MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Nr(40)

2016

GRZEGORZ

Skawiński

&
WALDEMAR

Tkaczyk
POBIERZ
NA LOTNISKU
AIRPORT-FREE-WIFI

"SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE

SPIS TREŚCI

CONTENTS

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Tomasz Sagan

16

BOHATER : Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk
– Założyli się, że nam się nie uda
HERO: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk
– They bet we couldn't make it

WYDAWCA:

anywhere.pl
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25 / fax: 58 719 39 20
www.anywhere.pl

26

LOTNISKOWA PL ATFORMA MEDIALNA

PODRÓŻE: Nie tyl ko kangu ry
TR AVEL: Not only the kangaroos

www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

NA ZLECENIE:

32

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
im. NSZZ Solidarność, 72-100 Goleniów
www.airport.com.pl

GUST: Władysławowo staw ia na prestiż
TASTE: Władysławo bets on prestige

REDAK TOR NACZELNY:

Jakub Milszewski

DYREK TOR ART YST YCZNY:

44

Michał Witucki

GUST: Wol ność ma jed no im ię
TASTE: Freedom has one name only

PROJEK TANT GRAFICZNY:
Katarzyna Gnacińska

TŁUMACZENIE:

Kaja Bronowska, Anna Gortat,
Natalia Chycka

48

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

WYWIAD: Weh ikuł czasu
INTERVIEW : Time machine

Sylwia Gutowska, Katarzyna Szewczyk,
Kajetan Kusina, Jacek Górecki

KOREK TA:

Aleksandra Jędrzejczyk

WYDAWCA:

60

Marcin Ranuszkiewicz
biuro@anywhere.pl

MODA: Under tone
FASHION: Under tone

DZIAŁ REKL AMY:

78

Dagmara Zielińska
(dagmarazielinska@anywhere.pl)
Katarzyna Świacka
(katarzynaswiacka@anywhere.pl)
Emilia Mischker
(emiliamischker@anywhere.pl)

bagaż pod ręczny

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA:

LOTNISKO: Jak u m iejętn ie spakować

AIRPORT: How to pack your hand luggage?

Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz,
Tomasz Sagan, Magdalena Czajka

WSPÓŁPRACA:
PARTNERZY

Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
nadesłanych ogłoszeń reklamowych oraz nie
zwraca niezamówionych tekstówi materiałów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
i skracania tekstów.

12

NASI AUTORZY

OUR AUTHORS

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

KATARZYNA
ZDANOWICZ

JACEK
GÓRECKI

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.
Autor największych
polskich hitów
komediowych
w XXI w. (m.in.
"Ciało", "Testosteron" i "Lejdis").
"Testosteron" - stale
obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również
jedną z najpopularniejszych dziś
polskich sztuk na
świecie. W 2015
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść
„Chłopcy".

Żyje z pisania.
A żyć z tego, co się
lubi, to dar. Bardziej
od pisania lubi
tylko spotykać
ludzi. No i lubi być
w drodze, kupować
płyty w sklepie
z płytami a nie
w sieci, pomidorową i kabriolety. Kiedyś, dzięki dwojgu
mądrym ludziom
pojął, że nie trzeba
pisać tylko o polityce. Że można pisać
o świecie.

Obserwuje, a potem
opisuje i komentuje.
Głównie sport, ale
ma w swoim dorobku dwie powieści.
O życiu opowiadali
mu też Mariusz
Czerkawski i Robert
Lewandowski, co
spisał na kartach
książek. Na co dzień
dziennikarz NC+,
ale też prezenter
wiadomości w TVN
i TVN24. Zbzikowany na punkcie
sportu, oszalały na
punkcie muzyki.
Wielbiciel twórczości z duszą.
Tu: autor felietonów
i wywiadów.

Człowiek pracy,
gdańszczanin
z wyboru. Choć
większość zna go
jako żeglarza i Mistrza Olimpijskiego,
to ma w rękawie
jeszcze kilka asów.
Jest biznesmenem,
społecznikiem,
prezesem Fundacji Gdańskiej,
prowadzi szkolenia
i wykłady motywacyjne. Na dodatek
gra w golfa i w dalszym ciągu pływa,
pomimo choroby
morskiej. Nie narzeka na nudę.

Od 2012 roku
pracuje w TVN24 .
W CV ma też
„Gazetę Wyborczą”
Polskie Radio PiK,
Radio Gra, Polsat
i Polsat News. Lubi
kawę i rozmowy.
Nie kończy na
jednym pytaniu,
ale unika ludzi,
którzy mówią bez
końca. Jest tteż
uzależniona od
newsa i książek.
Nie lubi marnować
czasu i brzydzi się
plotami.

Dziennikarz i dramaturg. Rocznik 90-ty.
Pół życia spędził
w teatrach, jeszcze
więcej w salach
kinowych. To jego
domy. Wszystko co
możliwe przelewa na
papier. W czasach
rodzącej się cenzury
w stołecznym teatrze
wystawia sztukę z tematem coming outu...
w dodatku kobiety,
Matki Polki i wcale się
tego nie boi. Nie boi się
też zadawać pytań,
sięgać po kino Larsa
Von Triera i zestawiać
na swojej playliście
berlińskie techno
z poezją śpiewaną.

