
Magazyn Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność / "Solidarity" Szczecin-Goleniów Airport Magazine

POBIERZ  
NA LOTNISKU

AIRPORT-FREE-WIFI

0
6

/2
0

14
(16

) 
Bartłomiej 
Marszałek





SKY SURFER

ASZ-Reklama
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@asz-reklama.eu
tel.: 58 719 23 25
fax: 58 719 39 20

NA ZLECENIE:
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów  
im. NSZZ Solidarność
72-100 Goleniów
www.airport.com.pl

Redaktor naczelny:
Jakub Milszewski

Grafik:
Katarzyna Gnacińska

Autor layoutu:
Justyna Cychowska

Tłumaczenie:
Paulina Chojnowska, Aleksandra Gazda

Zespół redakcyjny:
Agata Braun, Mateusz Kołos, Kajetan 
Kusina, Katarzyna Szewczyk

Stali współpracownicy:
Wojciech Tremiszewski, Marcin Kędryna, 
Piotr Metz, Iwona Zasuwa

Wydawca:
Marcin Ranuszkiewicz
biuro@asz-reklama.eu

Dział reklamy:
Magdalena Słomka (dyrektor)
(magdaslomka@asz-reklama.eu)
Łukasz Tamkun (nowe projekty) 
(lukasztamkun@asz-reklama.eu)
Tomasz Klim
(tomaszklim@asz-reklama.eu)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
nadesłanych ogłoszeń reklamowych oraz nie 
zwraca niezamówionych tekstów i  materiałów. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i  skracania tekstów.

zdjęcie na okładce:
Totalizator Sportowy 

PARTNERZY:

6. Bohater: Bartłomiej Marszałek – Pływanie na dwa etaty
/Hero: Bartłomiej Marszałek – 

12. Podróże: Kurort po godzinach
/ Travel: Health resort after hours

22. Gust: Moda: Nostalgia
/Taste: Moda: Nostalgy

28. Wywiad: Bądź gotów na zmianę  
/Interview: Be ready for a change

36. Gust: Normalny samochód
/Taste: A regular car

69. Port Lotniczy: Tak zaczyna się wakacyjna przygoda 
/Airport: This is how the holiday adventure begins
 
72. Port Lotniczy: Witaj w Szczecinie  
/Airport: Welcome to Szczecin

 

6.

12.

Spis treści
Content s

 4 

36.

12.

69.

Nasz magazyn monitorowany 
jest przez Instytut Monitorowania Mediów

28.



 7 

Bohater
Hero

Bohater
Hero

Jeśli wydaje wam się, że w tym momencie nie 
mamy żadnego kierowcy w F1, to się mylicie. 
Bartłomiej Marszałek, motorowodniak, poszedł 
w ślady ojca Waldemara i zdobywa sukcesy 
w klasie F1 H2O. 

tekst: Jakub Milszewski   źródło fot.: Totalizator Sportowy

PŁYWANIE  
NA DWA ETATY
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Jak się mówi: motorowodniacy jeżdżą 
czy pływają?
Można jeździć, można pływać. Niektórzy 
mówią, że się lata, bo wyścigi łodzi to sport, 
w którym dużą rolę odgrywa też wiatr. 
Przyczepność, zwrotność, prędkość, przy-
spieszenie – dla tych parametrów najlepsza 
jest woda. Nie da się takich wartości osią-
gnąć na asfalcie nawet gdyby ktoś dyspo-
nował maszyną sto razy silniejszą. Zakręci 
go i wpadnie w poślizg. Nie ma możliwości, 
żeby pokonał katamaran Formuły 1.

Czujesz, że byłeś skazany na bycie 
motorowodniakiem przez tradycje 
rodzinne?
Robiłem też inne rzeczy. Dzięki mamie 
grałem na pianinie, rysowałem. Ale 
to było normalne, że się zakochałem 
w tym, co robił ojciec. Nie jestem tym 
broń Boże zmartwiony!

Jako dziecko bawiłeś się w wyścigi?
Bawiłem się, ścigałem się resorakami po 
torze, jasne. Przy przechodzeniu przez 
światła starałem się zawsze być pierw-
szy. To wynikało rzecz jasna z tego, co 
robił ojciec i mój świętej pamięci brat, 
którego mi brakuje.

pewno miałem jakieś predyspozycje 
i udowodniłem to sobie. Pokazałem też 
wszystkim, że moje starty mają sens. Ale 
przede wszystkim byłem przygotowany 
przez tatę. Mieliśmy sprzęt taki, że celem 
było dojechać do mety. Silnik się zatarł, 
był już wysłużony. Gdyby się nie zatarł 
w ostatnim wyścigu, to stałbym na podium 
wyżej. Ale srebro i tak było osiągnięciem. 
Od wtedy pnę się po tych klasach. Większe 
katamarany były trochę jak zakazany 
owoc, ale spotkałem wielu ludzi, nie tylko 
w Polsce i Europie, którzy byli mi życzliwi 
i pomagali na poszczególnych etapach. 
Dzięki temu szło fajnie. Od 2008 roku 
startowałem w wielogodzinnych wyścigach 
katamaranów. Na początku pomagali 
mi przyjaciele z Augustowa, właścicie-
le dużej stoczni, która zainwestowała 
w łódkę. To była bardzo mocno wysłużona 
łódź. Jeszcze na tej starej łodzi starto-
wałem w Mistrzostwach Łotwy, gdzie 
spotkałem araba, promotora mistrzostw 
świata, który zaprosił mnie do udziału 
w MŚ w Arabii Saudyjskiej. Spakowałem 
jakieś dwa pudełka ze sklejki, które się 
rozleciały, łódkę w kontener i poleciałem. 
Byłem kompletnie nieprzygotowany, ale 
miałem zapał. W Formule 2 pomagał mi 
Balt-Yacht z Augustowa oraz Shell Helix. 

Pamiętasz kiedy pierwszy raz zasia-
dłeś samotnie za sterami łodzi?
W 2005 roku. Mistrzem Świata w 2003 roku 
został mój starszy brat. On był moim najlep-
szym towarzyszem życia, kiedy dorastałem. 
Kiedy on zabrał się za ściganie pomagałem 
mu wszystko ogarniać. Jeździliśmy też na 
wyścigi z ojcem. Wkładaliśmy w to cały 
wolny czas, całe serce, całe życie. Po tacie 
odziedziczyliśmy przeświadczenie, że ści-
ganie się to najważniejsza rzecz, jaką można 
robić. A więc kiedy brat się ścigał pierwszy 
raz wsiadłem do łodzi. Nie wspinałem 
się po tych klasach poniżej, tylko od razu 
wsiadłem do szybkiej łodzi. Byłem dojrzały, 
bo przez wiele lat pracowałem przy nich, 
znałem każdą część. Pierwsze próby były 
takie sobie. Miałem techniczne problemy 
z wystartowaniem na łódce klasy 250. Ale 
jak już odjechałem od brzegu to było 
pięknie. Byłem szczęśliwy. Aż żałuję, że nie 
przeżyję tego pierwszego razu drugi raz. 

Potem chyba wszystko potoczyło się 
dobrze, bo po Twoim ojcu i bracie te-
raz Ty stajesz na podium w grand prix.
Pierwsze moje zawody po debiucie to były 
Mistrzostwa Świata w klasie 350, w której 
mój ojciec odnosił sukcesy. Pojechałem 
na Łotwę i zdobyłem srebrny medal. Na 

Do wyścigów kupiłem też nową łódkę. 
W sezonie 2009-2010 byłem ósmy, rok 
później piąty, a na ostatnich zawodach we 
Włoszech byłem drugi. Tam poznałem 
ludzi ze Stanów, którzy prowadzili szkołę 
i zaprosili mnie w charakterze kierowcy za-
stępczego dla obecnie już emerytowanego 
kierowcy w Formule 1. Opłacali wszystkie 
wyjazdy. Zobaczyłem to wszystko, moje 
marzenia nagle się ziściły. Pokochałem to 
jeszcze bardziej. Taki miałem cel – ogarnąć 
wszystko tak, żeby startować w Formule 
1. Jeszcze nie wszystko jest zrobione, ale 
włączenie mnie do Lotto Teamu otworzyło 
nowy rozdział. Mam zapewnione pienią-
dze na sprzęt i poprawę osiągów. Teraz 
został cały proces – zmiana łodzi, wtajem-
niczanie się w poprawę jej osiągów. Łódź 
buduje się we Włoszech, od przyszłego 
roku będę na niej startował, ale latem już 
będę trenował w Polsce. Niedługo wyrów-
nam szanse – stanę na starcie w sprzęcie 
równie dobrym, jak rywale.

Jak wygląda współpraca w teamie 
z ojcem? Wspomina swoje wypadki, 
przestrzega?
Znam jego wypadki, wiem co przeżył. 
Wiadomo, wypadki się zdarzają, ale 
nie zastanawiasz się nad tym cały czas. 

wiście jazda łódką, ale są też ćwiczenia 
fizyczne, praca przy komputerze, przy 
łódce. To jest praktycznie zajęcie dwu-
etatowe, a ja robię to sam.

Łodzie rozwijają w krótkim czasie 
wysokie prędkości. Mięśnie są 
napięte, więc musisz być dobrze 
przygotowany fizycznie. 
Bardzo ważne są siła karku, pleców. 
Musimy przechodzić co roku testy 
fizyczne, żeby dostać licencję F1H2O. 
Przede wszystkim trzeba być świadomym 
tego wysiłku. Przydają się ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, ale też szybkie sporty – 
badminton, squash, tenis. Oczywiście też 
basen i siłownia, ale nie takie pakowanie 
z kurczakiem z ryżem i odżywkami, ale 
bardziej stretchowe rzeczy. No i pom-
powanie szyi czepkiem bokserskim, bo 
mocna szyja to najważniejsze na zakrętach. 

Ostatnia rzecz: nie mam prawa jazdy 
i nie umiem pływać. Chyba nie nadaję 
się na motorowodniaka?
To jest zupełnie inna dziedzina. Musisz 
zrobić uprawnienia. Nie masz prawa jazdy, 
więc nie pojeździsz samochodem, ale nie 
wiadomo jak z łódką, chociaż wierzę w to, 
że trzeba mieć podstawowe przynajmniej 
umiejętności. Jakaś pierdoła zza kierow-
nicy też łódką nie pojeździ. A jak ktoś jest 
dobry za kółkiem, to wszystkim da radę. 

Nie zabierasz mi nadziei?
Na pewno nie. Warto spróbować. Polecam! ■ 

EN

DRIVING ON THE WATER 

If you think that currently 
Poles have no F1 driver, 

you are wrong. Bartłomiej 
Marszałek, a powerboater, 

followed in his father’s 
footsteps and is now 

a successful F1H2O driver.
 

How do they say: do powerboaters 
sail or drive?
They can drive, but they can sail, too. 
Some people say they fly because pow-
erboating is a sport for which wind is of 
crucial importance. Grip, turning ability, 
speed, acceleration – water provides the 
best conditions for such parameters. One 
could not reach such values on asphalt 
even if they had a machine that would 
be a hundred times more powerful. They 

Wsparcie mojego taty polega na tym, żeby 
tych wypadków nie było. Sport musi 
sprawiać przyjemność, przecież nikt nie 
każe mi tego robić. Ja uwielbiam to co 
robię. Teraz wiąże się to już z życiowymi 
decyzjami, wszystko jest ustawione pod 
kątem optymalizacji wyników. Pływanie 
to całe moje życie i mówię to z radością. 
Ojciec ma wielką wiedzę techniczną. 
Uważam, że jest jednym z najlepszych 
ludzi na świecie jeśli chodzi o prostą, 
bezpośrednią ale skuteczną modyfikację 
łodzi. Ma też wielką precyzję w składaniu 
silników. Na temat samej jazdy, techniki 
też rozmawiamy. Ojciec też potrafi ocenić, 
czy cały setup jest dobrze dobrany pod 
kątem warunków, czy łódź ma w sobie 
lekkość, czy nic nie przeszkadza.

A gdyby Tobie – odpukać – przydarzy-
ło się jak jemu w 1982 roku przeżyć 
śmierć kliniczną, to nie próbowałby 
Cię odciągnąć od tego sportu?
Bardzo dziwne pytanie. Nie zwracam 
uwagi na ciemną stronę tego sportu, nie 
zastanawiam się. Ojciec jest twardym 
człowiekiem, przeżył swoje. Nie wiem co 
by się stało w takiej sytuacji i nie będę się 
nad tym zastanawiał.

Chciałbyś, żeby Twoje dzieci  
też pływały?
Chciałbym. W takiej formie, jak sport 
motorowodny jest promowany na świecie. 
Wtedy jest to nie tylko ściganie się, ale 
też szereg innych wartości, które dziecko 
pochłania – konsekwencja w działaniu, 
praca, dbałość o sprzęt, świadomość tego, 
że wynik zależy od przygotowań. Nie kręci 
się tylko kierownicą, to tylko kilka minut, 
które zwieńcza całą pracę. Poza tym na to-
rach jest to bezpieczny sport. Wiele dzieci 
bogatych i znanych ludzi też to robi, czy na 
skuterach, czy w innych formach. A więc 
synek – chciałbym. Ale córka – już nie.

Sport motorowodny nie jest zbyt 
popularny w Polsce.
To sport dość podobny do samochodo-
wej Formuły 1. Oczywiście jest mniej 
znany, ale też bardzo fajny, sięga na wiele 
kontynentów. Jest dobrze zorganizowany 
i profesjonalny. Przebieg też jest podob-
ny – kwalifikacje do treningu, wyścigu. 
Są też teamy, w każdym po dwa bolidy. 
Przewaga jest taka, że starty są wspólne – 
nie można w tym sporcie jechać za kimś. 
Poza tym to bardzo mocny i szybki sport, 
bardzo spektakularny.  

Jak się przygotowujesz do sezonu?
Treningi są różne. Najlepsze to oczy-

“wyścigi 
łodzi to sport, 

w którym dużą 
rolę odgrywa 

też wiatr. 
Przyczepność, 

zwrotność, 
prędkość, 

przyspieszenie 
– dla tych 

parametrów 
najlepsza jest 

woda. 
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would get into a skid. There is no way they 
could defeat a Formula 1 catamaran.

Do you feel you were doomed  
to powerboating because of your 
family traditions?
I was doing different things. Thanks to my 
mum, I used to play the piano and draw. 
But it was normal that I fell in love with 
what my father was doing. And I am not 
worried about that, God forbid!

Did you play racing as a child?
Yes, of course. I played with toy cars and 
raced along tracks. I always tried to be 
first at the lights. It clearly resulted from 
what my father and my late brother were 
doing. I really miss my brother now.

Do you remember the moment you 
first took the helm by yourself?
It was in 2005. My older brother became 
the World Champion in 2003. He was my 
best life companion when I was growing 
up. When he undertook racing, I helped 
him organize everything. We were also 
going to the races with our father. We put 
our free time, our hearts and souls and our 
whole lives into that. And from our father 
we inherited the conviction that racing is 
the most important thing one can do. So 
while my brother was racing, I got into 
a boat for the first time in my life. I did not 
work my way up the lower classes but took 
a fast boat right away. I was mature enough 
because I had been working with them 
for many years and knew every part they 
consisted of. My first attempts were so-so. 
I had technical problems with starting 
aboard the 250 class. But when I finally 
left the shore, it was beautiful. I was happy. 
Now I regret I will never have a chance to 
experience my first time again.

But it seems that then everything 
went on smoothly because now, after 
your father and brother, you are to 
one to climb the grand prix podium.
My first competition after the debut were 
O-350 World Championships. My father, 
Waldemar, was extremely successful in this 
class. I went to Latvia and won the silver 
medal. I surely had some predisposition 
and proved it to myself. I also showed 
everyone that my starts make sense. But 
above all I was prepared by my father. We 
had such an equipment that our aim was to 
reach the finishing line. Our run-down en-
gine seized up. If it hadn’t seized up in the 
last race, I would have stood higher on the 
podium. But the silver was still an achieve-
ment. Since then, I have been climbing 

up these classes. Larger catamarans were 
like forbidden fruit to me, but I met many 
friendly people from more than just Poland 
and Europe who helped me at various 
stages. Thanks to that, everything went 
smoothly. I have been starting in catama-
ran races lasting many hours since 2008. In 
the beginning, my friends from Augustów 
helped me. They own a large shipyard that 
invested in my run-down boat. I entered 
the Latvian Championships still aboard 
this old boat. I met an Arab there who 
promoted World Championships and 
invited me to take part in the World 
Championships in Saudi Arabia. I packed 
two plywood boxes that later fell apart, 
put my boat into a container and took the 
flight. I was completely unprepared yet full 
of enthusiasm. Balt-Yacht from Augustów 
and Shell Helix helped me in Formula 2. 
I also bought a new boat for the races. I was 
eighth in the season 2009/2010 and fifth 
just one year later. And in the last compe-
tition in Italy, I took the second place. This 
is where I met people from the US who 
run a school and invited me to become 
a substitute driver for a now already retired 
F1 driver. They paid for all the trips. I saw 
all that and my dreams suddenly came true. 
I felt even greater love for all that. This was 
my aim – do everything to start in Formula 
1. It is not that everything is already done, 
but including me in the Lotto Team has 
began a new chapter in my life. They 

provide me with money to buy equipment 
and improve my results. What is now left 
is the whole process – changing my boat 
and becoming acquainted with the ways 
to improve its results. They are currently 
building the boat in Italy. I will be starting 
on it from the next year and exercising in 
Poland already in the summer. I am soon 
going to equalize the opportunities – I will 
line up at the start with equipment as good 
as the one my rivals have.

What does cooperating with your 
father in one team look like? Does he 
mention his accidents or warn you?
I know about his accidents and everything 
he went through. Accidents happen, of 
course, but you don’t reflect on them all 
the time. My father’s support consists in 
preventing them. Sport should be a source 
of pleasure. After all, nobody force me to 
do it. I love what I’m doing. Now it in-
volves life-changing decisions, everything 
is set so as to optimize results. Sailing is 
my whole life, and I’m pleased to say that. 
My father has great technical knowledge. 
I think he is one of the best people in 
the world as far as simple, direct but also 
effective boat modification is concerned. 
He has extreme precision in assembling 
engines as well We also talk about driving 
as such and various techniques. My father 
can assess whether the whole set-up is 
well-suited for given conditions, whether 
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the boat has enough lightness in itself and 
whether there is anything that could cause 
any disturbance.

But if, touch wood, you would experi-
ence a clinical death, just like he did 
in 1982, wouldn’t he try to draw you 
away from this sport?
A very strange question. I don’t pay atten-
tion to the dark side of this sport. I don’t 
think about it. My father is a tough man, 
he’s been through a lot. I don’t know what 
would happen in such a situation. And 
I don’t want to think about that.

Would you like your children to sail, too?
Yes, I would. In the way powerboating is 
promoted in the world. Then it involves 
not only racing but also a whole bunch of 
other values a child acquires – behaving 
in a consistent manner, hard work, care of 
equipment and the awareness that results 
depend on preparations. You do not only 
steer – this is just several minutes that crown 
your whole efforts. Besides, it is a safe sport 
on tracks. Many children of rich and famous 
people do that, too, on jet skis or in other 
forms. So I would like my son to try power-
boating. But not my daughter.

Powerboating is not a very popular 
sport in Poland.
It is a similar sport to auto Formula 1. 
It is obviously less known but equally 
great. It reaches many continents, too. It 
is well-organized and professional. The 
very course is similar as well – qualifica-
tions for trainings and races. There are 
also teams consisting of two cars. The 
advantage of powerboating is that there 
is one starting position – you don’t start 
driving after others. Besides, it is a very 
tough, fast and spectacular sport.

How do you prepare for the season?
There are various trainings. Driving 
a boat is of course the best one, but there 
are also physical exercises and work 
on the computer or on the boat. It is 
practically a job for two people, but I do 
everything alone.

