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ŻYCIE
I TRUDNE,
I CUDNE
JEŚLI KTÓRYŚ Z POLSKICH ARTYSTÓW MOŻE ZASZCZEPIĆ NAM
NA NOWO MIŁOŚĆ DO DUKE'A ELLINGTONA, COUNTA BASIE,
TO JEST NIM STANISŁAW SOYKA.
TEKST

JAKUB MILSZEWSKI

CO PAN CZUJE KIEDY ŚPIEWA JAZZOWE
STANDARDY?
Czuję się lekko, a jednocześnie czuję się
unerwiony, ale broń Boże nie wnerwiony.
Ponieważ znam doskonale ten repertuar
to czuję się jak ryba w wodzie. To były
piosenki, które śpiewałem, kiedy zaczynałem moją drogę w końcu lat siedemdziesiątych. Nawet nagrałem wówczas
nieco tego repertuaru z trio Wojtka
Karolaka i trio Włodka Nahornego na początku lat osiemdziesiątych. Nowy album
to rewizyta. Powstała głównie przez fakt,
że usłyszałem orkiestrę Rogera Berga.
Gdyby mi to przyszło do głowy ot tak, to
pewnie bym tego nie zrobił.

INSPIRACJĄ BYŁ KONCERT.
Tak, to prawda – koncert Big Bandu Rogera Berga. Od słowa do słowa, od dźwięku do dźwięku doszliśmy do wniosku, że
warto coś takiego zrobić. Cóż, mieć taki
big band za sobą to wielka przyjemność.

WE WKŁADCE DO PŁYTY NAPISAŁ PAN, ŻE
TO DAWAŁO PANU SZANSĘ POCZUĆ SIĘ JAK
FRANK SINATRA ALBO ELLA FITZGERALD
W SWOICH CZASACH.
Tak. Nie miałem możliwości śpiewać z takim big bandem w moich wczesnych latach, a oni stanowią klasykę tego gatunku.
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I CO? POCZUŁ SIĘ PAN JAK SINATRA?
Ja się czuję jak Soyka. Mówiąc o tym, że
mógłbym się poczuć jak Sinatra, miałem
na myśli fakt, że przez całe życie śpiewam
i gram na fortepianie, a ta okoliczność
daje mi możliwość śpiewania na stojąco.
Jest to zupełnie inną szufladą.

WSPOMNIAŁ PAN, ŻE TEN REPERTUAR TOWARZYSZY PANU OD POCZĄTKU...
To był repertuar, od którego zaczynałem
moją drogę jazzową.

A JA CHCIAŁBYM ZAPYTAĆ O JEDEN
KONKRETNY MOMENT NA POCZĄTKU TEJ
DROGI: 1978 ROK I PAŃSKI RECITAL W FILHARMONII NARODOWEJ. TO BYŁ OFICJALNY
START. PAMIĘTA PAN TO UCZUCIE? STRESOWAŁ SIĘ PAN MOCNO?
To był debiut. Oczywiście, że miałem
tremę, ale raczej się cieszyłem niż stresowałem. Miałem możliwość wystąpić
przed warszawską publicznością w sali
Filharmonii Narodowej. To był koncert
w ramach takiego cyklu, który wówczas
organizowany był regularnie – Jazz
w Filharmonii. Były to comiesięczne
koncerty. Plan pierwotny był taki, że zagra Extra Ball ze mną, bo wówczas z nimi
śpiewałem. W dniu koncertu Marek
Cabanowski, który prowadził wydaw-

HERO

BOHATER

FOT. BARTEK PIOTROWSKI

nictwo „Polish Jazz”, uzgodnił z Jarkiem
Śmietaną, że ja zaśpiewam godzinę przed
Extra Ball i że oni to nagrają, bo chcą
wydać płytę. Świętej pamięci Jarek Śmietana, jako wspaniały i wielkoduszny
człowiek, zgodził się. Mógł kręcić nosem,
myślę, że niejeden by tak postąpił. Ale Jarek powiedział: „oczywiście”. Tak został
nagrany i wydany mój recital w Filharmonii Narodowej. Nazywam to swoim
debiutem. Płyta wyszła w 1979 roku, ale
nagrana została w listopadzie 1978. To
było wielkie dla mnie wydarzenie, tym
bardziej, że wyglądało na to, że to jest
płyta opublikowana w odpowiedzi na
zapotrzebowanie społeczne. To wydawnictwo charakteryzowało się tym, że było
rodzajem klubu płytowego. W związku
z tym Marek Cabanowski stwierdził:
„słuchaj, pięć tysięcy ludzi napisało, że
chcą twoją płytę, więc zapraszam”.

A CO BYŁO W JAZZIE TAKIEGO, ŻE PANA DO
SIEBIE PRZYCIĄGNĘŁO?
A to dobre pytanie. W wieku nastu
lat tkwiłem jako młodzież muzyczna
z klasy skrzypiec – w sumie uczyłem się
skrzypiec 12 lat – w muzyce barokowej.
Byłem fanem twórczości Bacha, Haendla,
Vivaldiego, Couperina. Barok francuski,
włoski, niemiecki... Ale głównie uwielbiałem Bacha. W nim jest coś, co nawet
określa historia muzyki – on puścił
muzykę w ruch. Ta jego polifonia daje
summa summarum nie tylko opowieści
harmoniczne i melodyczne, ale jest też
w ruchu. Wcześniej muzyka stała, była
pionowa. Barok to zmienił. Najwyraźniej
zatem bliski był mi wówczas ruch, nerw
muzyki. To było nieuświadomione. Kiedy
usłyszałem na przykład „Kind of Blue”
Milesa i kolegów, a miałem z siedemnaście lat, wtedy zrozumiałem coś niesa-
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mowitego. Muzycy improwizują, generują muzykę niezwykłej urody. Zacząłem
sobie zdawać sprawę, że to jest nowa
formuła. Bacha trzeba się nauczyć na
pamięć, przeczytać dokładnie, a potem
równie dokładnie wykonać, zinterpretować jak najściślej i wystarczy. A tutaj jest
ogromna połać dla wyobraźni muzyków,
do improwizacji. Można wręcz powiedzieć, że to komponowanie na gorąco.
To mnie bardzo zafascynowało i stało
się przyczynkiem dla tego, że zacząłem
w tamtą stronę zerkać.

KIEDY JUŻ WSZEDŁ PAN W JAZZ OBIEMA NOGAMI TO CO SIĘ W PAŃSKIM ŻYCIU ZMIENIŁO? JAK TO NALEŻENIE DO GRUPY JAZZMANÓW ODBIJAŁO SIĘ NA CODZIENNOŚCI?
Miałem szczęście, że zostałem zaakceptowany przez mistrzów. Cech mnie
przyjął.

TRZEBA BYŁO PRZEJŚĆ INICJACJĘ?
Zawsze tak jest. Jeżeli jest ktoś nowy
w mieście, występuje, można go usłyszeć,
to jedni drugim rekomendują. Muzycy
nie robią castingów. Jak chcę się dowiedzieć o jakiegoś kontrabasistę to zadzwonię do Tomka Stańki albo do Wojtka Karolaka, bo być może znają, słyszeli, może
wiedzą czy jest wolny (śmiech). To jest
naturalne. To tak jak w cechu. Rekomendacja idzie z góry, ze strony mistrzów.

KIEDY PANA REKOMENDOWANO?
W tym 79- czy 80-tym roku. Spotkałem
się z mistrzami i ich niesamowitą dobrocią. Jan Ptaszyn Wróblewski mi w ogóle
pomógł w życiu. Byliśmy już wtedy z żoną
i dzieckiem w Warszawie. Przyszedł
stan wojenny i trzeba było mieć zameldowanie. Jedynym człowiekiem, który się
zgodził nas zameldować, był Jan Ptaszyn
Wróblewski. To był wielki gest. Było też
bardzo wiele innych rzeczy i innych osób.
Wielu osobom wiele zawdzięczam, ale nie
chcę iść w wyliczanki. To był okres dla
mnie niezwykle intensywnie studyjny.
Uczyłem się. Słuchałem, jak Wojtek Karolak gra na fortepianie. Samo w sobie jest to
przyjemnością, poezją i nauką. Ta możliwość przebywania, grania z lepszymi od
siebie, jest kluczowa. Do czego prowadzi?
Tego nigdy nie wiemy. Mnie doprowadziła
do tego, że uznałem, że wyruszam w drogę w celu poszukiwania mojego własnego
wyrazu. Po prostu zamknąłem ten okres,
wysiadłem z tramwaju. Ale to już zupełnie
inna sprawa, sprawa rozwoju.

TOMASZ STAŃKO POWIEDZIAŁ MI, ŻE JEGO
DO JAZZU PRZYCIĄGNĄŁ BUNT. PAN ODNALAZŁ COŚ BUNTOWNICZEGO W JAZZIE
DLA SIEBIE?
Nie. W czasach mojej młodości bunt się
materializował zdecydowanie na scenie
społeczno-politycznej. Kiedy miałem
17-19 lat już zaczynałem wiedzieć coś
o polityce, o moim w niej udziale, o tym,
że chcę podobnie jak miliony polaków
zwalczyć bolszewika (śmiech). To był już
raczej bunt w akcji. Muzyka jazzowa była
całkowicie legalna w przeciwieństwie do
czasów, kiedy zaczynał Tomasz. Wówczas była opatrzona taką fiszką „imperializm amerykański”. W moich czasach
muzyką buntu był już punk.

NO WŁAŚNIE. MAM TU ZAPISANE, ŻE W 1988
ROKU WYSTĄPIŁ PAN W JAROCINIE.
Tak.

PAMIĘTA PAN TEN KONCERT?
Pamiętam. To było tak, że miałem wystą-

pić chyba po północy, na koniec. Ale na
takich imprezach bywają takie poślizgi,
że w pięty idzie. Tam doszło do trzygodzinnego w sumie poślizgu. W końcu
wstawiono fortepian. Zacząłem grać
i śpiewać gdzieś o wpół do czwartej nad
ranem. Jeszcze nie było brzasku, ale już
prawie. Była grupa 500-600 osób, która
została na murawie i słuchała koncertu.
Pamiętam, że zacząłem kawałkiem „Cud
niepamięci”. Miało to sens: „budzi się
z nocy nowy dzień”... Tak, pamiętam ten
koncert dobrze. Ale widzę, że nie tylko ja.

NIE ZDZIWIŁ SIĘ PAN ZAPROSZENIEM NA
JAROCIN?
Nie. Nigdy się nie dogmatyzowałem,
nigdy nie ciążyłem do jakiejś konkretnej szuflady. Wręcz przeciwnie – wciąż
jestem chyba w jakiejś ucieczce przed
stereotypem o ile jest to możliwe. Co tu
powiedzieć... Byłem organistą w kościele. Grałem za młodu na paru weselach.
Grałem na festynach, dożynkach... Na
dożynkach to nawet w Jalapa Veracruz
w Meksyku! To były dożynki, ja cię!
Grałem w klubach, kościołach, salach
koncertowych, teatrach, galeriach, na
festiwalach bluesowych, folkowych, poetyckich, jazzowych (śmiech). I na koniec
w zasadzie regularnie koncertuję ze
swoją załogą, którą szczęśliwie mamy od
11 lat i jest to wielka przyjemność.

WSPOMNIAŁ PAN, ŻE UWAŻNIE OBSERWUJE
SCENĘ MUZYCZNĄ. A CO PAN OBSERWUJE
W ŻYCIU CODZIENNYM?
W życiu codziennym przyciąga mnie
wszystko. Każdy drobiazg. Z czasem
coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że nie
ma chwili do stracenia. Odeszło trochę
moich przyjaciół, ludzi mi bliskich. Żyli
do końca, ale odeszli. Z takiej perspektywy pierwsza myśl jest o tym, że nie wolno
lekceważyć faktu, że się rano wstało. Czy
świeci słońce, czy nie świeci – na każdą
pogodę się można ubrać. Życie jest i trudne, i cudne. Kocham moją rzeczywistość,
mimo że nieraz bywa ciężko. Chociaż
ostatnio mam niesamowity czas. Mam
czterech synów, wszyscy są dorośli i są
poza domem. Dla ojca jest to niebagatelną ulgą (śmiech). Nie wymagają opieki.
Mam od paru lat więcej czasu, jakiejś
przestrzeni w umyśle. Moje obowiązki
ojcowskie się w zasadzie skończyły.

ISTNIEJE RYZYKO, ŻE MUZYKĄ DA SIĘ ZNUDZIĆ, WPAŚĆ W RUTYNĘ I ZGUBIĆ EMOCJĘ,
ZAANGAŻOWANIE?
Nie wiem czy moja optyka jest miarodajna.
Myślę, że wszystkim można się znużyć. Ja
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Muzycy
improwizują,
generują muzykę
niezwykłej urody.
Zacząłem sobie
zdawać sprawę, że
to jest nowa formuła.
Bacha trzeba
się nauczyć na
pamięć, przeczytać
dokładnie,
a potem równie
dokładnie wykonać,
zinterpretować
jak najściślej
i wystarczy. A tutaj
jest ogromna połać
dla wyobraźni
muzyków, do
improwizacji.
się już kilka razy znużyłem płytą „Kind of
Blue” i kilka razy wracałem do niej potem
na całe tygodnie. Podobnie z wieloma innymi rzeczami. Ważne jest stymulowanie
pilotem swoim mózgiem. Dla higieny warto czasem przestać słuchać. Czasami jeżdżę autem zupełnie bez niczego. Słucham
tej monotonii, szumu silnika. Uwielbiam
słuchać ptaków tam gdzie one są w dużych
ilościach – oczywiście nie w Warszawie.
Tutaj ich raczej nie słychać, tylko brum
nowoczesności. Ale wydaje mi się, że jeśli
ktoś kiedyś został zainicjowany do muzyki
to nie sądzę, żeby od niej odszedł. Na pewno są ludzie, którym muzyka w niczym nie
przeszkadza, jest im obojętne co usłyszą.
Tego się nie zmieni. Ja się jednak cieszę
tym, że na mnie muzyka bardzo dobrze
działa i to na różne sposoby.

CZYLI TEJ KOBIETY NIE DA SIĘ RZUCIĆ.
Nie da się. A ona też jest wierna.

FOT. ANDREW CLELLAND
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IN ENGLISH

Tough life, grand life
If there’s any ar tist in Poland that
could re-ignite our feelings towards
Duke Ellington or Count Basie, it ’s
Stanisław Soyka.
HOW DO YOU FEEL WHEN YOU’RE PERFORMING JAZZ STANDARDS?
I feel easy. I know this repertoire by heart,
I’m like a duck to water while performing
them. These were the compositions that
I performed in the beginning of my career,
in the late 1970s. I even recorded some of
these with Wojtek Karolak’s and Włodek
Nahorny’s trios in the early 1980s. The new
album is a new rendition, done mainly because I’ve heard Roger Berg’s orchestra. If it
were just another idea that popped into my
head, I probably wouldn’t have done it.