IN ENGLISH
A director, screenwriter, writer,
playwright and journalist. The author
of the biggest Polish
comedy hits
of the 21st century
(e.g. Ciało, Testosteron and Lejdis).
Present in theatres
in several countries
all the time, Testosteron is also one of
today’s most popular
Polish plays in the
world. In 2015, Saramonowicz published
his bestseller book
entitled Chłopcy
(Boys).

IN ENGLISH
He lives by writing.
And living by what
you love is a gift. The
only thing he likes
more than writing
is meeting other
people. He also likes
being on the road,
buying albums in
stores (not online),
tomato soup and convertibles. Two wise
people once helped
him understand that
you do not have to
write about politics.
You can write about
the world.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

A working man and
a citizen of Gdansk
by choice. Most of us
know him as a sailor
and an Olympic
Champion, but he
has several more
aces up his sleeve.
He is a businessman,
a social activist and
the CEO of Gdansk
Foundation. He offers training courses
and gives motivational lectures.
Moreover, he plays
golf and continues to
swim in spite of his
seasickness.
He is never bored.

He observes and
then describes and
makes comments.
Mainly about sport,
but he has two
novels to his credit
too. He listened to
Mariusz Czerkawski
and Robert Lewandowski tell him
about their lives,
which he described
in his books. On
a regular basis, he
is a journalist at
NC + and newscaster
at TVN and TVN24 .
A sports freak crazy
about music. A lover
of art with a soul.
Here: a columnist
and interviewer.
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IN ENGLISH
Has been working
in TVN24 since 2012 .
She has also Gazeta
Wyborcza, Polskie
Radio PiK, Radio
Gra, Polsat and
Polsat News in her
résumé. She likes
coffee and conversations. She does not
end on one question
but avoids people
who never stop talking. She is addicted
to news and books.
She does not like
wasting time and is
disgusted by gossip.

IN ENGLISH
A journalist and
dramatist. Born in
1990. He spent half
of his life in theatres
and even more in cinema auditoria. They
are his houses. He
commits everything
he can to paper. In
the times of growing
censorship, he stages
a performance in
a theatre in Warsaw
that is focused on
a coming-out... of
a woman, a typical
Polish Mother, and he
is not afraid to do so.
He is also not afraid
to ask questions,
reach out for films
by Lars von Trier
and juxtapose Berlin
techno with sung poetry on his playlist.
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Znawca intensywnych smaków,
współtwórca Akademii Kulinarnej
Fumenti. Przeszedł
przez wszystkie
szczeble branży
gastronomicznej,
współpracował
z Robertem Makłowiczem przy jego
programie. Kocha
prostotę w kuchni,
stąd nieskrywana
miłość do kuchni
japońskiej. Ubóstwia i smakuje
kuchnie regionalne
z całego świata.
Współautor książki
„Gastrobanda.
Wszystko, co powinieneś wiedzieć,
zanim wyjdziesz
coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka. Tata
uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko,
co ma cztery koła,
a każdy z samochodów darzy wielkim
uczuciem. Autorka
bloga „Panie wiozą
Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

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.

Redaktor naczelny. Pisze głównie
o muzyce i turystyce, o tym
pierwszym również
na blogu 140db.pl.
Kiedyś zostanie
gwiazdą rocka,
ale póki co śpiewa
w chórze. Poza
tym fan komiksów
i kolekcjoner płyt.
Z wykształcenia
kulturoznawca, ale
niech to zostanie
między nami.

Aktorka, dramaturg,
reżyserka. Ukończyła krakowską PWST,
została zaangażowana do Teatru
Starego w Krakowie,
później dołączyła
do zespołu TR Warszawa. Pracowała
z Lupą, Jarzyną,
Borczuchem, Klatą,
Korczakowską. Wyreżyserowała swój
tekst „Uwodziciel”
w Teatrze Nowym
K. Warlikowskiego.
Publikuje swoje
teksty w „Zwykłym
Życiu” i „K Mag-u”.
Na premierę czeka
jej debiut kinowy
„W spirali” w reż.
K. Aksinowicza.

Fotografka, artystka, pasjonat, osoba
zafascynowana
ludźmi, twarzami,
pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na pierwszym
planie. Po ukończeniu trzydziestki
pokazała, że swoje
życie można zmienić w dowolnym
momencie, Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową i od
kilku lat oddaje się
wyłącznie fotografowaniu.

IN ENGLISH
Maven of robust
tastes, co-founder
of the “Fumenti”
Culinary Academy.
He went through all
stages of the food
industry. He cooperated with Robert
Makłowicz on his
programme. He loves simplicity in the
kitchen, hence he
does not conceal his
love for the Japanese
cuisine. He adores
and tastes regional cuisines from
around the world.
Co-author of the
book “Gastrobanda.
Wszystko, co powinieneś wiedzieć,
zanim wyjdziesz
coś zjeść”.

