynków. Dopóki nie
rozpadają się i nie stwarzają zagrożenia
są większe problemy do załatwienia.
Tak wygląda spora część mieszkalnych dzielnic Rygi. Sowiecka odmiana
filozofii Le Corbusiera do dziś straszy
w każdej metropolii na wschód od
Berlina. Ale czy to nie jest ważny kawałek historii, której również należy okazać szacunek? Jeśli brzydoty nie da się
podziwiać to czemu Krzywy Domek jest
jedną z największych atrakcji Sopotu?
Czasy sowieckie zostawiły jednak po
sobie nie tylko niezliczone ilości mieszkań w brzydkich betonowych blokach.
Dwa z architektonicznych symboli
miasta również powstały przed upad-
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kiem ZSRR. Obecny wieżowiec Akademii
Nauk Łotwy wybudowany został według
prawideł stalinowskich wysokościowców, dzięki czemu do złudzenia przypomina warszawski Pałac Kultury i Nauki.
Stoi w oddaleniu od dzisiejszego centrum
miasta, ale doskonale widać go z Dźwiny.
Sporo młodsza od niego jest ryska
wieża radiowo-telewizyjna. Konstrukcja
uruchomiona w 1986 roku wygląda jak
trójnóg z „Wojny Światów” Wellsa. Co ciekawe, nie dość że wieża jest najwyższym
budynkiem w Rydze, to jeszcze stoi na
wyspie Zaķusala, która niemal w całości służy obecnie państwowej telewizji
i radiu (nieopodal, w czarnym wieżowcu,
mieści się ich siedziba).

NOWY ŚWIAT
Łotwa jest jednym z najbogatszych krajów byłego bloku wschodniego i wkrótce
po wejściu do Unii Europejskiej zaczęła
się rozwijać jeszcze dynamiczniej, choć
kryzys ekonomiczny uderzył w nią dość
mocno. Trudno się jednak dziwić, że
miasto jest nowoczesne. Najlepiej widać
to z Dźwiny – na jednym jej brzegu rozciąga się stare miasto, widać wieżę radiowo-telewizyjną i budynek Akademii
Nauk Łotwy, a dalej duży, imponujący,
najeżony dźwigami port. Na drugim
brzegu wyrastają nowe przeszklone
biurowce, a tuż przed nimi, przy samym
brzegu rzeki przycupnął otwarty w tym
roku wielki gmach Biblioteki Narodowej.
Jego charakterystyczny kształt jednym
przypomina ziggurat, innym wystający
ząb. Budynek zwany jest też Zamkiem
Światła od legendarnego zamku o tej
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nazwie, który zsunął się po szklanym
wzgórzu do jeziora i miał powstać
z niego dopiero wtedy, gdy Łotysze będą
ponownie panami swojej ziemi.
Ten czas właśnie nastąpił.
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LIONS AND ROOFERS
Riga has a very nice crest. It presents a red
castle above which there are two crossed
keys and above them the cross of Livonian
order and a crown. At the bottom of the
crest, in the light of the castle’s gate there
is a head of a roaring lion. Riga’s flague
presents the crest held by two golden lions.
But the t-shirt I bought had only a portrait
of the defecating roofer. The legend has it
that a rich merchant who was not accepted into the merchant guild placed figures
of shitting cats on the façade of a tenement
house that he built right next to the guild’s
residence so that every morning, when
the managers of the guild look out of the
window, would only see the cat’s bottom
(nowadays the house is called the House
of Cats). It is said that the leaders of the
guild got really angry and the case was
taken to the court. We don’t really know
how the case ended up but the cat figures
were turned around so that they’d show
their faces instead of bottoms. If you are
designing the symbol of the city and you
have a lion and a shitting cat to choose
from, you will most probably choose
a lion. And then the symbol disappears in
the mass of similar symbols that appear
all over the world. But such a cat would
not disappear. That is why I am very
proud to have a t-shirt with a cat.

THREE WORLD

IN ENGLISH

Cats, Soviets, light. Riga

The capital of Latvia, which is 700 years
old has a lot to offer to its inhabitants
and visitors. And it remains a mystery
for me why Riga does not yet belong to
the absolute top of tourist destinations
among Polish citizens.
In the music shop on Kaļķu street
you can also find souvenirs. I found
the T-shirts much more interesting
than the cups, magnets, bracelets
and ash-trays available in all possi-

ble shops with the „souvenirs” sign.
I started looking through the t-shirts
hoping to find something that will
forever remind me of Riga, otherwise it
would not make any sense to buy such
a souvenir? And I found it. For 25 EUR
I bought a white t-shirt with a black cat
that has a bowed back and a tail up in
the sky. I am aware that this particular
cat was portrayed while carrying out
the activity that the king carries out
in the place to which he come on foot.
However this defecating cat is indeed
one of the symbols of Riga. And anyway I really like cats.
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Riga is an old city and additionally it’s
a merchant city. It used to be one of the
most important centers of commerce for
many years, just like Gdańsk or Hamburg.
One has to admit that cities with such
a tradition are usually very beautiful
unless they were completely destroyed
during the war or neglected during the
Russian occupation. Riga is the best
example of how such a city should look
like. In the old town of Riga you cannot
really do proper sightseeing because it is
too large. And no not expect to see shaggy
buildings here. All of the buildings that
presented even the slightest historical
value within the range of a couple or
couple dozens of kilometers were renovated. Of course the points that you must
see when you are there are the characteristic landmarks such as the House of
Cats, the House of Black-headed Order or
the Cathedral – Catholic and Orthodox.
However in even the smallest and the
most narrow street and behind each gate
you can find a bit of history. Among others,
buildings with fractured walls so that
soldiers with swords on their sides could
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pass on their horses, richly decorated
headquarters of the Masonic Order. The
architecture, which is perfectly kept and
take care of, can definitely be treated as
the tourist power of the old Riga. The city
bears the influences of all the nations
that had the pleasure of ruling in the city
– Germans, Poles, Lithuanians, Russians,
Swedes. But this is only one part of the city.
And there is three of them.

50 YEARS OF COMMUNISM
The second part of the city is the second
world that we can find in almost each
larger or smaller city of the post-communistic block. In autumn 1944 Riga fell
under the Soviet rule which lasted for 47
years. Of course the Russians exacted
their toll also on the outlook of the city.
Behind the huge old town you can see
un-kept and shabby socrealistic blocks
of flats and public buildings. The citizens
of Riga don’t really pay attention to the
aesthetic side of these buildings, unless
they start falling apart and creating
hazard, otherwise the citizens have more
important things to take care of.
Most of the living parts of Riga look that
way. The Soviet version of Le Corbusier’s
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philosophy continues to haunt in each
metropolis located east of Berlin. But isn’t
that an important part of the history that
we should also pay respect to? If ugliness
cannot be adored then why is the Krzywy
Domek considered one of the greatest attractions of Sopot? But the communist period did not leave only numerous flats in ugly
concrete blocks. Two architectural symbols
of Riga were built before the times of Soviet
Union. The tall building of Latvian Academy
of Science was built in accordance to Stalin
rules of erecting skyscrapers. Thanks to
that the Latvian building seems to be the
twin of our Warsaw Palace of Culture and
Science. It is located quite far away from
today’s centre of Riga but you can see it very
well from the area of Daugava River. The
radio-television transmitting tower is much
younger than the Academy of Science. The
construction was opened in 1986 and it
looks like a tripod from the „The War of the
Worlds” by Wells. What’s interesting, the
tower is not only Riga’s tallest building but it
is also located on Zaķusala island, the area
of which is in most part used by the national
television and radio (near the tower, in
a black tall building these institutions have
their headquarters).
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THE NEW WORLD
Latvia is one of the richest countries of
the former Soviet block and soon after
accessing the European Union it started
developing at a very dynamic pace, although the we European economy crisis
hit it quite hard. But there is no wonder
that Riga is a modern city. It is best seen
from the area of Daugava River – on
one of its coasts you see the old town,
the radio-television transmitting tower
and the building of Latvian Academy of
Science, if you look further you will see
the large impressive port with derrick
cranes pointing sharply into the sky. On
the other coast of Daugava you can see
new glass and steel offices and in front
of them and just by the river squats
a huge building of the newly opened
National Library. Its characteristic
shape for some people looks like ziggurat and a protruding tooth to others.
This building is also know as the Castle
of the Light from the legend which says
that the castle standing on a glass hill
was to slide into the waters of the lake
and to emerge only when the citizens of
Latvia will regain their independence.
Now the time has come.