YOU WERE INSPIRED BY A CONCERT.
It’s true, the concert of Roger Berg’s Big
Band. Word by word, sound by sound we
came to the conclusion that it’s worth doing.
What can I say, having a big band such as
this playing with you is a great pleasure.

IN THE CD BOOKLET YOU WROTE THAT
THIS EXPERIENCE LET YOU TO FELL LIKE
FRANK SINATRA OR ELLA FITZGERALD BACK
IN THEIR DAYS.
Yes. I didn’t have the opportunity of
performing with big bands like this in my
early days, and these two are the classics
of the genre.

AND? DID YOU FEEL LIKE SINATRA?
I felt like Soyka. Saying that I would
have the opportunity to feel like Sinatra
I meant that I’d been singing and playing
the piano my entire life and this allowed
me to sing while standing. It’s a completely different kettle of fish.

YOU’VE MENTIONED THAT THIS REPERTOIRE HAS BEEN WITH YOU SINCE THE
VERY BEGINNING...
It was how my journey into jazz began in
the first place.

I’D LIKE TO ASK YOU ABOUT ONE PARTICULAR MOMENT IN THE VERY BEGINNING:
THE YEAR WAS 1978 AND IT WAS YOUR
RECITAL IN THE NATIONAL PHILHARMONIC.
IT WAS THE OFFICIAL INAUGURATION OF
YOUR CAREER. DO YOU REMEMBER WHAT
YOU WERE FEELING AT THAT TIME? WERE
YOU STRESSED?
It was my debut. Of course, I had stage

fright, but I think I was more happy
than stressed. I had the opportunity
to perform in front of an audience in
Warsaw, in the National Philharmonic. It was one of the concerts in a series
entitled “Jazz in the Philharmonic”. These
concerts were held on a monthly basis.
The original plan was that Extra Ball was
to perform with me, since I was singing
with them at the time. In the day of the
concert Marek Cabanowski, head of
the “Polish Jazz” label, convinced Jarek
Śmietana that I played an hour before
Extra Ball. He wanted to record it and
release an album. Having been the great
and generous man he had been, the late
Jarek Śmietana agreed. He could’ve said
no, I still think most of people would have.
But he said: “of course”. This is how my
recital in the National Philharmonic was
recorded and released. I call it my debut,
the record was released in 1979 but the
recording took place in November of 1978.
To me, it was a grand event, especially
that it looked as if the record had been
published by popular demand. The label
was a sort of an “album club”, this is why
Marek Cabanowski said: “listen, five
thousand people asked for your album,
so let’s m ake it happen”.

WHAT WAS IT ABOUT JAZZ THAT LURED
YOU TO IT?
That’s a good question. As a teenager
I was stuck in Baroque music as part
of a violin class. I learned to play the
violin for 12 years all together. I was
a fan of Bach, Händel, Vivaldi, Couperin.
French, Italian, German Barouque... But
my greatest love was Bach. Even music
history says that he set the music in
motion. His polyphonic creates not only
harmonic and melodic stories, but it is
also in constant motion. Before him, music was steady. Baroque changed all that.
I think that this musical motion, nerve
must have been in me, unconsciously.
When I heard, for instance, “Kind of Blue”
by Miles Davies and friends - I was seventeen back then - I realised something
extraordinary. I realised that through
improvisation, musicians create music
of utmost beauty. I began to realise that it
was a new formula in music. You have to
memorise Bach, read the notes thoroughly and then perform meticulously
and precisely, and that’s it. Here, there’s
plenty of room for musicians’ imagination, for improvisation on their part.
You could say that it’s live composing. It
fascinated me to a degree that made me
drift in this direction.
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WHEN YOU IMMERSED YOURSELF IN JAZZ
COMPLETELY WHAT CHANGED IN YOUR LIFE?
HOW DID THIS BELONGING TO THE JAZZ
WORLD REFLECT UPON EVERYDAY LIFE?
I was lucky to have been accepted by
the masters. The guild allowed me in
their ranks.

DID YOU HAVE TO GO THROUGH AN INITIATION OF ANY SORT?
You always do. If there’s a new guy performing in town, he can be listened to,
one will recommend him to the others.
Musicians don’t do castings. If I want
to hire a bassist, I call Tomek Stańko
or Wojtek Karolak because they might
know someone who’s free (laughter). It’s
natural, just like in a guild. Recommendations come from the upper levels in the
hierarchy, from the masters.

WHEN WERE YOU RECOMMENDED?
In 1979 or 1980. I met with the masters
and with their great kindness. Especially Jan Ptaszyn Wróblewski helped me
a lot in my life. I was already with my
wife and kids in Warsaw, when martial
law was introduced and you needed
premanent residence. The only person
who agreed to register our permanent
residence was Jan Ptaszyn Wróblewski.
It was touching. There were many
other things and people, as well. I owe
many things to many people, but I don’t
even want to start, we’d be sitting here
until next week. It was a time in which
I learned intensively. I studied, I listened
to Wojtek Karolak playing the piano. This
was at the same time pleasure, poetry
and learning. The possibility to be among
and play with people better than you is
vital. Where does it lead? No-one knows.
It lead me to setting off in my own way,
in search of my own way of expression.
I left it all behind, got out of the train. But
it’s something completely different, it’s
a matter of development.

TOMASZ STAŃKO ONCE TOLD ME THAT IT
WAS ANGST THAT DREW HIM TO JAZZ. DID
YOU FIND ANYTHING LIKE THAT IN JAZZ?
No. In the time of my youth revolution took
place in society and politics. When I was
around 17-19 years old I was becoming
aware of the politics, my part in it and that
I wanted, like millions of Polish people,
to fight the Bolsheviks (laughter). It was
rather a rebellion in motion. Jazz music
was perfectly legal, unlike the time Tomasz was beginning his career. Back then
it was labeled “American imperialism”. In
my days, the music of rebellion was punk.

HERO

BOHATER

FOT. ANDREW CLELLAND

EXACTLY. I HAVE HERE THAT YOU PERFORMED IN JAROCIN IN 1988.
I did.

DO YOU REMEMBER THIS PERFORMANCE?
I do. I was supposed to get on stage
around midnight, as the last one. But
during such events unimaginable delays
take place. I think we had a three-hour
delay then. Finally, they put the piano
on stage. I started playing and singing
around half past three in the morning, it
was almost dawn. There were 500-600
people left in the field, listening to the
concert. I remember starting off with
the song “Cud niepamięci” (Miracle of
oblivion). It made sense: “after the night,
a new day wakes up...” Yes, I remember
this concert very well. And I can see that
it’s not only me.

DIDN’T THIS INVITATION SURPRISE YOU?
No. I have always avoided dogmas and
have never striven to become pigeonholed in any sense. On the contrary, I’m
on a constant run from stereotypes.
What’s there to say... I was a organist in
a church. I played on a few weddings
when I was younger. I performed during
fairs, harvest festivals... There was even
a harvest festival in Jalapa Veracruz
in Mexico! Man, this was something!

I played in clubs, churches, concert halls,
theatres, galleries, blues, folk, poetry
and jazz festivals (laughter). And, finally,
we’ve been pretty much regularly playing
with my crew for the past, lucky 11 years
and it’s been a tremendous pleasure.

YOU’VE MENTIONED THAT YOU OBSERVE
THE MUSIC SCENE VERY CAREFULLY. WHAT
DO YOU PAY ATTENTION TO IN EVERY
DAY LIFE?
In every day life? I’m attracted by virtually everything, every single detail.
With each passing moment I realise
that there’s no time to lose. Some of my
friends have passed away, people that
were important to me. They lived they
lives to their fullest until the very end,
but they passed away. When you take on
this perspective, you come to a conclusion that you can’t underestimate the
fact that you woke up in the morning.
Whether it’s raining cats and dogs, or the
sun is shining - you can dress for any
weather. Life is both tough and grand.
I’ve four sons, all of them grown up and
they have left home. For a father, it’s
a huge relief (laughter). They no longer
need to be taken care of. For several
years now, I’ve had more time for myself,
some “free space” in my mind. My duties
as a parent are no more.
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IS THERE ANY RISK THAT YOU CAN GET
BORED WITH MUSIC, LOSE MOTIVATION, BE
STUCK IN A RUT OR BECOME EMOTIONALLY
DETACHED FROM IT?
I don’t know whether I’m competent to
answer this question. I think you can
have enough of anything. I’ve had enough
of “Kind of Blue” album several times and
I came back to it several times for a few
weeks. Like with other things, it’s important to stimulate your brain, change the
frequency or switch the channels, like in
a TV set with a remote control. It’s good
for your mental health to sometimes just
stop listening. Sometimes, when I drive
a car I don’t listen to anything, but the
monotony and humming of the engine.
I love to listen to birds, in places when
there’s plenty of them - not in Warsaw, of
course. You won’t have many occasions
to listen to them here, you’d rather hear
the songs of modernity. But I think that if
you introduced someone into the world
of music, they won’t back out from it. Of
course, there are people indifferent to
what they hear, music doesn’t bother
them. You can’t change that. I’m happy,
though, about the effect the music has on
me, on many different plains.

SO, THIS WOMAN CAN’T BE DITCHED.
No, she can’t. But she’s a faithful one.

EUROPA

na dwóch
kółkach
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W Amsterdamie
przejechać możemy przez 170
metrowy wiadukt
zlokalizowany
w dzielnicy IJburg.
Z kolei w Eindhoven znajdziemy
wiszące rondo.
Również w innych krajach czekają na nas niezwykłe budowle.
Po zmierzchu
warto przejechać
po drewnianym,
przepięknie podświetlanym, moście w szwedzkim miasteczku
Sölvesborg.
PO ROWER SIĘGAMY CORAZ CZĘŚCIEJ I CHĘTNIEJ. SKUTECZNIE ZASTĘPUJE
ZARÓWNO SAMOCHÓD, JAK I KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ. NIE MA SOBIE TAKŻE
RÓWNYCH PODCZAS WAKACYJNYCH WOJAŻY. POWODÓW, DLA KTÓRYCH
WARTO WYRUSZYĆ ROWEREM W NIEZNANE, JEST MNÓSTWO.
DZIŚ PREZENTUJEMY KILKA Z NICH.
TEKST

AGNIESZKA MRÓZ

B

FOT.

JAKUB MILSZEWSKI

lisko 40% mieszkańców Kopenhagi dojeżdża do pracy na rowerze. W Trójmieście rowerzyści
mają do dyspozycji 450 km dróg
rowerowych. W szwedzkim
Vasteras, szwajcarskiej Bazylei, czy w końcu
włoskiej Ferrarze 30% przejazdów na trasie
dom – praca/szkoła – dom odbywa się na
rowerach. Nie ma wątpliwości, że Europejczycy poruszają się rowerami coraz chętniej,

częściej i liczniej. Europejskie miasta z perspektywy dwóch kółek są jeszcze piękniejsze. Coraz częściej korzystać możemy także
z niezwykłej, zaprojektowanej specjalnie
z myślą o rowerzystach, infrastruktury. Nie
pozostaje nic innego, jak spakować rowerowe sakwy i wyruszyć w świat. A do wyboru
w zależności od formy mamy zarówno trasy
kilkukilometrowe, jak i te liczące kilka tysięcy kilometrów.
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ŚWIETLNY SZLAK
Największy rozgłos w mediach zyskała
w ostatnich latach ścieżka rowerowa, która
ma zaledwie kilometr. Mowa o świecącej
trasie w miejscowości Neunen, położonej
zaledwie 8 kilometrów od Eindhoven. Dzięki zastosowanym specjalnym „kamieniom”
kumulującym energię słoneczną wieczorem nawierzchnia zjawiskowo świeci.
Trasa jest hołdem dla urodzonego w tym
regionie Van Gogha. Nawiązuje ona do jego
obrazu pt. „Gwieździsta noc”. Choć trasa ta
zyskała olbrzymi rozgłos, nie była pierwszą
wykazującą takie właściwości. Podobne rozwiązanie zastosowano wcześniej
w Wielkiej Brytanii. Niezwykłym doświadczeniem jeżdżenia rowerem po świecącej
trasie mogą cieszyć się za sprawą ścieżki
Starpath mieszkańcy Cambridge.
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NAD ZIEMIĄ…
Miłośnicy niecodziennej infrastruktury
rowerowej powinni zarezerwować kilka
dni na pobyt w Holandii. Same tylko kładki
i mosty rowerowe w tym kraju zasługują na
osobny artykuł. Są równie funkcjonalne, co
atrakcyjnie wizualnie. Na dodatek z wielu
z nich rozpościera się przepiękna panorama
miasta. W Amsterdamie przejechać możemy przez 170 metrowy wiadukt zlokalizowany w dzielnicy IJburg. Z kolei w Eindhoven znajdziemy wiszące rondo. Również
w innych krajach czekają na nas niezwykłe
budowle. Po zmierzchu warto przejechać po
drewnianym, przepięknie podświetlanym,
moście w szwedzkim miasteczku Sölvesborg. Most ma ponad 750 metrów, będąc tym
samym najdłuższym mostem pieszo-rowerowym w całej Europie. Równie wielu wrażeń dostarcza przejazd mostem w biurowej
dzielnicy Kopenhagi – Vesterbro. Czerwony
most otoczony szklanymi biurowcami robi
piorunujące wrażenie.