.

IN ENGLISH
She has a weakness
for cars instilled in
her head, because she
does not have a heart
but a turbocharger
instead. Her dad was
stubbornly feeding
her with priceless
knowledge and
seating her behind
the steering wheel
even before she mounted a bike. Today
everything with four
wheels attracts her,
and she feels strong
affection for each car.
The author of a blog
entitled Panie wiozą
Panów: www.
paniewiozapanow.pl

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

IN ENGLISH
The chief editor. He
writes mainly about
music and tourism,
also on the blog
140db.pl in the case
of the former. One
day he will become
a rock star, but for the
time being he sings
in a choir. A cartoon
fan and collector of
records. A culture
expert by education,
but this is between
you and me.

IN ENGLISH
An actress, dramatist
and director. She
finished the PWST
National Academy
of Theatre Arts in
Krakow, worked at
the Stary Theatre in
Krakow and joined the
team of TR Warszawa. She cooperated
with Lupa, Jarzyna,
Borczuch, Klata and
Korczakowska and
directed her own play
Uwodziciel in
K. Warlikowski’s
Nowy Teatr. She
publishes her texts
in Zwykłe Życie and
K-Mag. Her cinema debut W spirali directed
by K. Aksinowicz awaits its opening night.

IN ENGLISH
A photographer and
artist fascinated
with people, faces,
poses and life –
always with man
in the foreground.
In her thirties, she
proved that one can
change their lives
at any moment. She
finished the Warsaw
Film School and for
several years has
been devoted solely
to photography.
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Założyli się,
że nam się

NIE UDA
40 LAT TEMU NIE BYŁO MNIE NA ŚWIECIE, A WALDEMAR
TKACZYK I GRZEGORZ SKAWIŃSKI PO RAZ PIERWSZY
WSPÓLNIE STAWALI NA SCENIE. CZTERY DEKADY, KILKA
ZESPOŁÓW I WIELE SUKCESÓW PRZYSZEDŁ CZAS NA
RETROSPEKCJĘ. ALE NIE NA PODSUMOWANIE – NA TO
JESZCZE ZA WCZEŚNIE.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

ZDJĘCIA : TOMASZ SAGAN

MAKIJAŻ : DALIA KROPLEWSK A / SIS s t yle
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CO SŁYCHAĆ W MŁAWIE?
GS: Dawno nie byliśmy w Mławie. Lubimy
czasem odwiedzić nasze stare rodzinne
kąty, chociaż wszystko bardzo się tam
pozmieniało. To nie jest ta Mława, którą
pamiętam z czasów dzieciństwa i młodości. Nie chodzi nawet o same miejsca
– naturalne jest, że wszystko się zmienia.
Chodzi bardziej o ludzi – wszystkich los
pogonił gdzieś w świat. Mało osób z naszego pokolenia zostało. Wszyscy gdzieś
wyjechali, są gdzieś w świecie.
WT: Ja tym bardziej rzadko ostatnio
bywam, bo najbliższa rodzina już w zasadzie nie żyje, a z dalszą mam bardzo
luźne związki. Nie ma dokąd jechać,
chociaż ostał się jeszcze rodzinny dom.
Zachowaliśmy go z rodzeństwem po
śmierci rodziców.

ZACZĘLIŚCIE WSPÓLNĄ KARIERĘ 40
LAT TEMU. POZNALIŚCIE SIĘ WŁAŚNIE
W MŁAWIE.
GS: Poznaliśmy się 40 lat temu, 1. września, w ogólniaku. Trafiliśmy do tej
samej klasy.
WT: Tak nas rzucił los.
GS: To był dosyć duży ogólniak.
WT: Z cztery czy pięć równoległych klas.
GS: A los chciał, że trafiliśmy na siebie.
WT: Wcześniej coś tam o sobie słyszeliśmy, bo moja starsza siostra i Grześka
starszy brat też chodzili to tego samego
liceum i się znali. Pamiętam, że kiedyś
idąc z siostrą spotkaliśmy Grześka brata,
moja siostra powiedziała, że ja też gram
na gitarze i w ten sposób coś tam o sobie
wiedzieliśmy. I nagle przychodzi 1.
września i jesteśmy w jednej klasie. Plus
minus wiedziałem, że to właśnie ten
człowiek. Podszedłem, „Cześć, podobno
grasz”. Od razu poszliśmy gdzieś na koniec klasy i się zaczęło: „A słyszałeś to?”,
„Ja słucham tego. Znasz to?”. Potem usiedliśmy w jednej ławce na końcu. Zawsze
nas przesadzali do pierwszej, żebyśmy

nie gadali. Już na jesieni zaczęliśmy
knuć pierwsze zespoły.
GS: To było w klubie Mławskiej Fabryki Obuwia. Mieli dobry sprzęt, mieli
lokum. My byliśmy golasy. Nie mieliśmy
wzmacniaczy, niczego. Przygarnęli nas
i zaczęliśmy robić swoje pierwsze nieporadne rzeczy.
WT: Na początku opieraliśmy się na
standardach, ale bardzo szybko zaczęliśmy robić własne utwory.