Boats reach high speeds in short 
times. Muscles remain tense, so you 
have to be physically strong.
What is really important is the strength 
of one’s nape and back. We have to 
pass physical tests every year to obtain 
a F1H2O license. But most of all, one has 

to be aware of this effort. Both general 
exercises and quick sport disciplines 
are useful, like for example badminton, 
squash or tennis. And obviously a swim-
ming pool and a gym, but not in the form 
of pumping iron with chicken, rice and 
supplements – just stretching. Final-
ly, there is training neck muscles with 
a head harness. It is the neck that matter 
most on bends.

One last thing: I don’t have a driving 
licence and can’t swim. I guess I am 
not fit for a powerboater, am I?
That’s a completely different thing. You 
can acquire the necessary qualifications. 
You don’t have a driving licence so you 
won’t drive a car. Nobody knows what 
it would be like with a boat, although 
I believe that one should have at least 
basic skills. Some fart from behind the 
wheel won’t drive a boat either. But if 
someone is good behind the wheel, he 
will manage.

So you do not shatter my hopes?
No, certainly not. It’s worth a try. And 
I definitely recommend it! ■

źródło fot.: B. Marszałek
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KURORT
 po godzinach

Albania nie jest najpopularniejszym kierunkiem 
wakacyjnych wojaży Polaków, ale jej spora część  
z turystyki żyje. Za fasadą plaż i klubów czyha 
jednak inna rzeczywistość.
tekst i fot.: Jakub Milszewski

Podróże
T ravel

Brzegiem 
oceanu wędrują 

kramarze, 
ciągnący 

swoje wózki 
obładowane 

balonami 
i zabawkami. 

Okrzyki wznoszą 
gazeciarze, 

zachwalając 
najważniejsze 
wydarzenia ze 
świata opisane 
w miejscowych 

dziennikach. 
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nej jej strony piętrzą się hotele. Po drugiej 
stronie – plaża i kluby. Odpoczywają 
i bawią się turyści i miejscowi.

Kurort ukazuje swoje drugie oblicze 
rano, kiedy turyści odsypiają, kluby są 
jeszcze zamknięte a pracownicy sklepów 
i hoteli powolutku wędrują do pracy 
klucząc w błocie. 

Za rzędem zniszczonych burzami i noc-
nymi imprezami klubów ciągną się poroz-
stawiane kilometrami rzędy leżaków. Plaża, 
którą wieczorami we władanie biorą bogaci, 
z rana staje się ziemią niczyją. Z zaspa-
nych błotnistych uliczek życie przenosi się 
tutaj. Brzegiem oceanu wędrują kramarze, 
ciągnący swoje wózki obładowane balonami 
i zabawkami. Okrzyki wznoszą gazeciarze, 
zachwalając najważniejsze wydarzenia ze 
świata opisane w miejscowych dziennikach. 
Rybacy wyciągający sieci z wody kucają na 
brzegu i nieodmiennie przyciągają tłumek 
gapiów, jakby w ich sieci mógł zaplątać się 
lewiatan. Gapie przyglądają się uważnie 
całej ceremonii, choć widzieli to już nie raz 

– większość z nich to miejscowi, którzy przy-
chodzą tu co najmniej kilka razy w tygodniu. 

Po drugiej stronie ulicy pracownicy 
hoteli przygotowują się do serwowania 
śniadań o obsługi nowych gości. Re-
stauratorzy sprzątają swoje ogródki po 
nocnych harcach w rytm miejscowych 
rytmów, które nam mogą kojarzyć się 
z cygańskim folkiem. Z boku budynków, 
w miejscach, które dla osób postronnych 
widoczne są tylko z hotelowych balkonów, 
dzieje się najwięcej. To zaplecza hoteli, ich 
prawdziwe serce. Wyprane prześcieradła 
i obrusy powiewają obok wypełnionych 

śmietników, obok których kucają kucharki 
i sprzątaczki wymieniając między sobą 
zdawkowe komentarze na temat pogody 
i gości podczas palenia papierosów.

Choć wszystko to brzmi może niezbyt 
zachęcająco, to w tym kurorcie po 
godzinach, a właściwie przed godzinami, 
widać, jakie Golem jest naprawdę – tan-
detne, zaniedbane i próbujące rozpacz-
liwie przyciągnąć zagranicznego klienta 
udawaniem ekskluzywnego kurortu. Ale 
w odróżnieniu od kurortów w Grecji, 
Włoszech czy Francji, Golem jest szczere. 
Udaje nie dlatego, że chce być kimś 
innym. Udaje, bo musi. ■
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Golem leży nad Adriaty-
kiem i to sprawia, że jest 
turystyczną stolicą Albanii. 
Albanii, dodajmy, biednej 
jak mysz kościelna, co 

widać. Jej mieszkańcy dopiero stosunkowo 
niedawno odetchnęli wolnością po latach 
komunistycznego reżimu, przy którym 
nasz wydaje się miesiącem miodowym. 

Albańczycy właśnie teraz zachłystują się 
konsumpcjonizmem, zupełnie jak Polacy 
na początku lat 90-tych. To dlatego 
w markecie panie ekspedientki pakują 
każdy produkt o osobną foliową siatkę, 
dlatego na plażach z rana walają się śmieci, 
dlatego hotele są pełnie niedoróbek. 

Wieczorami jednak przy długiej ulicy 
biegnącej wzdłuż plaży tętni życie. Z jed-

Za rzędem 
zniszczonych 

burzami 
i nocnymi 

imprezami 
klubów 

ciągną się 
porozstawiane 

kilometrami 
rzędy leżaków. 

Plaża, którą 
wieczorami we 
władanie biorą 
bogaci, z rana 

staje się ziemią 
niczyją.

Rybacy 
wyciągający 
sieci z wody 

kucają na brzegu 
i nieodmiennie 

przyciągają 
tłumek gapiów, 

jakby w ich sieci 
mógł zaplątać się 

lewiatan.
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HEALTH RESORT  
AFTER HOURS 

Albania is not the most 
popular holiday destination 
of the Polish tourists, but its 
considerable part lives out 
of tourism. But a different 

reality is behind the façade 
of beaches and clubs. 

Golem is located on the Adriatic Sea and 
it makes it the tourist capital of Albania. 
Of Albania, we shall add, as poor as 

a church muse, as you can see. Its citizens 
relaxed feeling freedom only shortly after 
years of communist regime which makes 
our regime seem to be a honey moon. 

It’s time when the Albanians relish the 
consumerism just like the Poles in the 
beginning of the 1990s. This is why the 
shop assistants in the supermarkets pack 
every product in a separate plastic bag, 
this is why rubbish is lying around the 
beaches in the morning, and this is why 
the hotels are full of bungles. However, in 
the evenings, a long street going along the 
beach is vibrant with life. One its one side, 
hotels are rising up. On the other, beach 
and clubs. Tourists and local people relax 
and have fun there. The health resort re-
veals its second face in the morning, when 

the tourists are sleeping off, clubs are 
still closed and workers of the shops and 
hotels wander slowly to their work places 
paddling in mud. 

Behind a row of clubs damaged with 
storms and nights parties, rows of deck-
chairs are stretching out for kilometers. 
The beach which is ruled by the rich by 
night becomes a no-man’s-land in the 
morning. Life moves over here from 
sleepy muddy lanes. Stallkeepers wander 

around along the ocean shore pulling 
their carts loaded with balloons and toys. 
Newsboys give shouts presenting the most 
important events from around the world 
described in the local newspapers. Fish-
ermen pulling out their nets from water 
are squatting on the shore and constantly 
attracting a crowd of gawking passers-by, 
although they saw it many times before – 
most of them are local people who come 
here at least several times a week. 

Golem jest na-
prawdę – tandet-
ne, zaniedbane 
i próbujące roz-
paczliwie przy-
ciągnąć zagra-

nicznego klienta 
udawaniem ek-

skluzywnego 
kurortu. Ale 

w odróżnieniu od 
kurortów w Gre-
cji, Włoszech czy 

Francji, Golem jest 
szczere.

Across the street, the hotel workers pre-
pare themselves for serving breakfasts and 
providing services to the new hotel guests. 
The restaurant owners tidy up their tea 
gardens after night frolics in the rhythms 
of local sounds which we can associate 
with gypsy folk. From the sides of the 
buildings, in places which can be seen 
only from the hotel balconies for the out-
siders, the most takes place there. They are 
the back rooms of the hotels and their real 
hearts. Washed sheets and table cloths 
flutter just next to the full rubbish bins 
opposite which the cooks and cleaning 
ladies are squatting and exchanging the 
comments on the weather and the hotel 
guests when smoking cigarettes. 

Although all of it sounds maybe not 
very encouraging, you can see what 
Golem is really like, after hours or more 
precisely, before hours – tacky, squalid 
and desperately trying to attract foreign 
customers by pretending to be an exclusive 
resort. But unlike the resorts in Greece, 
Italy or France, Golem is genuine. It pre-
tends not because it wants to be something 
else. It pretends, since it must.  ■
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Tegoroczna edycja Cieszanów 
Rock Festiwal będzie to mały 
jubileusz imprezy – w ciągu 
5 lat organizatorom udało się 

stworzyć rockowy festiwal cieszący się 
znakomitą renomą u fanów gitarowej 
(i nie tylko) muzyki. Dzięki znakomitemu 
klimatowi imprezy, pięknemu położeniu 
oraz doskonałej organizacji CRF zagościł 
na stałe na festiwalowej mapie Polski 
i każdego roku ściąga coraz więcej uczest-
ników oraz coraz lepszych wykonawców.

W składzie tegorocznej edycji nie 
zabraknie zagranicznych gwiazd. Or-
ganizatorzy zaprosili m.in. brytyjską 
legendę punk rocka G.B.H. oraz kultowy 
amerykański Agnostic Front. Dużym 
wydarzeniem będą koncerty specjal-
ne polskich gwiazd. Płockie Lao Che 
zaprezentuje się ze specjalnym repertu-
arem z płyty „Powstanie Warszawskie” 
(będzie to jedyny koncert z tym albumem 
z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego), Acid Drinkers będą na 
scenie świętować 20-lecie płyty „Infernal 
Connection”, zaś Happysad dziesiąte uro-
dziny krążka „Wszystko jedno”. Trzy razy 
w Cieszanowie zaprezentuje się Muniek 
Staszczyk. Projekt „3xMuniek” obejmuje 
koncerty T.Love Alternative, Szwagier-
kolaski i ansamblu Shamboo+Muniek 
oraz pierwszy ogólnopolski Zlot Fanów 
T.Love Alternative. Poza tymi zespołami 
na scenach CRF 21-24 sierpnia zapre-
zentują się także węgierscy Paddy and 
the Rats, polskie KSU, Armia, Łąki Łan, 
R.U.T.A/Paprika Korps, Maleo Reggae 
Rockers, Magnificent Muttley, Orthodox 
i białoruskie Dzieciuki. 

To jednak nie wszystko. Organizatorzy 
niedawno ogłosili kolejne trzy gwiazdy, 
jakie wystąpią na deskach CRF. Z półno-
cy zawitają na Podkarpacie fińscy folk-

-metalowcy Korpiklaani, zaś ze wschodu 

legenda tejże stylistyki – rosyjska grupa 
Arkona. Na głównej scenie wystąpi także 
grupa Sebastian Riedel & Cree.  ■ 

EN

CIESZANÓW  
ROCK FESTIWAL 2014

The stages of Cieszanów 
Rock Festival in the region of 
Podkarpacie are going to be 
taken by Polish and foreign 

rock stars for 4 days towards 
the end of September.

This year’s edition of Cieszanów Rock 
Festival will be also a small anniversary 
for the event – within 5 years its organiz-
ers have managed to create a rock festival 
enjoying excellent reputation among fans 
of not only guitar music. Thanks to the 
great atmosphere maintained during the 
event, its beautiful location and excellent 
organization, CFR has appeared on the 
Polish festival map for good and gathers 
an increasing number of participants and 
increasingly better performers with each 
passing year.

This year’s festival is going to feature 
foreign stars, including for example 
G.B.H., a British punk rock legend, as 
well as the cult American band Agnostic 
Front. Special concerts of Polish artists 
will be equally exciting. Lao Che from 
Płock is going to present its special 
repertoire from the album Powstanie 
Warszawskie (which is going to be the 
band’s only concert with this album on 
the occasion of the 70th anniversary of the 
outbreak of the Warsaw Uprising), Acid 
Drinkers are going to celebrate the 20th 
anniversary of their Infernal Connection, 

and Happysad – the 10th birthday of their 
album Wszystko jedno. Muniek Staszczyk 
will perform three times in Cieszanów. 
The project “3xMuniek” includes concerts 
by T.Love Alternative, Szwagierkolaska 
and Shamboo+Muniek ensemble, as well 
as the first nationwide T.Love Alternative 
Fans’ Rally. Apart from the already-men-
tioned bands, the following musicians are 
also going to hit the stage between 21 and 
24 August during the CRF: Hungarian 
Paddy and the Rats, Polish KSU, Armia, 
Łąki Łan, R.U.T.A/Paprika Korps, Maleo 
Reggae Rockers, Magnificent Muttley 
and Orthodox, as well as Belorussian 
Dzieciuki.

But that’s not everything. The or-
ganizers have recently announced three 
more stars to appear at CRF. The Finnish 
folk-metal band Korpiklaani is going to 
come to Podkarpacie from the North, and 
Arkona, a Russian legend of the same 
music style, is coming from the East. An-
other group to perform at the main stage 
is Sebastian Riedel & Cree. ■

The stages of Cieszanów Rock Festival in the region of 
Podkarpacie are going to be taken by Polish and foreign 
rock stts towards the end of September.

Okolice
Vic i n i t y

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2014

KARNETY NA CAŁOŚĆ TRWANIA 
FESTIWALU KOSZTUJĄ 70 ZŁ, ZAŚ 
BILETY JEDNODNIOWE 40 ZŁ.  
WIĘCEJ INFORMACJI NA 
www.cieszanowrockfestiwal.pl 
ORAZ NA 
www.facebook.com/cieszanowrockfestival.

Magazyn SKY SURFER jest patronem 
medialnym festiwalu.
  
PASSES FOR THE WHOLE FESTIVAL 
COST PLN 70 AND ONE-DAY TICKETS – 
PLN 40.
MORE INFORMATION AVAILABLE ON 
www.cieszanowrockfestiwal.pl 
AND ON 
www.facebook.com/cieszanowrockfestival.

The SKY SURFER is a media  
patron of the event.

BLACK KEYS – TURN BLUE  
WYD. WARNER  

Po ozdobionym Grammy mainstreamowym 
megasukcesie poprzedniej płyty duet Black 
Keys sprostał trudnemu wyzwaniu jej następ-
cy, nagrywając swój ósmy album w nowych 
rejonach brzmieniowych.

Danger Mouse przedefiniował na tej 
płycie rolę producenta, nie tylko grając na 
klawiszach, ale i współkomponując wszyst-
kie utwory i stając się w ten sposób de facto 
trzecim członkiem grupy. Tak brzmi blues 
Anno Domini 2014, psychodeliczny, funkowy 
i osadzony w tradycji. Black Keys są już insty-
tucją. To ich najlepszy album. ■

THE BLACK KEYS  
– TURN BLUE

RELEASED BY WARNER

After the Grammy-winning, mainstream 
mega-success of its last album, The Black 
Keys rose to the challenge and recorded 
their eighth album in new sound areas.
Not only playing the keyboards but also 
co-composing all songs, Danger Mouse 
has redefined the producer’s role on this 
album. In fact, he has become as if the third 
member of the band.

This is how the blues of 2014 Anno 
Domini sounds like: psychedelic, funky and 
deeply set in tradition. The Black Keys are 
already an institution. This is the group’s 
best album ever. As they claim themselves, 
it’s perfect for delighting in headphones. 
Which I definitely recommend. ■

SANTANA – CORAZON
WYD. SONY

Teoretycznie to kontynuacja komercyjne-
go sukcesu Santany sprzed 15 lat. Puryści 
krzywili się i wtedy, i pewnie pomarudzą 
teraz, jednak grzeszne przyjemności Carlos 
potrafi obronić klasą i stylem. „Corazon” 
to, mimo kilku momentów obniżających 
poprzeczkę, bardzo ambitna i w zasadzie 
pierwsza próba projektu integrującego 
muzykę wszystkich trzech Ameryk, co 
zresztą w pewnym sensie Santana robił od 
swych początków w okresie Woodstock. 
Ziggy Marley z raperami z Kolumbii, 
Gloria Estefan śpiewająca Cesarię Evorę, 
czy wreszcie sam Carlos jako gościnny 
gitarzysta u znakomitych Argentyńczyków 
z Fabulous Cadillacs. I dużo więcej. ■

SANTANA – CORAZON
RELEASED BY SONY

Theoretically, this record is a continuation 
of the success Santana achieved 15 years ago. 
Despite several moments lowering general 
standards, Corazon is a very ambitious and 
in principle the first attempt at bringing to-
gether music from three Americas, which is 
in a way what Santana has been doing since 
his beginnings in Woodstock times. Ziggy 
Marley with rappers from Columbia, Gloria 
Estefan singing Cesaria Evora or finally 
Carlos himself as a guest guitar player in 
songs of excellent Argentines from Fabulous 
Cadillacs. And much more.  ■
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tekst: Piotr Metz

PIOTR METZ POLECA
Recommended by Piotr Metz

SOYKA – STRUG,  
LEŚMIAN, SOYKA 

WYD. UNIVERSAL

Wśród wielu dotychczasowych „tematycz-
nych” płytach Soyki, od sonetów Szekspira 
do Miłosza, to pozycja wyjątkowa i zdecy-
dowanie najlepsza. Być może dlatego, że 
znalazł tu godnego partnera, drugi głos 

– Andrzeja Struga, który muzyczny flirt 
z Leśmianem (podobnie jak epizodycznie 
Soyka) miał już wcześniej. Unikatowe kom-
pozycje i opracowania koncentrują się tu na 
niezwykłej teologiczno-erotycznej warstwie 
poezji Leśmiana; ocierające się często 
prawie o psychodelię metafizyka i fantastyka 
pojawiają się tu raczej między słowami. ■

SOYKA – STRUG,  
LEŚMIAN, SOYKA 

RELEASED BY UNIVERSAL

Soyka has already recorded many thema-
tic albums ranging from Shakespeare’s 
sonnets to Miłosz’s poetry, but this is the 
most unique and undoubtedly the best one. 
Perhaps because Soyka has found an equal 
partner here, his second voice, Andrzej 
Strug, who had already enjoyed a music 
flirtation with Bolesław Leśmian before (as 
Soyka episodically did, too). Yet it has never 
been so fully attended to. Soyka’s unique 
compositions and interpretations focus on 
the extraordinary theological and erotic 
layer of Leśmian’s poetry. Metaphysics and 
fantasy, almost reaching psychedelia, can be 
traced here only between the words.
A comeback in grand and tasty style. ■

Recenzje
Reviews
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MIESZAJ, 
 jeśli wola 

Jeżeli więc ktoś będzie wam 
tłumaczył, że whisky to tylko 
z kropelką wody określonej 
marki bądź połową kostki 
lodu z alpejskiego lodowca, 
odpowiedzcie, że wolicie pić 

po swojemu. Np. z colą. A jeżeli będzie 
na was krzywo patrzył pokażcie mu co 
ostatnio wypuszczają na rynek produ-
cenci – bardzo modne napoje alkoholowe 
produkowane w oparciu o whisky.

Napoje takie są idealną bazą do 
drinków, można je też pić tylko z lodem. 

A dają lepszy smakowy efekt, gdyż jeżeli 
smaki mieszamy podczas produkcji, np. 
leżakując whisky z macerowaną skórką 
brazylijskiej limonki, głębia smaku jest 
o wiele większa niż gdybyśmy bezpośred-
nio przed podaniem dodawali (nie daj 
Boże – sztuczny) koncentrat smakowy.

Świat nie stoi w miejscu. Ludzie 
szukają nowych smaków. Dobrze więc, że 
producenci alkoholi wychodzą im naprze-
ciw i to, co zaczerpną, miksują w zupełnie 
nowy sposób.  ■

Spróbuj Flower 
O’Brasil z kroplą 
syropu z kwiatu 

białego bzu, 
Highland Samba 

z odrobiną 
lemoniady czy 

Ballantine’s Brasil 
Sour z miodem 

i poczuj latynoską 
radość życia oraz 

orzeźwiający smak 
limonek w nowych, 

inspirujących 
połączeniach.