FOT.: ALL-FREE-DOWNLOADS.COM
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…I POD POWIERZCHNIĄ
Poruszać można się jednak nie tylko nad lecz
także pod miastem. Dwie przedzielone rzeką
części Rotterdamu łączy podwodny tunel

FOT.: NICLAS JESSEN ŹRÓDŁO: VISITDENMARK.DIGIZUITE.DK

Maastunnel. Rozwiązanie robi futurystyczne
wrażenie, tym bardziej warto zaznaczyć, że
budowę rozpoczęto na kilka lat przez II wojną
światową, a ukończono jeszcze w jej trakcie.
Obecnie z tunelu korzysta ponad 4 tysięcy rowerzystów dziennie, w latach pięćdziesiątych
liczba ta była dziesięciokrotnie większa. Ponad 850-metrowym tunelem prowadzącym
przez górę przejechać możemy się w hiszpańskim San Sebastian.
OTOCZENI SZTUKĄ
Jeśli wystarczy nam poczucie klimatu
muzeum, a nie kontemplowanie poszczególnych dzieł sztuki, zadowoleni będziemy
przejeżdżając ścieżką prowadzącą przez
sam środek zlokalizowanego w Amsterdamie budynku muzeum narodowego Holandii
– Rijksmuseum. Przejeżdżając nią dzięki
licznym przeszkleniom można zobaczyć
jakie skarby skrywa budynek.
DLA DŁUGODYSTANSOWCÓW
Rowerem warto uciec za miasto. Najwytrwalsi wybrać mogą jedną z tras europejskiej sieci szlaków rowerowych (EuroVelo).
Ich długość waha się od nieco ponad 1300
do 10 000 kilometrów, łącznie 70 tysięcy kilometrów. Każda z 14 tras EuroVelo
przebiega przez kilka państw i opiera się

na istniejących w nich szlakach. Wśród
bardziej popularnych tras wskazać można
Szlak Stolic, który rozpoczyna się w irlandzkim Galway, prowadzi m.in. przez Dublin,
Berlin, Warszawę, a kończy się w Moskwie.
Miłośnicy historii zainteresowani mogą być
zaś Szlakiem Żelaznej Kurtyny. Preferujący
wyższą temperaturę wybrać mogą z kolei
Szlak Śródziemnomorski. Przejechanie całej
trasy należy dla większości miłośników
dwóch kółek do wyczynów z gatunku ekstremalnych. Warto jednak przyjrzeć się bliżej
trasom i wybrać te fragmenty, które wydają
nam się szczególnie godne odkrycia.
NAD WODĘ
Klasycznym kierunkiem wypraw rowerowych jest Bornholm. Na tej niewielkiej
duńskiej wyspie czeka na niej na nas ponad
230 kilometrów tras rowerowych. Bornholm
doskonale sprawdza się zarówno na samotne wyprawy, jak i wyjazdy z przyjaciółmi
i rodziną. Często mówi się, że wyspa w pełni
oddaje ducha Skandynawii. Poczujemy go
zarówno obcując z naturą, jak i przejeżdżając przez urokliwe miasteczka.
Rozwagi warte są także trasy prowadzące
dookoła znanych Europejskich jezior. Trasa
długości niemal 300 kilometrów prowadzi dookoła położonego u podnóża Alp na
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Najwytrwalsi wybrać mogą jedną
z tras europejskiej
sieci szlaków rowerowych (EuroVelo). Ich długość
waha się od nieco
ponad 1300 do
10 000 kilometrów,
łącznie 70 tysięcy
kilometrów. Każda
z 14 tras EuroVelo
przebiega przez kilka państw i opiera
się na istniejących
w nich szlakach.
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FOT.: NICLAS JESSEN ŹRÓDŁO: VISITDENMARK.DIGIZUITE.DK

granicy Niemiec, Austrii i Szwajcarii jeziora
bodeńskiego. Przygotować musimy się
jednak na długie odcinki trasy prowadzące
przez ruchliwe drogi. Trudy zostaną jednak
nagrodzone widokami pięknych miast,
przez które będziemy przejeżdżać oraz
możliwością zobaczenia wodospadów na
Renie. Równie wielu doznań dostarczy nam
szlak dookoła węgierskiego Balatonu. Blisko
200 kilometrowa trasa ciągnie się przez
stare winnice i niewielkie miasteczka.wowa
jednostką piwa jest 250 mililitrów.
IN ENGLISH

Cycling through Europe
Cycling is becoming more and more
popular, and we’re enjoying it. Bicycle is
a great substitute for both cars and public
transport. It’s irreplaceable also during
the holidays. There are countless reasons
for hopping on a bike and venturing into
the unknown. Today, we’d like to name
just a few of them.
Almost 40% of citizens of Copenhagen
commutes to work by bicycles. In Tricity, there are almost 450 km of bike lanes
available. In the cities of Vasteras (Swe-

den), Basel (Switzerland) or Ferrara (Italy)
around 30% of all traffic is bicycle traffic.
Without doubt, Europeans hop on their
bikes more and more often and in greater
numbers. European cities from biker’s perspective are even more beautiful and the
biking infrastructure is becoming more
and more amazing and complex. The only
thing to do is to pack your bags and set off
to explore. Depending on how you feel, you
can choose from routes that span from several to a couple of thousand kilometers.

THE LANE OF LIGHT
One of the most famous bike lanes that has
been the media’s favourite in the last couple
of years is only one kilometer in length. The
route is located in the town of Neunen, just
8 km outside of Eindhoven. Special “stones”
that accumulate solar energy release it in
the evening, causing the path to illuminate at
night. It’s a breathtaking tribute to Van Gogh,
who was born in the area, a direct reference
to his painting, “The Starry Night”. Although
this route has caused a lot of buzz around the
world, it was not the first one to display such
properties. A similar solution had been implemented before in Great Britain. Starpath
in Cambridge offers this unique experience
to the citizens and tourists who visit the city.
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ABOVE...
Fans of unconventional cycling solutions
should spare a moment of their time and
visit the Netherlands. Cycling bridges in this
country alone deserve a separate article,
they’re as practical as they’re pleasing to the
eye. Some of the paths offer breathtaking
panoramas, too. In Amsterdam, for instance,
you can ride across a 170-meter-long bridge
located in the district of IJburg, and in Eindhoven you’ll find the Hovenring - a suspended cycle path roundabout. Other countries
also have magnificent pieces of architecture
waiting for you, like the beautifully illuminated, wooden bridge in the Swedish town
of Sölvesborg. It is over 750 meters in length,
which makes it the longest cycling and
pedestrian bridge in Europe. A similarly
thrilling experience awaits in the business
district of Vesterbro, Copenhagen. A ride on
a red bridge surrounded by glass skyscrapers certainly makes an impression.
...AND BELOW
You can cycle both above and below cities.
Two parts of Rotterdam, separated by river,
are connected by an underwater tunnel, the
Maastunnel. This solution makes you think:
“future” , more so that its construction began
a few years before World War II and fin-
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You can try examining the routes in greater
detail, though, and choose these fragments
you think are particularly worth exploring.
ALONG THE COAST
One of the evergreens of cycling is Bornholm. This small Dutch island offers more
than 230 km of routes, great for both solitary
escapades as well as trips with family and
friends. It’s said that this island perfectly depicts the Scandinavian soul, be it its pristine
nature or picturesque small towns.
You should also consider checking out
routes along the famous European lakes.
A 300-kilometer-long route goes along Lake
Constance, located at the foot of the Alps.
Be warned: long parts of this route go along
some of the most busy highways. The reward
is worth the effort, however: beautiful panoramas of gorgeous cities that you will pass
along the way and the opportunity to admire
waterfalls on the river Rhine. Equally exciting is the route around the Hungarian lake
Balaton, almost 200 km of old vineyards and
picturesque, small towns along the way.

ished during the war. Currently, more than
4 thousand cyclists per day ride through
the tunnel. In the 1950s, this number was
ten times greater. An over 850-meters long
tunnel in the Spanish city of San Sebastian
allows you to ride right through a mountain.
SURROUNDED BY ART
If just feeling the atmosphere of a museum
is enough for you, and you can go without
contemplating each art piece, you’ll be
more than satisfied after a ride along
a path going straight through centre of the
building of the national museum of the
Netherlands, the Rijksmuseum, in Amsterdam. Thanks to many glazings along the
path you can take a peek at the treasures
the museum’s holding.

LONG DISTANCE
It’s worth escaping the city by a bicycle.
The most persistent can try out one of
the European networks of bicycle paths
(EuroVelo). They’re from 1300 to 10,000
km long, a total of 70,000 km. Each of the
14 routes goes through several countries
and is based on already existing cycling
paths. One of the most popular ones is the
Capitals Route that starts in the Irish city
of Galway, leading through Dublin, Berlin,
Warsaw and ending in Moscow. The Iron
Curtain route, on the other hand, may
be interesting to amateurs of history. If
you prefer higher temperatures, you can
choose the Mediterranean Route. Cycling
along the entire route is considered an
extreme achievement among cycling fans.
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TASTE

GUST

WSCHODNIA
ściana
dźwięku

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI.
WARTO SIĘ NA NIEGO PORZĄDNIE PRZYGOTOWAĆ, BO
IMPREZA PO SZEŚCIU EDYCJACH PLASUJE SIĘ W CZOŁÓWCE
NAJCIEKAWSZYCH WAKACYJNYCH EVENTÓW.
TEKST

MATEUSZ KOŁOS

FOT.

JAKUB MILSZEWSKI
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eśli na dźwięk słowa „riff ” kręci
się wam łza w oku, a za prawdziwy rockowy zespół wciąż
uważacie konfigurację gitara-bas-perkusja, będziecie się
poważnie zastanawiać, czy pod koniec
sierpnia nie wyprawiać się na wschód.

TASTE

GUST

W podkarpackim
Cieszanowie od
sześciu lat dba się
o wielbicieli szeroko pojętego rocka.
Nie inaczej będzie i w tym roku.
Trzy dni mocnego
grania z całego
świata za całkiem
przystępną cenę
przyciągają coraz
większe tłumy.

W podkarpackim Cieszanowie od
sześciu lat dba się o wielbicieli szeroko pojętego rocka. Nie inaczej będzie
i w tym roku. Trzy dni mocnego grania
z całego świata za całkiem przystępną
cenę przyciągają coraz większe tłumy.
Wiele wskazuje na to, że może pęknąć

ubiegłoroczny rekord 17 tysięcy odwiedzających.
WSPOMNIEŃ CZAR
Patrząc na line-up tegorocznego CRF, nie
sposób nie znaleźć analogii do innych
wielkich rockowych imprez nad Wisłą.
29

Już teraz wydarzenie jest nazywane
„podkarpackim Woodstockiem”. Jak
w każdym evencie z ambicjami, nie może
tu zabraknąć rozmaitych smaczków.
Edycja 2015 hołduje zasadzie „stare ale
jare”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie
aż pięć koncertów retrospektywnych. Pidżama Porno wystąpi z jedną ze swoich
najlepszych płyt „Marchew w butonierce”, a Coma, jak czytamy na stronie festiwalu, z pierwszym i ostatnim koncertem
zawierającym całą płytę „Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych
znaków”. Sporo wspomnień przywołają
również koncerty Dezertera, Vavamuffin
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CIESZANÓW
ROCK FESTIWAL
Bilety

PRZEDSPRZEDAŻ (DO 17 SIERPNIA):
Karnet – 100 zł,
Bilet jednodniowy – 40 zł,
Karnet na pole namiotowe – 20 zł/os.

SPRZEDAŻ NORMALNA (OD 18 SIERPNIA):
Karnet – 110 zł,
Bilet jednodniowy – 50 zł,
Karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.

Tickets

PRE-SALES (UNTIL 17 AUGUST):
Pass – PLN 100,
One-day ticket – PLN 40,
Campsite pass – PLN 20 per person.
REGULAR SALES (FROM 18 AUGUST):
Pass – PLN 110,
One-day ticket – PLN 50,
Campsite pass – PLN 30 per person.

i Elektrycznych Gitar. Do tego wszystkiego organizatorzy serwują takich tuzów
jak The Animals, Helloween czy Kreator.
Czego chcieć więcej? Chyba tylko lekkich
powiewów świeżości. Na szczęście na
CRF i tego nie zabraknie.

KILKA PETARD
Wycieczki w stronę egzotycznych wibracji to częste zjawisko na cieszanowskim
festiwalu i nie mogło ich zabraknąć także
w tym roku. Organizatorzy chwalą się
przede wszystkim słowackim Polemic,
który opisują jako „petardę ska/reggae/
punk”. Ze sceny popłyną również energetyczne dźwięki Pablopavo i November
Project. Co ważne, wybuchowo zapowiadają się także koncerty najmłodszych
zespołów w zestawieniu – Heroes Get
Remembered, Berlińska Dróha i Rotengeist. To pokłosie ubiegłorocznego przeglądu
muzycznego, który na stałe wpisał się już
do programu festiwalu i wyraźnie odmładza imprezę. Zainteresowanie konkursem
wzrasta z roku na rok, nie tylko w granicach kraju. Nic dziwnego – możliwość
zagrania na głównej scenie festiwalowej
to porządna trampolina do kariery. Do
tegorocznego przeglądu zakwalifikowano
11 kapel. Warto im się przysłuchać, bo kto
wie, gdzie będą za kilka lat?
KLIMAT NADE WSZYSTKO
Za Cieszanowem stoi kilka niekwestionowanych atutów. Ci, którzy zdążyli już
odwiedzić festiwal, z pewnością są pod
wrażeniem klimatu, który unosi się nad
całą imprezą. Sprzyjają temu sielska
atmosfera kresów i szereg imprez towarzyszących. Równie dużo, co pod sceną,
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dzieje się tu w okolicach pola namiotowego. Strefa twórcza tworzona przez
organizację CITY NGO oferuje warsztaty,
prelekcje i otwarte wykłady. Do Cieszanowa rokrocznie przybywają również
bractwa rycerskie z pokazami walk i strojów. Parę lat pokazało, że impreza staje się
solidnym mostem łączącym słuchaczy
z miejscowymi. Nie ma chyba drugiego takiego festiwalu, gdzie panie z koła
gospodyń wiejskich serwują w stołówce
swojskie jadło. Najlepiej zresztą samemu
się o tym przekonać. Na wschód zatem!
IN ENGLISH

Eastern sound wall
Cieszanów Rock Festival is approaching
rapidly. It is worth preparing for it carefully
because, after its six editions, the festival
is counted among the most interesting
summer events.
If the word “riff ” brings tears to your
eyes and if you still consider the guitar-bass-percussion configuration to
be the real rock band, you will seriously wonder whether you should go
to the east towards the end of August.
Cieszanów, a city in the Subcarpathian region, has been caring for broadly
understood rock lovers for six years.