PODRÓŻE

TRAVEL

WOJOWNICY

Masajów
MASAJOWIE TO GRUPA ETNICZNA ZAMIESZKUJĄCA PÓŁNOCNĄ TANZANIĘ.
KILKA MIESIĘCY TEMU MIAŁAM PRZYJEMNOŚĆ ODWIEDZIĆ TO MIEJSCE,
POZNAĆ I FOTOGRAFOWAĆ TAMTEJSZYCH LUDZI.
TEKST I ZDJĘCIA: SUZANNE MATEBOER,
W W W.BOOKINGAPHOTOGRAPHER.COM
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WIOSKA
Wioska jest usytuowana w północnej
dzikiej część Tanzanii. Jest kompletnie
uzależniona od natury, a jednocześnie z nią współgra. Żywopłot chroni
wioskę przed dzikimi zwierzętami – to
piękna, naturalna ochrona. Masajowie
żyją w harmonii z naturą, budują domy
z gliny, piją wodę z jeziora i żyją jak
jedna wielka rodzina. Mężczyźni mają
przyzwolenie by posiadać kilka żon –
jeden z najpopularniejszych mężczyzn
w wiosce ma 45 żon i ponad 150 dzieci.
Większość dzieci, z którymi rozmawiałam, powiedziała mi, że są rodzeństwem,
wyjaśniając: „Ta sama matka, inny
ojciec”. Poruszając się po wiosce poznawałam wojowników, popijałam herbatę
z kobietami i czułam, że nareszcie
dotarłam do raju dla fotografów.
Przed zachodem słońca zdałam sobie
sprawę, że zgubiłam osłonę obiektywu, kompletnie straciłam nadzieję, że
ją odnajdę, nie wspominając o kupnie
nowej w tak odległym miejscu. Razem
z dziećmi z wioski wróciliśmy do
pustynnych terenów, gdzie wcześniej
spacerowaliśmy cały dzień. Poprosiły
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mnie bym pokazała spód moich butów,
który bardzo uważnie przestudiowały.
Nagle wszystkie dzieci zaczęły biegać po
okolicy i pokazywać coś na ziemi. Po 5
minutach odnalazły ślady moich butów
i oczywiście osłonę obiektywu.

WOJOWNICY
Spędzając czas w wiosce nauczyłam się
wiele na temat tamtejszej kultury i tradycji Masajów. Niektóre z tradycji mogą
się wydawać okrutne dla nas, ludzi zachodu, ale ja pozostawałam otwarta na
nieznane i starałam się w żaden sposób
nie oceniać. Jedna z najważniejszych
tradycji dotyczy męskości.
W przeszłości mężczyzna musiał udowodnić swoją męskość przez zabicie lwa,
jednak gdy rząd zabronił tego obrzędu
Masajowie musieli zmienić swoją tradycję. W dzisiejszych czasach zamiast
zabicia lwa młodzi chłopcy są wysyłani
do lasu o zachodzie słońca. Gdy zrobi się
kompletnie ciemno, mężczyźni z wioski
zaczynają go straszyć nosząc maski na
twarzy, zmuszają chłopca by wspinał się
na drzewa, biją go rózgami, wrzucają do
wody i straszą ogniem. Chłopiec nie ma
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prawa pokazać żadnej oznaki strachu.
Jeśli zawiedzie będzie musiał czekać
7 lat na kolejną szansę udowodnienia
męskości. Jeśli jednak wytrzyma do
świtu, będzie przeniesiony z powrotem
do wioski, gdzie w tradycyjnej chacie
zostanie obrzezany. Cały proces trwa
około 20 minut i jest bardzo bolesny.
W jego trakcie mężczyźni z wioski
otaczają młodzieńca i bardzo uważnie
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Niektóre z tradycji mogą się wydawać okrutne
dla nas, ludzi zachodu, ale ja pozostawałam
otwarta na nieznane i starałam się w żaden
sposób nie oceniać. Jedna z najważniejszych
tradycji dotyczy męskości.
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O FOTOGRAFIE:
Na co dzień Suzanne mieszka w Amsterdamie w Holandii i zajmuje
się głównie reportażem dokumentalnym, fotografią portretową
i komercyjną. Kocha podróżować i odwiedzać nieodkryte miejsca,
gdzie odnajduje swój fotograficzny raj

obserwują jego twarz, szukając oznak
bólu lub strachu, podczas gdy kobiety
nasłuchują jakichkolwiek odgłosów, jak
płacz czy jęczenie. Jeśli w tym momencie chłopiec nie wytrzyma i okaże jakiś
znak słabości, cały wysiłek pójdzie na
marne i znów będzie musiał czekać 7 lat,
w czasie których nie będzie uznawany
za mężczyznę. Jeśli jednak sprawdzian
powiedzie się, zostanie on pomalowany
na czarno i nie będzie mógł się umyć
przez 3 miesiące. Zostanie też strażnikiem wioski. Dopiero po tym czasie
zostanie uznany za mężczyznę i obdarzony szacunkiem. Kilku mężczyzn
z wioski opowiedziało mi w szczegółach
o ich osobistym doświadczeniu tej tradycji i wszyscy zgadzali się jednogłośnie,
że teraz nie boją się niczego.

IN ENGLISH

Maasai Warriors

The Maasai are an ethnic group inhibiting northern Tanzania. A few months
ago, I had a pleasure to visit this place,
meet and photograph these people.
THE VILLAGE
The village is located in the northern,
wild part of Tanzania. It’s completely
dependent on nature and, at the same
time, exists in harmony with it. The
village is protected against wild animals
by a hedgerow, which is a beautiful and
natural kind of protection. The Maasai
live in harmony with nature – they build
clay houses, drink water from the lake,
and live like one big family. Men are

więcej na w w w.any where.pl

allowed to have several wives – one of
the most popular men in the village has
45 wives and over 150 children. Most
children I talked with told me that they’re
siblings and they explained: “One mother,
different fathers.” In the village, I met
warriors, had tea with women, and felt
that I reached a photography paradise.
Once, before sunset, I realised that
I had lost the lens cover. I was devastated
– I had no hope of finding it, not to mention
buying a new one in such a faraway place.
Together with some children from the
village, I came back to the desert areas
where we had spent the whole day. They
asked me to show them my soles, and
when I did, they examined them carefully. Suddenly, all the children began to
run around, pointing to the ground. They
found my footprints after 5 minutes. And,
of course, they found my lens cover.