TAK POWSTAŁ ZESPÓŁ KAMELEON.
A KOLEJNYM KLUCZOWYM MOMENTEM
W WASZEJ KARIERZE BYŁO
PRZENIESIENIE SIĘ DO TRÓJMIASTA.
GS: To było zupełnie naturalne. Skończyła się szkoła. Większość ludzi powyjeżdżała gdzieś na studia. To normalna
kolej rzeczy.
WT: Wszyscy wyjeżdżali, a myśmy
chcieli robić karierę. Między sobą o tym
rozmawialiśmy, ale naokoło nie przyznawaliśmy się, że taki mamy cel.
GS: To było jeszcze bardziej pokręcone.
Obaj zdawaliśmy na studia do Warszawy i obaj się tam nie dostaliśmy. Nie
zaczepiliśmy się. Z Mławy do Warszawy było znacznie bliżej niż do Gdańska. Ale siostra Waldka wyjechała do
Gdańska i studiowała na uniwerku.
Zastanawialiśmy się więc, jakie tu
wybrać studia, żeby nie były za ciężkie,
bo wiadomo, że nam nie zależało na
studiach, tylko chcieliśmy uciec przed
wojskiem, przetrwać, a tak naprawdę
rozejrzeć i wkręcić w środowisko. Wielki świat dużych miast, biznesu, marynarzy, to wszystko co się tutaj działo,
wydawało nam się z punktu widzenia
Mławy bardzo światowe i niedostępne.
Chcieliśmy się do niego dostać, aczkolwiek nie wyobrażaliśmy sobie, że się
uda. Nie liczyliśmy się z sukcesem, bo
jako dzieciaki z małego miasta wszystko uznawaliśmy za wysokie progi.

Lubimy czasem odwiedzić nasze stare
rodzinne kąty, chociaż wszystko bardzo
się tam pozmieniało. Nie chodzi nawet
o same miejsca – naturalne jest, że wszystko
się zmienia. Chodzi bardziej o ludzi –
wszystkich los pogonił gdzieś w świat. Mało
osób z naszego pokolenia zostało. Wszyscy
gdzieś wyjechali, są gdzieś w świecie.
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KIEDY JUŻ ZNALEŹLIŚCIE SIĘ
W GDAŃSKU BYLIŚCIE W STANIE RZUCIĆ
WSZYSTKO, JEŚLI TYLKO POJAWI SIĘ
JAKAŚ SZANSA ROBIENIA KARIERY?
WT: Okazało się, że nie musieliśmy
niczego rzucać. Potem dopiero, kiedy
powstało Kombi, pojawił się wybór, czy
to ma być zawód, czy nie. My byliśmy
wtedy studentami, mieliśmy zapewniony dach nad głową, stypendium, więc
nie musieliśmy rzucać niczego żeby
egzystować. Studia pozwalały nam grać
i żyć. Ale kiedy pojechaliśmy do Gdań-

BOHATER

ska, spotkaliśmy Janka Plutę i stworzyliśmy pierwsze trio...
GS: Nazywało się Horoskop. To było
jeszcze przed Kombi.
WT: Jakiś dobry rok graliśmy w Medyku. Przygarnęli nas. Potem trafiliśmy
do Akcentów Sławka Łosowskiego.
Tam dopiero nastąpił ten dylemat, ale
dotyczył właśnie Sławka i Janka. To
oni mieli rodziny i dzieci, poza tym nie
mieli nic. Sławek tylko grał, Janek pracował jako elektryk. Chodziło o to, czy
wyżyje z muzyki, jeśli nie będzie pra-

HERO

cował jako elektryk. My nie mieliśmy
co rzucić, bo mieliśmy tylko studia i to
jeszcze bardzo łatwe. Ja miałem jeden
zeszyt przez cztery lata (śmiech). Miałem zapisane: 1 października, wykład
numer 1 , potem dwa zdania i koniec.
GS: Okazało się, że będąc studentami
zrobiliśmy karierę.

MIELIŚCIE ŁAGODNE WEJŚCIE
W SHOWBIZNES.
GS: Nie było takie łagodne! Na początku
było nijakie, ale potem wystrzeliliśmy
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jak rakieta. Sam początek był mało
efektowny. Kiedy zaczynaliśmy jako
Kombi to pierwsze ruchy były mozolne. Generalnie mówiąc, niespecjalnie
nam szło. Ale potem przytrafił się nam
jakiś moment, że wystartowaliśmy
i w ciągu dosłownie kilku miesięcy
zmieniło się wszystko. Z ludzi pogrywających tu i tam staliśmy się może nie
gwiazdami, ale bardzo znani. Ale – co
ciekawe – nie przerwaliśmy studiów.
Odnosiliśmy w tym osiemdziesiątym
czwartym, piątym sukcesy, było Opole,