GUST

And it is going to be the same also this
year. Three days of heavy music from
the whole world for a reasonable price
attract bigger and bigger crowds every
time. There is much to suggest that last
year’s record of 17,000 visitors will be
broken in 2015.
THE MAGIC OF MEMORIES
To look at this year’s CRF line-up, it is
impossible to overlook analogy to other
great rock events organized in Poland.
The festival is called “the Subcarpathian Woodstock” already today. As befits
every ambitious event, it is full of various
attractions. The 2015 edition follows the
“hale and hearty” rule, and the event will
feature as many as five retrospective
concerts. Pidżama Porno will give a concert of one of their best albums, Marchew
w butonierce, and Coma, as we can read
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on the festival’s website, will play the first
and the last concert performing the whole
album Zaprzepaszczone siły wielkiej
armii świętych znaków. Performances
by Dezerter, Vavamuffin and Elektryczne
Gitary will evoke good memories as well.
And on top of all that, the organizers have
invited such aces as The Animals, Helloween or Kreator. What more could we wish
for? Perhaps only a breath of fresh air.
Fortunately, CRF offers that too.
A FEW KNOCKOUTS
Trips to exotic vibrations are a very
common phenomenon at the Cieszanów
festival. We will have a chance to take
one this year too. The organizers boast
mainly the Slovak Polemic, described by
them as “a ska/reggae/punk knockout”.
We will also hear the energetic sounds of
Pablopavo and November Project. What

is important is that concerts of Heroes
Get Remembered, Berlińska Dróha
and Rotengeist, which are the youngest bands in the line-up, promise to be
extremely explosive as well. It is the
aftermath of the last year’s music review,
which has already become an inherent
part of the festival’s programme and rejuvenates the whole event. Year by year
the competition is becoming more and
more popular, not only in our country.
And no wonder, a chance to play on the
main festival stage is a true launching
pad for one’s career. 11 bands were qualified for this year’s review. It is worth observing them because who knows where
they will be in a several years’ time?
ATMOSPHERE ABOVE ALL
Cieszanów has several indisputable
assets. Those who have already had
a chance to visit the festival are surely
impressed by the atmosphere that prevails the whole event. It is influenced by
its borderland character and a series
of additional events. Just like on the
stage, there is much going on near the
campsite. The artistic zone prepared by
CITY NGO offers workshops, talks and
open lectures. Every year, Cieszanów
is also visited by fraternities of knights,
who prepare battle and costume shows.
Those several years have shown that
the event is becoming a solid bridge
between listeners and locals. There
is probably no other festival like that
where women from farmers’ wives’ associations serve their home-made food
in a canteen. In any case, it will be best
to see all that with our own eyes. So let’s
head for the east!
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Taxi Teheran
TEKST

fot. Monika Szałek

reż. Dżafar Panahi
WOJCIECH KUCZOK

kręci, twierdząc, że nie robi filmu (wszak
wszystko rejestruje mała kamera na desce
rozdzielczej), poturbowany w wypadku
mężczyzna każe „nakręcić” komórką swoje słowa zmieniające testament, młodociana siostrzenica reżysera własną kamerą
chce kręcić film na szkolne zaliczenie.
Mamy tu pyszną drwinę z obwarowań kinematograficznych w Iranie: dziewczynka
próbuje nakłonić młodego żebraka, żeby
oddał właścicielowi ukradziony banknot,
bo zepsuł jej film „niemoralnym” zachowaniem. A filmów, które grzeszą „plugaajnowszy z „niefilmów” Dżawym realizmem”, szkalują dobre imię
fara Panahiego jest dowodem
narodu i nie są kierowane do dystrybucji.
w sprawie chwalebnego
Pop jesiennych wyborach może nam nie
wpływu rygorów na twórczy
być do śmiechu na takie dictum.
potencjał wybitnych artystów.
Kiedy Panahi wygrał tegoroczne
Panahi, obok Abbasa Kiarostamiego i najBerlinale, bałem się, że to gest polityczmłodszego w tym gronie Asgara Farhadieny, nagroda przyznana niejako z litości
go najwybitniejszy twórca kina irańskiego, – nic bardziej mylącego. To wspaniały,
zalazł za skórę reżimowi ajatollahów tak
inteligentny i nadzwyczaj dowcipny
bardzo, że zakazali mu uprawiania zawofilm, zasługujący na najwyższe laury.
du na 20 lat, jak również odebrali paszport.
Wsiądźcie do tej taksówki.
Reżyser, który już w swoich wcześniejszych, legalnych dziełach świetnie bawił
IN ENGLISH
się konwencją filmu w filmie (np. wielokrotnie nagradzane „Lustro” w połowie
zmienia się z fabuły w dokument, kiedy
znużona odtwórczyni roli głównej buntuje
The latest Jafar Panahi’s “non-film” is evisię i ucieka z planu), znalazł w nowych
dence in the case concerning the glorious
okolicznościach doskonałą okazję do tego,
influence of rigour on the creative potential
by zagrać na nosie swoim prześladowof outstanding artists. Panahi, who is the
com. Jego kolejne utwory są przemycane
na Zachód w ukrytych pendrive’ach, zaś
most eminent Iranian filmmaker (apart
from Abbas Kiarostami and Asghar Farpierwszy z nich nosił genialny w swej
hadi, the youngest of the three), became
bezczelności Magritte’owski tytuł „To nie
such a nuisance to the Ayatollah regime
jest film”. Próba gatunkowego określenia
that they banned him from practising
„Taxi” może się okazać nazbyt karkołomna
– jest to fabuła udająca, że udaje dokuhis profession for 20 years and took away
ment. Panahi prowadzi taksówkę, której
his passport. The director, who successpasażerowie w większości go rozpoznają
fully played with the film-within-a-film
i nie wierzą w to, że autor zatrudnił się jako
convention in his earlier, legal works (for
kierowca (zwłaszcza, że nie każe sobie
example The Mirror, for which he received
płacić za kurs i kiepsko zna topografię
many awards and which changes from
Teheranu). Ani przez chwilę nie opuszczaa feature film into a documentary in the
my wnętrza samochodu, choć „Taxi” nie do
middle, when the tired lead actress rebels
końca jest „słuchowiskiem filmowym” na
against the film and flees the set), turned
podobieństwo wybitnych skądinąd „Locke” these new circumstances into a perfect
Knighta, czy „Baby są jakieś inne” Koterchance to thumb his nose at his persecuskiego – u Panahiego zwycięża żywioł
tors. His subsequent works are smuggled
kina, aktorzy i dramaturgia są w tym
to the West in hidden flash drives, and the
utworze nieporównanie bardziej dynafirst of them had a brilliantly insolent Magmiczne. Wszyscy tu coś kręcą: Panahi
ritte-like title, This Is Not a Film. Attempts
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TAXI directed
by Jafar Panahi
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WOJCIECH KUCZOK:
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, fan
piłki nożnej. Laureat Nagrody Literackiej Nike.
Człowiek o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił
się tą filmową, co miesiąc polecając jeden
obraz wart obejrzenia.
A writer, screenwriter, caver, columnist and
soccer fan. A winner of the Nike Literary
Award. A man of many passions. He will
share one of them with us recommending one
picture worth seeing every month.

at classifying Taxi as a specific genre may
turn out to be too risky. It is a feature that
pretends to pretend to be a documentary.
Panahi drives a taxi, and most of his passengers do not recognize him and do not
believe that the author got a job as a driver
(all the more so because he does not order
money for the rides and barely knows the
topography of Teheran). We do not get out
of the car for a minute, even though Taxi
is not entirely a “film audio drama” like
for example the otherwise outstanding
Locke by Knight or Baby są jakieś inne
by Koterski. It is the cinema that wins in
Panahi’s film; the actors and dramaturgy
are incomparably more dynamic here.
Everyone is fibbing in the movie: Panahi is
fibbing when he claims that he is not making a film (indeed, everything is recorded
by a small camera on the control panel),
a man battered in an accident wants to
make others “shoot” his own words changing his last will and testament, and the
director’s juvenile niece wants to shoot a final work for school with her own camera.
What we get here is an excellent mockery
of filmmaking stipulations in Iran: a girl
tries to induce a young beggar to give a stolen banknote back to the owner because
he spoiled her film with his “immoral”
behaviour. And films that are accused of
“filthy realism” besmirch the nation’s good
name and cannot be distributed. After the
autumn elections, Poles can find nothing to
laugh about in such a dictum.
When Panahi won this year’s Berlinale,
I was afraid that it was a political gesture
and that the prize was awarded to him as
if out of pity. But I couldn’t be more wrong.
It is an excellent, intelligent and unusually witty film that deserves the greatest
laurels. I recommend taking this taxi.
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Książki w chmurach
Books in the clouds
TEKST

SYLWIA GUTOWSKA

Hanif Kureishi
„Budda z przedmieścia”
WYD. ZNAK , KRAKÓW 2015
Druga pozycja z Londynem w tle. Tym razem fikcja, przynajmniej gatunkowa. Drugie polskie wydanie powieści, którą
pisarz zadebiutował w 1990 roku. Zadebiutował na gruncie
powieści obyczajowej, bo pierwszych literackich szlifów dokonywał… w pornografii. Jeśli znacie życie i twórczość Almodovara, to możecie się domyślić, że i Kureishiemu taki start
wyszedł na dobre. Autor bez ogródek opisał życie prawie-angielskiego chłopca z rodziny imigranckiej. I otworzył tym
dyskusję – o konwenansach, rodzącej się w Europie Zachodniej idei multikulti, zakłamaniu i przede wszystkim dojrzewaniu. Bo to powieść inicjacyjna, którą odczytają nie tylko

John Cleese
„Tak czy inaczej…”
WYD. ALBATROS, WARSZ AWA 2015
Autobiografia głównego, jeśli można tak powiedzieć, Pythona
to ponad czterysta stron skrupulatnie zapisanych wspomnień
z całej jego dotychczasowej drogi zawodowej. Książka, zaopatrzona w prywatne wątki i zdystansowaną autoanalizę
opowiada o tym, jak ten wielki (ponad metr dziewięćdziesiąt
wzrostu!), ale chorobliwie nieśmiały absolwent Cambridge
i przedstawiciel „niższej klasy średniej” stał się wielkim komikiem. Rzecz dla fanów Monty Pythona i wszystkich, którzy
interesują się psychologią sławy (inteligenckie określenie czytelników Pudelka). I jak przy każdej biografii, można zapoznać
się z rzeczywistością, której nie będzie nam dane doświadczyć
bezpośrednio – w tym wypadku to zderzenie Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych w poszczególnych dekadach, a Cleese
przeżył ich już siedem i pół. Od czasu do czasu można parsknąć
śmiechem. I są obrazki!

John Cleese
“So, Anyway...”

dzieci pakistańskich imigrantów, ale i nastolatki na całym
świecie. Powodem tego wznowienia jest wydanie przez Znak
nowej powieści pisarza – „Ostatniego słowa” (sprzed roku).
Warto przyswoić sobie tę pierwszą, by zrozumieć drugą.
Można też sprezentować kuzynowi/synowi/córce w okresie
dojrzewania. Jeśli nie jesteście pruderyjni.

Hanif Kureishi
"The Buddha of Suburbia”
PUBLISHED BY ZNAK, KRAKÓW 2015
Again, we’re in London. This time - fiction. The second Polish
edition of the 1990 novel by Hanig Kureishi. Although his
debut was a novel of manners, he honed his writing skills
in... pornography. If you’re familiar with Almodovar’s life
and work, you can imagine that it worked out for the best
also for Kureishi. The author bluntly describes the life of an
almost-English boy from a family of immigrants, provoking
discussion about convention, multiculturalism that has
emerged in Western Europe, deceit and - most of all - about
growing up. It’s a novel that describes entering adulthood that
can be understood not only by children of Pakistani immigrants, but also by teenagers all around the world. The reason
for re-release was publishing Kureishi’s latest novel, “The
Last Word” (2014). It’s good to read the former to understand
the latter. Or, you can always buy it for a gift to your cousin/
son/daughter in puberty. If you’re not prudish, that is.

PUBLISHED BY ALBATROS, WARSAW 2015
The autobiography of the, let’s say, number one Python is more
than 400 pages of memories meticulously chose from his entire
career and taken down. The book includes private memories
together with a level-headed self-analysis and revolves around
the topic of how this great (more than 6.2 feet!), shy Cambridge
graduate and “lower middle-class” representative became one
of England’s greatest comedians. It’s a thing for Monty Python
followers, as well as anyone interested in “celebrity psychology”
(a fancier name for TMZ.com readers). As with any biography,
you can get close to the reality you won’t be able to experience
first-hand, the clash of the United Kingdom and the US in
particular decades. After all, Cleese is 75 already. You’ll guffaw
occasionally. And there are pictures!
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PIKNIK

w wielkim mieście
POZWALAJĄ ZAPOMNIEĆ O ZGIEŁKU MIASTA, DAJĄ UKOJENIE W UPALNE
DNI I POZWALAJĄ ODKRYĆ NA NOWO RADOŚĆ ZE WSPÓLNYCH CHWIL
Z NAJBLIŻSZYMI. PRZYPOMNIELIŚMY SOBIE O MIEJSKICH PARKACH I NA NOWO
ODKRYWAMY, JAK WIELE MOŻLIWOŚCI NAM DAJĄ. PIKNIKUJEMY CHĘTNIE I CORAZ
BARDZIEJ PROFESJONALNIE.
TEKST

AGNIESZKA MRÓZ

FOT
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ie ma najmniejszych
wątpliwości, co do
tego, że w europejskich
miastach bez trudu
znajdziemy wyjątkowe
parki. Zalicza się do nich
z pewnością Tempelhofer Park – dawne lotnisko w centrum Berlina, którego
teren w 2010 roku zamieniono na jeden
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z największych parków miejskich. Rozpościerająca się po horyzont przestrzeń
sprzyja grom zespołowym i organizacji
plenerowych koncertów. Innych doznań
dostarczą nam z kolei Królewskie Parki
w Londynie, w szczególności, wchodzący
w skład kompleksu Hyde Park ze słynnym „speakers’ corner”, który znalazł
już swoje miejsce na kartach historii.
Urokiem dorównuje mu Kensington
Gardens, w których znajdziemy pomnik
Piotrusia Pana. Będąc w Amsterdamie

FOT.: ANDY LANE
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Rozpościerająca
się po horyzont
przestrzeń sprzyja
grom zespołowym
i organizacji plenerowych koncertów. Innych doznań
dostarczą nam
z kolei Królewskie
Parki w Londynie,
w szczególności,
wchodzący w skład
kompleksu Hyde
Park ze słynnym
„speakers’ corner”,
nie można nie wstąpić do Vondelpark,
miejsca, w którym odpoczniemy, lecz
nie powinniśmy nastawiać się na ciszę
dookoła. Rocznie park odwiedzany jest
przez 10 milionów osób, a w weekendy na
trawie przesiadują tłumy. Nie przeszkadza to jednak świetnej rozrywce i relaksowi. Szczególnie biorąc pod uwagę, że
w parku czeka na nas wiele atrakcji, m.in.
koncerty i przedstawienia teatralne. Na
przełomie lat 60- i 70-tych mieszkańcy
Amsterdamu park traktowali jako symbol pokoju i swobody. Mówiono o nim, że
to miejsce, w którym wszystko jest możliwe i niemal wszystko dozwolone. Jeśli nie
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jesteśmy mieszkańcami wspomnianych
powyżej aglomeracji oczywiście nic straconego. Wiele równie pięknych i sprzyjających piknikowaniu miejsc znajdziemy
w większości miast.

KRÓTKA HISTORIA ODPOCZYNKU NA TRAWIE
Piknikowanie rozumiane jako relaks
na łonie natury, któremu towarzyszy
przekąska, znany jest od średniowiecza.