WARRIORS
Spending time in the village, I learned
a lot about the culture and traditions of
the Maasai. Some traditions may seem
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considered a man and respected. A few
men from the village told me in detail
about their own experiences and all of
them agreed that they aren’t afraid of
anything now.

ABOUT
THE PHOTOGRAPHER:
Suzanne lives in Amsterdam in the
Netherlands and deals mainly with
reportage, portrait and commercial
photography. She loves travelling and
exploring new places, where she finds
her photography paradise.

cruel to us, people from the West, but
I was open-minded and tried not to
judge. One of the most important traditions is related to masculinity.
In the past, a man had to prove his
masculinity by killing a lion, but since
the government banned that ceremony,
the Maasai had to change their tradition. Nowadays, instead of killing a lion,
young boys are sent to the forest at
sunset. When it gets dark, men from the
village, wearing masks, begin to haunt
the forest. They make boys climb trees,
beat them with rods, throw into water
and threaten them with fire. The boys
can't show any signs of fear. If they fail,
they have to wait 7 years to get another
chance for proving their masculinity.
But if they manage to endure it, they are
taken to the village to be circumcised
in a traditional hut. The process lasts
about 20 minutes and is very painful.
The boy is surrounded by men from the
village, who are watching his face carefully, looking for signs of pain or fear,
whereas women are listening out for
any sounds, such as crying or moaning.
If the boy doesn't endure it and he expresses any sign of weakness, all is lost
and he has to wait 7 years again, during
which he won't be considered a man.
But if he succeeds, he is painted black
and he can't wash himself for 3 months.
He also becomes a guardian of the
village. Only after that time, he will be
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

Breaking Bad Adolfa H.

WYD. POZNAŃSKIE, POZNAŃ 2016.

Znarkotyzowani przywódcy znarkotyzowanego narodu, którego najbardziej
bezwzględną częścią jest znarkotyzowana armia. Nie, to nie jest reklama oszalałej
strzelanki internetowej, tylko opis III
Rzeszy z książki Normana Ohlera. Przyznaję, że czyta się ją jednym tchem, choć
jednocześnie dech z przerażenia zapiera.
Niemcy jeszcze w epoce przedhitlerowskiej stały się liderem światowego
przemysłu farmaceutycznego, specjalizując się w opiatach. W latach 1925-30

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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historyk Marc Bloch. – „Niemcy zachowywali niemiły zwyczaj pojawiania się
tam, gdzie ich być nie powinno.”
IN ENGLISH

Adolf H.’s Breaking Bad
Drugged leaders of a drugged nation whose
most ruthless part is a drugged army. Well,
it's not a mad shooter ad, but a description
of Nazi Germany according to Norman
Ohler's publication. I must admit that this
gripping book took my breath away.
Even in the pre-Hitler era, Germany
became the leader of the pharmaceutical industry, specialising in opiates. In
1925–1930, the country produced 40%
of morphine in the world, it also had an
80% share in the cocaine market. When
Adolf Hitler rose to power (he himself
being hopelessly addicted to drugs), he
made some contradicting decisions: on
one hand, he began a fight against drugs,
regarded as a tool of “corrupted, nihilist
Jews” used to weaken the mind and spirit of the German nation, and on the other
hand, he sought pharmaceuticals to
reinforce that spirit. As a consequence of
his actions, Pervitin, a pharmaceutical
containing methamphetamine – crystal
meth – was brought onto the market.
Germans went crazy over it. It increased motivation, reduced stressed,
boosted libido. The success-oriented society needed a pharmaceutical that would
allow borders of human weaknesses to be
surpassed. “The times we live in require
a lot of energy”, one of prominent German
doctors wrote, recommending Pervitin.
Everybody took it, men and women; a new
type of pralines containing methamphetamine was introduced onto the market.
Nobody wanted to know its side effects.
And when Germany attacked Poland,
hundreds of thousands Wehrmacht
soldiers took tens of millions of such
pills during their campaign. A year later,
the Nazis, drugged up to the eyeballs,
destroyed France in such a fast and short
attack that could be carried out only by
stoned soldiers. “Our soldiers were defeated mainly because we were slower in
thinking,” Marc Bloch, a French historic,
said. “Germans appeared in the most inconvenient and unfortunate places where
they shouldn't appear at all.”

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

Norman Ohler

„Trzecia Rzesza na haju.
Narkotyki
w hitlerowskich
Niemczech”

wyprodukowały 40 procent światowej
morfiny, opanowały też 80 procent
światowego rynku kokainy. Po dojściu
do władzy Adolf Hitler (sam potężnie
uzależniony od środków odurzających)
podjął sprzeczne decyzje: z jednej strony
rozpoczął walkę z narkotykami, jawiącymi mu się jako środek, którym „zdeprawowani, nihilistyczni Żydzi” chcieli
rzekomo osłabić ducha i ciało narodu
niemieckiego, z drugiej zaś – poszukiwał
środków farmakologicznych, które tego
ducha wzmocnią. Efektem tego oczekiwania było wprowadzenie na rynek
preparatu o nazwie pervitin, którego
składnikiem czynnym była metaamfetamina, czyli crystal meth.
Niemcy oszaleli na punkcie pervitinu.
Podwyższał motywację, redukował stres,
zwiększał apetyt seksualny. Społeczeństwo nastawione za sukces potrzebowało
środka, który pozwalał przekraczać granice ludzkich słabości. „Żyjemy w czasach wymagających dużej dawki energii”
– pisał, zachwalając pervitin, jeden
z prominentnych niemieckich lekarzy.
Brali go wszyscy, mężczyźni i kobiety, na
rynek wprowadzono nawet nowe rodzaje
pralinek z metaamfetaminą. O skutkach
ubocznych nikt nie chciał słyszeć.
A kiedy Niemcy napadły na Polskę,
setki tysięcy żołnierzy Wermachtu
połknęły w czasie kampanii dziesiątki milionów tabletek pervitinu. Rok
później naszprycowani metaamfetaminą hitlerowcy rozjechali Francję
w natarciu tak szybkim, jakie tylko
mogli przeprowadzić żołnierze na
haju. „Nasi żołnierze zostali zwyciężeni
przede wszystkim dlatego, że myśleliśmy z opóźnieniem” – pisał francuski
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Ford Ranger

CZYLI JAK ŚWIADOMIE
KUPIĆ PSA

CZY WIECIE, ŻE NA ŚWIECIE JEST PONAD 400 RAS PSÓW? RÓŻNI JE NIEMAL
WSZYSTKO, ALE MAŁO KOGO TO INTERESUJE, BO NAJCZĘŚCIEJ PSY KUPUJE
SIĘ OCZAMI. NIECO PÓŹNIEJ WYCHODZI NA JAW, ŻE OD WYGLĄDU ZNACZNIE
WAŻNIEJSZY JEST TEMPERAMENT. PSA OCZYWIŚCIE. ALE NIE BEZ ZNACZENIA
POZOSTAJE RÓWNIEŻ NASZ. Z WYBOREM SAMOCHODU JEST PODOBNIE.
FORD RANGER TO BARDZO DUŻY PIES.
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ
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ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie ma
– jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