BOHATER

HERO
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BOHATER

przyszła wielka popularność „Słodkiego miłego życia”. A byliśmy wtedy wciąż
na studiach!
WT: Nie, nie, nie. Byliśmy już wtedy
dziesięć lat po studiach.
GS: Co ty gadasz?
WT: Skończyliśmy studia w siedemdziesiątym szóstym roku.
GS: Tak? Wszystko mi się pomieszało.
(śmiech)
WT: Ale faktycznie, w okolicy roku
osiemdziesiątego była Muzyka Młodej
Generacji i wtedy wszystko wybuchło.
Też nie mam pamięci do dat, ale wiem,
że przecież w siedemdziesiątym drugim
przyjechaliśmy do Trójmiasta.
GS: W siedemdziesiątym czwartym!
WT: A w siedemdziesiątym szóstym
powstało Kombi. Potem jakoś do osiemdziesiątego prawie nic się nie działo.
Pokończyliśmy jakoś te studia, ja nawet
przedłużyłem sobie o semestr, bo musiałem załatwić wszystko z wojskiem.
Oblałem jeden egzamin, żeby uniknąć
wojska. Udało się.

CZY JEST JESZCZE COŚ, CZEGO ZE
SOBĄ NIE GRALIŚCIE? PRZEZ 40
LAT PRZESKAKIWALIŚCIE Z JEDNEJ
STYLISTYKI W DRUGĄ. KOMBI I KOMBII
SĄ PEŁNE RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW, O.N.A.
ZACZYNAŁO OD ROCKA, SKOŃCZYŁO
NIEMAL NA HEAVY METALU...
GS: Zostało nam jeszcze dużo dźwięków
do zagrania. Myślę, że jeśli zdrowie
pozwoli to jakieś zaskakujące nagrania
się jeszcze ukażą. Na pewno powstaną
jakieś rockowe rzeczy. Nie wiadomo,
czy pod szyldem Kombii, czy pod szyldem O.N.A .... Szyldy nie mają znaczenia.
Prawda jest taka, że my jesteśmy strasznie ciekawymi i wścibskimi muzycznie
ludźmi. Pewne rzeczy nam się w którejś
chwili nudzą i czujemy chęć zmiany.
Dlatego powstają jakieś płyty solowe,
typu „Me & My Guitar”. Dlatego powstają inne zespoły, jak O.N.A . Trudno nas
jednowymiarowo sklasyfikować, jeszcze nikomu się to nie udało. Ewentualnie klasyfikują nas w taki sposób ludzie, którzy nie mają pojęcia o muzyce
i nie znają się na tym. Opowiadanie, że
Kombii gra tylko miałki pop świadczy
o tym, że ktoś nie ma słuchu muzycznego. Ale nie będę się uskarżał na los i na
brak właściwego postrzegania naszych
osób przez innych. My i tak robimy
swoje. Gdyby to było jakieś mało wartościowe czy nieciekawe nigdy w życiu
nie bylibyśmy w stanie się utrzymać na
rynku przez tyle lat i być ciągle mimo
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Był wokal, była gitara, było dużo
naszych kompozycji, które stawały się
przebojami. Myśmy w tamtym momencie
decydowali o brzmieniu. Więc to, co
teraz robimy, jest kontynuacją.

wszystko w czołówce. Nie ma możliwości utrzymywania się na topie nie
mając czegoś do zaproponowania.

INTRYGUJE MNIE TA WASZA CHYBA
NAJWIĘKSZA WOLTA STYLISTYCZNA,
JAKA STAŁA SIĘ UDZIAŁEM WASZEGO
DUETU – PRZEJŚCIE OD OSTATNIEJ
PŁYTY O.N.A., KTÓRA BYŁA BARDZO
CIĘŻKA, DO ZUPEŁNIE INNEJ
STYLISTYKI W KOMBII.
WT: Wydaje mi się, że trudniejsze było
przejście z poprzednich projektów do
O.N.A . To było totalnie odwrócenie
wszystkiego, od stylu przez nazwę
po zejście Grzegorza na drugi plan,
zostawienie roli frontmana i wokalisty
komuś innemu. Potem ten powrót do
Kombii i do tej poprzedniej stylistyki
był łatwiejszy. Od samego początku
zapowiadaliśmy, że nie robimy jakiegoś
comebacku na tej zasadzie, że będziemy
grali tylko tamte utwory, zrobimy trasę,
przebierzemy się na kolorowo. To nie
był jeden do jednego powrót do Kombi,
tylko kontynuacja. I moim zdaniem
to wciąż jest kontynuacja. Myślę, że
nawet gdybyśmy nie mieli tego okresu
Skawalker i O.N.A . i wciąż gralibyśmy
w Kombi to pewnie wyglądałoby to podobnie. W drugiej połowie tego starego
Kombi zaznaczyło się to, że Sławek, który bardzo chciał dominować, schodził
na drugi plan. Był wokal, była gitara,
było dużo naszych kompozycji, które
stawały się przebojami. Myśmy w tamtym momencie decydowali o brzmieniu.
Więc to, co teraz robimy, jest kontynuacją. Dlatego przejście od O.N.A . do
Kombii wcale nie było szokiem. Raczej
uspokojeniem, wejściem w coś nowego.