FOT.: INDUSFOTO LTD

Myśliwi odpoczywali podczas polowań
na leśnych polanach, przy okazji delektując się winem i sycącymi mięsnymi
potrawami. W renesansie arystokracja
organizowała pod chmurką wystawne
przyjęcia, którym daleko od dzisiejszej
idei piknikowania. W czasach wiktoriańskich piknik również był nie lada
przedsięwzięciem. Składała się na nie
konieczność przygotowania kilkudziesięciu dań i zapewnienia wystawnej
zastawy. Dopiero XIX wiek przyniósł
rozluźnienie i zainicjował współczesny
model piknikowania. Nie zmienia to faktu, że chcąc piknik zamienić w wyjątkowe wydarzenie towarzyskie trzeba się
do niego odpowiednio przygotować.
Kulinarny aspekt piknikowania
Piknik dla wielu jest równoznaczny
z wielogodzinnym biesiadowaniem.
Skojarzenie to jest zresztą jak najbardziej słuszne. Pikniki to przeciwieństwo jedzonych w biegu i przygotowanych na szybko potraw. Dlatego
też wszystko, co się na nim znajdzie,
powinno być przygotowane z sercem,
a w celu przedłużenia przyjemności jedzenia, serwowane w małych porcjach.
Choć czasochłonne w przygotowaniu,
niezastąpione wydają się być wszel-
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kiego rodzaju koreczki: na mały głód
te wyłącznie z warzywami, na nieco
większy także z kawałkami, najlepiej
lekko podpieczonego, chleba tostowego. Świetnie sprawdzają się także tarty
z sezonowymi warzywami i tortille.
Kremowe i piankowe desery najlepiej
przygotować w małych słoiczkach, które ułatwią ich transportowanie, a przy
okazji świetnie komponują się z parkową scenerią. Nic tak nie orzeźwia jak
domowa lemoniada. Oprócz tradycyjnej
cytrynowej warto spróbować rabarbarową, arbuzową czy też truskawkową.

CZAS ZABAWY
Nie samymi smakołykami piknik stoi.
Koniecznie trzeba pomyśleć o rozrywkach. W zależności od stosunku naszych współbiesiadników do sportu, zaproponować możemy gry planszowe, jak
również coś na rozruszanie. Rozważając
pierwszą opcję, warto wziąć pod uwagę
gry w rozmiarze XXL . Kilkudziesięciocentymetrowe bierki, domino czy też
jenga, choć niezbyt poręczne w transporcie, dostarczają świetnej rozrywki. Jeśli
mamy ochotę na odrobinę sportu, swoich sił spróbować możemy w tradycyjnej
francuskiej grze w bule. Chcących spalić
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Jeśli mamy ochotę
na odrobinę sportu,
swoich sił spróbować możemy
w tradycyjnej francuskiej grze w bule.
Chcących spalić
nieco więcej kalorii
usatysfakcjonować
powinien mecz
badmintona, bądź
budzącej coraz
większe zainteresowanie jeszcze bardziej dynamicznej
wersji gry – turbo
badmintona.

FOT.: INDUSFOTO LTD

nieco więcej kalorii usatysfakcjonować
powinien mecz badmintona, bądź budzącej coraz większe zainteresowanie
jeszcze bardziej dynamicznej wersji gry
– turbo badmintona. Niezastąpione jest
także frisbee. Warto przejść krótki kurs
poprawnego rzucania. Jeśli dla wszystkich jest to nowa rozrywka, instrukcje
bez problemu znajdziemy w Internecie.
Poprawne korzystanie z krążka nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, lecz także
zdecydowanie podnosi dynamikę gry.

PIKNIKOWE PRZEDMIOTY POŻĄDANIA
Piknik w wersji deluxe to nie lada logistyka. Konieczność przetransportowania jedzenia, zaaranżowania przestrzeni
to w zasadzie podstawa. Na rynku znajdziemy sporo przydatnych drobiazgów.
Po pierwsze koc. Oczywiście doskonale
sprawdzi się najprostszy. Możemy jednak także zaopatrzyć się w koc z izolacją. Dzięki niemu w nieco chłodniejsze
dni będziemy mieć pewność, że będzie
nam ciepło. Co więcej, specjalne koce

FOT.: GILES BARNARD
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Picnic and the city
They let you forget about the city
commotion, relax during a hot day and
rediscover the joy of spending time
with the ones we love. We’ve reminded
ourselves of city parks and we’ve started to
again discover the possibilities that they give
us. Picnics are becoming our favourite sport,
and we’re becoming more proficient.

FOT.: ANDY LANE

piknikowe po złożeniu zajmują niewiele
miejsca, a dzięki specjalnym uchwytom
łatwo je przenosić. Gdy lato w pełni warto pamiętać o tackach z pokrywkami
na jedzenie. Dzięki nim w łatwy sposób
zminimalizujemy ryzyko, że na słodkich wypiekach usiądą owady. Szczęśliwi posiadacze koszy piknikowych w zasadzie o niczym więcej pamiętać już nie
muszą. W innym przypadku pomyśleć
trzeba o talerzykach, kubkach i sztućcach. Choć ze względu na wagę i brak
konieczności mycia kusi opcja zakupu
jednorazowych naczyń, to warto się jej
oprzeć, zarówno ze względów estetycznych, jak i ekonomicznych. Jeśli nie
zdecydujemy się na porcelanę dobrym
rozwiązaniem zdają się być naczynia
plastikowe wielokrotnego użytku, które
bardzo często pozytywnie zaskakują estetyką wykonania. W gorące dni przyda
się przenośna lodówka.

We won’t have any problems with finding
unique parks in European cities, there’s
no doubt about it. One of them is Tempelhofer Park, the former airport in the
centre of Berlin that was transformed
into one of the largest city parks in 2010.
Reaching the horizon, the vast space of
the park is perfect for team games and
outdoor concerts. A different experience
comes from the Royal Parks of London and,
particularly, Hyde Park with the famous
“speaker’s corner” that has already found
its place in the annals of time. Similarly
picturesque is Kensigton Gardens where
you’ll find the statue of Peter Pan. When
visiting Amsterdam, you can’t miss Vondelpark, a place to take a break and relax.
But don’t count on silence, each year the
park is visited by roughly 10 million people
and during weekends there are literally
throngs of people scattered on the grass.
All this doesn’t have bad influence on fun
and leisure. Particularly, if you take into
consideration that the park offers plenty of
attractions, such as concerts and theatre
plays. At the turn of the 1970s, the citizens
of Amsterdam treated the park as the symbol of peace and freedom. It was said that it
was a place where anything was possible
and almost anything was allowed. If you’re
not a citizen of Amsterdam then, of course,

there’s still hope for you, there are many
beautiful parks, perfect for picnics, in most
of the cities around Europe.

A BRIEF HISTORY OF GRASS LEISURE
Picnics, understood as relaxation close
to nature accompanied by a snack has
been known since the Medieval ages.
Hunters would relax during the hunts in
forest clearings, enjoying wine and meat
dishes. During the Renaissance, aristocracy would organise fancy outdoor
parties that were far from today’s idea of
a picnic. During Victorian era a picnic
also wasn’t an easy undertaking, with
the necessity of preparing several dozen
dishes and serving them in sumptuous
utensils. It was the 19th century that
brought loosening of picnic customs
and initiated the contemporary model of
picnic. This doesn’t change the fact that
if you’d like to transform a picnic into an
unforgettable social event, you’d have to
prepare properly.

CULINARY ASPECTS OF PICNICS
For many, picnic equals spending several
hours, eating. They’re right, of course.
Picnics are in direct opposition to hastily
prepared meals, consumed in a hurry.
That is why anything you’d like to have
during a picnic should be prepared with
heart and, to prolong the enjoyment,
served in small portions. Although
time-consuming, finger food seems to be
irreplaceable: skewered vegetable pieces,
grilled toast bread - anything will work,
depending on how hungry you are. Tarts
with various seasonal vegetables or tortillas will also do the drick. Creams and
fluffy desserts are best prepared in small
jars that facilitate transportation and, at
the same time, blend perfectly into park
scenery. There’s nothing more refreshing

FOT.: BERLIN SPRING / A.SAVIN
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than home-made lemonade. Don’t stop
at the traditional, lemon one. Do try rhubarb, watermelon or strawberry flavours.

FUN TIME
Picnics are not only about food. You can’t
forget about entertainment. Depending
on the approach of your comrades to
sports, you can suggest board games as
well as some movements. If you consider
the former, try arranging an XXL-sized
game. Pick-up sticks 40 centimeters and
more long, domino or jenga, though not
too handy when it comes to transport,
provide loads of great entertainment. If
you’d like some sports, theny you can
try the traditional French Pétanque.
If you want to burn this fat a bit more,
a badminton match is the thing for you.
If you’re interested, you can also try the
more dynamic version that is becoming
more and more popular, turbo badminton. Frisbee is another evergreen of
outdoor entertainment. Before playing
Frisbee, it’s good to go through a short
tutorial on proper throwing. If everyone’s
green, then you can find one on the Internet. Proper handling of the disc does not
only provide safety, but also increases
the game’s dynamics.

FOT.: GILES BARNARD

PICNIC OBJECTS OF DESIRE
A deluxe picnic is a hell of a logistical
challenge. The transportation and arranging the surroundings are a must. You will
find plenty of useful gadgets out there that
will help you. Firstly, blankets. Of course,
the simpler the better, but you can also
equip yourself with an insulated blanket.
Such solution will let you enjoy yourself
also during colder days. What’s more,
special picnic blankets were designed to
take up less space after folding and were
equipped with special handles to make
carrying them around easier. During
summer, remember about food trays with

lids. They will protect your sweet delicacies from any astray bugs. Happy owners
of picnic baskets don’t have to remember
about anything else. If you’re not one of
them, remember about plates, mugs or
glasses and cutlery. Although, because of
the weight and lack of necessity to wash
up, you may be tempted to buy disposable
dishes, it’s a temptation worth resisting,
both for aesthetic and economical reasons. If you won’t decide upon porcelain,
you could think about reusable plastic
vessels that may be surprisingly well
designed. A portable fridge is also a good
idea in hot weather.
REKLAMA

Na lądzie
i na morzu
JEŻELI SIĘ WYPŁYNIE ZA DALEKO W MORZE TO CZŁOWIEK NIE
BARDZO WIE GDZIE JEST I JAK WRÓCIĆ.
TEKST:

MARCIN KĘDRYNA ŹRÓDŁO FOT.:

MAT. PRASOWE

WWW.PRACOWNIACZ ASU.PL
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odporny na działanie morza w wielu postaciach: fal, wody, soli i innych, na jakie
teraz nie jestem w stanie wpaść.
Pan Harrison wygrał swoim wynalazkiem konkurs, który 47 lat wcześniej
ogłosił brytyjski rząd. Był to konkurs
na rozwiązanie problemu precyzyjnego
wyznaczania długości geograficznej.
Nagroda – 20 000 funtów. Nomen-omen
– astronomiczna.
Przenieśmy się teraz z bezkresnej toni
mórz i oceanów w góry do miejscowości Le
Locie, jednej ze stolic szwajcarskiego (czytaj: światowego) zegarmistrzostwa. Piszę
„jednej ze stolic”, bo kilka innych miast też
się za taką ma. W roku 1846 Ulysse Nardin
założył tam zegarmistrzowską manufakturę. Ulysse, Ulisses, czy jak kto woli – Odyseusz. Czyli ktoś, kto miał pewne problemy
z dopłynięciem do domu. Nie wiadomo, czy

D

ziś ten problem rozwiązuje system GPS. Człowiek
patrzy na ekran i wie, że
do Szwecji to na lewo.
Wcześniej były radiolatarnie. Korzystanie z nich było bardziej
skomplikowane, choć i tak prostsze, niż
wcześniejszy sposób, zdecydowanie
analogowy. Jeżeli ktoś nie pamięta, to
pozycję określa się dwiema wartościami: szerokością i długością geograficzną. Szerokość ustala się w stosunkowo
prosty sposób. Wynika ona z kąta
pomiędzy horyzontem a np. gwiazdą
północną. Gorzej z długością. Wiadomo,
że w południe słońce jest najwyżej nad
horyzontem. Więc jeżeli wiemy, że w danym momencie jest najwyżej, to tylko

musimy sprawdzić, która godzina jest
w Greenwich. Jeżeli południe – to znaczy, że niekoniecznie jesteśmy w Greenwich. Ale na pewno na przechodzącym
przez Greenwich południku zero.
Uwaga, teraz będzie tzw. disclaimer:
To, co napisano powyżej jest wolną
twórczością autora, jeżeli ktoś użyje tej
historii w szkole i zaowocuje to oceną
niedostateczną – redakcja nie bierze na
siebie za to odpowiedzialności.
Ale o co chodzi – można zapytać. Otóż
chodzi o to, że zanim powstały nowoczesne systemy do ustalania pozycji,
konieczna była wiedza o tym, która jest
dokładnie godzina. A tę nauczyliśmy się
określać w 1761 roku, kiedy to John Harrison zbudował swój chronometr – zegar
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Przenieśmy się
teraz z bezkresnej
toni mórz i oceanów w góry do
miejscowości Le
Locie, jednej ze
stolic szwajcarskiego (czytaj:
światowego) zegarmistrzostwa.
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Firma przez lata
zdobyła niezliczoną liczbę nagród
na wystawach.
Ale ważniejsze,
że między 1846
a 1975 rokiem dostała 4324 certyfikaty dokładności
chodu. Wydające te certyfikaty Neuenburger
Obserwatorium
w sumie zrobiło to
4504 razy.

imię zegarmistrza Nardina miało jakieś
znaczenie, w każdym razie jego zakład
zaczął się specjalizować w produkcji
morskich chronometrów. I robił to z takim
zaangażowaniem, że w 1904 firma została
ich dostawcą dla marynarek Japonii i Rosji.
Czyli w bitwie pod Cuszimą okręty z chronometrami Ulysse Nardin zatopiły okręty
z chronometrami Ulysse Nardin.
Firma przez lata zdobyła niezliczoną
liczbę nagród na wystawach. Ale ważniejsze, że między 1846 a 1975 rokiem dostała
4324 certyfikaty dokładności chodu.
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Wydające te certyfikaty Neuenburger
Obserwatorium w sumie zrobiło to 4504
razy. Czyli konkurencji udało się zrobić
tylko 180 tak precyzyjnych instrumentów.
Dziś Ulysse Nardin morskich chronometrów już nie robi. Robi „normalne” zegarki. Znaczy może nie tyle normalne, bo
pewne standardy z „morskich” czasów
jej do dziś pozostały. Przede wszystkim
dokładność, która może nie jest tak
ważna jak wtedy, gdy zależało od niej czy
dopłynie się na Alaskę czy na Kamczatkę,
ale mimo wszystko ma znaczenie.

TASTE

GUST

IN ENGLISH

Ashore and on the sea
If you go too far to the sea, you don’t really
know where you are and how to come back.
The problem is today solved by GPS. You
look at the screen and know you have
to turn left to reach Sweden. There used
to be radio beacons before, which were
quite difficult to use but still simpler than
the earlier method, the analogue one. For
those who don’t remember, one’s position
is described by longitude and latitude.
Latitude is determined quite easily. It results from the angle between the horizon
and for example the pole star. With longitude, it’s not that simple. We know that the
Sun is highest above the horizon at noon.
So if we know that it is highest above the
horizon at a given moment, we should
check what time it is in Greenwich. If it’s
noon, it doesn’t have to mean that we’re
in Greenwich. But it certainly means that

we’re on the prime meridian, which crosses through Greenwich.
Caution, now there’s going to be
a disclaimer: What’s written above is
the author’s work. If someone uses this
knowledge at school and as a result gets
a fail, the editorial staff shall take no
responsibility for that.
But you could actually ask what it is all
about. Well, before the modern positioning systems were invented, one had
to know what precisely time it was. We
learned to measure time in 1761, when
John Harrison built his chronometer,
a clock resistant to sea activity in various
forms: waves, salt and others I’m not able
to come up with at the moment.
With his equipment, Mr Harrison won
a competition announced by the British
government 47 years before. He received
the Longitude Prize for precise determination of longitude. It was worth 20,000
pounds, quite an astronomical sum.