Są ludzie, dla których dodanie czegokolwiek do 
whisky jest zbrodnią. Są tacy, ale to już absolutna 
mniejszość, którzy źle patrzą na mieszania whisky 
z innymi whisky. Ale tak się jakoś składa, że gdy 
o mieszanie zapyta się kogoś, kto o whisky wie 
najwięcej, czyli kogoś, kto się zajmuje jej produkcją, to 
odpowie: ależ mieszaj z czym chcesz, jak chcesz i kiedy 
chcesz (byle odpowiedzialnie). Bo whisky nie jest 
napojem wyłącznie dla snobów.
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Flower 
O’Brasil
SKŁADNIKI:
• Dwie miarki Bal-
lantine’s Brasil
• Jedna miara syropu 
z kwiatu białego bzu
• Zest limonki 

Highland 
Samba
SKŁADNIKI:
• Ballantine’s Brasil
• Lód
• Lemoniada / Sprite

Ballentine’s 
Brasil Sour
SKŁADNIKI:
• 40 ml Brasil
• 20 ml miód płynny
• 10 ml sok z limonki

PRZYGOTOWANIE:
Całość łączymy 
w shakerze, przecedzamy 
do szkła typu z lodem, 
dekorujemy cząstką 
limonki

Ballentine’s 
Brasil Smach 
SKŁADNIKI:
• 40 ml Brasil
• 10 ml syrop cukrowy
• Cząstki pomarańczy

PRZYGOTOWANIE:
Ugniatamy cząst-
ki pomarańczy wraz 
z syropem cukrowym, 
dodajemy Brasil i  kru-
szony lód, dekorujemy 
plasterkiem pomarańczy.

BB Libre

SKŁADNIKI:
• Ballantine’s Brasil
• Lód
• Coca-cola
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Modelka/Model: Jennifer @United for Models
Stylistka/Stylist: Anna Jandura
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BĄDŹ GOTÓW  

na zmianę
Czy chcemy zmian w życiu? Czasem chcemy, a czasem 
one po prostu się dzieją i musimy na nie mądrze 
zareagować. Jak przez nie przejść bez szwanku, a nawet 
wzmocnionym? W tym pomoże nam portal „Zmiany 
w życiu”. Opowiada o nim jego założycielka Anna 
Węgrzyn, coach i trener biznesu.

tekst: Jakub Milszewski fot.: Igor Drozdowski

Wywiad
I nter v iew

Wywiad
I nter v iew

Ja będę sceptyczny w sprawie co-
achingu, a Ty się broń. Jak to jest, że 
przychodzą jacyś znani ludzie, dzien-
nikarze, byli sportowcy i mówią mi jak 
mam żyć?
Po pierwsze, oni nie przychodzą, tylko ty 
idziesz do nich. Po drugie, oni nie mówią, 
jak masz żyć, tylko dzięki nim i ich py-
taniom sam sobie odpowiadasz na to, jak 
chcesz żyć, jakie masz możliwości i sam 
podejmujesz decyzje.

Czy to nie jest substytut psychologa?
Nie należy mylić coacha z psychologiem 
lub psychoterapeutą. Psychoterapeuta po-
maga w problemach natury psychologicz-
nej, w zaburzeniach, deficytach funkcjo-
nowania na co dzień. W coachingu mamy 
inną sytuację wyjściową. Pracujemy z oso-
bami zdrowymi, radzącymi sobie w życiu. 
Z tego względu koncentrujemy się na tym, 
co jest tu i teraz. Szukamy rozwiązań, 
aby jak najpełniej wykorzystać posiadane 

zasoby w celu rozwiązania aktualnej lub 
nadchodzącej sytuacji. Skłaniamy klienta, 
aby np. przeanalizował możliwości wyko-
rzystania swojego doświadczenia z życia 
prywatnego w życiu zawodowym lub 
odwrotnie. Wiara w możliwości klienta 
i wzięcie przez niego odpowiedzialności 
za wypracowane rozwiązania to podsta-
wowe zasady pracy coacha. 

Z czym właściwie można przyjść  
do coacha?
Coaching to proces, którego celem jest 
pokazanie osobie sytuacji z różnych 
perspektyw, czasem uświadomienie jej 
nawyków i jeśli to pomocne dla klien-
ta, wsparcie w ich zmianie. Dlatego też 
jestem sceptyczna w stosunku do szkoleń 
i coachów, którzy głoszą, że w tydzień 
albo weekend zmienią twoje życie. Nie 
zmienią. Coach może pomóc usystema-
tyzować nasze zasoby po to, byśmy mogli 
w pełni wykorzystać je dla siebie. Rolą 
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coacha nie jest rozwiązanie problemu, ale 
doprecyzowanie, co w danej sprawie jest 
najistotniejsze, zmobilizowanie klienta 
do osiągnięcia zamierzonego przez siebie 
celu, pomoc w opracowaniu strategii 
wprowadzenia zmiany. Chcę podkreślić, 
jak bardzo istotną rolę pełni doprecy-
zowanie celu klienta. To trochę tak jak 
z kupnem butów. Jeśli powiem, że idę do 
sklepu kupić czerwone szpilki to wracam 
do domu z czerwonymi szpilkami, a jeśli 
mówię „idę kupić buty” to często wracam 
z kilkoma parami albo nie kupuję żadnej. 
Tak samo jest z innymi sprawami w życiu. 
Czasem jest nam źle, ale nie wiemy, gdzie 
tkwi problem. Musimy doprecyzować 
i wybrać to, co dla nas najlepsze. W tym 
pomoże portal „Zmiany w życiu”. 

Czyli coach to trener pozytywnego 
myślenia nakierowujący klienta na tor, 
którego on sam szuka?
Trochę tak, ale zdecydowanie nie tylko. 
Ponoć mamy w Polsce tendencję do 
narzekania i do negowania wszystkiego. 
W ten sposób często nie doceniamy tego, 
co już mamy. Coaching między innymi 
pozwala zwrócić uwagę na te drobne 
rzeczy, które są obok nas. Na faktyczne 
potrzeby, które stoją za naszymi cela-
mi, alternatywne rozwiązania tematów, 
z którymi się borykamy, metody postępo-
wania wypróbowane z sukcesem w prze-
szłości, to tylko niektóre z tych pozy-
tywnych elementów, o których niestety 
zbyt często zapominamy, a których brak 
w naszym życiu nie pozwala nam cieszyć 
się nim. Biegnąc na oślep do nowego 
warto pamiętać, że kiedyś właśnie to co 
jest teraz było w strefie naszych marzeń. 
Jaką mamy więc gwarancję, że to kolejne 
nowe nam tę radość da?

Czy do tego nawiązuje nazwa portalu 
„Zmiany w życiu”?
Nieodłącznym elementem życia są emocje, 
one pozwalają nam dostrzegać życie takim, 
jakie jest. Przyczyną emocji jest również 
zmiana. Śmieję się, bo wydarzyło się coś 
fantastycznego, płaczę, bo ktoś mnie 
skrzywdził i jest mi źle. Emocje mijają. 
Stan może trwać dłużej, ale nawet on może 
się zmienić pod wpływem naszych myśli. 

Czytelnicy będą mogli brać udział 
w rozwoju portalu?
Dla mnie było bardzo ważne, żeby ten 
portal był dla ludzi i o ludziach. Chciałam 
zaangażować odwiedzających portal, by 
proponowali tematy, które ich interesują. 
Będziemy podążać za potrzebą. Wie-
rzę, że ten sposób będziemy najlepiej 
służyć czytelnikom. Oni również sami 
będą mogli opisać swoje historie. Dzię-
ki pokazywaniu własnych przeżyć, że 
wszyscy mamy tak samo, będziemy czuli 
się na stronie jak w domu. Będzie można 
również na tej bazie skorzystać z do-
świadczenia innych. Na portalu jest też 
specjalne miejsce dla młodzieży. Uwa-
żam, że ciągle mało jest miejsc, w któ-
rych mogą poczytać na ważne dla siebie 
tematy. Na dowód tego wystarczy z nimi 
porozmawiać, poczytać fora czy ich wpisy 
na portalach społecznościowych. Drogę 
muszą odnajdywać sami lub z pomocą 
rówieśników. Z różnych względów bardzo 
często nie pomagają im w tym rodzice czy 
szkoły. My chcemy, żeby otrzymali wspar-
cie, wartościowe porady od specjalisty, 
a nie od koleżanki czy kolegi. W temacie 
edukacji młodzieży jest bardzo dużo do 
zrobienia i wierzę, że portal „Zmiany 
w życiu” może pełnić ważną rolę również 
w tym procesie. ■
WWW.ZMIANYWZYCIU.PL

Portal „Zmiany w życiu” prezentuje 
holistyczne spojrzenie na człowieka. Nie 
można skupić się na jednej części życia, 
np. na karierze, a zapomnieć o życiu 
osobistym. Tak samo sprawy związane 
z myśleniem, podejmowanie decyzji niero-
zerwalnie łączy się z uczuciami. Jeśli np. 
mamy partnera i dzieci, to często mamy 
również potrzebę realizacji siebie, zoba-
czenia samego siebie w swoim życiu. War-
to dbać na co dzień o rzeczywiste poczucie 
własnej wartości a nie poczucie wartości 
budowane na zewnętrznych atrybutach tj. 
status majątkowy, mąż, dziecko kariera, 
sukcesy sportowe. Nam się czasem wydaje, 
że jesteśmy tym, co mamy napisane na wi-
zytówce. Lubimy ładne, poważnie brzmią-
ce nazwy, prezes, dyrektor, szczególnie po 
angielsku. W ten sposób wpływamy na 
swój system wartości. A jeśli ktoś nie ma 
wizytówki to co, nie istnieje? A jeśli ktoś 
w pracy jest prezesem, to w domu też jest 
prezesem, czy może raczej mężem, ojcem?

Często boimy się zmian. Jedne z nich 
możemy zaplanować, innych nie. Celem 
portalu „Zmiany w życiu” jest oswojenie 
zmiany, polubienie jej, nawet przekucie jej 
w osobisty sukces każdego czytelnika. To 
nasz cel i do tego będziemy dążyć. 

Samo życie jest przecież zmianą. 
Spotkamy kogoś i nasze życie może się 
odwrócić o 180 stopni. Każda czynność 
jest zmianą. Czas jest zmianą.

W jaki sposób przekuć to wszystko 
na zawartość portalu? Co użytkownik 
będzie mógł tam znaleźć?
Przede wszystkim ogromnie się cieszę, że 
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BE READY FOR 

A CHANGE
 

Do we want changes in our 
lives? Sometimes we want, 

but sometimes they sim-
ply happen and we need to 
react to the wisely. How to 
go through them without 
any harm or even strong-
er? A web portal, Zmiany 

w życiu (literally: Changes 
in life) will help us in it. Its 

founder, Anna Węgrzyn, 
a coach and business train-

er tells us about it.  

I would be rather skeptical about coach-
ing, and you need to defend yourself. 
Why is it so that some famous people 
like journalists, former sportsmen come 
and tell me how to live?
First of all, they do not come, you go 
to them. Secondly, they do not tell you 
how to live, thanks to them and their 
questions, you answer the question on 
your own how you would like to live and 
what are your capabilities and you make 
your own decisions. 

zaproszenie do współpracy przyjęło tak 
wielu fantastycznych ludzi. Nie ma czegoś 
takiego jak jedna złota myśl dla wszyst-
kich. Każdy z nas jest inny. Dlatego też 
oferujemy mnogość perspektyw i rozwią-
zań. Będziemy w duchu coachingu zada-
wać pytania, ale też omawiać dany temat 
z różnych punktów widzenia. Portal, tak 
jak dobry coach, nie ma na celu nikogo 
i niczego uczyć. Chciałabym, żeby każdy 
czytelnik poprzez treści na stronie sam 
odnalazł wartościowy kawałek dla siebie. 
Wierzę, że tak się stanie, ponieważ na 
portalu pisywać będą ciekawi i doświad-
czeni ludzie. Wśród autorów będzie m.in. 
Rafał Nykiel, licencjonowany trener Inter-
national Coaching Community, Norbert 
Grzybek i Maciek Cichocki z „Mogę Móc”, 
którzy w prowokatywny sposób pokazują, 
że niemożliwe jest możliwe, Agnieszka 
Brukszo, właścicielka firmy „Brand U”, 
coach i ekspert budowania marki, Justyna 
Dawiskiba-Spaleniak, doświadczona 
coach i psycholog

, Kancelaria Prawnicza „Rachelski i Wspólnicy”, 
których podobnie profesjonalne i etyczne 
podejście do człowieka trudno znaleźć 
w dzisiejszej dobie. Mecenas Stanisław 
Rachelski w publikacjach prawnych pochyla 
się np. nad takimi tematami jak ważność 
słowa „dziękuję” w codziennych kontaktach. 
Ponadto wśród autorów znajdzie się wielu 
doświadczonych coachów, psychologów, 
podróżników, artystów, a przede wszystkim 
pasjonatów życia. Aby szybciej i efektywniej 
pójść za zainicjowaną zmianą, ze wszyst-
kimi osobami będzie można umówić się na 
spotkanie za pośrednictwem portalu.

Jak chcesz zachęcić czytelników do od-
wiedzin na portalu „Zmiany w Życiu”?
Ja patrzę na to inaczej. Nie będę zachę-
cać, namawiać. Zadbam przede wszyst-
kim o to, by jak największa liczba osób 
dowiedziała się o istnieniu portalu. To tak 
jak w coachingu. Nie można powiedzieć: 

„chodź, zrobię ci coaching”. To klient, 
a w tym przypadku odwiedzający nasz 
portal, ma poczuć, że chce tu być. Wierzę, 
że przekazane na nim treści, wspaniała 
atmosfera i zapraszani goście sprawią, że 
jak ktoś raz zajrzy, to już będzie wracał 
i powiadomi o nas swoich znajomych.

 
Isn’t it a substitution for a psychologist?
You cannot confuse a coach with a psy-
chologist or a psychotherapist. A psy-
chotherapist helps you with problems of 
psychological nature, disturbances, and 
deficits in functioning on the daily basis. 
We have a different initial situation in 
coaching. We work with healthy people 
having a way with their lives. For this 
reason, we concentrate on the things that 
happen now and here. We seek for solu-
tions to use fully our resources in order to 
solve the present or up-coming situation. 
We induce our clients for example to 
analyze possibilities of using their own 
experiences from their personal lives in 
their professional lives or the other way 
round. A belief in the capabilities of the 
client and taking the responsibility for 
developed solutions are the basic rules of 
coach’s work. 

What can you come to the coach with?
Coaching is a process which aim is to 
show the other person a situation from 
different perspectives, sometimes to make 
them aware of their habits and, if it is 
helpful for the client, to support them 
in changing the habits. This is why I am 
skeptical about the training  s and coaches 
who say that they can change your life 
within a week or a weekend. They won’t. 

Samo życie jest 
przecież zmianą. 

Spotkamy 
kogoś i nasze 

życie może się 
odwrócić o 180 
stopni. Każda 
czynność jest 

zmianą. Czas jest 
zmianą.
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A coach can help us organize our resourc-
es so that we could fully use them for our-
selves. The role of a coach is not to solve 
the problem, but to crystalize what is the 
most important in the exact situation, to 
motivate the client to achieve the intended 
goal and to help to develop a strategy to 
introduce the changes. I want to stress 
the importance of crystallization of the 
client’s goal. It is more or less similar to 
buying a pair of shoes. If I say that I go to 
the shop to buy red stilettos, I will come 
back home with red stilettos, and if I say 

“I go to buy some shoes”, I often come back 
with a couple of pairs or with none. It 
happens the same with other issues in our 
life. Sometimes we feel bad, but we don’t 
know where our problem is. We must 
crystalize it and choose what is best for us. 
The web portal, Zmiany w życiu might be 
helpful with it. 

So a coach is like a trainer of positive 
thinking putting the client on the right 
track which he is looking for, am I right?
More or less, but that is not all. Reportedly, 
we have a tendency in Poland to complain 
about and to deny everything. Thus we often 
do not appreciate what we already have. 
Among other things, coaching allows to fo-
cus our attention on those tiny things which 
surround us. On those factual needs which 
stand behind our goals, alternative solutions 
of the issues we are dealing with, the 
methods of acting successfully tried in the 
past are only some of those positive elements 
which we unfortunately forget too often and 
which lack in our life does not allow us to 
enjoy it. When running headlong to some-
thing new, it’s worth remembering that the 
state we have now was once in the sphere of 
our dreams. So what is our guarantee that 
another new would bring us joy?

Does the name of the web portal, Zmia-
ny w życiu refer to what you are saying?
The inherent elements of our life are emo-
tions, they make us see life what it truly is. 
The source of emotions can also be a change. 
I am laughing because something amazing 
happened, I am crying since someone hurt 
me and I feel bad. Emotions go by. A state 
can last longer, but it can change under the 
influence of our thoughts. 

The web portal, Zmiany w życiu presents 
an overall picture of a man. You cannot 
focus on one part of your life, for example 
on the career and forget about your person-
al life. The same happens with the issues 
connected with thinking, making decisions 
which are intrinsic to emotions. For exam-

ple if we have a partner and children, we 
often have also a need to fulfill ourselves, 
to see ourselves in our life. It’s worth taking 
care about our real self-esteem level on the 
daily basis, not about the self-esteem level 
built on the external attributes like materi-
al status, a husband, a child, career or sport 
achievements. It often seems to us that we 
are what we have printed on our business 
card. We like nice, seriously sounding 
names like a chairman, a manager, espe-
cially written in English. Thus we influence 
on our value system. And suppose someone 
doesn’t have a business card, so what, he 
would not exist? And if a person is a chair-
man at work, is he still a chairman at home 
or is he a husband and father?

We are often anxious about changes. We 
can plan some of them, but not all of them. 
The purpose of the portal, Zmiany w życiu 
is to accustom people with a change, make 
them like it, even to turn it into a personal 
success of every reader. This is our aim and 
we are going to achieve it. 

The very life is a change after all. We meet 
someone and our life can make a U-turn. 
Every activity is a change. Time is a change. 

How is it possible to turn all of it to 
the content of the portal? What would 
users find there?
First of all, I am very happy that so many 
amazing people received the invitation 
to cooperate with us. There is no such 
thing like words of wisdom suitable 
for all people. Every single one of us is 
different. That is why we offer a multitude 
of perspectives and solutions. We would 
ask questions in the spirit of coaching 
as well as discuss a certain topic taking 
into consideration different angles. The 
portal, just like a good coach, doesn’t aim 
to teach anything to anyone. I would like 
every reader to find the valuable piece for 
themselves by reading the content of the 
page. I believe that it will happen, since 
some interesting and experienced people 
are going to post their texts. Among 
other authors, there would be Rafał 
Nykiel, a certified International Coaching 
Community trainer, Norbert Grzybek and 
Maciek Cichocki from ‘Mogę pomóc,’ who 
show in a very provocative way that the 
impossible is possible, Agnieszka Brukszo, 
the owner of ‘Brand U,’ a coach and an 
expert of creating the brand, Justyna 
Dawiskiba-Spaleniak, an experienced 
coach and psychologist, ‘Rachelski i Wspólnicy’ 
Law Office whom you won’t easily find 
today such a professional and ethical ap-
proach to a man similar to. The barrister, 

Stanisław Rachelski in his legislative 
publications pays attention to the subjects 
like for example the importance of the 
‘thank you’ word in everyday contacts. 
Moreover, among the authors, there are 
many experienced coaches, psychologists, 
travelers, artists and last but not least, the 
fiends of life. There will be a chance to ar-
range a meeting with all those people via 
the page in order to follow the initiated 
change faster and more effectively.  