D

awno, dawno temu, kiedy
byłam dzieckiem, w naszym domu pojawił się
pies. Mały, uroczy bokser,
którego skutecznie zarekomendowała
koleżanka. Pies rósł bardzo szybko,
a wraz z nim – lista zniszczeń, jakich
dokonywał w domu pod naszą nieobecność. Obicie wewnętrznej strony drzwi
(tak wówczas modne) każdy właściciel
małego psa spisywał na straty. Rodzice
zacisnęli zęby również wtedy, kiedy ze
ściany został wyrwany domofon. Strata
telewizora była wyraźnym sygnałem,
że w bloku można hodować kwiaty,
a nie tak dużego psa. Z posiadaniem
samochodów wcale nie jest inaczej. Są
takie, które w mieście żywot mają ciężki.
Jednym z nich jest Ford Ranger.
Trafił w moje ręce, ponieważ uwielbiam ten segment. Kierowanie samochodem wielkości Opery Narodowej to duża
dawka radości, chociaż na koniec zawsze
sobie powtarzam, że posiadanie takiego
samochodu jest nie tyle abstrakcją, co
czystym szaleństwem. Samochód ma
5358 mm długości i podczas jakiekolwiek próby zaparkowania go w centrum
miasta okazuje się, że to sporo wozu do
kochania. W centrach handlowych sytuacja wcale nie wygląda lepiej, chociaż
niektóre z nich rzucają koło ratunkowe
w postaci kilku miejsc w rozmiarze XL.
Kiedy jednak patrzę na niego z zewnątrz,
jestem w stanie wybaczyć mu wszystko,
bo to naprawdę miły widok dla oka.
Wnętrze robi wrażenie. Naprawdę.
W przeciwieństwie do konkurencji
Ford nie zdecydował się na czarną
skórzaną tapicerkę, a na pomarańczowo-czarną wariację sygnowaną
napisem Wildtrak (najwyższa wersja
wyposażenia, jaka przypadła mi do
testu). Żółte przeszycia grasujące
w całej kabinie pasażerskiej to słuszny
ruch ze strony producenta, podobnie
jak zamontowanie webasto (czyli
ogrzewania postojowego). To nie tylko
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Jak na prawdziwą ciężarówkę przystało
– głośny ryk. I nie wyobrażam sobie, aby
mogło być inaczej. To zabawka dla dorosłych
i z pewnością nikt nie oczekuje, że Ford Ranger
okaże się pluszowym misiem.

cud techniki, to prawdziwy zaklinacz
zimy, który można uruchomić zdalnie
(zasięg do 1000 metrów) na tyle wcześnie, aby przed zajęciem miejsca za
kierownicą kabina pasażerska zdążyła
uzyskać temperaturę, która nie zabija
wszelkiego życia. Wszystko ma swoją
cenę – webasto również. W przypadku
Forda Rangera to dodatkowe 6 765 zł
brutto. No i kto by się zastanawiał?
Samochód, jak na pick-upy przystało,
posiada napęd na tylną oś z możliwością
włączenia napędu 4x4 oraz 4x4 z reduktorem. Ten ostatni wariant to prawdziwa
broń tego tura, która sprawia, że w terenie
niewiele jest w stanie go zatrzymać. Nie
bez znaczenia pozostaje tutaj również serce – wysokoprężne 3.2 TDCI o mocy 200
KM oraz imponujących 470 Nm momentu
obrotowego. Odgłos? Jak na prawdziwą
ciężarówkę przystało – głośny ryk. I nie

wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej.
To zabawka dla dorosłych i z pewnością
nikt nie oczekuje, że Ford Ranger okaże
się pluszowym misiem. Dodatkowy
element, który powinien posiadać Ford
Ranger to kamera cofania. Fantastyczna,
bowiem kąt widzenia ma niczym ryba
– widzi wszystko. Wyjeżdżając z parkingu uniknęłam podbramkowej sytuacji
zapewne z 500 razy, tylko dlatego, że za
pomocą kamery miałam sytuację pod
kontrolą. I, o ile nie jestem gadżeciarą, to
uważam, że obecność kamery cofania
jest w tym przypadku równie konieczna, co obecność kierownicy. Po siedmiu
wspólnych dniach zwracałam samochód
ze smutkiem w oczach. Mimo że sprawia
sporo problemów wychowawczych, to
moja sympatia do niego wcale nie topnieje.
Zawsze chciałam mieć dużego psa.
Najbardziej dobermana.

więcej na w w w.any where.pl
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Ford Ranger
– How to Buy a Dog
Do you know that there are over
400 different breeds of dogs in
the world? They are very different
but no one is actually interested
in that, because you buy a dog
based on its looks. A bit later it
turns out that character is much
more important than looks. When
it comes to dogs, of course. But
ours is also important. And buying
a car is similar to buying a dog.
Ford Ranger is a very large dog.
Many years ago, when I was just
a child, a dog appeared in our house.
A little cute Boxer, recommended by
a friend. It was growing very quickly, just like the list of things he has
ruined when we were not home. Inside
door cover (so popular back then) was
given up by any small-dog owner. My
parents have not said anything even
when the intercom got ripped out of
the wall. Losing a TV set proved that
you can keep flowers in an apartment
but not a large dog. Just like cars.
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There are those that have it difficult in
cities. One of them is Ford Ranger.
I got it into my hands because I love
this type. Driving a car the size of
the National Opera is great fun, even
if, in the end, I always tell myself
that having such a car is not only an
abstraction but craziness. The car is
5358mm long and when trying to park
anywhere in the city centre you quickly realize that this is a lot of car. It is
not much better in shopping centres,
although some of them throw you
a life raft in the form of a few XL-size
parking spots. Still, when looking at
it, I am ready to forgive everything
because it is a very pleasant sight.
The interior is very impressive.
Seriously. Unlike the competition Ford
did not go for black upholstery but for
an orange-black variation with embroidered “Wildtrak” (highest quality
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version, which I was fond of). Yellow
finishing of the passenger’s cabin
was a good choice, just like equipping
it with webasto (stand-still heating).
This is not just a technological jewel
but also a true winter-fighter, which
can be run from afar (at the distance
of up to 1000m), early enough so that
the passenger’s cabin’s temperature is
high enough to uphold life before you
get behind the wheel. Everything has
its price and so does webasto. With
Ford Ranger it is another 6765PLN.
Who would hesitate?
The car, as pick-ups do, has a back
axis with the option of turning on 4x4
drive and 4x4 reduction drive. The latter is the true weapon of this monster,
making it near impossible to stop in
terrain. Not to mention the heart: diesel
3.2 TDCi 200hp and an impressive 470
Nm of torque. Sound? Like it should be
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in a real truck – loud roar. And I cannot imagine it being any other way.
This is a grown-up’s toy and, surely,
no one would expect For Ranger to be
a Teddy Bear. Another element that
Ford Ranger should be equipped with
is a reverse camera. A fantastic one,
because it has fish-eye angle vision
and can see everything. When going
out of a parking lot I was saved by the
camera only about 500 times, just
because it ensured I had the situation
under control. And, although I am not
gadget-obsessed, I think that in this
case a reverse camera is as essential
as a steering wheel. After spending
seven days together I returned the car
with tears in my years. Although it
causes many issues my sympathy for it
is constantly growing.
I have always wanted a big dog. Preferably a Doberman.

MIEJSCA

PLACES

UWAŻNOŚĆ.