44

Let’s now move from the endless seas
and oceans to the mountains, and specifically to the town of Le Locle, one of the
capitals of Swiss (or rather world) watchmaking. It is only one of the capitals
because there are several other cities that
claim to be capitals too. In 1846, Ulysse
Nardin opened a watchmaking manufactory there. Ulysse, Ulysses or Odysseus, whichever one prefers, meaning
someone who had some problems with
returning home. Nobody knows whether the watchmaker’s name was of any
importance. Anyway, his factory started
specializing in the production of marine
chronometers. And he was doing it with
such commitment that in 1904 the company became a supplier to Japanese and
Russian navies. Which means that at the
Battle of Tsushima vessels with Ulysse
Nardin chronometers sank vessels with
Ulysse Nardin chronometers.
For years the company has won
a countless number of awards at various
exhibitions. More importantly, it received
4324 certificates of performance between
1846 and 1975. The Neuenburger Observatory, which issues the certificates, has
done it 4504 times in total. So the competitors managed to produce only 180 such
precise instruments.
Ulysse Nardin doesn’t produce marine
chronometers today. It produces “normal”
watches. Or perhaps not that normal because it still keeps certain standards from
the “marine” times, meaning mainly precision, which isn’t perhaps as important
as when it determined whether someone
would reach Alaska or the Kamchatka
Peninsula but is still of great significance.

GRUPA OMEGA PILZNO – DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY
•
•
•
•
•
•

Ponad 20 lat doświadczenia
Kompleksowe usługi logistyczne
Najwyższe standardy obsługi
Obsługa na terenie całej Polski i Europy
Najnowocześniejsze zaplecze transportowo-logistyczne i spedycyjne
1000 pracowników

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
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Samsung

Galaxy Tab A
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FOT. JACEK PIĄTEK

Galaxy Tab A ma
więcej plusów. Jest
lekki. Nawet super
lekki. Cienki –7,5
mm grubości. Dobrze leży w ręce.
Bateria gwarantuje
nam to, że nawet
w długiej podróży
tablet nie padnie
nam w najmniej
odpowiednim momencie...

TEKST
MARCIN KĘDRYNA
ŹRÓDŁO FOT.
MAT.PRASOWE

Do

czego służy tablet? To zależy.
Od czego? Od
tego, do czego
chce się go używać. A tak naprawdę tablet to zazwyczaj
służy do czytania. A skoro służy do czytania, to dobrze by było, żeby jego ekran
był do tego jak najbardziej dostosowany.
Czyli miał odpowiednie proporcje. 4 do
3. Bo wtedy czyta się najlepiej. Galaxy
Tab A ma więcej plusów. Jest lekki. Nawet super lekki. Cienki –7,5 mm grubości. Dobrze leży w ręce. Bateria gwarantuje nam to, że nawet w długiej podróży
tablet nie padnie nam w najmniej odpowiednim momencie, choć wsiadając do

kolei transsyberyjskiej warto pamiętać
o jakimś źródle zasilania.
To wszystko ważne, lecz chyba
ważniejsze jest, że kupując Galaxy
Tab A dostajemy pakiet Galaxy Gifts,
czyli bezpłatny do końca roku dostęp
do elektronicznych edycji polskich
magazynów: „Chip”, „Elle”, „Focus”, „Glamour” i „National Geographic”. Do tego
„The Economist” i „NY Times Breaking
News”. I jeszcze kilkanaście przeróżnych gier i aplikacji. A wszystko za
naprawdę rozsądną cenę.
IN ENGLISH

Samsung Galaxy Tab A
What is a tablet for? It depends. On what?
On the things you want to use it for. But
in actual fact a tablet is usually used to
read. And since it’s used to read, it would
be good if its screen was as well-adapted
for it as possible. For example if it had appropriate proportions. Of 4 to 3. Because
this is when reading is the most pleasant.
The Galaxy Tab A has more advantages.
It’s light. Even super light. It’s also thin –
just 7.5 mm thick. It fits the hand quite
well. The battery guarantees that the
tablet won’t go dead in the least suitable
moment even during a long journey, but
you’d better remember about some power
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supply when you want to travel on the
Trans-Siberian Railway.
It’s all very important, but I think that
the most important thing is that when
you buy a Galaxy Tab A, you receive Galaxy Gifts, that is free access to digital versions of the following Polish magazines
until the end of the year: Chip, Elle, Focus,
Glamour and National Geographic. Plus
The Economist and NY Times Breaking
News. And several various games and
applications. And everything for a really
reasonable price.
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FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER: Dorota Czoch
www.dorotaczoch.com

MODELKA / MODEL: Kinga Łukasik
MAKIJA Ż / MAKE-UP : Sylwia Sandera
MIEJSCE / PL ACE : Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
Stadnina Koni SANTOS w Zabierzowie
/ Polish Aviation Museum in Cracow, Horse farm SANTOS , Zabierzów
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Kogo spotkamy
na polu golfowym?

TYP 2: PLANISTA

JACEK ROZENEK
Jest aktorem i prezenterem telewizyjnym, czyli na wrażeniu się zna. A jak
się na czymś zna, to tego uczy – jest
ekspertem zarządzania wizerunkiem,
prowadzi szkolenia z zakresu relacji
biznesowych, technik wpływu i antymanipulacyjnych. Doradza wielu
managerom najwyższego szczebla.
Czyli nie da się go owinąć wokół palca.
Kiedy nie gra na planie to gra w golfa.

Z

nam go najlepiej, bo sam
jestem jeszcze na tym
właśnie etapie. Każde uderzenie dokładnie planuję.
Wiem gdzie chcę uderzyć.
Wyczuwam wiatr. Umiejętnie dobieram kij do odległości, moich
predyspozycji i warunków. Ustawiam
się po właściwej stronie piłki i uderzam
tak, jak to sobie zaplanowałem. A potem
patrzę z mieszaniną zdziwienia i niedowierzania, jak piłka leci w zupełnie inną
stronę. Nie mam po prostu jeszcze odpowiedniej techniki, która pozwoliłaby mi
zrealizować mój doskonale obmyślany
plan. Bo przecież wiem, że piłka poleciała dokładnie tam, gdzie ją posłałem. Nikt
za mnie tego nie zrobił, nie mam na kogo
zwalić winy za kiepski strzał. Zamiast
jednak frustrować się w nieskończoność
i roztrząsać co by było, gdybym jednak
uderzył lepiej, wolę poświęcić dziewięćdziesiąt procent swojej uwagi i energii
na analizę śladów na trawie po zarówno
dobrych, jak i złych uderzeniach, żeby
później na driving range’u utrwalać
dobre elementy i eliminować złe. To
czas, by bardzo intensywnie się uczyć.
Wiele osób zatrzymuje się w tym punkcie
i jeśli trwa to zbyt długo, zniechęcają się
i wracają do pierwszego etapu – gry bez
planu i refleksji, za to czasem z sukcesem, który cieszy jak wygrana na loterii.
Albo demotywują się i w ogóle przestają
grać w golfa. Przypominają utalentowanych menadżerów, którzy mają niezłe
pomysły, ale pracują w organizacji, która
nie popycha ich do przodu. Często mają
nad sobą słabych szefów, a kultura pracy

jest w firmie na niskim poziomie. Nie
mają dostępu do dobrych szkoleń. Gdy
próbują wcielić w życie swoje pomysły odbiegające od codziennej rutyny,
dostają „dobrą radę” by się nie wychylali.
Wiedzą, dlaczego coś idzie źle, stawiają
trafne diagnozy, ale nie mają możliwości,
by samodzielnie wprowadzić program
naprawczy. Gdy zrozumieją w jakiej
znaleźli się sytuacji, będą musieli podjąć
decyzję: walczyć lub odejść.
IN ENGLISH

Who can we meet on golf
course?
Type 2: Planner
I know this type best because I am still
at the very stage myself. I carefully plan
each shot. I know where I want to shoot.
I feel the wind. I skilfully select the club
to match the distance, the conditions
and my predispositions. I stand by the
right side of the ball and hit just as
I planned to. And then, with a mixture of
astonishment and disbelief, I see the ball
fly in the completely opposite direction.
I simply do not have the proper technique yet to help me finalize my perfectly thought-out plan. Because I actually
know that the ball flew precisely where
I sent it. Nobody did it for me, there is
no one to blame for my poor shot. But
instead of being frustrated ad infinitum and deliberating over what would
happen if I made a better hit, I prefer to
devote ninety-five percent of my atten-
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Jacek Rozenek – He is an actor and
a TV presenter so he knows how to
impress others. And when he knows
something, he teaches it: he is an
image management expert and
instructor in business relations and
influence and anti-manipulation
techniques. He advises many top
managers. So he cannot be twisted
around one’s finger. When he does
not play on set, he plays golf.

tion and energy to analyse tracks left on
the grass after both good and bad shots
so that I can then practice the good elements and eliminate the bad ones on the
driving range. It is a time to learn intensively. Many stop at this point, and if it
lasts for too long, they become discouraged and return to the first stage: playing
without any plan or reflection. And
sometimes they achieve success, which
makes them happy as if they won on the
lottery. Or they become demotivated and
stop playing golf at all. They resemble
talented managers who have pretty nice
ideas but work in an organization that
does not move them forward. They often
have lousy bosses above themselves
and poor work culture in the company.
They do not have access to good training. When they try to put their ideas
that diverge from the everyday routine
into practice, they are offered a piece
of “good advice” to stay in the line. They
know why things go wrong, they make
accurate diagnoses but have no chance
to implement a repair programme. But
when they understand the situation they
have found themselves in, they will have
to make a decision: fight or leave.
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Skóra

WRAŻLIWA
Cera zdrowsza i oczyszczona dokładniej
niż kiedykolwiek wcześniej? Tak, to
możliwe dzięki Sonic System Purifying
Cleansing Brush – innowacyjnej
szczoteczce sonicznej. Dwa różne
rodzaje włosia odpowiadają za łagodne,
a jednocześnie wyjątkowo skuteczne
oczyszczenie i wygładzenie skóry.
Specjalnie zaprojektowana głowica
umożliwia usunięcie zanieczyszczeń
z trudno dostępnych miejsc twarzy.
Użycie kremu oczyszczającego z dużą
zawartością substancji wygładzających
pomoże zachować naturalną warstwę
hyd rol ipidow ą skór y. Napięcie
i szorstkość cery wrażliwej doskonale
złagodzi nawilżająca maseczka na noc
z wyciągiem z aloesu.

2

3. CLINIQUE Moisture Surge
Overnight Mask, nawilżająca i ochronna
maseczka do twarzy,
100 ml – 165 zł, nr 720437

1

Z NIEDOSKONAŁOŚCIAMI

2. CLINIQUE Foaming Sonic Facial
Soap, mydło
do twarzy stworzone do używania wraz
ze szczoteczką soniczną Sonic Cleansing
Brush,
30 ml – 39 zł, nr 849674

Skóra

1. CLINIQUE Sonic System
Purifying Cleansing Brush, urządzenie
oczyszczające, 489 zł, nr 817247

3
Rewolucyjne wodoodporne urządzenie
do oczyszczania cery. Technologia DualMotion, łącząca ruchy obrotowe i wibracyjne, oraz innowacyjna konstrukcja
włosia, sprawiają, że szczoteczka usuwa
nadmiar sebum i martwe komórki naskórka, odblokowując pory. Dzięki temu
cera staje się zdrowa, promienna i wolna
od niedoskonałości. W zestawie z VisaPure sprawdzi się mydełko do twarzy
i maseczka błotna w jednym. Nieskazitelny wygląd i efekt orzeźwienia zapewni
skórze krem matujący.

1. PHILIPS VisaPure AntiBlemish, elektryczna szczoteczka
oczyszczająca
do cery z niedoskonałościami,
679 zł, nr 882371
2. SENSAI Mud Soap, mydełko
do twarzy i maseczka błotna
w jednym, 125 ml – 220 zł,
nr 812275
3. DOUGLAS BEAUTY
SYSTEM Recover Balance,
matujący krem do twarzy,
50 ml – 119 zł, nr 721605

U
L
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A
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Skóra

DOJRZAŁA
1

Dwie minuty – tyle czasu potrzeba codziennie rano i wieczorem, by zapewnić sobie zdrowy i piękny wygląd cery. Luna
to zaawansowane technologicznie urządzenie do oczyszczania twarzy z funkcją opóźniania procesu starzenia się skóry.
Szczoteczka usuwa martwy naskórek i dogłębnie oczyszcza pory. Jej stosowanie redukuje także zmarszczki i linie
mimiczne oraz usprawnia proces wchłaniania kosmetyków.
Luksusowa pianka oczyszczająca dodatkowo nawilży skórę.
Falista powierzchnia Luny służy do wcierania preparatów
pielęgnacyjnych. Natychmiastowy efekt liftingu i regeneracji skóry da zastosowanie odpowiedniego kremu pod oczy
i na powieki do cery dojrzałej.

1. FOREO Luna, urządzenie oczyszczające do cery
wrażliwej i normalnej, 719 zł, nr 796036
2. LA PRAIRIE Foam Cleanser, pianka
oczyszczająca do twarzy, 125 ml – 299 zł,
nr 755942*

2

Perfekcyjne
OCZYSZCZANIE

3. YONELLE Biofusion, krem naprawczy pod oczy,
15 ml – 179 zł, nr 867401; H2O Infusion, krem
infuzyjny pod oczy i na powieki, 15 ml – 159 zł,
nr 790726; Infusion, krem infuzyjny pod oczy
i na powieki na noc,
15 ml – 149 zł, nr 813701

Zdjęcia: Materiały promocyjne, Shutterstock.com

OCZYSZCZENIE TO PODSTAWA
SKUTECZNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY.
PERFEKCYJNE WYKONANIE ZABIEGU
UMOŻLIWIAJĄ NAM URZĄDZENIA
ZAPROJEKTOWANE W OPARCIU
O DERMATOLOGICZNĄ WIEDZĘ
I ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĘ.
Na szczęście dla zabieganych kobiet oraz zwolenniczek
dbania o urodę w domowym zaciszu, dla których
ważny jest nienaganny wygląd, bezpowrotnie minęły
czasy, kiedy profesjonalne zabiegi były dostępne tylko
w gabinetach kosmetycznych. Codzienną pielęgnację
ułatwiają dziś urządzenia wykorzystujące innowacyjne
technologie. Elektryczne szczoteczki do mycia twarzy
– bezpieczne i intuicyjne w obsłudze – gwarantują
poziom oczyszczenia skóry, którego nie można osiągnąć
podczas manualnego wykonywania zabiegu. Dogłębnie
usuwają zanieczyszczenia, co poprawia kondycję skóry
i przygotowuje ją na przyjęcie substancji czynnych
zawartych w kosmetykach.