TE WASZE CZTERDZIEŚCI LAT TO
HISTORIA SUKCESÓW. ALE JESTEM
ŚWIADOM TEGO, ŻE ZA KAŻDYM
SUKCESEM STOI JAKAŚ PORAŻKA.
WT: Z perspektywy lat pamięta się
dobre rzeczy i te czterdzieści lat nawet
nam wydaje się pasmem sukcesów. Ale
faktycznie były lata, w których nie gra-
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liśmy nawet przez pół roku, czekaliśmy,
robiliśmy próby z jakimiś zespołami...
To były ciężkie okresy.
GS: Pamiętam, że za czasów Skawalkera
nie mieliśmy wręcz pieniędzy na życie.

Z CZEGO WTEDY ŻYLIŚCIE?
GS: Graliśmy. Ale nie starczało do
pierwszego. Były takie momenty, przeżyliśmy je. Czasami faktycznie ludzie
mówią: „To jest wielkie pasmo sukcesów!”. Tak, ale nie widać tych dziur
pomiędzy. Nie widać tego, bo showbiznes to osiągnięcia, wyżyny. Rzadko kto
spowiada się z tego, co mu nie wyszło.

DLACZEGO TAK JEST? PRZECIEŻ TO
BY BYŁA DOBRA NAUKA DLA TYCH,
KTÓRZY TERAZ STARTUJĄ.
GS: Nigdy nic nie jest dobrą nauką, bo
młodzi nie chcą słuchać rad starszych.
Muszą sami parę razy upaść na ryj,
rąbnąć w ścianę. To zresztą zabawne
z punktu widzenia takich ludzi jak my,
już po sześćdziesiątce. Spotykamy jakieś młode gwiazdeczki, które dopiero
debiutują, a już się tak noszą, jakby
miały być na szczycie już zawsze. Ktoś,
kto siedzi w tym biznesie czterdzieści
lat, widział już wszystko. Widzieliśmy
wiele takich gwiazdek, bo one były
zawsze. Pojawiały się na chwilę. Coś zabłysło na chwilę, a potem pozostawała
czarna dziura. Znikają. Potem rozczarowani płaczą i lamentują.
WT: My też tak do końca nie słuchamy
rad. Przypomniałem sobie teraz, że
kiedy rozwiązaliśmy O.N.A . i zakładaliśmy Kombii ludzie z branży mówili: „Co
wy robicie?! Przecież to nie ma prawa
się udać!”.
GS: Wiemy nawet, że ludzie się założyli
o to, że nam się nie uda.
WT: Gdybyśmy słuchali wtedy ludzi doświadczonych w tej branży to
stwierdzilibyśmy, że to faktycznie nie
może się udać, więc zrobimy coś innego.
A zrobiliśmy swoje.
GS: Jesteśmy ludźmi, którzy przeżyli
wielkie triumfy, ale nigdy nie zachły-
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snęliśmy się nimi w taki sposób, żeby
nam odwaliło i żebyśmy oszaleli i zaczęli się zachowywać jak supergwiazdy,
rozrabiać, pić, ćpać, aż w końcu byśmy
doprowadzili do tego, że nasze życia
obróciłyby się w ruinę albo w jakiś
totalny glamour. Nie. Po prostu staramy
się żyć w miarę normalnie. Mielibyśmy
młodym ludziom sporo do powiedzenia,
bo te zapalające się kariery-światełka,
gwiazdeczki i efemerydy jednego sezonu, to częsta sytuacja. Potem się już nie
podnoszą, a noszą się strasznie. Czasami nie chcą z nami nawet porozmawiać,
bo co będą z jakimiś starszymi panami
dyskutować. A ci starsi panowie dwaj
mogliby im wiele powiedzieć na temat
tego, jak za kilka lat dyrektorowie menadżerowie przestaną im się kłaniać, bo
zapomną o nich i będą lansować innych.

WY W MŁODOŚCI SŁUCHALIŚCIE RAD
STARSZYCH?
WT: Oczywiście zawsze ma się jakieś
autorytety, jakichś starszych kolegów
w branży, z których zdaniem się człowiek liczy.
GS: Braliśmy nawet pod uwagę coś
takiego, jak zmiana nazwy i wizerunku
całego zespołu. Grupa O.N.A . miała się
po prostu nazywać Skawalker, tylko po
prostu z wokalistką. Ale dwaj mądrzy
ludzie zaproponowali, że może by
nadać sprawie nowy wizerunek, nowy
sznyt i zmienić nazwę zespołu. A ja
byłem strasznie przywiązany do nazwy
Skawalker, zwłaszcza, że nosiła część
mojego nazwiska. Na początku ten
pomysł mną potrząsnął. Ale posłuchaliśmy tej rady i trzeba powiedzieć, że
była to mądra rada.