What would you like to do to encourage 
the potential readers to visit the page, 
Zmiany w życiu?
I perceive it a bit different. I would not 
encourage or persuade anyone. First of 
all, I would take care about the fact that 
the possible biggest number of people got 
informed about the page. It works the 
same as in coaching. You cannot say: “come 
and I’ ll coach you”. It is the client, and in 
this example the visitor of our page, who 
is going to feel the need to be here. I be-
lieve that the content of the page, great 
atmosphere and invited guest would make 
people who visited the page once keep 
returning and tell their friends about it.  
Would the readers have an opportunity to 
take part in the page development?
It was very important to me that the 
page is for people and about people. 
I wanted to engage the visitors to offer 
the subjects they are interested in. we 
would follow the need. I believe that this 
is the best way to serve the readers. They 
also would have a chance to write about 
their own stories. Thanks to showing 
their own experiences and that every-
one has the same ones, we would feel 
like home online. Having this base, the 
visitors would use the experience of the 
others. There is also a special place for 
young people. I think that there are still 
not so many places where they can read 
stories and texts with subjects important 
for them. To prove this, it’s enough to 
talk to them, read some threads on some 
forums or their posts on the social media. 
They need to find their own way or with 
the help of their peers. It is very often 
so that their parents or school do not 
help those young people due to different 
reasons. We want to give them support, 
valuable advices from the experts, not 
from a peer friend. In terms of education 
of young people, there is still much to do 
and I believe that the web portal, Zmia-
ny w życiu may play a significant role in 
this process as well.  ■
WWW.ZMIANYWZYCIU.PL



tekst: Iwona Zasuwa

Ano właśnie. Już się kobitka ogarnęła, 
zakasała rękawy, poćwiczyła prażenie 
i gotowanie tej zdrowej kaszy. I… Nic. 
Chętnych w domu na spróbowanie – zero. 
No dobrze, spróbowała po raz kolejny. 
Naczytała się, nakombinowała, urobiła po 
łokcie – znowu klops. Nie poddała się. Na 
warsztatach z Matką Smakoterapią zara-
ziła się pozytywną energią uczestników, 
spróbowała jaglanej czekolady i mleka, 
upiekła chlebki, ciasteczka i… Dzieci 
kupione. Ale ten mąż?! 

„Matko Smakoterapio, co z mężem? 
Mam sabotażystę w domu. On je tylko 
golonkę! Mój nie chce tknąć kaszy! A na-
wet dzieci podburza!”

No cóż, panie drogie… Mogę powtó-
rzyć tylko jedno: nie ewangelizujemy 
kulinarnie całej swojej rodziny, kolegów 
i koleżanek w pracy, sąsiadów i znajo-
mych! Dzieci z alergiami, wyzwaniami 
dietetycznymi, chorujące, pokasłujące 
i wszystkie te, które chcemy „hodować 
w zdrowiu z pełną świadomością profi-
laktyki” – tak! Toż ja, Matka Smakote-
rapia, ratuję swojemu potomkowi życie! 
Z takiego przynajmniej założenia wycho-
dzę. Mężowi pozostawiam wolną rękę. 
Ale nie martwcie się. Na szczęście mamy 
trochę asów w rękawie smakujących 
większości panów: jaglane burgery, we-
gańskie smalczyki i pasty (zazwyczaj nie 
rozpoznają składników, zatem nie chwali-
my się wcześniej co jest z czego), cudowne 
tiramisu z migdałowym mascarpone, 
rumowe czekoladki z… fasoli. Naprawdę 
konia z rzędem temu, kto odgadnie ich 

skład! Zanim jednak, drogie panie, poda-
cie mężom coś innego, pozwólcie by sami 
zdecydowali czy tego chcą. 

Cudownie jest gościć i obserwować 
pary małżeńskie uczestniczące w warsz-
tatach Matki Smakoterapii. Mężczyźni 
sprawdzają się na nich doskonale. Być 
może receptę na rodzinny sukces kuli-
narny zdradził nam jeden z uczestników, 
czarujący przedstawiciel grupy emerytów. 
Stojąc przy swojej małżonce, wyszeptał 
zaciekawionym małolatom: „panie drogie, 
męża to sobie trzeba trochę wychować!”.
No cóż! Gratulacje dla żony! ■
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WHAT ABOUT THE 
HUSBAND, MOTHER 

TASTETHERAPY?

Precisely. She has already tidied herself 
up, pitched up, and practiced roasting 
and cooking these healthy groats. And… 
nothing. Volunteers for tasting the dish 

– none. So okay, she tried once again. 
She read a lot, pondered much, knocked 
herself out – again nothing. She didn’t 
give up. On the workshops with Mother 
Tastetherapy, she became infected with 
positive energy of the participants, she 
tried millet chocolate and milk, baked 
bread, cookies… and children are bought. 
But what about her husband?! 
“Mother Tastetherapy, what about my 
husband? I have a saboteur at home. He 
would eat only pork knuckle! He doesn’t 
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Iwona Zasuwa – food designer (blog: Smakoterapia.pl), 
zafascynowana leczeniem za pomocą naturalnego żywienia, autorka 
warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania, mama 
małego alergika, muzyk i pedagog. Na co dzień pracuje na scenie, 
od 17 lat u boku Kayah. Posiada niezwykłą łatwość wymyślania 
ciekawych przepisów mimo ograniczeń dietetycznych, jakie musiała 
zastosować w swojej kuchni. Przez Czytelników nazywana Królową 
Kaszy Jaglanej. Pracuje nad pierwszą częścią książki.

Iwona Zasuwa – food designer (blog: Smakoterapia.pl), 
fascinated with curing with natural food, the author of cooking 
workshops focusing on the healthy eating, a mum of small aller-
gy sufferer, a musician and a pedagogue. She works on the stage 
on the daily basis, for 17 years at Kayah’s. She has an unusual 
skill of making up creative recipes despite of diet limitations she 
had to use in her cooking. Called by her Readers a Queen of 
Millet Groats. She works on the first volume of her book. 

smakoterapia.pl  ■  www.facebook.com/smakoterapia

CO Z TYM MĘŻEM, 

MATKO SMAKOTERAPIO?

want to touch the groats! He even insti-
gates our children!”

Well, ladies… I can only repeat one 
sentence: we do not evangelize culinary 
our whole families, friends and col-
leagues, neighbors and acquaintances! 
Children with allergies, dietetic chal-
lenges, being ill, coughing and all those 
who we want to “raise in health with full 
awareness of prevention” – yes! Who, if 
not me, Mother Tastetherapy saves my 
child’s life! At least, I believe so. I leave 
my husband a free rein. But don’t worry. 
Fortunately, we have some aces up our 
sleeves which most of men like: millet 
burgers, vegan lard and spreads (usually, 
they do not recognize the ingredients, 
so we shouldn’t boast about them first), 
wonderful tiramisu with almond mascar-
pone, rum chocolates made of… beans. 
A king’s ransom to whoever guesses 
the ingredients, really. Before you, dear 
ladies, give your husbands something 
different, let them decide on their own if 
they really want it.

It’s wonderful to have some couples 
staying and to observe them taking part 
in the workshops of Mother Tastether-
apy. Men perform really well. Maybe 
the recipe for the family cooking success 
was revealed by one of the participants, 
a charming member of senior group. 
When standing next to his wife, he whis-
pered to curious kids: “Dear ladies, you 
need to train your husband a little bit!”

Well, what can I say, congratulations 
 to his wife! ■
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Chodziłem po Palacio de Ferias y 
Congresos de Malaga oglądając 
telewizor Samsunga o krzy-
wym ekranie, kiedy zadzwonił 

telefon. To był Maciek, księgowy z bar-
dzo ważnej instytucji kultury. Poprosił 
mnie o radę, a tak naprawdę potwier-
dzenie, że ma sobie kupić volvo XC60 
z silnikiem D5.

Żona mi od dawna powtarza, że ucie-
kam od odpowiedzialności, coś w tym 
musi być, bo poprosiłem o czas i zadzwo-

niłem z tym pytaniem do Staszka z Volvo.
Staszek odpowiedział: niech weźmie 

z nowym D4. Zapłaci mniej, a będzie 
bardziej zadowolony. Bo samochód z tym 
silnikiem mniej pali i tak samo dobrze 
jeździ. I tak się stało. Maciek kupił XC60 
z silnikiem D4.

Upłynęło trochę czasu i je też wsiadłem 
do samochodu z takim silnikiem. Z tym że 
był to najlepiej znany mi model Volvo – S60. 
No i tak ciągu paru miesięcy jeździłem trze-
ma sześćdziesiątkami. Wspaniałą: S60T6, 

bezsensowną (hybrydą) V60D6 i zwykłą 
S60D4 – z polecanym przez Staszka, dwuli-
trowym, 181-konnym dieslem.

Cóż mogę o tym ostatnim samochodzie 
napisać? Nie jeździ tak jak T6, ale kiedy 
trzeba, też potrafi przyspieszyć. Potrafi 
spalić mniej niż hybryda, jest do tego od 
niej tańszy. Tu muszę się poprawić – hybry-
da jest „plugin”, więc jeżeli nie przekroczy 
się zasięgu akumulatorów – pali wręcz nic. 
Ale i tak wszyscy wybiorą S60D4.
Volvo w przyszłym roku ma zamiar robić 

fo
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tekst: Marcin Kędryna  fot.: mat.prasowe

NORMALNY  
 SAMOCHÓD

wyłącznie silniki czterocylindrowe. 
I – o ile rezygnacji z dużych silników 
benzynowych nie mogę im darować, to 
uważam, że ten diesel jest godny polece-
nia. Ale jakie ma znaczenie to, co uwa-
żam? To jest ten rodzaj samochodu, który 
ludzie kupują, bo chcą taki mieć i są 
zadowoleni. Dobry silnik jest bonusem.

Jakiś czas później spotkałem Maćka. 
Jest zadowolony ze swojej XC60. Popro-
sił mnie tylko, żebym powiedział Stasz-
kowi, że auto w mieście pali więcej niż 
piszą na stronie. Maciek, jak wcześniej 
napisałem – jest księgowym. Wierzy 
w zapisane cyferki. ■ 

of real help occurs real-
ly rarely that is advising 

something precise.

I was walking around Palacio de Ferias 
y Congresos de Malaga and watching 
Samsung TV with curved screen, when 
my telephone rang. It was Maciek calling, 
an accountant working in a very impor-
tant cultural institution. He asked me 
for advice, or actually, for approval of 
his buying Volvo XC60 D5 engine. My 
wife has been telling me for a long time 
that I am dodging responsibility, and 
there is something about it, since I asked 

I was driving three Volvo 60s – the great 
one: S60T6, the pointless (hybrid) one: 
V60D6 and the regular one: S60D4 having 
the recommended by Staszek a 2.0-litre 
and 181 hp diesel engine. 

What can I say about the latter one? It 
doesn’t drive like T6, but when it is need-
ed, it’s able to speed up. It can consume 
less fuel than the hybrid, and additionally, 
it’s cheaper than the hybrid. I must cor-
rect myself here – the hybrid is a plug-in 
vehicle, so when you do not utilize the 
batteries, it consumes almost nothing. 
Everyone would choose S60D4 anyway. 

Volvo is willing to focus only on the 

4-cylinder engines next year. And, as long 
as I cannot forgive them the resignation 
from big petrol engines, I think that this 
diesel vehicle is worth recommending. 
But it doesn’t matter what I think. This is 
the type of car that people buy, since they 
want to have it and they are satisfied with 
it. A good engine is a bonus. 

After some time, I met Maciek. He is 
satisfied with his XC60. He only asked 
me to tell Staszek that the car consumes 
more fuel than it is written on the Volvo 
website. Maciek, as I already said, is an 
accountant. He believes in the digits. ■

Kiedy człowiek pisze o samochodach, po jakimś czasie 
zaczyna być traktowany jak ktoś, kto o nich ma pojęcie. Jak 
autorytet. Z tym że jedyne, co ludzie chcą od niego usłyszeć, to 
potwierdzenie własnych wyborów. (Tak, Passat B5 to najlepszy 
samochód na świecie). Bardzo rzadko pojawia się możliwość 
realnej pomocy – doradzenia czegoś konkretnego.
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A REGULAR CAR
When a man writes about 

cars, after some time, he is 
treated like some kind of 

a professional in this field. 
As an authority. But the only 

thing that people want to 
hear from him is an ap-

proval of their own choices. 
(Yes, Passat B5 is the best 

car in the world.) A chance 

for some time and made a phone call to 
Staszek working for Volvo to ask about 
his opinion. 

Staszek answered that my friend “shall 
buy one with new D4 engine. He will pay 
less, but he would be more satisfied with 
it. Since a car with a newer engine con-
sumes less fuel and drives equally well.” 
And so he did. Maciek bought XC60 with 
D4 engine.

It took a little while and I also got into 
a car with the same engine. However, it 
was the model of Volvo I knew best which 
is S 60. And during a couple of months, 
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których ani rusz – kontynuuje. W ciągu 
kilku lat działalności w ramach Do or 
Die Wrestling zostało zorganizowanych 
dziewięć gal w różnych miastach Polski. 
Wszystkie z nich przebiegały w dość 
podobny sposób: siedem walk trwających 
łącznie od dwóch do dwóch i pół godziny, 
w czasie których na ringu pojawiało 
się kilkunastu zawodników z Polski, 
ale także goście z innych krajów. Dla 
organizatorów każda z gal została uznana 
za sukces zwiększający popularność 
wrestlingu w naszym kraju. A ta zaczyna 
być coraz większa, o czym mogą świad-

W  restling to dla większości 
ludzi rozrywka niezrozu-
miała, ale w pewien sposób 
fascynująca. Amerykański 

kicz, przepych i walki, o których wszyscy 
wiedzą, że są ustawiane. Chyba każdy 
kto za dziecka spotkał się z wrestlingiem 
w telewizji, choć przez chwilę marzył 
o zostaniu mistrzem zapasów. U nie-
których chęć udziału w takim show nie 
przeminęła, co więcej, przerodziła się 
w prawdziwą pasję, do niedawna wydawać 
się mogło, że zarezerwowaną tylko dla 
Amerykanów. Jak się okazuje, wrestling 

czyć między innymi trzy gościnne gale 
legendarnej federacji WWE, największej 
tego typu organizacji, która wypuściła 
na świat takie gwiazdy jak Hulk Hogan 
czy The Rock. W czym tkwi źródło 
popularności tego egzotycznego dla nas 
sportu? – W żadnym innym sporcie widz 
nie jest tak blisko akcji, ba, czasami nawet 
w środku akcji. To trzeba zobaczyć na 
żywo, być tam, przeżyć to, wciągnąć się 
w tę niepowtarzalną atmosferę. Tego się 
nie da opisać czy zawrzeć w nagraniu, to 
trzeba po prostu przeżyć – odpowiada 
Pan Pawłowski.

zdążył już dotrzeć do Polski i zaczyna się 
w niej czuć coraz lepiej. 

Jak wrestling zawitał do Polski
Polska federacja Do or Die Wrestling 
to instytucja dość młoda, bo powstała 
zaledwie pięć lat temu. Pro Wrestling 
pojawił się w naszym kraju dzięki dzia-
łaniom amerykańskiego zapaśnika Dona 
Roida. Wcześniej miało miejsce kilka 
prób wprowadzenia wrestlingu do Polski, 
ale wszystkie z nich spaliły na panewce. 
Powodami najczęściej były brak pieniędzy 
i doświadczenia w organizowaniu tego 

WRESTLING 
PO POLSKU

Kto bije się na polskim ringu
W skład Do or Die Wrestling wchodzi 
obecnie ponad trzydziestu pasjonatów 
zawodowych zapasów. Są wśród nich 
zawodnicy, menedżerowie, sędziowie, ko-
mentatorzy, ring announcerzy, osoby od-
powiedzialne za kwestie techniczne. Każ-
da z tych funkcji ma wpływ na całokształt, 
ale wszyscy wiedzą, że to zapaśnicy 
skupiają na sobie najwięcej uwagi. Chętni 
na zostanie gwiazdą wrestlingu muszą 
wykazać się wieloma często różnorodnymi 
umiejętnościami. Oczywiście podstawową 
jest doskonała kondycja i tężyzna fizyczna, 
ale to dopiero początek. Zapaśnik musi 
wykazać się także dużymi zdolnościami 
scenicznymi i dobrze się prezentować. 
Jednak o wszystkim i tak zazwyczaj decy-
duje siła jego charyzmy. – Najważniejsze 
jest to, żeby wywołać reakcję, żeby ludzie 
się zainteresowali, żeby ludzie chcieli 
oglądać jak dany zawodnik odnosi spek-
takularny sukces, albo odwrotnie, żeby 
życzyli mu sromotnej klęski. Pro wrestling 
to rozrywka sportowa, rywalizacja, ale 
i doskonały serial, w którym zapierające 
dech w piersiach manewry na ringu są 
równie ważne co osobowość i historia 
postaci, która je wykonuje – wymienia 
Pawłowski. Na polskim rynku nie braknie 
ciekawych osobowości z pomysłami na 
odpowiednią autokreację. Jedną z nich jest 
Kaszub, dumny człowiek pragnący zagar-
nięcia Polski i świata w celu stworzenia 
Imperium Kaszubskiego, które wprowadzi 
ludzkość w nową erę. Kolejnym indywidu-

typu widowisk. – W świecie pro wrestlin-
gu nie da się być samoukiem, wiedzę trze-
ba zdobyć poprzez treningi u doświad-
czonych zawodników, promotorów, ludzi 

„ze środka”. Proces trwa często wiele lat, 
a nigdy nie można powiedzieć, że wie 
się wszystko i trening czy nauka zostały 
zakończone – opowiada Arek Pawłowski, 
w środowisku znany jako Pan Pawłowski. 

– Don był i jest odpowiednią osobą na 
odpowiednim miejscu, posiada zarówno 
ponad dekadę doświadczeń zdobywanych 
na ringach całego świata jak i know-how 
od strony technicznej, organizacyjnej, bez 

tekst: Kajetan Kusina  źródło fot.: Do or Die Wrestling

Wydawać by się mogło, że wrestling to rozrywka zarezerwowana 
tylko dla Amerykanów. Okazuje się jednak, że w Polsce także 
znalazła się grupa pasjonatów tego sportu. Na tyle silna, że 
organizuje swoje własne gale.

W świecie  
pro wrestlingu 

nie da się być  
samoukiem,  

wiedzę trzeba 
zdobyć poprzez 

treningi u do-
świadczonych 
zawodników,  

promotorów, lu-
dzi „ze środka”.
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two to two and a half hours when a dozen 
or so competitors from Poland as well as 
guests from other countries appeared on 
the ring. For the organizers, each of the 
gala was recognized to be a success en-
hancing the popularity of wrestling in our 
country. And when it comes to popularity, 
it is growing bigger which among other 
things can be proved with three guest galas 
of legendary WWE federation, the biggest 
company of this kind which promoted such 
stars as Hulk Hogan and The Rock. Where 
is the source of popularity of this exotic for 
us sport? “In any other sport, the audience 
isn’t that close to the action, sometimes 
even in the middle of it. You need to see 
it live, be there, experience it, and get into 
this unrepeatable atmosphere. It cannot 
be described with words or put into a clip, 
you just need to experience it on your own,” 
tells us Mr. Pawłowski. 

Who fights on the Polish ring
Over thirty enthusiasts of professional 
wrestling currently takes part in Do or 
Die Wrestling. Among them there are 
contesters, managers, referees, commenta-

alistą jest Piękny Kawaler, samozwańczy 
poeta, artysta, który chce krzewić miłość, 
czy też raczej swoją zakrzywioną wizję 
miłości. Sławę zdobył między innymi 
dzięki swoim kontrowersyjnym i kwie-
cistym przemówieniom, które potrafią 
zawstydzić najtwardszych. Kontrowersyj-
ne postacie znajdują się także wśród repre-
zentantek płci pięknej. Taką zawodniczką 
jest Bianca, zimna, arogancka i zapatrzo-
na w siebie panna z przerostem ego, ale 
też świetnie radząca sobie na ringu. Jest 
mistrzynią formuły Battle Royal, w której 
pokonywała kilkunastu przeciwników 
naraz, także mężczyzn. Wszystkich 
zawodników łączy miłość do wrestlingu 
i gotowość do ciężkiej pracy, aby spełnić 
swoje marzenia. Nie obchodzi ich, że dla 
niektórych ich pasja wydaje się dzieci-
nadą. Dla nich to sprawa jak najbardziej 
poważna, dla której warto poświęcać czas 
i energię. Kto wie, może okaże się, że 
wielka kariera czeka już za rogiem?  ■

EN

THE POLISH VERSION 
 OF WRESTLING

It would seem that wrestling 
is an entertainment 

dedicated only to the 
Americans. However, it 

turns out that there is 
a group of enthusiasts of 
this sport in Poland. It is 

strong enough to organize 
their own galas. 