3
* Marka dostępna w wybranych perfumeriach

Delikatny
łańcuszek
z transparentnymi
koralikami
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BIOALOES
Rozpieszczające skórę kosmetyki stworzone na bazie
organicznych składników – idealne dla wszystkich
tych, którzy preferują łagodną pielęgnację. Ekologiczny
aloes, bogaty w witaminy C i E, działa na skórę jak
balsam. Łagodzi istniejące podrażnienia i chroni przed
powstawaniem kolejnych.

BIOALOES
Mus do kąpieli i pod prysznic
zawierający 20% soku
z aloesu bio,
300 ml – 24 zł,
nr 875692

BIOALOES
Olejek do kąpieli
i masażu rozpuszczalny
w wodzie
z ekstraktem z aloesu,
300 ml – 29 zł, nr
875693
BIOALOES
Cukrowy peeling do
ciała
z olejem sojowym,
zawierający wyciąg
z awokado i olej jojoba,
300 ml – 39 zł,
nr 875694

Wakacyjne
MUST HAVE

GDY ROŚNIE TEMPERATURA, ROSNĄ TEŻ
WYMAGANIA SKÓRY. ABY ZADBAĆ O NIĄ
WŁAŚCIWIE, SKORZYSTAJ Z NASZYCH WSKAZÓWEK.
OTO WYBRANE PRZEZ NAS KOSMETYKI NA LATO.

U
L
SENS
A
dotyk

GEOMAR
Masz jasną i delikatną skórę, a nie chcesz
spędzić lata, chowając się w cieniu? Oto
mleczko do ciała, dzięki któremu kąpiel
słoneczna będzie nie tylko przyjemna,
ale przede wszystkim bezpieczna.
Zawartość organicznego aloesu
w mleczku gwarantuje bowiem nie tylko
wzrost nawilżenia skóry, ale również
natychmiast po aplikacji tworzy na skórze
długotrwały film chroniący ją przed
niekorzystnym działaniem promieni UV.

SISLEY

Wybierając kosmetyki, które zagwarantują piękną i zdrową opaleniznę, należy dostosować je do
karnacji oraz czasu spędzonego
na słońcu. Im twoja opalenizna
jest ciemniejsza, tym niższego filtru możesz używać.

LATTE SOLARE
Mleczko do opalania SPF 30,
75 ml – 59,90 zł, nr 866328

YONELLE

Zdjęcia: Materiały promocyjne, Shutterstock.com

Produkt, który sprawdza
się jako krem na dzień,
serum oraz rozświetlająca
baza pod makijaż. Eliksir
nawilża, odżywia, niweluje
zmarszczki i rozświetla
skórę. Idealny dla skóry
dojrzałej, gdyż działa liftingująco, poprawia owal
i zabezpiecza cerę przed
niekorzystnym działaniem
czynników zewnętrznych.
Rozprowadzony cienką
warstwą na skórze tworzy
rodzaj tarczy antyoksydacyjnej.

LIFTING ELIXIR
Serum i baza pod makijaż
dla cery dojrzałej, 40 ml –
149 zł, nr 813693

SŁOŃCE

SUPER SOIN
SOLAIRE
PROTECTEUR DE
JEUNESSE HUILE
SOYEUSE CORPS
SPF 15 Jedwabisty olejek
w sprayu nawilżający skórę,
150 ml – 450 zł, nr 855164*
SUPER SOIN
SOLAIRE VISAGE
PROTECTEUR DE
JEUNESSE SPF 50+
Uelastyczniający skórę krem
do opalania, 40 ml – 570 zł,
nr 855162*

CLARENA

Delikatne, ale bardzo skuteczne panaceum na
zaczerwienioną skórę po opalaniu. Stosowane
przed opalaniem zmniejsza ryzyko poparzeń.
Otulająca skórę antyseptyczna mgiełka przynosi
ulgę natychmiast po aplikacji. Dzięki obecnemu
w składzie aloesowi działa na skórę regenerująco
i zabezpieczająco. Dodatkowym atutem mgiełki
jest długo utrzymujący się piękny zapach.

AFTER SUN ALOE VERA MIST
Mgiełka do twarzy (Sensitive Line),
200 ml – 29 zł, nr 872687

* Marka dostępna w wybranych perfumeriach
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45 ZŁ

Douglas
Make Up Błyszczyk Lip
Shine Nr. 2 - Flush
Fuchsia

em
w
o
ł
s
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n
j
e
c
wię

81 ZŁ

Douglas
Make-up
Ultralight
Foundation
nr.3 Sable Moyen

64 ZŁ

Douglas,
Make-up Quattro
Eyeshadow Be
smockey – Brown

69 ZŁ

Douglas
Make-up Devil Eyes

39 ZŁ

Douglas
Make Up Precise
Eyeliner Dark Ligh

ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.
PERFUMERIE DOUGLAS
Szczecin: Centrum Galaxy, al. Wyzwolenia 18-20, tel. 91/ 483 90 66;
C.H. Auchan Kołbaskowo, Ustowo 45, tel. 91/ 883 98 30, tel. 91/ 883 98 29;
CH Molo, ul. Mieszka I 73, tel. 91/ 433 06 86, tel. 91/ 433 06 87;
Galeria Kaskada, ul. Niepodległości 36, tel. 91/ 810 21 74, tel. 91/ 810 21 75;

8

Słupsk: C.H. Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59/ 848 20 75, tel. 59/ 848 20 76;
Gorzów Wlkp. : Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102,
tel. 95/ 737 26 20, tel. 95/ 737 26 21;
NoVa Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95/ 714 00 64, tel. 95/ 714 00 65;
Koszalin: C.H. Forum, ul. I. Paderewskiego 1, tel. 94/ 341 13 40,
tel. 94/ 341 13 41

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak
Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk
MODELKA
Kamila Węglarz
ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

M

akijaż rozpoczynamy od wyrównania twarzy przy pomocy lekkiego
podkładu Douglas Make-up Ultralight Foundation nr.3 Sable Moyen, pod oczy
nakładamy korektor YSL Touch Eclat. Utrwalamy makijaż przy pomocy sypkiego pudru
transparentnego marki Sensai. Aby uwydatnić kości policzkowe, stosujemy bronzer
marki Clarins (Bronzing duo 02). Linie brwi
podkreślamy kredką Dior Sourcils Poudre
Powder (nr 093 black).
Makijaż powiek wykonujemy używając
paletki cieni Douglas Make-up Quattro Eyeshadow Be smockey – Brown – na wewnętrzny kącik oka nakładamy najjaśniejszy, jasnobeżowy

odcień, dalej cieniujemy w kierunku
kącika zewnętrznego oka poruszając
się zgodnie z kolorystyką na palecie
– przez pośredni odcień beżu po czekoladowy brąz, który dodatkowo wzmacniamy czarnym cieniem Collistar
(odcień Lava nr 09). Środek powieki
akcentujemy brzoskwiniowym cieniem
Collistar (Paprika nr 05). Następnie
rysujemy czarną kreskę eyelinerem
Douglas Make Up Precise Eyeliner
Dark Light. Linie przy dolnej powiece
najpierw pokrywamy szarą kredką NYX
(912 Charcoal), a następnie używamy
czekoladowego brązu, którego używaliśmy do górnej powieki. Linię wodną
oka obrysowujemy kajalem marki
Douglas w kolorze czarnym. Kolejnym
etapem makijażu są delikatnie zaznaczone usta błyszczykiem Douglas
Make Up Lip Shine Nr. 2 - Flush Fuchsia. Na koniec tuszujemy rzęsy czarną
maskarą Douglas Make-up Devil Eyes.
Kości jarzmowe akcentujemy różem
Clarins (nr 03 Miami Pink).
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

DANE TELEADRESOWE

AIRPORT TELEADRESS DATA

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN
INTERGLOBUS TOUR

Tel.: +48 914 817 690

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

www.twitter.com/SzczecinAirport

numerami: / Tickets can be booked

www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY C AR

by Telephone:

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

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

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

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

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/from

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Tel.: +48 481 74 00

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

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

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

AN-JAN

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052

PKP

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin
and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NA STĘPNY T YDZIEŃ E VERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PARKING

C AR PARK RED / 24 H

CENNIK C AR PARK FEES
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY

7 PLN

UP TO 1 HR

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING OUR

2 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING DAY

30 PLN
/ DAY

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

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

FLIGHT SCHEDULE

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

DU BLIN

OSLO RYGGE
OSLO TORP

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1234567

PRZYLOT
ARRIVAL

21:30

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

737

21:55

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

ODLOT
DEPARTURE

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

10:30

10:55

FR5322/3

737

....5..

9:20

09:45

FR5322/3

737

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NORWEGIAN

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

12:45

13:15

DY1014/5

737

…..6.

15:40

16:10

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

19:30

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

11:00

PRZYLOT
ARRIVAL

W62159/60

A320

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

A320

20:00

WIZ Z AIR

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

2162/3

A320

11:30

WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

WIZ Z AIR

ODLOT
DEPARTURE

LONDYN LUTON
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

WIZ Z AIR

PLL LOT
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

ODLOT
DEPARTURE

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

OSLO RYGGE OD 03.04.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

08:25

ODLOT
DEPARTURE

08:50

BERGEN OD 20.06.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2.4.6.

PRZYLOT
ARRIVAL

10:35

ODLOT
DEPARTURE

11:05

LIVERPOOL
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

...4..7

PRZYLOT
ARRIVAL

12:10

ODLOT
DEPARTURE

12:35

RYANAIR

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR8711/2

737

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62152/1

A320

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR7111/2

737

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

CZ ARTERY 2015

CHARTERS 2015

KIERUNKI DESTINATIONS
1 GRECJA KRETA:
14.06.-27.09.2015 (ITAKA, GRECOS, NECKERMANN)
2 TURCJA RIWERA TURECKA
17.06-30.09.2015 (RAINBOW TOURS I BEE FREE,
ITAKA I ALFA STAR, NECKERMANN)

SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETE
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TURCJA
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

AKTUALNOŚCI

NEWS

Bezpieczna wymiana

walut za granicą
JEŻELI WYBIERASZ SIĘ DO INNEGO KRAJU, WARTO WYMIENIĆ WCZEŚNIEJ
WALUTĘ – NIESTETY, NIE ZAWSZE JEST TO MOŻLIWE W POLSKICH
KANTORACH, SZCZEGÓLNIE GDY CHODZI O BARDZIEJ EGZOTYCZNE KRAJE.
ŹRÓDŁO:

WWW.CENTERFLY.PL

W

takich sytuacjach
najlepiej wymienić
pieniądze na dolary
amerykańskie lub
euro, a następnie
właściwej transakcji dokonać na miejscu.
Jak zrobić to bezpiecznie, by nie narazić
się na nieprzyjemności i oszustwa?

REGUŁA NR 1
Przed wyjazdem na wakacje sprawdź,
jak wyglądają lokalne banknoty. Dotyczy
to w szczególności krajów egzotycznych.
Wzory można znaleźć łatwo w internecie,
na stronach banków narodowych.

REGUŁA NR 2
Sprawdź aktualne kursy walut zagranicznych w mediach, w działach gospodarczo-biznesowych. Możesz w ten sposób
obliczyć, ile pieniędzy będziesz potrzebować na wyprawę.

pobieraną przez bank – niektóre nie
pobierają ich od kont walutowych. Można
też wykupić pakiet darmowych wypłat
z bankomatów za granicą. Przy wypłacie
pieniędzy zawsze pobieraj wydruk.

RULE NO. 2
Check the current exchange rate in
business-related media. It’ll allow you to
calculate the amount of money needed
during your trip.

REGUŁA NR 6

RULE NO. 3

Przy wymianie walut pamiętaj o tym,
żeby przeliczyć wynik wymiany, aby
uniknąć oszustw. Zawsze pobieraj
wszystkie dokumenty potwierdzające
wymianę. Zanim odejdziesz od okienka,
dokładnie przelicz pieniądze.

Check if there’s a possibility to pay in other currencies than the local ones, such as
dollars or euros. If yes, then you’ll be able
to pay directly in shops or restaurants, but
it’s always good to keep up with the exchange rate, as it’s not always favourable
in these places.

REGUŁA NR 7
Pamiętaj o tym, że w niektórych krajach
noszenie przy sobie dużej ilości gotówki
może być przyczyną kontroli ze strony
lokalnych służb, więc nie zawsze możliwe
jest wwożenie czy wywożenie określonej
ilości gotówki do kraju.

RULE NO. 4
Use only recommended and legal exchanges, or banks. They will give you
better exchange rate than you’d get on the
airports or in hotels. When you exchange
money in a bank, you may be asked to
produce your passport.

IN ENGLISH

REGUŁA NR 3
Dowiedz się, czy w danym kraju można
płacić także innymi walutami, na przykład czy możliwe jest użycie dolarów czy
euro. Można wtedy płacić nimi bezpośrednio w sklepach lub restauracjach, ale
warto sprawdzić kurs, bo nie zawsze jest
on korzystny.

REGUŁA NR 4
Na miejscu korzystaj tylko z polecanych
i legalnych punków wymiany walut – kantorów oraz banków, w których
można również uzyskać lepsze kursy niż
w przypadku wymiany walut na lotniskach czy w hotelach. Gdy wymieniasz
pieniądze w banku, możesz być poproszony o paszport.

REGUŁA NR 5
Jeżeli planujesz wypłacić pieniądze
z bankomatu, sprawdź wcześniej prowizję

Safe currency
exchange abroad
When travelling abroad, it’s always a good
idea to exchange some money before
departing. Unfortunately, it’s not always
possible in Polish exchanges, especially
when it comes to more exotic destinations.
In such cases, the most reasonable idea
is to exchange money into dollars or euros and then purchase the local currency on the spot. How to do it without risk
of being tricked?

RULE NO. 1
Always check how the currency of the
country you’re travelling to looks like.
Banknote specimen can be found on the
Internet, at national banks’ websites.
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RULE NO. 5
If you’re planning on using an ATM, remember to check bank’s fees and charges:
some banks don’t charge foreign currency
accounts. You can also buy an option of
free ATM withdrawals abroad. When
withdrawing money from an ATM always
remember to take the receipt.

RULE NO. 6
When exchanging money, remember to
calculate its result to avoid being tricked.
Always ask for receipt that confirms the
exchange. Before leaving, count the money
carefully.

RULE NO. 7
Remember that in some countries carrying large amounts of money with you may
result in security checks and that it’s not
always allowed to bring greater amounts
of money to a country.