A WCZEŚNIEJ, KIEDY JAKO POCZĄTKUJĄCY MUZYCY PRZENOSILIŚCIE SIĘ Z MŁAWY DO GDAŃSKA? SŁUCHALIŚCIE RAD,
CZY MIELIŚCIE STRICTE WYZNACZONY
KIERUNEK?
SG: Moja świętej pamięci mama zawsze się o mnie martwiła, nawet jak
już byliśmy gwiazdami. Słuchała list
przebojów i mówiła: „Oj Grzesiu, znowu
Lady Pank na pierwszym miejscu, jak
wy sobie tam dajecie radę?” (śmiech).
Proponowała: „Może byś wrócił do Mławy, załatwilibyśmy ci pracę w szkole
muzycznej, bo się otworzyła, byłbyś
nauczycielem, miałbyś stałą pracę,
spokojne życie”. Ja odpowiadałem
jak w piosence „Królowie życia”: „Hej
mamo, mamo, będę gwiazdą! Jak wolno
spełnia się ten sen...”. Mówiłem jej:
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„Pozwól mi żyć tak, jak chcę. Wiem, że
zawsze chciałaś dla mnie jak najlepiej,
ale pozwól mi pójść własną drogą”. Ale
powiem ci, że mądrych rad słuchamy.
A na pewno bierzemy pod uwagę i je
rozważamy.
IN ENGLISH

They bet we would
not make it
40 years ago I hadn’t been born yet,

and Waldemar Tkaczyk and Grzegorz
Skawiński performed together for the
first time. Four decades, a few bands,
and a lot of achievements. It’s high
time for retrospection. But not for
a summary – it’s too soon for that.

WHAT’S ON IN MŁAWA?
GS: We haven’t been there for a long time.
We like to visit our old haunts from time
to time, even though everything has
changed there. It’s not the town I remember from my childhood and youth. And
it’s not even about the place – it’s natural
that everything changes. It’s more about
people – everybody has gone somewhere.
Few people from our generation have
stayed. The rest dispersed, moved away.
WT: I visit Mława even less often, as the
closest relatives of mine passed away,
and with the rest of the family I have
only occasional contacts. I have nowhere
to go, even though the family house is
still there. Me and my siblings have kept
it after the death of our parents.

YOU BEGAN THE CAREER TOGETHER
40 YEARS AGO. YOU MET IN MŁAWA.
GS: We met 40 years ago, on 1st September, in high school. We were in the same
class.
WT: It was a stroke of luck.
GS: It was quite a big school.
WT: Four or five classes in a year.
GS: And luckily, we met.
WT: We’d heard about each other before,
because my elder sister and Grzesiek’s
elder brother went to the same school
and knew each other. I remember that
once, I was walking with my sister, and
we met Grzesiek’s brother, my sister said
that I also play the guitar, and so on. And
suddenly, on 1st September, we are in the
same class. More or less, I knew that it
was that guy. So I approached him and
said, “Hi, I heard you play the guitar.” We
went to the back of the class at once, and
we were like: “Have you heard that one?”,
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“I listen to that one. Do you know it?”
Then, we sat together at the same desk at
the back. Teachers always moved us to
the front to keep us from talking. In the
autumn, we started to plot first bands.
GS: It was in the club Mławska Fabryka
Obuwia. They had good equipment, they
had space. We didn’t have a pot to piss
in. We didn’t have resonators, anything.
They took us in, and we started to do our
first clumsy stuff.
WT: At first, we followed standards,
but before long, we started to write
our own songs.

THAT WAS THE BEGINNING OF THE
BAND KAMELEON. THE NEXT KEY
MOMENT IN YOUR CAREER WAS
MOVING TO THE TRICITY.
GS: It was perfectly natural. We finished
high school. Most people went to universities. It’s the course of nature.
WT: Everybody was going somewhere,
and we wanted to make a career. We discussed it with each other, but we didn’t
tell anyone else about this plan.
GS: It was even more knotty. We both
wanted to study in Warsaw, but we
didn’t get a place at university. We didn’t
luck into it. From Mława, it was much
closer to Warsaw than to Gdańsk. But
Waldek’s sister went to Gdańsk to study
at university there. So we wondered
what studies to choose – not too hard,
because it’s obvious we didn’t care about
studies, we just wanted to duck out of the
army, to survive, and, in reality, to get our
bearings and get into the circle. The great
big world of big cities, business, sailors – everything that was going on here
seemed very high and inaccessible. We
wanted to get in, but we didn’t suppose we
could do it. We didn’t think about success
– as guys from a small town, we thought
everything was beyond our reach.