Problem profana
OSTATNIO O NIEJ GŁOŚNO. AUTORZY PORADNIKÓW, BLOGERZY, PSYCHOLOGOWIE –
WSZYSCY PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W TŁUMACZENIU, JAK DOBROCZYNNĄ ROLĘ W NASZYM ŻYCIU
ODGRYWA UWAŻNOŚĆ. TYLKO CO SIĘ POD TYM POJĘCIEM KRYJE? CZY ONI WSZYSCY NAS
NABIERAJĄ, PRÓBUJĄC SPRZEDAĆ GOTOWĄ RECEPTĘ NA SZCZĘŚCIE? Z POKORĄ GODNĄ
KULTUROZNAWCZYNI POSTANAWIAM SIĘ TEMU PRZYJRZEĆ.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A

ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE
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pierwszym razem mi się nie
udało. Trochę to wszystko
wydawało się przerobione
i opakowane w kiczowate opakowanie. Z początku samo słowo wzbudziło
moje podejrzenia. Neologizm „uważność” (wciąż podkreślany na czerwono
przez edytor tekstu) to próba oddania
znaczenia angielskiego „mindfulness”.
Po raz pierwszy słowa tego użył T. H.
Rhys-Dhavis, angielski buddolog epoki
witkoriańskiej, były oficer stacjonujący
na Sri Lance. Do współczesności przeniósł go Jon Kabat-Zinn, jak mówi notka
biograficzna z Wikipedii, profesor nauk
biomedycznych Uniwersytetu Massachusetts i malarz. (Podobno nawet król
Jagiełło nie był jednowymiarowy i lubił
słuchać śpiewu słowików – po jednym
z takich koncertów zmarł na zapalenie płuc. Taką anegdotę przytoczyła
w liceum moja nauczycielka historii, co
skrzętnie zanotowałam. Tak się kończy
zejście ze ścieżki męstwa. Ale dobrze,
miałam być pokorna). Kabat-Zinn praktykował jogę i pobierał nauki u mistrzów
buddyzmu, co doprowadziło go do
pomysłu, by elementy filozofii Dalekiego Wschodu włączyć do praktyk nauki
Zachodu. Albo paranauki. Ludziom,
którym maszyny i medycyna ułatwiają
życie, czegoś jeszcze brakuje. Czego nie
daje nam Zachód, skoro co rusz ktoś, od
poetów, przez rockmanów, po wreszcie
naukowców pożycza coś od Wschodu?
Kto ma choć mgliste pojęcie o duchowości orientu – czy to przez praktykowanie jogi, czy chwilowe zainteresowanie buddyzmem, a może studia – temu
nie trzeba przytaczać faktów z życia
profesora. Czytając o koncepcji uważności od razu odnajdujemy elementy wielkich systemów filozoficznych Wschodu.
Portal uwazni.pl cytuje Kabat-Zinna:
To szczególny rodzaj uwagi – świadomej, nieosądzającej i skierowanej na
bieżącą chwilę.
Jak jeszcze można zdefiniować
uważność? Na blogach czytam: czuwająca obecność, życie w świadomości,
przeżywanie każdej chwili w kontakcie z sobą, umiejętność nazywania
emocji... i puszczanie tych emocji wolno.
W tradycjach hinduizmu i buddyzmu
można to osiągnąć na drodze medytacji.
My, „ludzie Zachodu”, nie medytujemy.
Nie zatrzymujemy się i z pewnością
się nie modlimy (przepraszam tych,
którzy czynią inaczej). Nie wszystko
stracone, bo nadal możemy korzystać
z uważności. Być uważnymi przy każdej
czynności. Stąd książki poradnikowe,
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w których zamieszczone są kolorowanki z mandalą, warsztaty dziergania
i powrót do wszystkiego, co „hand-made”. Nasza uwaga jest rozproszona na
mnóstwo bodźców, wibrujące telefony,
powiadomienia, chwilowe przyjemności. Poszukujemy natychmiastowej
satysfakcji i, w konsekwencji, tracimy
zdolność skupienia się na jednej rzeczy
albo popadamy w obsesje. Przychodzi
pora, by wrócić do źródeł.
„Mindfulness” to angielskie tłumaczenie sanskryckiego „smrti”. To słowo
w buddyzmie pojawia się wiele razy. Jest
jednym z podstawowych czynników
niezbędnych do prawidłowej medytacji.
W wolnym tłumaczeniu oznacza „to, co
zapamiętane” i odnosi się do tradycji recytacji świętych tekstów przez mnichów.
Żeby zapamiętać dłuższe partie tekstu,
potrzeba koncentracji. Koncentracja,
słowo-klucz. Jak do niej dojść?

Podstawą jest oddech. Gdy się na
nim skupimy, wrócimy „do siebie”.
Banalne? Spróbujcie przestać oddychać. Według hinduskich nauk życie
liczy się nie w latach, a w oddechach.
W swojej wiekowej, klasycznej już
książce „Joga. Nieśmiertelność i wolność” Mircea Eliade pisze, że notowano
przypadki joginów, którzy dożywali
stu i więcej lat, potrafiąc przez dłuższe
okresy przetrwać na jednym oddechu nawet kilka dni. To nie znaczy, że
żyli na bezdechu – praktykując jogę
przez całe życie, ich oddech stawał się
coraz dłuższy. W jodze nazywa się to
„pranayama”. Można się go nauczyć i to
działa. Zaświadczam – oczyszcza się
umysł, uwalnia też ciało. Dopóki się to
praktykuje. Próbowałam jogi. Tylko,
że... cały ten filozoficzno-religijny
balast, którego nie chcę za sobą ciągnąć, bo jestem wrośnięta w tradycję

Praktykując jogę przez całe życie, ich oddech
stawał się coraz dłuższy. W jodze nazywa się
to „pranayama”. Można się go nauczyć i to
działa. Zaświadczam – oczyszcza się umysł,
uwalnia też ciało.
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katolicką i mogę tylko „uciekać z gębą
w rękach”. Swoją drogą Gombrowicz
zmarł na astmę.
W czym tkwi twój problem, ktoś spyta.
W czymś bardzo niemodnym. To słowo
na „m”. Fajnie jest robić sobie dobrze, to
znaczy ulepszać swoje życie. Ale tego,
co ze sobą niesie ulga, wziąć już nie
chcemy. To słowo na „m” to moralność.
Granice – tego na pewno nie przyjmie
self-made man. Boimy zaangażować się
w coś więcej. Czy nazwiemy to metafizyką, czy religią, nie ma znaczenia.
Nie ma nic złego w pozytywnym myśleniu i tego typu rzeczach. Jest dużo złego
w bezrefleksyjnym korzystaniu ze środków
prowadzących do celu. Nie musimy prze-
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chodzić na buddyzm (podobno ostatnio
bardzo modny w Nowym Jorku), ale dobrze
wiedzieć, gdzie są źródła naszych fantastycznych metod. Inaczej nie będziemy
różnić się od popularnej w latach 90. grupy
muzycznej Ace of Base, w której teledysku
„Happy Nation” wirowały symbole wszystkich ideologii świata i wszyscy dobrze się
przy tym bawili. A może artystom chodziło
o głęboką ironię? Tak głęboką, że nie jesteśmy w stanie jej dostrzec? Zawsze lubiłam
Ace of Base. Jedno jest pewne: dopóki świat
się kręci, ciężko nam żyć w przekonaniu,
że – w zależności, czy oglądamy oldskulowe filmiki na YouTube, czy czytamy
Nietzschego – „nie ma niczego” lub „Bóg
umarł”. Za bardzo wieje grozą.
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Mindfulness.
A blasphemer's problem

It’s become pretty fashionable recently.
Authors of self-help books, bloggers, psychologists – everyone wants to explain
how beneficial a role mindfulness plays in
our life. But what does this term denote
exactly? Are they just deceiving us, trying
to sell a ready recipe for happiness? With
humility of a culture studies graduate
I decide to look closely at the matter.