LOTNISKO

AIRPORT

Mocna kawa,
słodka chałwa

Kuchnia turecka
KUCHNIA TURECKA SWOJE PODSTAWY ZAWDZIĘCZA WYJĄTKOWO
SILNYM WPŁYWOM SMAKÓW IMPERIUM OSMAŃSKIEGO. JEJ CECHĄ
CHARAKTERYSTYCZNĄ SIĘ ZASTOSOWANIE RÓŻNORODNYCH PRZYPRAW,
CZYM POWRACA DO TRADYCJI TAMTEGO REGIONU.
TEKST:

ELWIRA POSTROŻNA

T

urcja to państwo na pograniczu dwóch kontynentów,
pomost pomiędzy wschodem a zachodem. Podobnie
jak byłe Imperium Osmańskie łączy dwa światy, turecka kuchnia łączy smaki. Bogactwo aromatów
i składników w kuchni tureckiej jest
ogromne i każdy może znaleźć coś dla
siebie. Najlepiej w tym celu udać się na
bazar lub do knajpy serwującej lokalne
potrawy. Warto zajrzeć także do mniejszych miasteczek i wsi, w których poznamy prawdziwą turecką gościnność.

PO PIERWSZE: KEBAB
Legenda głosi, że kebab wynaleźli
perscy żołnierze, piekąc nad ogniem

nadziane na miecze mięso. Jego odmian
i rodzajów jest mnóstwo. Jest to danie,
które można spotkać zarówno w ulicznych barach, jak i w eleganckich restauracjach. Bazą potrawy jest jagnięcina
lub baranina pieczona tradycyjnie na
pionowym ruszcie. Mięso często nadziewa się na patyczki, opieka i serwuje
z warzywami w postaci szaszłyków.
Faktem jest, że najbardziej znana odmiana kebabu – obracanego na pionowym grillu dönera, powstała w tureckiej
Bursie w drugiej połowie XIX wieku.
Kebab w Polsce kojarzymy zazwyczaj
z mięsem podawanym w bułce, w Turcji
natomiast określenie to odnosi się do
wszelkiego rodzaju grillowanego mięsa.

Jak przystało na kuchnię z wpływami
bałkańskimi i arabskimi pełno tutaj
orzechowych dodatków i bakalii oraz
miodu i słodkich syropów, które dodaje
się do ciast i ciasteczek. Przykładem
jest słodka i kleista baklava, przygotowana na bazie ciasta podobnego do
francuskiego. Cieniutkie ciasto przekładane jest warstwami miodu z drobno
zmielonymi pistacjami, migdałami lub
orzechami, a z wierzchu polane słodkim
syropem lub lukrem.
Innym przysmakiem obficie nasączonym słodkim syropem jest tulumba. Znane są także kolorowe pudrowe
galaretki rachatłukum, których pełno
jest na tureckich straganach. Amatorzy
smaków orientalnych słodyczy koniecznie powinni spróbować lokum – przypominających galaretkę kolorowych
łakoci zrobionych ze skrobi ziemniaczanej i cukru, zazwyczaj z dodatkami
orzechów, owoców, wiórków kokosowych, rodzynków lub daktyli.

PO DRUGIE: CHAŁWA

PO TRZECIE: WARZYWA

Słodycze i desery to oddzielny rozdział
kuchni tureckiej. Wypieki i wyroby
cukiernicze przyrządzane na Bliskim
Wschodzie są niewiarygodnie słodkie
i dosłownie rozpływają się w ustach.
Turcy są świetnymi cukiernikami,
a przygotowywane przez nich desery to
prawdziwa uczta dla podniebienia.
Najpopularniejszym tureckim smakołykiem jest oczywiście chałwa sezamowa.
Najlepszą chałwę kupimy w Turcji na
wagę, a miłośnikom do gustu powinna
przypaść szczególnie ta o smaku pistacjowym lub z orzechami czy bakaliami.
Ciekawą i dosyć nietypową odmianą jest
pismaniye - delikatny i puszysty smakołyk wyglądający jak kłębuszki waty cukrowej, z dodatkiem ekstraktu waniliowego, wytwarzany z cukru i mąki pszennej.

Wieprzowina, pokarmowe tabu muzułmanów, pod żadnym pozorem nie może
wejść w skład tureckiej diety. Korzystne
warunki klimatyczne, ukształtowanie
terenu i dostęp do trzech mórz sprawiły, że Turcja obfituje w najróżniejsze
warzywa i rośliny strączkowe. Bogactwo
warzyw tureckiej ziemi przekłada się
na dania, w których to one są głównym
komponentem.
Hitem tutejszych specjałów jest kabaczek i bakłażan. Liczba dań, w których
stanowią podstawowy składnik jest
niewiarygodna. Znaną i pyszną potrawą
jest imam bayildi – smażone bakłażany nadziewane czosnkiem, cebulą
i pomidorami (opcjonalnie z dodatkiem
baraniny), zalane zimnym jogurtem.
W Turcji da się z łatwością przeżyć
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bez mięsa i można przy tym świetnie się
najeść, co czyni turecką kuchnię przyjazną dla wegetarian, bo dla odmiany nie
dominuje w niej mięso.
IN ENGLISH

Strong coffee, sweet
halva. Turkish cuisine
Turkish cuisine has been strongly
inf luenced by the f lavours of the
Ottoman Empire. Its characteristic
feature is plethora of different herbs
and spices, which makes it come back
to the local tradition.
Turkey is located on the border of two
continents, between the East and the
West. Just like the Ottoman Empire joined
the two worlds, Turkish cuisine combines flavours. The richness of aromas
and ingredients in Turkish cuisine is
immense and anyone can find something
for themselves. The best way to explore
Turkish cuisine is to visit local bazaars or
a restaurant that serves local dishes. It’s
also a good idea to go to one of the smaller
towns or villages, a place where you will
get the chance to experience the true
Turkish hospitality first hand.

FIRSTLY KEBAB
Legend has it that kebab was invented
by Persian soldiers, who would use their
swords as skewers and roast meat over
fire. It’s a meal that you’ll come across
both in street bars and fancy restaurants. The base of the dish is lamb or
mutton, traditionally prepared on a vertical grill. The meat is very often served
with grilled vegetables as shashliks. The
most well-known form for kebab, the
döner, was created in the Turkish city of
Bursa in the second half of the 19th century. Kebab in Poland is usually associated with meat served in a pita bread. In
Turkey, however, the name refers to any
type of grilled meat.

SECONDLY: HALVA
Sweets and desserts are a separate
chapter in the book of Turkish cuisi-

ne. Pastries and confectionery from
the Near East are incredibly sweet and
literally melt in your mouth. Turks are
great confectioners and the desserts that
they prepare are a grand feast for both
the eyes as well as palate.
The most popular Turkish dessert is,
of course, the sesame halva. The best
Turkish halva can be bought by weight
and its amateurs should find different
flavours to their liking: pistachios,
walnuts or dried fruit. An interesting
and peculiar variation of this dessert is
something called pismaniye, a delicate
and fluffy delicacy with vanilla extract
that looks like pieces of cotton candy,
and is made from sugar and flour.
As with every cuisine with strong
Balkan and Arabic influence, Turkish
one is full of all sorts of nuts, dried fruit,
as well as honey and sweet syrups that
are added to cakes and cookies. A great
example is the sweet and sticky baklava,
prepared from a kind of puff pastry. The
thin pastry is layered with honey and finely ground pistachios, almonds or nuts,
covered with sweet syrup or frosting.
Another syrup-rich delicacy is tulumba. There’s plenty of Turkish delight
to be found at bazaars and markets.

SZCZECIN – ANTALYA W KAŻDĄ ŚRODĘ

Connoisseurs of oriental flavours have
to try lokum - colourful jelly-like sweets,
made from potato starch and sugar. It
usually goes with nuts, fruit, desiccated
coconut, raisins or dates.

THIRDLY: VEGETABLES
Pork, the taboo food for all Muslims around the world, can’t in any way become
part of Turkish diet. Favourable climatic
conditions, landform and access to three
seas made Turkey a land of vegetables
and legumes. The plethora of vegetables
in the Turkish soil can be seen on the
plates, where vegetables rule.
Absolute hits among the local specialties are zucchini and eggplant (aubergine). The number of dishes in which they
can be found is incredible. One example
of such is the well-known and delicious
imam bayildi - fried eggplants stuffed with garlic, onions and tomatoes,
with optional mutton filling, in a cold
yoghurt dressing.
You can easily survive in Turkey
without meat and, at the same time, the
eating experience will still be awesome,
which makes Turkish cuisine vegetarian-friendly. Meat isn’t the dominant
ingredient.

LOTNISKO

AIRPORT

Zewsząd blisko
na lotnisko, część III

LOTNISKO POŁOŻONE JEST 33 KM NA PÓŁNOCNY WSCHÓD OD CENTRUM SZCZECINA,
PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 6 (GOLENIÓW – GDYNIA), W POBLIŻU WSI GLEWICE.

P

ort lotniczy posiada wiele
rozmaitych połączeń komunikacyjnych z innymi
miastami: kolej, autobusy,
taksówki. Dojazd z głównych
miast regionu jest szybki i wygodny drogami szybkiego ruchu, ekspresowymi lub autostradą.

CENNIK / FARES

TAKSÓWKĄ

IN ENGLISH

AIRPORT GROUP TAXI posiada do

dyspozycji pasażerów taksówki typu
sedan, van oraz bus na 6 osób, w razie
potrzeby wyposażone w foteliki dziecięce. Taksówkę można wcześniej zamówić
pod numerem +48 91 481 7690. Kierowcy
honorują płatności gotówką oraz karty:
Visa, MasterCard, Maestro, Polcard, Diners Club, American Express i JCB.

MIASTO
/ CIT Y

ODLEGŁOŚĆ
/ DISTANCE

CENA
/ PRICE

SZCZECIN

35-50 KM

130-170 PLN

KOSZ ALIN

120 KM

380 PLN

KOŁOBRZEG

95 KM

300 PLN

ŚWINOUJŚCIE

80 KM

230 PLN

MIĘDZY ZDROJE

65 KM

200 PLN

STARGARD SZCZECIŃSKI

43 KM

140 PLN

POLICE

65 KM

200 PLN

GOLENIÓW

7 KM

30-45 PLN
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A stone’s throw away,
part III
The airport is located 33km north-east
from Szczecin city centre, on main road
no. 6 (Goleniów-Gdynia) near the village
of Glewice.
The airport is well-communicated with
other cities: trains, buses and taxis are
available. Also, own transportation from
the main cities of the region is quick and
convenient via a network of expressways
and highways.

BY TAXI

AIRPORT GROUP TAXI offers the
passengers sedans, vans and 6-person
buses, equipped with child seats if necessary. Cars can be ordered by phone: +48
91 481 7690. Cash and cards are accepted:
Visa, MasterCard, Maestro, Polcard, Diners Club, American Express and JCB.
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WYPOŻYCZONYM SAMOCHODEM
Na lotnisku Szczecin-Goleniów znajdują się renomowane wypożyczalnie
samochodów.
IN ENGLISH

FROM A RENTAL
Several renowned car rentals are located on the premises of Szczecin-Goleniów Airport.

tel./fax: +48 91 488 93 50
kom.: +48 605 15 04 28, +48 605 15 04 21
e-mail: szczecin@hertz.com.pl
www: www.hertz.com.pl

tel./fax: +48 91 359 51 27
kom.: +48 601 35 48 10
e-mail: szczecin@avis.pl
www: www.avis.pl

SAMOCHODEM...
Bez względu na miejsce, w którym
pasażer się znajduje, dojazd do lotniska
jest prosty i w miarę szybki z dowolnego
adresu w okolicach Szczecina.

tel.: +48 58 348 14 55
fax: +48 58 348 14 56
kom.: +48 609 032 914
e-mail: biuro@sixt.pl
www: www.sixt.pl

IN ENGLISH

BY CAR...
Regardless of where you’re located, there
is a quick and simple route to the airport
from anywhere around Szczecin.

tel.: +48 91 434 62 51
fax: +48 91 480 14 08
kom.: +48 665 301 635
e-mail: szczecin@europcar.com.pl
www: www.europcar.com.pl

kom.: +48 669 999 666, +48 509 502 947
e-mail: biuro@carfillar.pl
www: www.carfillar.pl
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MIASTO / CIT Y

DOJA ZD / ETA

SZCZECIN
LEWOBRZEŻE

OKOŁO 40 MIN.

SZCZECIN
PRAWOBRZEŻE

OKOŁO 25 MIN.

STARGARD
SZCZECIŃSKI

OKOŁO 45 MIN.

GORZÓW
WIELKOPOLSKI

OKOŁO 80 MIN.

KOŁOBRZEG

OKOŁO 80 MIN.

KOSZ ALIN

OKOŁO 80 MIN.

DRAWSKO
POMORSKIE

OKOŁO 80 MIN.

WAŁCZ

OKOŁO 120 MIN.

SZCZECINEK

OKOŁO 120 MIN.

ŚWIDWIN

OKOŁO 70 MIN.

MIĘDZY ZDROJE

OKOŁO 40 MIN.

CHOSZCZNO

OKOŁO 80 MIN.

ŁOBEZ

OKOŁO 70 MIN.
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CIEKAWE
PRZYLOTY:

FOT. ARKADIUSZ GRODZIŃSKI

samoloty Omni Air
International
W TYM NUMERZE PREZENTUJEMY KILKA ZDJĘĆ WYBRANYCH SPOŚRÓD
WIELU PRZYLOTÓW SAMOLOTÓW LINII OMNI AIR INTERNATIONAL.
TEKST:

MICHAŁ KOŁOMYJSKI

FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

Omni Air International (OAI) to amerykańska linia czarterowa z bazą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym
w Tulsie (stan Oklahoma). W swojej
flocie na dzień dzisiejszy posiada
samoloty Boeing 767-200, 767-300 oraz
777-200. Wcześniej w użyciu były również samoloty typu DC-10.
Wszystkie z tych statków powietrznych można było zobaczyć w Porcie
Lotniczym Szczecin-Goleniów przy
okazji lotów czarterowych wykonywanych na potrzeby wojsk NATO. Samoloty wykonywały loty na trasach między

USA, Europą oraz krajami bliskiego
wschodu. Operacje OAI w Szczecinie
odbywały się od 2008 do 2015 roku.
IN ENGLISH

Interesting arrivals:
Omni Air International
airplanes
In this issue, we present to you pictures
of selected arrivals of Omni Air
International airplanes.

FOT. KORNELIUSZ ZIOŁO

Omni Air International (OAI) is an American charter airline based at the International Airport in Tulsa, Oklahoma, USA.
Its current fleet comprises Boeing 767200, 767-300 and 777-200 crafts. Before
that, DC-10 airplanes were also in use.
There was an opportunity to see all the
mentioned aircraft at Szczecin-Goleniów Airport, as they performed
charter flights for NATO forces. The
planes were flying between the USA and
Europe and countries of the Near East.
The OAI operations in Szczecin took
place from 2008 to 2015.

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI

74