Wrestling is for most people an incompre-
hensible type of entertainment, but still 
fascinating in a way. An American kitsch, 

tors, wrestling ring announcers and people 
responsible for technical staff. Each of the 
positions has an impact on the whole, but 
all people know that the wrestlers draw 
the biggest attention. Those who want to 
become a wrestling star must demonstrate 
many various skills. Of course the basic 
one is a perfect physical condition and fit-
ness, but it’s only the beginning. A wres-
tler must also have big stage skills and 
presents himself well. However, in most 
cases, the power of his charisma is decisive. 

“The most important thing is to evoke a re-
action, to draw people’s interest, to make 
people want to see how a certain wrestler 
is becoming spectacularly successful or 
the other way round, to make people wish 
him an ignominious defeat. Pro wrestling 
is a sports entertainment, contest as well 
as a perfect series in which breath-tak-
ing maneuvers on the ring are equally 
important as personality and the history of 
a person who is performing it,” enumerates 
Mr. Pawłowski. On the Polish market, 
there are plenty interesting personalities 
with ideas for the right auto-creation. 
One of the is a Kashubian, a proud man 

splendor and fights that everyone knows 
they are rigged. Probably everyone who en-
countered wrestling in television as a child 
wanted at least for a short while to become 
a wrestling champion. Some of them didn’t 
stop willing to take part in such show, what 
is more, the will changed into real passion 
which seemed until recently to be reserved 
for the Americans only. As it turns out, 
wrestling managed to reach Poland and 
starts to feel good there. 

How wrestling came to Poland
Poland’s first professional wrestling 
promotion, Do or Die Wrestling is a quite 
young institution, since it was created only 
five years ago. Pro Wrestling appeared in 
our country thanks to the commitment of 
the American wrestler, Don Roid. There 
were numerous attempts to introduce 
wrestling to Poland previously, but all 
of them misfired. The most frequent 
reasons for this were the lack of money 
and experience in organizing this kind 
of shows. “In the world of Pro Wrestling, 
you cannot be a self-taught person, you 
need to obtain knowledge by training with 
experienced competitors, promoters, and 
people from ‘the inside’. The process lasts 
usually for a couple of years, and you can 
never say that you know everything and 
you finished training or learning,” explains 
Arek Pawłowski, known in the circle as 
Mr. Pawłowski. “Don has been the right 
person on the right place, he has both over 
a decade of experience gained on the rings 
of the entire world and know-how from the 
technical and organizing aspect which is 
a must-have,” he continues. During the sev-
eral years of activity as a part of Do or Die 
Wrestling, nine galas were organized in 
various Polish cities. All of them had a sim-
ilar course: seven fights lasting in total from 

wanting to grab Poland and the world in 
order to create a Kashubian Empire which 
will bring in the humankind to the new 
era. The next individual is Piękny Kawaler, 
a self-appointed poet, artist who wants 
to disseminate love or rather his awkward 
vision of love. He achieved fame mainly 
thanks to his controversial and f lowery 
speeches which can embarrass even the 
toughest. The controversial individuals 
also can be found among the representa-
tives of the fair sex. Bianca is one of such 
wrestlers, the cold, arrogant and selfish 
maiden with an overblown ego, but at the 
same time, well performing on the ring. 
She is a master of Battle Royale during 
which she defeated a dozen or so oppo-
nents at the same time, mostly men. All of 
the wrestlers have something in common: 
love to wrestling and readiness to hard 
work in order to make their dreams come 
true. They don’t care that some people see 
their passion as a childishness. To them, 
it’s an important issue which is worth 
devoting time and energy. Who knows 
maybe it will turn out that a great career is 
waiting just around the corner? ■

Pro wrestling  
to rozrywka 

sportowa,  
rywalizacja, ale 
i doskonały se-
rial, w którym 

zapierające dech 
w piersiach  
manewry na 

ringu są równie 
ważne co osobo-
wość i historia 

postaci, która je 
wykonuje.



tekst: Wojciech Tremiszewski

Idę przez Stare Miasto – Gdańsk, Warsza-
wa, Wrocław, czy też Wałbrzych, Edynburg, 
Wilno. Albo w tych starych miastach przez 
dzielnice mieszkalne ze starymi kamieni-
cami, ze starymi willami. Przez okno na 
pierwszym piętrze, przez szparę w firance, 
widać wysoki sufit i stary żyrandol z niego 
wiszący. Kto w jego świetle stał sto lat temu? 
A kto dwieście? Na kogo z rzygaczy kapała 
deszczówka za czasów Stanisława Augu-
sta? Jakie języki słychać było w tym pubie? 
Komu służyli żołnierze, którzy pilnowali 
tego ratusza? Uwielbiam widzieć wokół 
siebie spacerującego te stare cegły, te stare 
obrazy. Wyobrażam sobie historię. Oczy-
wiście najfajniej zawiesić te wyobrażania na 
mocno osadzonym na fakcie historycznym 
gruncie. Więc czasem coś przeczytam, cza-
sem posłucham w muzeum przewodnika.

Właśnie przeczytałem powieść Pawła 
Huellego pod tytułem „Śpiewaj ogrody”. 
I gorąco do niej zachęcam. Jest to właśnie 
spacer po ulicach Gdańska. Spacer, który 
odbywa się w trzech czasach – w latach 
trzydziestych XX wieku, w latach powojen-
nych oraz w odleglejszych czasach z po-
czątku XVIII wieku. Tak więc są to ulice 
tak Gdańska, jak i Danzigu. Spacerujemy 
wśród Polaków, Niemców, niestety też tych 
złych, nazistowskich, wśród Kaszubów, 
Francuzów, itd. Każdy z powyższych trzech 
wątków głównych książki to dzieje jak 
najbardziej ludzkie, ale osadzone w kon-
kretnym kontekście historycznym. Małżeń-
stwo Niemców mieszkających w Wolnym 
Mieście Gdańsku jest świadkami rosnącej 
popularności i fascynacji Niemców Hitle-
rem. Coraz więcej ich przyjaciół oddaje się 
nowemu Wodzowi, ulega oszałamiająco 
skutecznej propagandzie. 

Cały ten historyczny zamęt rywalizuje 
z wydarzeniami w domu małżeństwa. On, 
kompozytor borykający się z odnalezio-
nym rękopisem nieznanej opery Ryszarda 
Wagnera. Ona, oddana mu śpiwwewaczka, 
czekając na swoje miejsce w operze, nad któ-
rą pracuje mąż, pielęgnuje ogród domowy.

W tym samym ogrodzie, przy tym 
samym domu, przed dwustu laty pielił 
i mieszkał doświadczony przez życie 
francuski żołnierz. Jego historię, bardzo 
mroczną, poznajemy dzięki dziennikowi, 
który spisywał. 

W tym samym domu urodzi się po drugiej 
wojnie światowej narrator całej opowieści. 
Chłopiec, który zaprzyjaźnia się ze starą 
Niemką, u której jego ojciec wynajmuje 
pokój. Jest to znana nam sprzed wojny 
śpiewaczka, która ukochała swój ogród 
i męża, zaginionego gdzieś w zawierusze 
wojennej. Przepięknie splatają się te histo-
rie. Tak podobne do siebie mimo różnych 
czasów i kostiumów. Podobne w sferze 
ludzkiego losu, podporządkowanego 
często niezależnym od nas wydarzeniom 
wielkiego koła historii.

Jakże istotne jest, zdaje sobie myśleć 
młodzieniec prowadzący długie rozmowy 
z niemiecką staruszką, by nie zapomnieć 
tego, co między ludźmi było, by pielęgno-
wać małe szczegóły, które uwiarygadniają, 
ściskają za serce, by nieść tę opowieść 
następnym pokoleniom, by śpiewać 
ogrody, których się nie widziało, ale 
o których można posłuchać od innych. ■
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ABOUT OLD FACES OF 
GDAŃSK IN THE EYES OF 

PAWEŁ HUELLE 

I walk around the Old Town – Gdańsk, 
Warszawa, Wrocław, or Wałbrzych, Ed-
inburgh, Vilnius. Or in those old towns, 
around the residential quarters with old 
tenements, with old villas. Through a win-
dow on the ground floor, through a slit in 
the curtains, we can see a high ceiling and 
an old chandelier hanging there. Who stood 
there in its light one hundred years ago? 
And who did two hundred years ago? Who 
was water dripping on from the gargoyles in 
the times of Stanisław August? What lan-
guages could be heard in this pub? Who did 
the soldiers serve, who were guarding the 
town hall? I like seeing around me walking 
the old bricks, old paintings. I imagine his-
tory. Of course, it’s best to base those images 
on the historical ground deeply set in facts. 
So sometimes I read something, sometimes 
I listen to the guide in the museum. 

I have just finished reading the novel, 
Śpiewaj Ogrody written by Paweł Huelle. 
And I encourage you wholeheartedly to 
read it. It is a walk around the streets of 

Gdańsk. A walk which takes place in three 
periods of times – in the 1930s, in the post 
war years and in more distant times from 
the beginning of the 17th century. So the 
streets belong to both Gdańsk and Danzig. 
We walk among Polish people, Germans, 
unfortunately, also among those evil ones, 
Nazi-Germans, among Kashubians, French 
people, and so on. Each of those three 
mentioned main threads of the book is 
a story about people, but set in the exact 
historical context. A married couple of 
Germans living in the Free City of Danzig 
is a witness of German’s growing popularity 
and fascination for Hitler. More and more 
friends of theirs devote themselves to the 
new leader, they succumb to stupefyingly 
effective propaganda. 

The very historic confusion competes with 
the events taking place in the house of the 
couple. He, a composer contending with 
a found manuscript of Ryszard Wagner’s 
unknown opera. She, devoted to her 
husband singer, waiting for her place in the 
opera her husband is working on, takes care 
of their garden. 

Two hundred years earlier, a French 
soldier experienced by life weeded in the 
same garden, living in the very house. We 
can learn his history, a very dark one, thanks 
to his diary he used to write down. 

In the same house, a narrator of the whole 
story will be born after the Second World 
War. A boy who makes friends with an old 
German woman his father rents a room 
from. She is a singer we know from before 
the war, who loved her garden and her 
husband who went missing in the turmoil 
of war. Those stories interweave excellently. 
They resemble each other despite the dif-
ferent times and costumes. They are similar 
in terms of human’s fate ruled often by the 
independent of us events of a great wheel of 
history.  

How important is that, the young man 
having long conversations with the German 
old lady seems to think, not to forget about 
what was between people, to take care about 
small details which make everything cred-
ible, make your heart bleed, to bring this 
story to other generations, to sing gardens 
which you haven’t seen, but which you can 
listen to the stories of others about.  ■
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O starych Gdańskach 
w oczach Pawła Huellego

Felieton
Column

1 miejsce w kategorii: Najlepszy samorząd miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
2 miejsce w kategorii: Najlepszy włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców

Ranking Dziennika Gazeta Prawna „Perły Samorządów”, czerwiec 2014
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companies so far forced to look for storage 
space in the centre of the country. “The 
Omega Pilzno Group has existed for 20 
years so we have great experience in the 
TFL industry and know its expectations. 
We have the largest storage area in the 
Podkarpackie region, which is why our 
position on the market has improved 
considerably,” says Paweł Skotniczny, di-
rector of the Podkarpackie Logistics Park. 

“Setting up the Podkarpackie Logistics 
Park places Omega Pilzno Group among 
the leading logistics operators.”

The Podkarpackie Logistics Park offers 
storage area and full logistics support 
for all industries. Apart from the storage 
possibilities, companies can also use such 
se rvices as transport, unloading, loading, 
repacking, palletization and labelling.

The Podkarpackie Logistics Park 
consists of class A warehouses. They 
are heated and equipped with anti-dust 
f loors and an air-drying system. The 
warehouse in Mokrzec is classified as 
a public customs warehouse (type A), 
which means that anyone can use it to 
store their goods. There is a customs 
agency operating within its area, and 
handling goods takes place under the 
supervision of a customs officer.

 44 
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Dogodna lokalizacja tranzytowa 
na trasie E-40 Rzeszów-Kraków 
bezpośrednio przy zjeździe 
z obwodnicy Pilzna stwarza wa-

chlarz możliwości dla wielu firm, które do 
tej pory zmuszone były szukać powierzchni 
magazynowej w głębi kraju. – Jako Grupa 
Omega Pilzno istniejemy ponad 20 lat, więc 
mamy ogromne doświadczenie w branży 
TSL i znamy jej oczekiwania. Posiadamy 
największą na Podkarpaciu powierzchnię 

magazynową, dzięki czemu nasza pozycja 
na rynku znacznie wzrosła – mówi Paweł 
Skotniczny, dyrektor Podkarpackiego Parku 
Logistycznego. – Powstanie Podkarpac-
kiego Parku Logistycznego sytuuje Grupę 
Omega Pilzno w gronie czołowych operato-
rów logistycznych.

Podkarpacki Park Logistyczny to 
miejsce magazynowania i kompleksowe-
go serwisu logistycznego dla wszystkich 
branż. Oprócz magazynowania firmy 

mogą skorzystać z transportu, rozładunku, 
załadunku, przepakowywania, paletyzacji, 
etykietowania i metkowania. 

Podkarpacki Park Logistyczny to ma-
gazyny klasy A, ogrzewane, wyposażone 
w posadzkę niepylącą oraz w instalację 
osuszania powietrza. Magazyn w Mokrz-
cu posiada uprawnienia składu celnego 
typu A, czyli składu publicznego, z które-
go może korzystać każdy w celu składo-
wania towarów. Na terenie magazynu 
funkcjonuje agencja celna – przeładunek 
odbywa się pod nadzorem celnika.

W magazynach funkcjonuje system 
WMS – magazynowy system informatyczny 
(ang. Warehouse Management System), 
koordynujący wszystkie prace i uspraw-
niający zachodzące w magazynach procesy. 
Dzięki jego zastosowaniu można bezbłędnie 
zlokalizować każdy towar (każde, nawet 
najmniejsze pudełko) i kontrolować przebieg 
obrotu magazynowego. Podkarpacki Park 
Logistyczny wyposażony jest również w ter-
minale radiowe – za pomocą zintegrowane-
go czytnika odczytuje się kolektorem kody 
kreskowe z towarów, gniazd paletowych, 
jednostek ładunkowych, co przyspiesza 
procesy przyjmowania i wydawania towaru 
z magazynu oraz inwentaryzację.  ■

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku 
Grupa Omega Pilzno zainwestowała w przedsię-
wzięcie na ogromną skalę, jakim jest Podkar-
packi Park Logistyczny – największa tego typu 
inwestycja w Polsce południowo-wschodniej. 
W dwóch magazynach najwyższej klasy A (w Mo-
krzcu i Podgrodziu) o łącznej powierzchni 100 
tys. metrów kwadratowych miejsce na składo-
wanie swoich towarów mogą znaleźć duże firmy 
i korporacje wszystkich branż.

tekst i fot.: mat.prasowe 

OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 44
39-220 Pilzno
tel.: (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax: (+48 14) 6721994
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
www.omega–pilzno.com.pl

OTWARCIE DRUGIEJ CZĘŚCI  
PODKARPACKIEGO PARKU LOGISTYCZEGO

EN

OPENING OF THE SECOND 
PART OF PODKARPACKIE 

LOGISTICS PARK

Omega Pilzno Group has 
decided to come up to the 

market’s expectations and 
invested in an undertaking 
on a huge scale, the Podkar-

packie Logistics Park, which 
is the largest investment of 
this kind in south-eastern 
Poland. Two class A ware-

houses (in Mokrzec and Pod-
grodzie) with a total area of 

100 thousand square metres 
give room for goods pro-

duced by large companies 
and corporations operating 

in any industry.

The convenient location by the E-40 
Rzeszow-Cracow route directly next to 
an exit from the Pilzno bypass produces 
a wide range of possibilities for many 

A Warehouse Management System 
(WMS) functions in both warehouses. It 
coordinates all activities and facilitates 
processes taking place in the buildings. 
Thanks to its presence, one can correctly 
localize any product (even the smallest 
box) and easily control warehousing turn-
over. The Podkarpackie Logistics Park is 
also equipped with radio terminals – with 
the use of an integrated reader one can 
scan bar codes on goods, pallet blocks and 
cargo units, which speeds up the processes 
of receiving and issuing of goods, as well 
as stock-taking.  ■
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Przychody  
Stadionu Narodowego  

w I półroczu 2014:  

+121%

„Ocena gospodarczych efektów Euro 2012 po dwóch latach od zakończenia turnieju 
ma wciąż charakter cząstkowy, gdyż większość tych efektów zmaterializuje się 
w dłuższej perspektywie. Można jednak postawić tezę, że oczekiwane korzyści 
z organizacji tej imprezy nie odbiegają istotnie od oszacowań przedstawionych  

w 2012 roku po zakończeniu turnieju” – pisze Jakub Borowski. 

Trasy szybkiego  
ruchu w Polsce liczą 

2500 km  
To 2,5 razy więcej  
niż w 2007 roku.
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Od kwietnia do grudnia  
ubiegłego roku  

do Gdańska  
przyjechało

1,9 mln 
turystów. O 36 proc.  
więcej niż w całym  

2012 roku.

To będzie pozytywna opowieść. 
Na pohybel – jakże licznym wtedy  
– malkontentom. W niedzielę miną  
dokładnie dwa lata od pierwszego  
gwizdka na Stadionie Narodowym, 
gdzie rozpoczęły się mistrzostwa Euro-
py w piłce nożnej Polska – Ukraina 2012.

Dziś największa polska arena sama  
już na siebie zarabia, autostrady ułatwiają 
podjęcie decyzji zagranicznym inwestorom, 
a do Polski przyjeżdża o setki tysięcy tury-
stów więcej, niż zakładano. Autorzy słynnego 
raportu „Impact” – o wpływie Euro 2012 na  
polską gospodarkę – w napisanym  
do niego specjalnie dla „Businessweeka” 
postscriptum również przyznają: dobrze 
się stało. Tylko ta branża budowlana 
i polska reprezentacja w piłce nożnej… 



9 i 3,6 
Tyle mln zł 

wynosiła strata 
w 2011/2012  
i 2012/2013.

2 
Tyle mln zł 

wyniosła strata 
za 2013 rok. 

Gdańsk

Jeszcze w rok po Euro niemal wszyscy się naśmiewali, że stadiony przynoszą same 
straty. Wicepremier Janusz Piechociński mówił wprost, że budowa Stadionu Naro-
dowego była błędem: „Wyciągajmy z tego wnioski. Przygotowując się do nowych wy-
zwań, trzeba mierzyć siły i zamiary właściwie, aby one były maksymalnie rynkowe”. 
Dziś będzie musiał chyba odwołać swoje słowa. 

Przynajmniej w kontekście Stadionu Narodowego. Z nieoficjalnych ustaleń „Bu-
sinessweeka” wynika bowiem, że właśnie zaczął na siebie zarabiać. W maju tego roku 
Narodowy po raz pierwszy zanotował zysk – 1,6 mln zł. Czerwiec również będzie na 
plusie – w wysokości 800 tys. zł.  Oznacza to, że obiekt nie będzie już finansowany 
z podatków Kowalskiego.  