At first, I failed. It all seemed re-created, re-done, and served in a tawdry
package. In the beginning, the term
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itself seemed suspicious. It was first
used by T.H. Rhys-Dhavis, an expert in
Buddhism from the Victorian era and
a former British officer stationed in Sri
Lanka. It was transferred to modern
times by Jon Kabat-Zinn, Professor of
biomedical sciences at the University
of Massachusetts and a painter, as
the biographical note from Wikipedia
states. (It is said that even Polish king
Jagiełło wasn’t one-dimensional and
enjoyed listening to nightingales – after
one such concert he died of pneumonia. I heard this anecdote during one
of my history classes in high school,
and I sedulously wrote it down. This is
how straying from the path of manhood ends. But yes, I was supposed to
be humble). Kabat-Zinn practiced yoga
and received teachings from masters
of Buddhism, which helped him to
conceive the idea to combine elements
of philosophy of the Far East with western science. Or pseudoscience. People,
whose life is facilitated by machines
and medicine, still feel that something
is missing. And what can possibly be
missing in the West, seeing that every
now and then someone – from poets
to rockmen and scientists – borrows
something from the East?
If someone has even a vague idea
about oriental spirituality – be it
thanks to yoga, studies or temporary
interest in Buddhism – they already
know the facts from the professor’s life.
As we read about the concept of “mindfulness,” we notice elements drawn
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from great philosophical systems of
the East right away. Portal uwazni.pl
quotes after Kabat-Zinn: “It’s a kind of
nonelaborative, nonjudgmental, present-centered awareness.”
In what other ways can we define
mindfulness? I read on blogs: vigilant
presence, life in consciousness, experiencing every moment in contact with
one’s self, as well as the ability to name
emotions and setting those emotions free.
In Hindi and Buddhism traditions, you
can achieve it through meditation. We,
“people of the West,” don’t meditate. We
don’t stop and certainly we don’t pray
(I apologize to those who actually do). But
not everything is lost, because we still can
put mindfulness to use. We can be mindful in whatever we do. Hence self-help
books, in which we can find colouring
pages with mandalas, hence workshops
of crocheting and a great comeback to
everything that is “hand-made.” Our
attention is scattered into uncountable
stimuli, vibrating phones, notifications,
temporary pleasures. We look for instant
gratifications, and in consequence, we
lose our ability to focus on one thing, or
we succumb to obsessions. The time has
come to come back to basics.
“Mindfulness” is the English translation of a Sanskrit word “smrti.” It’s
a frequent term in Buddhism. It’s one
of elementary elements necessary for
proper meditation. It means “this what
has been committed to memory” and
refers to the tradition of reciting sacred
texts by monks. To remember longer
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parts of a text you need concentration.
Concentration being the key-word. How
to achieve it?
The basic element is breath. If we
focus on it, we’ll return to “ourselves.”
Sounds trivial? Try not to breathe.
According to Hindi teachings, one’s
lifespan is counted not in years but in
breaths. In his aged, already classic
book “Yoga: Immortality and Freedom,”
Mircea Eliade writes that there were
occurrences of yogis who lived up to
a hundred or more years, being able to
survive on just one breath for a couple
of days. Which doesn’t mean that they
struggled with apnea – as they practiced yoga all their lives, their breath
gradually became longer. In yoga, the
phenomenon is called “pranayama.” It
can be taught and it works. I can confirm
it myself – it clears your mind and frees
your body. That is, as long as you practice it. I’ve tried yoga. But… I don’t like all
this philosophical-religious burden that
I don’t want to drag behind me, because
I’ve grown into Catholic tradition, and so
“I’m running away, mug in my hands.” By
the way, Gombrowicz died of asthma.
What’s the root of your problem, someone might ask. Something very unfashionable. It’s an “m” word. It is really great
to please yourself, that is to improve
your life. But whatever it is that comes
with the relief, we don’t want it. This “m”
word is “morality.” Limits – these are
unacceptable for any self-made man.
We are scared of involving ourselves in
something greater. Whether we’ll call it
metaphysics or religion, it doesn’t matter.
There is nothing wrong in positive
thinking and the like. But there is a lot
of wrong in using means to an end
thoughtlessly. We don’t have to convert
to Buddhism (apparently very popular
in New York these days), but it’s good to
know where the sources of our fantastic methods lie. Otherwise we won’t be
any different from Ace of Base, a music
group popular in the 1990s, which used
whirling symbols of all world’s ideologies in their music video, and everyone
had great fun dancing to it. And perhaps
it was the creators’ intention to express
deep irony? So deep that we can’t possibly perceive it? I’ve always liked Ace of
Base. One thing is certain: as long as the
Earth revolves around the Sun, it’s hard
for us to live in the belief that – depending on whether we watch old school
films on YouTube or read Nietzsche
– there is nothing there or that “God is
dead.” It’s too ominous.

FELIETON

COLUMN

CDG PARYŻ
–W

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.

Podobno… Oficjalnie, po kilku latach,
ona i córka zostały uznane za zaginione.
Odtąd przyjeżdżam do Paryża i włóczę się bez celu po tym mieście, licząc na
to, że ją spotkam.
Chciałbym być pochowany w Paryżu,
ale tak zmienili prawo, że w tej chwili to
prawie niemożliwe dla kogoś takiego jak
ja. Patrzy pan na mnie i myśli, że jestem
sentymentalnym starcem? Nie, proszę nie
zaprzeczać. Też kiedyś byłem młody…”.
IN ENGLISH

CDG Paris
“Do you know what is the most important thing in life?”, an older, elegant
gentleman spoke to me in French. I was
sitting at the Paris airport waiting for
a delayed flight. “What is?”, I answered
with a question. “To not lose hope…”, he
admitted. He took a deep breath and
started speaking: “I used to be with an
amazing woman. I knew how to make
her laugh, which was not difficult
because she loved to laugh. I knew
what may make her sad and I avoided
it. I knew every inch of her body, the
number of her beauty marks… The one
next to her belly button was my favourite one. She had a very pretty tummy.
During the night I would observe how
it raised and sunk. It was already alive,
moving, although there was no child in
it. She also had a mole on the inside of
her right thigh. Our daughter had the
same seal. Her mark.
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We got married because then that was
the only way to sleep together. Alright,
maybe there was another one, but I did
not want to sleep with just anybody.
I wanted to make love to her. No, that is
too crude. I wanted to love HER. I knew
that this was the only thing I could offer
her. Maybe I was naïve but I somehow
felt that this would be enough. And it
was. We had a beautiful apartment in
Nice. A year after we got married our
daughter was born. I had a great job
and although I had to go away often my
returns were amazing. We loved each
other. Once, when I was on a work trip
to Madrid our house got broken into.
They robbed our place and… raped my
wife. During that time our daughter
slept in the other room. Afterwards my
wife crumbled. She started to distance
herself from me until one day she
completely disappeared. She went away,
taking my daughter. She left no message.
I thought I would go crazy with sorrow.
For two years I searched for her. No
luck. I heard she moved to Paris. I heard
she tried to sort her life. I heard she did
that out of love for me. So I heard… A few
years later she and our daughter were
officially proclaimed missing.
Since then I keep coming to Paris and
wondering the streets, hoping that I will
run into her. I would like to be buried in
Paris but they have changed the law and
now it is basically impossible for someone
like me. You are looking at me and thinking that I am a sentimental old man? No, do
not deny it. I used to be young myself…”