Zarząd spółki PL.2012+ (kieruje nią ten sam zespół, który odpowiadał za orga-
nizację Euro 2012 w Polsce) komentuje: „Od początku naszej pracy, czyli od stycznia 
2013 roku, jako zespół PL.2012+ konsekwentnie realizujemy wdrożoną przez nas stra-
tegię zarządzania Stadionem Narodowym jako nowoczesną areną wielofunkcyjną. 17 
miesięcy temu wyznaczyliśmy sobie cel – Stadion Narodowy w gronie najlepszych, 
najlepiej zarządzanych aren w Europie, również w bardzo ważnym wymiarze wyni-
ków finansowych. Mogę dziś rzeczywiście potwierdzić, że ten cel zrealizowaliśmy: 
maj i czerwiec 2014 roku to pierwsze miesiące, w których Narodowy jest na plusie, 
w których wypracowaliśmy zysk operacyjny” – mówi Marcin Herra, prezes PL.2012+. 

Wg naszych informacji w I półroczu tego roku przychody stadionu wzro-
sły w porównaniu z podobnym okresem w 2013 roku o 121 proc. – z 8,4 mln zł  
do 18,6 mln zł. Wpływy z tytułu organizacji imprez całostadionowych zwiększy-
ły się o 51 proc., konferencji i kongresów o 164 proc., sponsorzy i wynajmujący loże 
zostawili o 218 proc. więcej pieniędzy. Z drugiej strony, koszty utrzymania obiektu 
spadły o 23 proc. Stadion zorganizuje w tym roku 400 imprez – dwa razy więcej niż 
w roku ubiegłym.  Mało tego, spółka poprawiła wynik za ubiegły rok – strata będzie 
mniejsza o 8,5 mln zł. 

Na innych arenach zbudowanych na Euro rentowność biznesu to jesz-
cze niestety tylko plan, a nie rzeczywistość. W Gdańsku rok obrotowy za-
rządcy stadionu, Arena Gdańsk Operator, zaczyna się w  l ipcu, a kończy 
w czerwcu. Za rok 2011/2012 – stadion stracił 5,8 mln zł przy przychodach prze-
kraczających 9 mln. Rok później strata stopniała do 3,6 mln zł, a do kasy AGO 
wpłynęło 12 mln zł. Stadionowi udało się zorganizować w ubiegłym roku  

32 imprezy – 18 z nich to rozgrywki Le-
chii Gdańsk, pozostałe to imprezy maso-
we – mówi Agnieszka Weissgerber, 
rzecznik Arena Gdańsk Operator, 
zarządcy PGE Areny. Ale też sły-
chać głosy, że „gdyby nie słupek, 
gdyby nie poprzeczka…”. „Rentow-
ność byłaby już dziś osiągnięta, ale 
przychody z tytułu praw do nazwy 
stadionu w Gdańsku czerpie właści-
ciel obiektu [miasto Gdańsk – red.], 
a nie operator – tłumaczy Weissgerber. Dla 
porównania prawa do nazwy Stadionu 
Narodowego, w Poznaniu i Wrocławiu są 
w spółkach zarządzających tymi obiektami. 
Wg naszych ustaleń zarządcy tych obiektów 
płacą również nieporównywalnie mniejsze 
czynsze. Gdańsk – 2 mln zł i 5 proc. przy-
chodów rocznie. 

Wrocław

Wpływy z tytułu 
praw do nazwy 

obiektu idą 
jednak do kasy 

miasta. 

ZYSK NA  
NARODOWYM

Były pośmiewiskiem krytyków podczas  
ich budowy. Wytykano im niepotrzebny  
rozmach i wysokie koszty. Po Euro 2012 miały  
się stać – jak w Portugalii – przynoszącym straty 
wstydliwym symbolem jednorazowych igrzysk.  
Przepowiednie się nie sprawdziły. 

„Mogę potwierdzić: maj 
i czerwiec 2014 roku to 
pierwsze miesiące, w których 
Narodowy jest na plusie”  
–  Marcin Herra, prezes 
PL.2012+
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Stałe wpływy, 
choć adekwatne 
do jakości,  za-

pewniają mecze 
piłki nożnej.

Debata nad wyburzeniem części sta-
dionów zbudowanych na Euro 2004 

przetoczyła się przez Portugalię, 
gdy kraj znalazł się w tarapatach 
budżetowych i nie stać go było na 

utrzymanie deficytowych obiektów. 
Frekwencja podczas meczów wynosi 
ledwie 25 proc. Ostatecznie 10 aren 

(za 600 mln euro) ocalało, jednak 
musiały drastycznie ciąć koszty.  

600  
Taki czynsz 

pobiera miasto 
za stadion. 

Rocznie,  
w tysiącach.

400 
Tyle imprez 

odbędzie się tu 
w tym roku.

Poznań wynegocjował niższy czynsz rok temu. Za-
miast 3,1 mln zł rocznie operator stadionu – konsorcjum 
Lecha i spółki Marcelin Management (należy do Amiki 
Wronki, którą z kolei kontroluje Jacek Rutkowski, wła-
ściciel Lecha) – płaci miastu jedynie 600 tys. zł. Spadły 
też kwoty odprowadzane po każdej imprezie – zamiast 
7,5 proc. przychodów miasto kasuje 4,5 proc. Zrezygno-
wało też z 30–procentowego udziału w przychodach od 
sprzedaży praw do nazwy stadionu. Poznański ratusz 
zgodził się na gorsze warunki, bo nie chciał brać na sie-
bie utrzymania stadionu.

Lech odmówił jednak „Businessweekowi” udostęp-
nienia oficjalnych wyników finansowych stadionu, za-
słaniając się tajemnicą firmy. „Mogę jednak zapewnić, 
że pierwszy stadion otwarty na UEFA Euro 2012 roz-

wija się w dobrym tempie” 
– napisał w e–mailu rzecz-
nik Lecha Łukasz Boro-
wicz. Pytanie, czy owo 
dobre tempo dotyczy roz-
woju zysków czy strat, po-
zostaje bez odpowiedzi.

– Stadion we Wrocła-
wiu ma zacząć się bilan-
sować w 2016 roku. Mie-
sięcznie jego utrzymanie 
kosztuje ok. 800 tys. zł, 
rocznie ma to być maksy-
malnie 10 mln. Tyle jeste-
śmy w stanie wygenero-
wać – mówi z kolei Adam 
Burak, rzecznik operatora 
obiektu. Wynik za 2013 rok: koszty – 12 mln zł, przychody – 10 mln zł. 

Zarabiania na stadionach w Polsce wszyscy dopiero się uczą. Miało powstać 
stowarzyszenie operatorów tych obiektów, ale… każdy idzie własną drogą. I bio-
rąc pod uwagę nasze nieoficjalne informacje, najlepszą wybrał Stadion Narodo-
wy. Zarabia już na siebie, mimo że nie ma – jak pozostali – stałego współloka-
tora w postaci klubu piłkarskiego. Docenia to Europa. Spółka PL.2012+ została 
zaproszona do ekskluzywnego grona operatorów stadionów na kontynencie Eu-
ropean Stadia Experts Group.

Operatorzy stadionów kładą więc główny nacisk na organizację imprez ma-
sowych, targów, konferencji oraz współpracę z biznesem. „Europejska średnia 
to 26 wielkich imprez w ciągu roku, uwzględniając dni potrzebne na rozłoże-
nie i złożenie sprzętu, daje to jeden event całostadionowy na tydzień. W 2013 
roku mieliśmy w planach 10 wydarzeń, zrealizowaliśmy 20” – mówi Mikołaj 
Piotrowski, rzecznik PL.2012+.

Tu też nie ma reguły co do metody, jak zarabiać. Na przykład Wrocław, nie 
chcąc ponosić ryzyka, zadowala się opłatą od organizatora wydarzenia. W War-
szawie próbują różnych rozwiązań. Najnowsze – 30 sierpnia na Stadionie Naro-
dowym odbędzie się ceremonia i mecz otwarcia mistrzostw świata w siatkówce. 
Operator obniżył stawkę wynajmu, a w zamian dostał od Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej 15 proc. udziału w zyskach ze sprzedaży biletów. Już wiadomo, 
że PL.2012+ dobrze na tym wyjdzie.

O wiele więcej czasu zajmie natomiast odrabianie strat po Euro 2012… pił-
karzom. Monitorujący rynek portal Transfermarkt.com szacuje, że wartość za-
wodników reprezentacji Polski spadła z 94,8 mln euro w 2012 roku do 38,8 mln 
w tym sezonie ligowym.

——  Łukasz Majchrzyk, Paweł Sołtys

Poznań

Zysk Stadionu Narodowego w maju (w mln zł). 

Zarządcy odmó-
wili nam podania 
wyników finan-

sowych.  

1,61,6
W pierwszym 
półroczu tego 

roku przychody 
wzrosły  

o 119 proc.
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Warszawa

Liczebność stadionów na Euro 2008  
w Austrii i Szwajcarii została zredukowana 
tuż po turnieju. Tylko ze stadionem w Kla-
genfurcie były problemy – władze Karyntii 
ustaliły, że przy jego rozbudowie zdefrau-

dowano niemal 21 mln euro.



Szwajcarzy i Austriacy mieli łatwo – gęsta sieć dróg i nowoczesne stadiony sprawiły, że cał-

kowity koszt realizacji turnieju zamknął się w obu krajach w kwocie 600 mln euro. Czyli nie-

co więcej, niż kosztował sam Stadion Narodowy. Zyski z imprezy specjaliści z firmy Rutter 

Consultants & Partner oszacowali na 358 mln euro w Szwajcarii i 369 mln euro w Austrii. 

Dlatego największym kosztem organizacji Euro 2012 była budowa dróg, które w niemal 

połowie sfinansowano ze środków publicznych (resztę dołożono z funduszy strukturalnych 

UE). Wydano na to w latach 2007–2012 ponad 53 mld zł. Efekt – podczas gdy w 2007 roku 

Polska miała zaledwie 700 km autostrad i 300 km dróg ekspresowych, sześć lat później było 

ich łącznie 2,5 razy więcej. 

W przygotowanym tuż po Euro raporcie „Impact” (trzy strony dalej jego autorzy napisali 

postscriptum) oszacowano, że w latach 2008–2020 polski PKB wzrośnie – z powodu wybudo-

wania nowych dróg i tym samym powiększenia potencjału gospodarczego kraju – o 15,8 mld 

zł. To trzy czwarte łącznego „efektu Euro”, który ma wynieść 21,3 mld zł.

Ale już teraz widać efekty. W latach 2007–2013 gospodarka zaoszczędziła w efekcie budowy 

autostrad i dróg ekspresowych 0,3 proc. PKB – wyliczyła firma doradcza PwC. Samo skróce-

nie czasu przejazdu między miastami (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w sierpniu 2013 

roku szacowało ten spadek na poziomie 11,7 proc.) dało gospodarce oszczędności na poziomie 

1,3–2 mld zł, czyli ok. 0,1 proc. PKB.

– Jeszcze przez kilka lat budowa infrastruktury drogowej będzie zwiększała potencjał go-

spodarczy Polski. Te inwestycje były potrzebne i dobrze, że zostały zrealizowane – mówi 

główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. – W tej beczce miodu jest jednak 

łyżka dziegciu: to tylko jeden z elementów, który poprawia gospodarkę. Samymi drogami się 

nie prowadzi biznesu – zastrzega.

W wyniku infrastrukturalnej ekspansji wzrosła też zamożność mieszkańców miejscowo-

ści, które znalazły się w pobliżu nowo wybudowanych tras. GDDKiA podaje, że w powiatach 

przylegających do nowych dróg szybkiego ruchu wpływy do lokalnych budżetów z podatku 

PIT wzrosły średnio o 3,3 pkt proc., podczas gdy w skali kraju praktycznie stoją w miejscu.  

Nowe drogi obniżyły też bezrobocie: zatrudnienie na przyległych terenach rosło o 2,6 pkt proc. 

szybciej niż w powiatach zlokalizowanych z dala od nowych dróg.

3,3  
O tyle pkt proc. 
wzrosły wpływy 

z lokalnych 
podatków. 

2,6  
O tyle proc. 

spadło 
bezrobocie na 
terenach przy 
autostradach.

0,3  
Tyle proc. PKB 

zaoszczędziliśmy 
do 2013 roku dzięki 

nowym drogom. 

2009  
Prezentacja  

linii Virgin America

2 

AUTOSTRADĄ 
DO NIEBA

Przyspieszenie w budowie dróg pomo-
gło wszystkim, którzy przewożą po nich 
towary i przemieszczają się za pracą po 
całej Polsce. Tylko w branży budowla-
nej wspomnienia lata 2012 roku przy-
wołują koszmary. 
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Tyle mld zł 
oszczędności 

dało skrócenie 
podróży.

15  
O tyle proc. 

skurczyła się 
produkcja 

budowlana  
w  2012–2013. 

Początkowo wydawało się, że eksplozja publicznych wydatków na drogi wzmocni też 
branżę budowlaną, która biła się o realizację kontraktów. Potwierdzały to dane GUS–u: 
produkcja budowlana w projektach infrastrukturalnych wzrosła od początku 2008 do 
końca 2011 roku (a więc w szczycie wydatków) aż o 100 proc.

Od początku było jednak wiadomo, że w końcu kran z pieniędzmi zostanie zakrę-
cony i że stanie się to jeszcze przed samymi mistrzostwami, co jasno wynikało z harmo-
nogramu prac – w większości kończących się tuż przed turniejem.

I rzeczywiście – w 2012 roku rząd zacieśnił wydatki fiskalne o 1,5–2,4 proc. PKB, 
w ubiegłym o kolejny 1 proc. PKB. Te cięcia odpowiadały wg ekonomistów PKO BP za ok. 
70 proc. spowolnienia między IV kwartałem 2011 roku a II kwartałem 2013 roku. W bu-
dowlance zadziałał efekt domina: „Opóźnienia w realizacji projektów stawały się coraz 
większe. (…) Ze względu na długie terminy realizacji obawy przesuwano »na później«. 
Problemy ujawniały się w masowej skali w 2012 roku, kiedy terminy oddawania obiektów 
nie były dotrzymywane, pieniądze na wypłaty podwykonawcom ograniczano, (…) rosło 
zadłużenie, powstawały zatory płatnicze, a brak płynności finansowej i opóźnienia płat-
ności podwykonawcom doprowadzały do upadłości przedsiębiorstwa budowlane do nie-
dawna dobrze funkcjonujące na rynku” – napisali eksperci budowlani w opublikowanej 
w ubiegłym roku „Białej Księdze Infrastruktury”. – Ta spirala doprowadziła do tego, że 
w latach 2012–2013 w polskim budownictwie mieliśmy ujemne marże na poziomie –1,6 
proc. – mówi Jan Styliński, adwokat w kancelarii Lewandowski Styliński i Wspólnicy. 

35–45 proc. przedsiębiorstw z branży przyniosło straty w 2012 roku, zbankrutowało ok. 
250–270, w tym te najbardziej znane: Hydrobudowa (budowała m.in. Stadion Narodowy), 
PBG i Aprivia budujące autostrady A1 i A4 oraz Dolnośląskie Surowce Skalne, pracujące 
na A2. Z wyliczeń firmy doradczej EY wynika, że od początku 2012 roku do końca III 
kwartału 2013 roku produkcja budowlana w infrastrukturze skurczyła się aż o 38,7 proc.

– Nie jest to jednak, moim zdaniem, wina Euro 2012, raczej efektywności zarządzania 
– komentuje prof. Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego. Ale Jan Styliński uważa, że nikt w porę nie zapobiegł wojnie cenowej w bu-
dowlance i do tej pory jest z tym źle. – Polski rynek jest niesamowicie otwarty. Hiszpanie, 
Niemcy, Holendrzy przymykają swój rynek. My wpuszczamy: Chińczyków, Hindusów, 
Azerbejdżan, Macedonię, Turków, bo wydawało się, że ceny na pewno są zawyżone. 
Z tymi firmami muszą konkurować nasze, bo albo przestaną ofertować w przetargach 
i stracą wiele pieniędzy, albo będą walczyli ceną – mówi Jan Styliński.

Zapaść z lat 2012–2013 pozostawiła trwałe piętno na branży. U progu nowej perspek-
tywy finansowej UE do 2020 roku, w której znowu na budowę infrastruktury popłyną 
unijne miliardy – przedsiębiorstwa są w bardzo złym stanie i może być im ciężko stanąć 
w szranki do boju o kolejne kontrakty. „Banki uważają budownictwo za sektor podwyż-
szonego ryzyka” – czytamy w „Białej Księdze…”. – „Przedsiębiorstwa mają i będą miały 
trudności z uzyskaniem kredytów”. 

——  Łukasz Majchrzyk, Paweł Sołtys

270  
Tyle firm 
z branży 

budowlanej 
zbankrutowało 

w 2012 roku.



w 2012 roku (wydatki kibiców) oraz w kolejnych ośmiu latach. „Efekt 
barceloński” (zwiększony napływ turystów na skutek wzrostu atrakcyj-
ności turystycznej miejsca) odpowiadał łącznie za 13,1 proc. skumulo-
wanego przyrostu PKB. Na podstawie wyników badań empirycznych 
założyliśmy, że Euro 2012 przyczyni się do zwiększenia liczby turystów 
odwiedzających Polskę w celach wypoczynkowych o 766 tys. rocznie, 
przy czym ze względu na globalny kryzys finansowy efekt ten zmate-
rializuje się w pełni dopiero po 2017 roku. 

Dostępne dane wskazują, że w 2013 roku 
Polskę odwiedziło o 1 mln turystów więcej niż 
w 2012 roku. Sugeruje to, że na razie nie ma 
mocnych podstaw zrewidowania założeń doty-
czących skali „efektu barcelońskiego” w latach 
2013–2020.

Pozostałe „skutki” Euro 2012 obejmują bu-
dowę stadionów i centrów pobytowych (8,6 proc. 
przyrostu PKB), dodatkowy napływ bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych na skutek zwięk-
szenia krajowej infrastruktury drogowej (2,9 
proc.) oraz koszty organizacyjne przygotowań 
i przeprowadzenia mistrzostw (1,1 proc.). W ra-
mach tej grupy istotny wpływ na skalę gospodar-

czych efektów Euro 2012 ma jedynie pierwszy z wymienionych, a więc 
wzrost aktywności związany z wydarzeniami organizowanymi na no-
wych stadionach. 

Dostępne dziś informacje wskazują, że stadiony, na których zorga-
nizowano turniej, osiągnęły już (jak Stadion Narodowy) lub w nieodle-
głej perspektywie osiągną przychody pokrywające koszty ich utrzyma-
nia. Wskazuje to na istotne prawdopodobieństwo zmaterializowania się 

przyjętych w raporcie założeń dotyczących wzro-
stu wartości dodanej w usługach w wyniku wyko-
rzystania nowej infrastruktury stadionowej.

Można zatem postawić tezę, że po dwóch la-
tach od organizacji Euro 2012 oczekiwane korzy-
ści z organizacji tej imprezy nie odbiegają istot-
nie od oszacowań tych efektów przedstawionych 
w 2012 roku po zakończeniu turnieju. Nadal ocze-
kuję, że ekonomicznym efektem UEFA Euro 2012 
będzie przyrost PKB o 1,3 proc. jego wielkości 
z roku 2012 i przyrost ten będzie rozłożony na lata 
2008–2020. Co ważne, na skumulowany wzrost 
PKB w latach 2008–2020 w ponad 80 proc. złożą 
się tzw. efekty podażowe, a więc zwiększenie po-
tencjału gospodarczego.

WYSZŁO NAM 
NA DOBRE 

2 3 4 5 6

7

9 10 13 14 15

Głównym źródłem korzyści związanych z Euro 2012 
było przyspieszenie (przesunięcie w czasie) nakła-
dów na infrastrukturę transportową (odpowiada-
ły one za 74,2 proc. skumulowanego dodatkowego 
przyrostu PKB w latach 2008–2020), w szczególno-
ści na drogi. Tuż po turnieju, w ostatniej aktualiza-
cji raportu na temat wpływu organizacji Euro 2012 
na polską gospodarkę uwzględniliśmy dużo wol-
niejsze niż w pierwotnych założeniach oddawanie 
do użytku kolejnych odcinków autostrad oraz zwią-
zane z tym późniejsze korzyści w postaci wzrostu 
produktywności i napływu bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych. Odnotowany w latach 2012 i 2013 
spadek inwestycji publicznych oraz prognozowany 
przez rząd w Aktualizacji Programu Konwergen-
cji wzrost publicznych nakładów na infrastrukturę 
(głównie drogową) w latach 2014 i 2015 odpowied-
nio o 2,8 proc. i 4,9 proc. w ujęciu rocznym wskazu-
ją, że w średnim terminie po zakończeniu Euro 2012 
dynamika nakładów na infrastrukturę drogową nie 
będzie więc odbiegać w istotny sposób od ścieżki 
założonej w naszym raporcie.

Drugim spodziewanym źródłem znaczących 
korzyści gospodarczych związanych z turniejem 
były dodatkowe przychody z turystyki zagranicznej 

„Nadal oczekuję, 
że ekonomicznym 
efektem UEFA Euro 
2012 będzie przyrost 
PKB o 1,3 proc.  
jego wielkości  
z 2012 roku, 
rozłożony na lata  
do 2020 roku”.

+1,3  
PROC.  

wzrostu PKB,  
co oznacza...

8,1  
MLD ZŁ

wpływów 
z turystyki 

zagranicznej

766 
TYS.

urlopowiczów  
z zagranicy

przyrostu 
konsumpcji o

11,2 
MLD ZŁ

66  
TYS. 

nowych miejsc 
prac

618  
MLN ZŁ 

dodatkowych 
inwestycji 

zagranicznych

powiększenie się 
gospodarki o

21,3  
MLD ZŁ

JAKUB BOROWSKI
– główny ekonomista  
banku Crédit Agricole,

szef zespołu, który 
przygotował raport 

„Impact”
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Autorzy raportu „Impact” 
wyliczyli, że gdyby nie 
zorganizowano Euro,  
do 2020 roku nie mielibyśmy...
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nelec 
studio 
photo 
graphy 

Dziękujemy przede wszystkim naszym przepięknym finalistkom! Składamy także podziękowa-
nia głównym partnerom wydarzenia – marce Estee Lauder Polska i Clinique oraz pozostałym, 
którzy zadbali o to, aby ten dzień był wyjątkowy pod każdym względem! Projektanci Hec-
tor & Karger swoją śmiałą kolekcją odsłonili elegancką i uwodzicielską stronę kandydatek. 
Marka SPORTOFINO (www.sportofino.pl) zadała dziewczynom sportowego szyku. Marki 
KAZAR i Orska - biżuteria - zadbały o dopełnienie wizerunku olśniewającymi butami i ory-
ginalnymi dodatkami. Ultrakobiece fryzury to zasługa profesjonalistów z Hair Bazaar Stu-
dio, a za uwiecznienie niezapomnianych chwil i pomocny głos w jury - dziękujemy NELEC 
STUDIO photography.

Druga edycja międzynaro-
dowego castingu Douglas 
Beauty Star już za nami.  
Zobaczcie jak pięknie i wyjąt-
kowo było podczas wielkiego 
finału w C.H. Stary Browar!

 Zostań twarzą   
 

Finał konkursu 

Douglas!

Wielki Casting Douglas miał wyłonić kobietę wyjątkową.  
Polską ambasadorkę marki Douglas na 2014 i 2015 rok. Piękną, niebanalną, 

nastawioną na rozwój. Oto zwyciężczyni – Marianna Skupień. Właśnie 
spełniło się pierwsze z jej listy życzeń. Przed nią profesjonalna sesja 

zdjęciowa w jednej z europejskich metropolii. 

Rozmawiała: Monika Cieślik

modelek. Pomyślałam, że warto spróbo-
wać. Oczywiście, nigdy nie uważałam 
się za osobę bliską ideału. Nie jestem 
próżna i jak prawie każdy kiedyś widzia-
łam w sobie wiele wad, ale zamiast 
narzekać, pracuję nad sobą. Chcę od 
życia więcej. Więcej zobaczyć, przeżyć, 

To nie był więc przypadek, że wzięłaś 
udział w castingu.
Nie, zupełnie nie. Moje zainteresowanie 
modelingiem zrodziło się pod koniec 
trzeciej klasy gimnazjum, kiedy jedna 
z moich koleżanek założyła konto na 
jednym z portali społecznościowych dla 

doświadczyć. Dzięki rodzicom jestem 
optymistycznie nastawiona do życia 
i cokolwiek robię, poświęcam się temu 
w stu procentach. Może dlatego, stojąc 
przed obiektywem, nie odczuwam 
paraliżującej tremy. Obecność innych 
osób działa na mnie motywująco. Pozu-

i nieoczywista 

Piękna 



jąc, zawsze staram się nawiązać kontakt 
z fotografem. Wiem, że ode mnie też 
bardzo dużo zależy. Chcę postępować 
tak, żeby ostateczny efekt był jak 
najlepszy. 

Słuchając Cię, myślę, że Twoim dru-
gim imieniem mogłaby być: Ambicja. 
Albo odwaga (śmiech). Chcę odkrywać 
w sobie i świecie wszystko, co nowe 
i interesujące. Jednocześnie mam duży 
dystans do siebie, więc nawet jeśli spra-
wy nie układają się po mojej myśli, 
traktuję to jak motywację. Problemy czy 
niedogodności nie są w stanie zniechę-
cić mnie do działania. Nie poddaję się 
zbyt łatwo. 
Już rok temu jedna z moich koleżanek 
poinformowała mnie o castingu 
Douglas. Niestety, gdy się o nim dowie-
działam, było już za późno, aby wziąć 
udział. Dlatego w tym roku znów posta-
nowiłam spróbować swoich sił. Idąc 
tam z przyjaciółką, pomyślałam, że to 
może być „mój” dzień.

Do dwóch razy sztuka? 
W moim przypadku tak. Casting wspo-
minam bardzo miło, pełny profesjona-
lizm i świetna atmosfera. Zgłosiło się 
wiele pięknych kobiet, wiedziałam, że 
konkurencja będzie bardzo duża. Zasko-
czeniem było już dla mnie to, że dosta-
łam się do finału. Traktowałam to 
poważnie, ale raczej w kategoriach przy-
gody. Gdy ogłoszono wyniki, przez 
chwilę myślałam, że śnię (śmiech). To dla 
mnie dodatkowa motywacja, by jeszcze 
intensywniej rozwijać się w tym kierun-

ku. Świat fashion bardzo mnie interesuje 
i chciałabym być jego częścią.

Jak pogodzisz studia z modelingiem?
Wykorzystam swój wspomniany zmysł 
techniczny, a tak poważnie mówiąc, 
myślę, że nie ma w życiu rzeczy niemoż-
liwych. Jest przecież zawsze możliwość 
studiowania w systemie zaocznym. 
Teraz trudno mi wyrokować, czy oce-
niać przyszłość. Mam swoje marzenia 
i plany, ale pamiętam też, co powiedział 
Woody Allen. Jeśli chcesz rozśmieszyć 
Boga, opowiedz mu o swoich planach. 
Najważniejsza w życiu jest więc dla 
mnie przede wszystkim odwaga i samo-
dzielność. Wyjazd na studia do Krako-
wa jest pierwszym krokiem, jaki wyko-
nuję w tym kierunku. 

Chyba rok temu w mediach dyskutowa-
no o moim pokoleniu. Magazyn „Time” 
opublikował kontrowersyjny artykuł, 
w którym sugerowano, że ludzie uro-
dzeni po 1985 roku, tzw. millennialsi, nie 
są w stanie myśleć o kimś innym poza 
sobą. Są rozpieszczeni i właśnie 
niesamodzielni. 

Jak rozumiem, Ty nie chcesz taka być?
Nie. Nie jestem taka. Wolę sama decy-
dować o sobie. Chcę też polegać na 
sobie. Oczywiście doceniam tych, któ-
rzy mnie otaczają. Wzorem do naślado-
wania jest dla mnie moja starsza siostra. 
Imponuje mi pod każdym względem. 
Studiuje w Krakowie, a ja wkrótce do 
niej dołączę. Oby gród Kraka to prze-
trwał (śmiech). 

Marianna Skupień ma 19 lat, pochodzi 
z Rzeszowa, dopiero co zdała maturę i odpo-
czywa na najdłuższych wakacjach w życiu. 
Od października rozpoczyna studia w Krako-
wie na dość zaskakującym kierunku. W Aka-
demii Górniczo-Hutniczej będzie się uczyć… 
budowy maszyn. Mechaniką interesuje się 
niemal od dziecka. Ulubiona zabawa z dzie-
ciństwa? Naprawianie zepsutych urządzeń. 

Modeling pojawił się później, ale traktuje go 
równie poważnie. Opowiadając o swoich 
planach i marzeniach związanych z pozowa-
niem przed obiektywem, przywołuje wszyst-
kie liczące się w tej branży nazwiska. Ma swo-
ich ulubionych projektantów, modelki i foto-
grafów. Z pasją opowiada o sesjach zdjęcio-
wych, w których chciałaby wziąć udział. Kam-
pania sieci Douglas jest jedną z nich. 



        Douglas  Beauty  
    Street

Kobiece piękno to materia bardzo 
delikatna, dlatego nie warto 
eksperymentować. Lepiej zaufać 
ekspertom w danej dziedzinie. Ale 
czy przeciętna kobieta ma szansę, 
żeby zasięgnąć porad prawdziwych 
specjalistów w dziedzinie urody? 
Oczywiście, że tak! Dzięki 
Douglas Beauty Street 2014.

2014

Douglas Beauty Street to niepowtarzal-
na okazja, by każda kobieta mogła spo-
tkać się z prawdziwymi i uznanymi profe-
sjonalistami w dziedzinie makijażu i pie-
lęgnacji. Dzięki nim panie mają szansę 
zmienić swój wizerunek, a jednocześnie 
nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. 
Perfumerie Douglas organizują tego 
typu spotkania w swoich punktach na 
terenie całej Polski. Na każdą uczest-
niczkę czekają wtedy makijażyści, styli-
ści fryzur, konsultanci ds. pielęgnacji 
i eksperci ds. zapachów – ich zadaniem 
jest dokonać prawdziwej metamorfozy 
uczestniczek i wydobyć ich naturalne 
piękno. Każda kobieta wie, że dobrze 
dobrana fryzura czy make-up sprawia-
ją, że czuje się wyjątkowo. Dlatego też 

dajemy gwarancję, że każda z uczestni-
czek Douglas Beauty Street będzie 
miała okazję poczuć się niesamowicie.
Partnerami kosmetycznymi wydarzenia 
są marki Bourjois, Clinique, Collistar, 
Dermika, Estee Lauder, Rouge Bunny 
Rouge, Givenchy. Wszystkie spotkania 
z ekspertami danych firm są kompletnie 
darmowe. Wystarczy jedynie uprzednio 
zarezerwować miejsce oraz wybrać 
specjalistę, z którym chcemy się spo-
tkać. Na panie biorące udział w Douglas 
Beauty Street czekają wyśmienite 
i gorące kawy Segafredo oraz wino 
musujące Cin-Cin, które umilą czas spę-
dzony w perfumeriach. 
To jednak nie koniec atrakcji. Każda 
z pań biorących udział w akcji, która 

zakupi kosmetyki marek partnerujących 
Perfumeriom Douglas w Douglas Beau-
ty Street, będzie mogła wziąć udział 
w profesjonalnej sesji zdjęciowej i tym 
samym uwiecznić swoją metamorfozę.
Panie chętne do zmiany swojego 
wizerunku poprzez udział w naszej 
akcji zachęcamy do rezerwacji termi-
nu spotkania w Perfumerii Douglas 
(kontakt do perfumerii w zależności 
od miasta). Najbliższe spotkania 
z cyklu Douglas Beauty Street odbę-
dą się w Perfumeriach Douglas 
w Bielsko Białej, Gliwicach, Rumi, 
Toruniu i Częstochowie. Zachęcamy 
do śledzenia pozostałych miejsc i ter-
minów na www.douglas.pl oraz na 
profilu Douglas na Facebooku.



Douglas  

Akademia Makijażu Douglas rusza 
w Polskę. Od początku roku w Perfume-
riach Douglas w całym kraju odbywają 
się warsztaty, podczas których każda 
uczestniczka dowiaduje się, jak szybko 
wykonać efektowny makijaż dzienny, 
biznesowy lub na specjalną okazję.
Warsztaty odbywają się na zasadzie 
indywidualnych lekcji z wizażystami per-
fumerii Douglas i najlepszych marek 

kosmetycznych. Panie zdobywają cenne 
wskazówki na temat make-upu i odpo-
wiedniej pielęgnacji oraz samodzielnie 
wykonują doskonały makijaż rozświetla-
jący, biznesowy lub smoky eyes pod 
oiem ekspertów.
Dwugodzinne warsztaty z wizażystami 
Douglas odbywają się w ponad 30 mia-
stach Polski. W każdym z miejsc Akade-
mia Makijażu trwa trzy dni – uczestniczki 

podczas zapisów wybierają typ makija-
żu, którego wykonania chcą się nauczyć. 
Zapisy do Akademii Makijażu Douglas 
są bezpłatne. Można to zrobić telefo-
nicznie lub osobiście na miejscu, 
w wybranych Perfumeriach Douglas.
Zapraszamy do śledzenia miejsc oraz 
terminów Akademii Makijażu Douglas 
poprzez facebookowy profil Douglas 
oraz stronę www.douglas.pl.

Umiejętność wykonania różnych rodzajów 
makijażu to dziś podstawowy oręż każdej 
kobiety. Jeśli chcesz się weń uzbroić zapisz  

się do Akademii Makijażu Douglas.

uczy 
makijażu

46778_655-MD-205x280 -Douglas Absolute.indd   1 6/17/14   4:22 PM



STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM
SZCZECIN GOLENIÓW



CZARTERY 2013 / CHARTERS 2013

SZCZECIN

KRETA / CRETE

HURGHADA

KIERUNKI/DESTINATIONS

1) ZŁOTE PIASKI – od 20.06.2014 do 12.09.2014 
(Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGHADA – cały rok (Alfa Star) 
3) KRETA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 (Itaka)
4) ANTALYA – od 18.06.2014 do 24.09.2014 
 (Itaka, Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

1) GOLDEN SANDS – from 20.06.2014 to 
12.09.2014 (Itaka, Tui, BeeFree, Rainbow Tours)
2) HURGHADA – whole year (Alfa Star) 
3) CRETE– from 18.06.2014 to 24.09.2014 (Itaka)
4) ANTALYA – from 18.06.2014 to 24.09.2014 
 (Itaka, Alfa Star, Tui, BeeFree, Rainbow Tours) 

ANTALYA
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DANE TELEADRESOWE / AIRPORT TELEADRESS DATA

INTERNET
www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.instagram.com/szczecinairport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport

ADRES /ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów  
Sp. z o.o.  
/ Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 91 481 74 00
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI  
LOTNISKOWEJ 
/AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 481 74 00
E-mail: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
/TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert  
turystycznych 
/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 7505
Tel.: +48 481 7625
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

ZAGINIONY BAGAŻ 
/LOST & FOUND 
Welcome Airport  Service
Tel.: +48 481 7503

TAXI
Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690 

DOJAZD SAMOCHODEM / BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 i droga 
krajowa E28 / From Szczecin –S6 Ex-
pressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / 
From Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski 
–S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 
     KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
numerami / Tickets can be booked by 
Telephone: 
512 370 778
502 323 396
+48 94 711 05 10
www.air-transfer.pl

AN-JAN
Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
+ 48 94 35 310 52
501 525 081
www.anjan.pl

SZCZECIN/ KOSZALIN
INTERGLOBUS TOUR
Tel.: +48 91 48 50 422 
Fax.: +48 91 434 02 83
biuro@interglobus.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu – koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina – 25 zł.
Departure from the Airport to Szczecin: 
15 minutes after landing.
Bus Tickets available from driver before 
departure– ticket price to/from Szczecin: 
PLN 25

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT przy al. Wyzwolenia 17 – 90 
minut przed wylotem (od 01.05.2012). 
Bilety do nabycia u kierowcy, rezerwacji 
można dokonać pod numerem telefonu:
504 188 737
Minibus departs from the LOT office in 
Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 90 minutes 
before departure (from 01.05.2012)
Bus Tickets available from bus driver can 
be booked by Telephone: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów 
pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

Parking / Car Park Red / 24 h

Cennik / Car Park Fees

Pierwsze 10 minut / First ten minutes free

Do godziny / Up to 1 hr 7 PLN

Do 2 godzin / Up to 2 hr 9 PLN

Każda następna godzina  / Every following our 2 PLN

Pierwsza doba / First day 53 PLN

Każda następna doba / Every following day 30 PLN 
/ day

After paying in an automatic cash machine you 
will be given 15 minutes to exit the parking.

Parking / Car Park Green (wielodobowy)

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

Pierwszy dzień / First day 25 PLN

Drugi dzień / Second day 15 PLN

Trzeci dzień / Third day 15 PLN

Pierwszy tydzień / First week 89 PLN

Dwa tygodnie / Second week 124 PLN

Trzy tygodnie / Third week 150 PLN

Każdy następny tydzień / Every following week 20 PLN

*Po opłaceniu w kasie automatycznej – 15 minut na wyjazd.
After paying in an automatic 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 flights
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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ZŁOTE PIASKI 
/GOLDEN SANDS



AKTUALNOŚCI / NEWS

O rganizując wakacje na własną rękę pamiętajmy 
o warunkach linii lotniczych, jakimi lecimy. Przed 
wylotem powinno się dokładnie sprawdzić informacje 
na stronie internetowej przewoźnika i  zapoznać się 

z wytycznymi dotyczącymi bagażu. Standardowo torba podręczna 
nie może przekraczać wagi 8-12 kg i  wymiarów 55x40x20 cm, 
natomiast bagaż rejestrowany ważyć powinien 15-20 kg. Pakując 
torbę podręczną trzeba pamiętać, żeby nie włożyć do niej pilniczka, 
nożyczek, pęsety, itp. Bez problemu natomiast można przewieźć 
np.: lekarstwa, dokumenty, napoje, które są kupione na lotnisku. 
Lecąc na wakacje z  touroperatorem przeczytajmy dokładnie 

warunki wycieczki, dopytajmy w biurze jaką linią lecimy. Wyloty 
czarterowe nie maja stałej godziny wylotu. Pamiętajmy, że może 
się ona zmienić. Powinniśmy potwierdzić godzinę wylotu. Wg 
przepisów pasażer kupujący bilet z wyprzedzeniem na 72h przed 
wylotem powinien sam sprawdzić godziny wylotu. Oczywiście 
często agenci sami przypominają pasażerom o  ewentualnych 
zmianach. 