ZDJĘCIE AUTORA: MONIKA SZAŁEK

ie pan, co najbardziej liczy się w życiu? – zagadnął do mnie po francusku
elegancki starszy pan. Siedziałem na
lotnisku w Paryżu i czekałem kolejną
godzinę na opóźniony samolot. – Co się
liczy? – odpowiedziałem pytaniem na
pytanie. – Żeby nie stracić nadziei… –
odparł. Wziął głęboki oddech i zaczął
mówić: „Byłem kiedyś ze wspaniałą
kobietą. Wiedziałem, jak ją rozśmieszyć,
co nie było trudne, bo uwielbiała się
śmiać. Wiedziałem, co może ją zasmucić
i bardzo tego unikałem. Znałem każdy
zakamarek jej ciała, liczbę pieprzyków…
Najbardziej lubiłem ten blisko pępka.
Miała taki ładny brzuch. W nocy obserwowałem, jak się podnosi i opada. Żył
już wtedy, ruszał się, choć pod spodem,
pod skórą nie było żadnego dziecka.
Miała też znamię, na prawym udzie od
wewnętrznej strony. Nasza córka miała
taką samą pieczęć. Pamiątkę po niej.
Pobraliśmy się, bo wtedy nie było
innego sposobu, żeby móc ze sobą pójść
do łóżka. No dobrze, pewnie był sposób,
ale nie zależało mi, żeby pójść do łóżka
z kimkolwiek. Chciałem się kochać z nią.
Nie, to zbyt prostackie. Chciałem kochać
JĄ. Wiedziałem, że mam jej tyle do
zaoferowania. Być może to było naiwne,
ale jakoś wewnętrznie czułem, że to wystarczy. I wystarczyło. Mieliśmy piękny
apartament w Nicei. Po roku małżeństwa urodziła nam się córka. Ja miałem
świetną pracę, choć często musiałem
wyjeżdżać, ale powroty zawsze były
wspaniałe. Kochaliśmy się. Któregoś
razu, kiedy byłem w delegacji w Madrycie, do naszego mieszkania włamali
się złodzieje. Obrabowali mieszkanie i…
zgwałcili moją żonę. Nasza córka spała
w tym czasie w pokoju obok. Po tym
incydencie moja żona zapadła się w sobie. Zaczęła oddalać się ode mnie, aż
któregoś dnia znikła zupełnie. Wyjechała, zabrała córkę. Nie zostawiła żadnej
wiadomości. Myślałem, że oszaleję
z rozpaczy. Szukałem jej dwa lata. Na
próżno. Podobno zamieszkała w Paryżu.
Podobno próbowała ułożyć sobie życie.
Podobno zrobiła tak z miłości do mnie.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

LOTNISKO

AIRPORT

Nadpływają!

OD 5 DO 8 SIERPNIA SZCZECIN PO RAZ KOLEJNY ZYSKA MIANO
ŻEGLARSKIEJ STOLICY EUROPY! KOŃCZĄC WYCZERPUJĄCY WYŚCIG
PO BAŁTYKU, NAJWIĘKSZE ŻAGLOWCE ZAWINĄ DO STOLICY POMORZA
ZACHODNIEGO, BY WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI I TURYSTAMI
ŚWIĘTOWAĆ WIELKI FINAŁ REGAT THE TALL SHIPS RACES 2017.

R

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

egaty wielkich żaglowców
rokrocznie organizowane są przez Sail Training
International. Prócz świetnej
zabawy w duchu sportowej rywalizacji
i integracji środowiska żeglarskiego ich
celem jest propagowanie idei edukacji
morskiej i wychowania młodzieży na
pokładach jednostek z całego świata.
Szczecin już dwa razy organizował
wielki finał The Tall Ship Races – wielkie żaglowce triumfalnie wpłynęły do
miasta w 2007 i 2013 roku. Dwukrotnie
zlot w stolicy Pomorza Zachodniego

NA MORZU
okazał się sukcesem organizacyjnym,
który przyniósł mieszkańcom i turystom wiele radości, a Szczecinowi
uznanie w oczach innych portów. Po
raz trzeci finał wyścigu TSR nad Odrą
odbędzie się już za kilka miesięcy.

3, 2, 1... START!
Tegoroczna edycja regat wielkich żaglowców rozpocznie się w szwedzkim
Halmstad, skąd 3 lipca załogi wyruszą
w swoją wielką podróż. Pierwszy etap
zakończy się w Finlandii – w porcie
Kotka, gdzie żeglarze będą odpoczywać
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Mimo że do zlotu zostało jeszcze trochę
czasu, organizatorzy finału uważnie
przyglądają się liście startowej tworzonej przez Sail Training International,
a jej lektura przysparza wielu powodów
do radości. Wśród jednostek, które już
teraz zapowiedziały swoją obecność
w Szczecinie znajdują się prawdziwe
cuda. Zobaczymy brazylijskiego „Cisne
Branco” – „Białego Łabędzia”, który na
co dzień stacjonuje w Rio de Janeiro,
wybudowaną w 1987 roku w Gdańsku
rosyjską fregatę „Mir”, a także nasz
rodzimy 108-metrowy „Dar Młodzieży”.

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

ŹRÓDŁO

do 16 lipca, by później wyruszyć do Turku. Ostatnim przystankiem w drodze
do Szczecina będzie litewska Kłajpeda,
a z niej 1 sierpnia żagle skierują się ku
zachodowi. Na wielki finał The Tall Ship
Races na Pomorzu Zachodnim z niecierpliwością będą czekać wszyscy wielbiciele żeglarstwa nie tylko ze Szczecina,
ale także goście z całej Europy.

Na liście żaglowców klasy A znajdziemy
holenderskiego „Eendrachta”, czeskiego „La Grace” czy „Fryderyka Chopina”, który będzie mógł ukończyć rejs
w swym macierzystym porcie. Oprócz
nich pojawią się też takie perełki, jak
brytyjskie żaglowce „Pelican of London”
i „Royalist”, polska „Pogoria”, „Santa
Maria Manuela” z Portugalii czy słynna
jednostka „Oman II”.
A lista wciąż otwarta!

NA LĄDZIE
Mimo że głównymi gwiazdami finału
regat The Tall Ships Races są żaglowce,
organizatorzy nie zapominają o atrakcjach „lądowych”. U podnóża słynnych
Wałów Chrobrego stanie scena główna,
na której wystąpią gwiazdy polskiej
i światowej muzyki. W sobotni wieczór
czas mieszkańcom i turystom umili
Andrea Bocelli. Ten światowej sławy tenor wykona swoje największe przeboje
w magicznym otoczeniu kołyszących
się masztów i powiewających żagli.
Pozostałe dni to kolejne koncerty, wesołe
miasteczka, jarmarki, rejsy i… świetna
żeglarska zabawa, po której przyjdzie
czas na krótki odpoczynek. Tylko po
to, by po chwili wrócić na szczecińskie
nabrzeże i wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztucznych Ogni
Pyromagic, za sprawą którego niebo nad
Odrą rozbłyśnie tysiącami barw.
Szczeciński Finał Regat The Tall
Ships Races objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.
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Sailing vessels
approaching!
From 5 to 8 August, Szczecin
will yet again earn the name of
Europe’s sailing capital! Finishing an
exhausting race across the Baltic
Sea, tall ships will call at the capital of
Western Pomerania to celebrate the
grand finale of the Tall Ships Races
2017 with local residents and tourists.
Sailing races of tall ships are organized
annually by Sail Training International.
Apart from great fun in the spirit of sports
rivalry and integration of sailing community, their goal is to promote the idea of marine education and training young people
aboard units from all over the world.
Szczecin has organized the grand
finale of the Tall Ships Races twice – tall
ships triumphantly entered the city in
2007 and 2013. Each time, the rally in the
capital of Western Pomerania proved to
be organizational success that brought
great joy to residents and tourists, and
earned admiration for the city in the
eyes of other ports. The third grand finale of the Tall Ships Races on the Oder
will take place in several months’ time.