Ważne, ważniejsze, najważniejsze – zabrać dokument tożsa-
mości. Wybierając wakacje pamiętajmy, że w zależności od miej-
sca, do którego chcemy jechać, konieczne będzie przygotowanie 
właściwych dokumentów, tzn. dowodu osobistego, paszportu, 
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ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...... 11:00 10:35 FR2466/7 737

..3.5.. 11:15 10:50 FR2466/7 737

......7 09:45 09:20 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED | RYANAIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...... 22:25 22:00 FR5322/3 737

….5.. 22:25 22:00 FR5322/3 737

DUBLIN | RYANAIR

Tak zaczyna się 
wakacyjna przygoda

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

.2..... 13:55 13:55 DY1014/5 737

…..6. 15:30 15:00 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN | NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1...5.. 19:45 19:15 W62159/60 A320

OSLO TORP | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

..3...7 10:25 09:55 W62155/6 A320

STAVANGER | WIZZ AIR

DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

123456. 09:05 08:40 LO3931/2 Q400

12345.7 21:00 20:30 LO3935/6 Q400

WARSZ AWA | PLL LOT

ilustr: Niky 002 © fotolia.com
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DNI TYGODNIA
Week days

ODLOT
Departure

PRZYLOT
Arrival

NR. REJSU
Flight number

TYP SAMOLOTU
Plane type

1..... 22:10 21:45 7112/1 737

....5.. 22:40 22:15 7112/1 737

LIVERPOOL | RYANAIR

Podekscytowani wyjazdem wakacyjnym często zapominamy o odpowiednim 
przygotowaniu się do odpoczynku. Aby wyjazd na na urlop był leżeniem, 
opalaniem się i leniuchowaniem należy podjąć pewne kroki. Nieznajomość 
prawa szkodzi – głosi stara, rzymska maksyma, dlatego warto przed 
wyjazdem zapoznać się przepisami regulującymi najistotniejsze kwestie. 
W ferworze przygotowań do wakacyjnego wyjazdu niejeden turysta, 
emocjonując się planami zwiedzania zapomina o sprawach przyziemnych. 
Formalności, które trzeba załatwić, to zmora niejednego urlopowicza.

tekst: Elwira Postrożna

fot.: Syda Productions – fotolia.com
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wizy itp. Pamiętać należy, by przed wyjazdem sprawdzić ważność 
dokumentów potwierdzających tożsamość oraz kart debetowych 
i  kredytowych. Z  dowodem osobistym można poruszać się po 
krajach w strefie Schengen, a nie – jak głosi powszechna opinia 

– w  całej Europie. W  pozostałych krajach trzeba mieć paszport, 
który jest ważny minimum 6 miesięcy. 

Pieniądze to bardzo ważna rzecz, albowiem jadąc za granicę 
nie tylko trzeba je mieć, ale również trzeba zadbać o to, aby były 
w odpowiedniej walucie. Najczęściej zabiera się ze sobą dolary, po-
nieważ ich wymiana jest możliwa praktycznie wszędzie, czego nie 
można już powiedzieć o polskich złotówkach.

Paluszek i główka to szkolna wymówka. Koszt leczenia za gra-
nicą nieubezpieczonego urlopowicza opiewa na kwoty od kilku do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. By temu zapobiec, warto zaopa-
trzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli 
EKUZ. Wydawana jest ona bezpłatnie w wojewódzkim wydziale 
Narodowego Funduszu Zdrowia i  uprawnia do pomocy lekar-
skiej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby ją 
otrzymać, wystarczy złożyć wniosek oraz przedstawić zaświad-
czenie o  aktualnym ubezpieczeniu w NFZ. Można także rozwa-
żyć opcję wykupienia polisy od ubezpieczyciela. Przy wyjeździe 
poza granice Unii Europejskiej posiadanie ubezpieczenia nie jest 
obowiązkowe, jednak rezygnacja z niego to nierozważna decyzja. 
Wyjeżdżając na wakacje zorganizowane mamy do wyboru pakiety. 
Często pasażerowie wybierają podstawową, najtańszą opcję. Cza-
sem jednak ubezpieczenia te są bardzo niskie i mają małe limity 
ewentualnych kosztów. Firmy ubezpieczeniowe są bardzo przebie-
głe. Warunki każdej z tych opcji łączą się z przebytymi przez nas 
chorobami lub sposobem spędzania czasu na wakacjach. 

Bardzo ważne jest aby przeczytać podstawowe informacje o kra-
ju, do którego lecimy. Każdy kraj posiada własne przepisy prawne, 
jak również rządzi się prawami społecznymi. Każdy z nas powi-
nien spakować odrobinę dyplomacji do walizki. Warto poczytać 
o  kulturze kraju tak, by przez swoją niewiedzę nie obrazić jego 
mieszkańców.

Zanim wyjedziemy, warto także zapoznać się z takimi informa-
cjami, jak najlepszy do pobytu termin, byśmy nie natrafili na nie-
możliwe do zniesienia temperatury lub akurat na czas święta na-
rodowego lub religijnego, gdy wszystko jest pozamykane. Turyści 
często narzekają na Ramadan. Jest to miesiąc postu Muzułmanów, 
podczas którego od wchodu do zachodu słońca nie spożywa się 
żadnych posiłków i napojów oraz unika się wszelkich przyjemno-
ści. Większość sklepów i restauracji jest w ciągu dnia zamkniętych, 
otwierane są dopiero po wieczornym posiłku, kiedy to podczas 
Ramadanu Muzułmanie rozpoczynają swój „dzień”. Organizując 
wypad wakacyjny na własną rękę pamiętajmy, że wiele miejsc do 
zwiedzania ma konkretne dni oraz godziny otwarcia. Bardzo czę-
sto musimy dokonać wcześniejszej rezerwacji.  ■ 

EN

THIS IS HOW THE HOLIDAY ADVENTURE BEGINS 

When we are excited about the holiday trip, we often forget 
about the right preparation for the relaxation time. In order to 
spend your holiday on lying, sunbathing and longing about, you 

need to take some steps. Ignorance of the law excuses no one, this 
is how an old Roman principle goes, which is why it’s worth 
checking before leaving some regulations concerning the most 
important issues. In the heat of the holiday trip preparations, 
many a tourist being excited with the plans of visiting the sights 
forgets about the mundane matters. Formalities you need to 
complete are the curse of every tourist.
When organizing holidays on your won, you shall remember about 
the condition of the airlines you chose. Before the f light, you need 
to check all information on the website of the carrier and become 
familiarized with the restrictions concerning luggage. Usually, 
hand luggage cannot be heavier than 8-12 kilos and bigger than 
55X40X20 cm, and registered luggage should weigh between 15 to 
20 kilos. When packing your hand luggage, you need to remember 
not to take a nail file, scissors, and tweezers and the like. But you 
can take without any problems for example your medicines, doc-
uments, drinks which were bought at the airport. When going on 
holidays with a  tour operator, you should read carefully the trip 
conditions and check in your travel agency what airline you are 
f lying with. The charter f lights do not have set departure times. 
So you should remember that they can be changed. It would be 
a  good idea to confirm the exact time of departure. According 
to regulations, a  passenger buying a  ticket in advance 72 hours 
before the f light shall check the departure time on their own. Of 
course, the tour operators often remind their passengers about the 
potential changes. 
Important, more important, the most important – take your ID. 
When choosing your holiday destination, you should keep in mind 
that depending on the place you are going to visit, you must pre-
pare the appropriate documents which are ID, passport, visa and so 
on. Another important thing is to check the validity of your doc-
uments confirming your identity as well as your debit and credit 
cards before your trip. Using your ID you can travel within the 
Schengen Zone, and not – as it is commonly believed – within 
whole Europe. In the remaining countries, you will need a pass-
port which is at least 6 months valid. 
Money is a  very important thing, since when going abroad, not 
only do you need to have it, but also take care about their right 
currency. Most frequently, the tourist take American dollars with 
them, since this currency can be exchanged virtually everywhere 
unlike Polish zlotys. 
As the old Polish saying goes: “A sore finger and a headache are 
standard excuses for not going to school.” The cost of treatment 
abroad of an uninsured tourist amounts to sums from several to sev-
eral hundred thousand zlotys. In order to avoid it, it’s worth having 
the European Health Insurance Card (or EHIC). It is issued free 
of charge in the provincial department of National Health Fund 
and allows to receive medical treatment in another member state 
of EU. In order to get the card, you only need to apply for it and put 
forward the certificate of the valid insurance in National Health 
Fund. You can also take into consideration an alternative to buy an 
insurance policy. When going beyond the borders of the European 
Union, it is not obligatory to be insured, but resigning from it can 
be an incautious decision. When going on organized vacation, you 
have some packets to choose. The tourists often choose the basic 
option which means the cheapest. However, such insurances often 
are very low and they have very low limits of potential costs. The 
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insurance agencies are very devious. The conditions of each of the 
option are connected with the illnesses we recovered form or the 
way of spending time on vacation. 
It is very important to read basic information about the country we 
are going to visit. Every country has its own legal regulations as 
well as it follows its own social rules. Each of you should pack a bit 
of diplomacy to your luggage. It’s worth reading about the culture 
of a certain country so that you won’t offend any of its citizens with 
your ignorance. 
Before you leave, it’s also worth becoming familiarized with such 
pieces of information like the best time for visit so that we don’t 

get unbearable temperatures or the national or religious holiday 
when everything is closed. Tourists often complain about Ram-
adan. It is a  fast month of Muslims, during which they do not 
consume any food or drinks from sunrise to sunset and avoid all 
kind of pleasures. Most of the shops and restaurants are closed 
during the day and they are opened after the evening dish when 
the Muslims start their day on Ramadan. When organizing a hol-
iday trip on your own, you need to remember that many places to 
visit have their own opening hours. Frequently, you need to make 
the reservation before your visit.  ■

1. Należy odpowiednio dobrać ubrania, które mamy zamiar 
zabrać. Trzeba wziąć pod uwagę oczywiście pogodę, która 
w okresie wakacyjnym jest ciepła (lub nawet gorąca), nie należy 
również spodziewać się deszczu. Z uwagi na panujące upały 
najlepiej jest spakować odzież z cienkiej bawełny oraz innych 
materiałów naturalnych i wygodne, lekkie buty, a na głowę 
koniecznie kapelusz lub inne nakrycie. Jeśli w planach mamy 
zwiedzanie meczetów, należy zabrać ubranie skromniejsze, 
zakrywające nogi i ręce oraz cienki szalik, który zakryje kobietom 
głowę lub ramiona kobiety bez względu na religię mają obowiązek 
zakrywania głów wchodząc do meczetu lub ramion wchodząc do 
świątyń chrześcijańskich. 

2. Konieczne jest również zabranie kremu z silnym filtrem UV.

3. Kosmetyki w wersji mini – wystarczy do nich mała 
kosmetyczka i mogą być nawet w bagażu podręcznym. Drogerie 
oferują spory wybór „podróżnych” kosmetyków po 10-20 ml, które 
spokojnie wystarczą na dwa – trzy tygodnie. Bardzo dobrym 
pomysłem jest wzięcie chusteczek nawilżonych do oczyszczania 
twarzy oraz do higieny intymnej – podczas długich lotów są bardzo 
przydatne.

4. Na nic elektroniczne gadżety, jeśli w kraju do którego jedziemy 
kontakty wyglądają inaczej. Dobrze jest zaopatrzyć się w adapter 
do wtyczki, a wcześniej sprawdzić typy gniazdek i napięcie prądu 
w danym kraju, by nie było problemu z naładowaniem telefonu czy 
aparatu. No i oczywiście ładowarki.

5. Podstawowa apteczka w którą zapakujemy leki 
przeciwbólowe, leki na chorobę lokomocyjną lub morską oraz 
plastry i bandaże. Pamiętajmy oczywiście o medykamentach 
przepisanych przez naszego lekarza, jeżeli musimy zażywać je 
regularnie.

6. Dobry humor

1. Your clothing need to be appropriately selected. First of all, 
you need to take the weather into account, which in holiday time 
is usually warm (or even hot), you don’t need to expect rain. Due 
to the heat waves, it’s best to take clothes made of thin cotton or 
other natural fabrics and comfortable, light shoes, and, which is 
an absolute must-have, a hat or other headgear. When you are 
planning to visit mosques, you ought to take a more demure outfit 
covering your legs and arms and, if you are a woman, a thin scarf 
which would cover your head or arms – regardless of religion, 
women have to cover their heads when entering the mosque or 
their arms when entering the Christian church.  

2. You absolutely need to take the sunscreen cream or oil.

3. Cosmetics in their mini-version – a small vanity bag is enough 
so they can be carried in hand luggage. Drug stores offer a vast 
array of travelling cosmetics with the size of 10-20 ml which will 
be certainly enough for two or three weeks. A good idea is to take 
wet wipes for face cleansing and feminine hygiene – they are very 
helpful during the long flights.

4. 4. Electronic devices would be useless in the country where the 
sockets look a bit different. It’s good to buy an adaptor plug after 
you check the types of the sockets and the voltage in the country 
you are visiting, so there would be no problem with charging 
the batteries of your phone and camera. And you must take the 
chargers as well.

5. First-aid kit which includes painkillers, travel-sickness or 
seasickness drugs, sticking plasters and bandages. You should 
also remember about the medicines your doctor prescribed you, if 
you have to take them regularly.

6. good mood.

Co ze sobą zabrać?  
What should you take?
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Szczecin nazywany jest często „miastem zieleni”, ponie-
waż dużą część jego powierzchni zajmują przepiękne 
parki, takie jak Park Kasprowicza, który łączy się z pusz-
czą Wkrzańską. W mieście znajduje się 15 parków, które 

zajmują powierzchnię 142,51 ha. Ponadto w granicach Szczeci-
na jest 16 jezior i stawów. Innym określeniem używanym często 
przez Szczecinian jest „miasto magnolii”, ze względu na to, że 
wiosenną wizytówką miasta są kwitnące magnolie.

Wzdłuż nadodrzańskich bulwarów w rejonie mostu Długiego 
i Trasy Zamkowej, na każdym niemal kroku słodko nęci zapach 
kakao i  czekolady. Nie ma zatem możliwości, żeby przechadz-
ka bulwarami była nieudana. Zapach czekolady powoduje, że 
ludzie spacerujący w tym miejscu są uśmiechnięci i zadowoleni. 
Wszystko to efekt Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego 

„Gryf ” S.A. , które w 1976 r. jako pierwsze w kraju uruchomiło 
produkcję czekolady do picia! Bulwary mają charakter nabrze-
ża postojowego dla jednostek sportowych, turystycznych, białej 
f loty. Ozdobą jest Łódź Wyszaka – rzeźba w Alei Żeglarzy.
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Nad szczecińskim portem górują Wały Chrobrego – reprezen-
tacyjny bulwar wraz z gmachami, pawilonami i wielkim basenem 
z fontanną na dole. Można stąd obserwować rozległą panoramę 
na Odrę i port. Wały Chrobrego, zwane wcześniej Tarasami Ha-
kena, powstały w  latach 2002-2012 na terenie dawnego Fortu 
Leopolda. Z  tarasu do brzegu Odry prowadzą szerokie schody, 
po których obu stronach postawiono dwie restauracje z pięknym 
widokiem. Zostały utworzone w  pozostałościach po fortyfika-
cjach. Na dolnym tarasie znajduje się imponująca, odrestauro-
wana fontanna, która po zmierzchu mieni się różnokolorowym 
światłem.

Szczecin to spokojna przystań dla zmęczonych codziennym 
pośpiechem i stresem. Jest z trzech stron otoczony przez puszcze 

– Wkrzańską, Goleniowską i Bukowską, obfituje w lasy i  rozle-
głe parki. Każdy może tu odetchnąć wśród licznych, tętniących 
zielenią terenów. Koniecznie wybierz się na spacer lub rowerową 
przejażdżkę Złotym Szlakiem. Takiej trasy nie ma żadne miasto 
w Polsce. Wiedzie ona z  centrum miasta – od Zamku Książąt 
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Witaj w Szczecinie

XIX-wieczny układ osi urbanistycznej Szczecina wzorowany był na układzie paryskim, 
dlatego często miasto to nazywane jest „Paryżem północy”. Interesujący jest fakt, iż 
układ trzech centralnych placów (Grunwaldzkiego, Odrodzenia i Sprzymierzonych) 
względem Odry odzwierciedla położenie piramid w Gizie względem Nilu oraz układ 
pasa konstelacji Oriona względem Drogi Mlecznej. Szczecin, z racji nadgranicznego 
położenia i bliskości Morza Bałtyckiego, dostępnego przez żeglowną Odrę oraz Zalew 
Szczeciński, oferuje wiele atrakcji dla szerokiego wachlarza turystów.

Pomorskich, aleją Jana Pawła II przez park, ogród różany, las, 
aż do puszczy. Miejscem często odwiedzanym przez mieszkań-
ców i turystów jest też szczeciński cmentarz – ogród i park bota-
niczny jednocześnie, zaprojektowany z niezwykłym wyczuciem 
walorów plastycznych drzew i  krzewów, gdzie zieleń współgra 
z szerokimi alejami, fontannami i kamiennymi rzeźbami.

Nasze lotnisko położone około 40km od centrum miasta ob-
sługuje pasażerów z różnych stron.  Oferujemy przeloty bezpo-
średnie lub łączone, tanimi liniami lotniczymi oraz tradycyjnym 
przewoźnikiem.  ■

EN

WELCOME TO SZCZECIN!

The layout of the urban routes of Szczecin from the 19th 
century was patterned after the Paris layout, which is why 
the city is often called the Paris of the North. An interesting 
fact is that the layout of three central squares (Grunwaldzki, 

Odrodzenia and Sprzymierzonych) relative to the Oder River 
reflects the layout of the pyramids of Giza relative to the Nile 
River as well as the layout of Orion’s constellation relative to 
the Milky Way. Szczecin, due to its border location and close-
ness to the Baltic Sea which is accessible thanks to the naviga-
ble Oder River and Szczecin Lagoon offers many attractions 

for the vast array of tourists.  
Szczecin is often called the ‘city of greenery’, since a big part 

of the city is developed by the beautiful parks, just like Kaspro-
wicz’s Park which is connected with Puszcza Wkrzańska. There 
are fifteen parks within the city which take up 142.51 ha of space. 
Moreover, within the borders of Szczecin, there are sixteen lakes 
and ponds. Another name often used by its citizens to describe 
Szczecin is ‘the city of magnolias’, on the grounds of the fact that 
blooming magnolias are the showpiece of Szczecin in the spring. 

Along the boulevards of the Oder River Region near the Dłu-
gi Bridge and Trasa Zamkowa (The Castle Route), the smell 
of cocoa and chocolate entices sweetly o every step. So there is 
no chance that the walk around the boulevards would fail. The 
smell of chocolate makes people walking in this place smiling 
and happy.  All of it is the effect of the Przedsiębiorstwo Prze-
mysłu Cukierniczego “Gryf ” S.A. which in 1976 being the first 
in the country opened the production of drinking chocolate! The 
embankments took on the nature of parking embankments for 

sports and tourist vessels and the passenger f leet. The pride of 
Szczecin is Łódź Wyszaka, the sculptor at Aleja Żeglarzy.  

The Chrobry Embankments overlooking the Szczecin port 
are the representative boulevard with the buildings, pavilions 
and huge basin with a fountain at the bottom of it. From there, 
you can watch the panorama of the Oder River and the port. 
The Chrobry Embankments, formerly called the Haken’s Ter-
race were built in the years 2002-2012 on the area of former Le-
opold’s Fort. There are broad stairs going down from the terrace 
to the bank of the Oder River, of which two restaurants with 
remarkable views are situated on both sides. They were created 
in the ruins of the fortifications. There is an impressive, resto-
red fountain on the lower terrace, which shimmers with colorful 
lights after dusk. 

Szczecin is a  peaceful haven for those who are tired of the 
everyday rush and stress. It is surrounded from its three sides 
with forests – Wkarzańska, Goleniowska and Bukowska, it abo-
unds in woods and vast parks. Everyone can have a break within 
numerous areas vibrant with green. You should absolutely have 
a walk or a bike ride along the Golden Route. No other Polish 
city have something like this route. It goes from the city center, 
from the Ducal Castle, along the John Paul II Avenue through 
a park, rose garden, wood straight to the forest. A place which 
is often visited by the Szczecin citizens and tourists is also the 
Central Cemetery, a botanic garden and park where the green 
harmonizes with the broad alleys, fountains and stone sculptures. 

The Szczecin Airport is located about 40 kilometers from the 
city center and it operates passengers from different directions. It 
offers the non-stop or direct f lights, with low-cost airlines and 
traditional carriers. ■

fot.: Andrzej Rostek – fotolia.com

fot.: Andrzej Rostek – fotolia.com

SZCZECIN JEST MIEJSCEM…

• Z którego blisko nad morze;
• Z którego blisko nad jezioro;
• Z którego blisko na zakupy;
• Gdzie możesz dobrze się 

pobawić;
• Gdzie możesz skorzystać 

z najlepszych klinik medycznych;
• Gdzie możesz odpocząć. 

 

SZCZECIN IS A PLACE

• which is close to the sea;
• which is close to the lake;
• which is close to the shopping 

centers;
• where you can have fun;
• where you can use the services of 

the best medical clinics;
• where you can rest.
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