3, 2, 1… GO!
This year’s edition of the Tall Ships Races
will begin in the Swedish port of Halmstad, from which crews will set out on
their voyage on 3 July. The first stage will
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end in Finland, in the port of Kotka, where
all sailors will rest until 16 July, when
they’ll set out to Turku. The last stop on
the way to Szczecin will be Klaipeda in
Lithuania, from which sailors will head
westward on 1 August. The grand finale of
the Tall Ships Races in Western Pomerania will be eagerly awaited by all fans of
sailing not only from Szczecin, but also
from all over Europe.

ON THE SEA
Even though there is still some time until
the rally, the organizers of the cup-final
are carefully observing the start list created by Sail Training International, and
reading it brings much joy. Among units
that have already announced their participation are veritable wonders. We’ll see
Brazilian “Cisna Branco” – “White Swan,”
which is usually based in Rio de Janeiro,
a full-rigged ship called “Mir” that was
constructed in Gdansk in 1987, and Polish
“Dar Młodzieży” (Eng.: Gift of the Youth),
a 108-metre sail training ship.
On the list of A-class sailing vessels,
we’ll find Dutch „Eendracht,” Czech “La
Grace” or “Frederic Chopin” that will finish
the cruise in its home port. Apart from
them, there will also be such pearls as
British sailing vessels “Pelican of London”
and “Royalist,” Polish “Pogoria,” Portuguese
“Santa Maria Manuela” or the famous unit
“Oman II.” And the list is still open!

ON LAND
Although the main stars of the cup-final of the Tall Ships Races are sailing
vessels, the organizers don’t forget about
“land-based” attractions. A stage will be
placed at the foot of the famous Chrobry’s Embankments, and it will welcome
stars of Polish and world’s music. On
Saturday night, local residents and
tourists will be entertained by Andrea
Bocelli. The famous tenor will perform
his greatest hits in the magical scenery
of swaying masts and billowing sails.
The remaining days will be full of
other concerts, funfairs, open-air markets,
cruises and… great sailing fun, after which
there will be time for some rest. After a short
while, however, it will be worthwhile to
return to the Szczecin coast and take part
in the Pyrogamic International Fireworks
Festival, thanks to which the sky over the
Oder will shine with thousands of colours.
The honorary patronage over the
cup-final of the Tall Ships Races has
been taken by the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda.

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM
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Śnieżna robota
WSZYSCY Z CIEKAWOŚCIĄ PRZYGLĄDAJĄ SIĘ PRACY ZIELONEGO POJAZDU NA PASIE STARTOWYM
LUB PŁYCIE POSTOJOWEJ. WRĘCZ MALOWNICZO WYGLĄDA ZADANIE, KTÓRE WYKONUJE
W RAMACH AKCJI ZIMA – TO, CO WIDAĆ MOŻNA BY NAZWAĆ „ŚNIEŻNĄ FONTANNĄ”.
TEKST: ELWIRA POSTROŻNA

P

ług wirn ikowy przeznaczony jest do współpracy
z zam iatarką Overassen. Na
oddalony m o 30 metrów od
drogi lądowan ia pasie zielen i ląduje
usuwany przez n iego śn ieg, zebrany w specjalne bandy. Ma rów n ież
możliwość załadun ku białego puchu
na skrzynię ładunkową samochodu
lub przyczepy.

ZDJĘCIA: BERNARD KOŁOMYJSKI

Prędkość pracy zależy od pogody,
ilości opadów, temperatury, oblodzenia
i przymarzania, ale niezależnie od warunków jest naprawdę szybki w swojej
pracy. Prędkość, z jaką może odśnieżać
drogę startową to 30km/h, a to przy dość
dużych opadach śniegu.
Zakupu powyższego sprzętu Port
Lotniczy Szczecin-Goleniów dokonał
dzięki dofinansowaniu otrzymanemu
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z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu
i krajowe sieci transportowe w ramach
działania 8.4: Bezpieczeństwo i ochrona
transportu lotniczego, projektu „Rozwój
systemów bezpieczeństwa w zakresie
przeciwpożarowym i eksploatacyjnym
lotniska Szczecin-Goleniów”
– POIS.08.04.00-00-014/09.

LOTNISKO
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Snowy work
Everyone steals a curious glance at
a green vehicle working on the runway or the airport apron. Its task,
carried out within the frames of the
“action winter,” looks quite breathtaking – what can be seen may be
described as a “snowy fountain.”
The snow blower is designed to work with
the Øverassen road sweeper. It gathers
snow in special bands and moves it to
a green belt located 30 metres from the
runway. It can also load the white powder
onto a loading platform or a trailer.
The speed of work depends on the
weather, intensity of precipitation,
glazed frost and relegation, but irrespective of conditions, it really works
fast. The speed at which it can clear the
runway of snow can reach up to 30 km/h
by heavy snowfall.
Szczecin-Goleniów Airport bought
the snow clearing equipment thanks to
the subsidy granted by the Infrastructure and Environment Operational
Programme 2007-2013, 8th priority:

Transport safety and national transport networks, within the framework
of operation 8.4: Security and protection of aircraft transport, project
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“Development of security systems in
the field of fire-fighting and exploitation at Szczecin-Goleniów Airport” –
POIS.08.04.00-00-014/09.

CZ ARTERY 2017

CHARTERS 2017

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7

KRETA
KORFU
ALBANIA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
BUŁGARIA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BUŁGARIA

CZARNOGÓRA
ALBANIA
KORFU

KRETA
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BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N
S TAVA NG E R

DU BLIN

OSLO TORP

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

STAVANGER
LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

..3..67

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

16:05

16:30

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

09:20

09:45

FR2466/7

737

...4...

09:45

10:10

FR2466/7

737

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

17:10

17:35

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

.2.4.6
TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR5322/3

737

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

11:30

12:00

DY1014/5

737

…..6.

10:10

10:40

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

DY1014/5

ODLOT
DEPARTURE

09:55

..3...7

W62155/6

LONDYN LUTON

WIZZ AIR

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

17:10

PRZYLOT
ARRIVAL

2162/3

18:15

B737

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

...4..7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:55

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR OD 26.03

ODLOT
DEPARTURE

22:05

PRZYLOT
ARRIVAL

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

17:40

19:10

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR2361/2

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

737

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

18:45

LIVERPOOL
TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

10:25

BERGEN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

NOWOŚĆ WARSZ AWA

1234567

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

..3...7

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

737

.2.....

DUBLIN

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

RYANAIR

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

20:20

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR7111/12

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

737

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

INTERNET

INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN
Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

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

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

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

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

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

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

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

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

Szczecin – 25 PLN.

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

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

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

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

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

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

C A R PA R K G R E E N
CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

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

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