WHEN YOU FINALLY WERE IN GDAŃSK,
WERE YOU READY TO GIVE IT ALL UP,
IF YOU’D HAD A CHANCE TO MAKE
A CAREER?
WT: In the end, we didn’t have to give
up anything. Only when Kombi was set
up, we had a choice whether it would be
our job or not. We were students then,
we had a place to live, a scholarship, we
didn’t have to give it all up to get by. Studies let us both play and live. But when we
went to Gdańsk, we met Janek Pluta and
we set up the first trio...
GS: It was called Horoskop. It was even
before Kombi.
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WT: We played in the club Medyk for
a year. They took us in. Then, we went
to Sławek Łosowski’s band Akcenty.
Then, Sławek and Janek had to face
a dilemma. They had families and children, they had nothing except the band.
Sławek only played in the band, Janek
worked as an electrician. He wondered
whether he could get by on music if he
didn’t work as an electrician. We didn’t
have anything to give up – we had only
studies, which were very easy. I had one
notebook for four years (laughing). My
notes were like: 1 October, lecture No. 1,
then two sentences, and that’s all.
GS: We made a career when we
were students.
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SO YOU HAD AN EASY START IN SHOW
BUSINESS.
GS: It wasn’t so easy! At first, it was
nothing special, but then, we went at
high speed. The beginning wasn’t so
spectacular. When we started as Kombi,
the first steps were strenuous. In general,
we didn’t do very well. But then a moment came that we took off, and in a few
months everything changed. From
people performing here and there, we became, well, maybe not stars, but popular
musicians. But – what’s interesting – we
didn’t give up our studies. In 1984/85, we
achieved successes, there was Opole,
a great popularity of the song “Słodkiego
miłego życia”. And we were still students!
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WT: No, no, no. It was ten years after
graduation.
GS: What are you talking about?
WT: We graduated in 1976.
GS: We did? I got it all mixed up.
WT: Indeed, around 1980, that was the
time of the Music of the Young Generation
and everything went off. I have a bad
memory for dates too, but I know that in
1972 we came to the Tricity.
GS: In 1974!
WT: And in 1976, Kombi was set up. Then,
until 1980, almost nothing happened. We
graduated somehow, I even extended my
studies for one semester to settle the matter
with the army. I failed one exam on purpose,
to avoid going to the army. It went off well.
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IS THERE ANYTHING THAT YOU HAVEN’T
PLAYED TOGETHER YET? FOR 40
YEARS, YOU’VE EXPLORED SO MANY
STYLES. KOMBI AND KOMBII ARE FULL
OF VARIOUS SOUNDS, O.N.A. STARTED
FROM ROCK AND ALMOST ENDED UP
PLAYING HEAVY METAL...
GS: We have a lot of sounds to explore.
I think that if we’re in a good health,
we’ll record some more. Some rock
songs, for sure. I’m not sure whether as
Kombii or O.N.A ... Names don’t matter. To tell the truth, we are extremely
curious and inquisitive when it comes
to music. We get bored with something
and we feel like trying something new.
That’s why some solo records come out,
such as “Me & My Guitar”. That’s why
other bands are set up, such as O.N.A .
It’s hard to define us in one dimension,
nobody has ever done it. Sometimes
people who have no inkling of music do it. If someone says that all that
Kombii plays is flat pop, it means they
have a bad ear for music. But I won’t
complain about misconceptions about
us. We do our job anyway. If our music
was uninteresting or of little value, we
wouldn’t have been able to maintain
our position for so many years and still
be on top. It’s impossible to stay popular
without anything to offer.

I’M INTRIGUED BY YOUR STYLISTIC
SWITCH, PROBABLY THE BIGGEST
ONE – FROM THE LAST ALBUM OF
O.N.A., WHICH WAS VERY HEAVY, TO
A COMPLETELY NEW STYLE IN KOMBII.
WT: I suppose that a switch from the previous projects to O.N.A. was more difficult. It was a complete turnaround, from
the style, through the name, and to Grzegorz taking second place, leaving the
position of the lead musician and singer
to someone else. The comeback to Kombii and the previous style was easier.
From the very beginning, we announced
we were not making a comeback in the
sense that we would play only the old
songs, go on the road, dress up. It was
not a comback to the old Kombi, but
a follow-up. In my opinion, it is still
a follow-up. I suppose that without that
period of Skawalker and O.N.A., if we had
still played in Kombi, it would probably
have looked the same. In the second half
of that old Kombi period, Sławek, who
really wanted to lead, took second place.
We had the vocal, the guitar, a lot of our
songs became hits. We decided about the
sound then. So what we are doing now is

HERO

a follow-up. That’s why the switch from
O.N.A . to Kombii wasn’t a shock at all. We
rather calmed down, began a new phase.

THESE FORTY YEARS IS A STREAK
OF SUCCESS. BUT I AM AWARE THAT
BEHIND EVERY SUCCESS, THERE IS
A FAILURE OF SOME KIND.
WT: In retrospect, you remember mostly
the good. And even to us, these forty
years seem a streak of success. Indeed,
there were years when we didn’t perform even for half a year, we waited, we
practised with other bands... Those were
hard times.
GS: I remember that in the time of Skawalker, we couldn’t even earn a living.

HOW DID YOU MAKE YOUR LIVING THEN?
GS: We were performing. But sometimes it wasn’t enough. We had such
times, we went through it. Indeed,
sometimes people say: “It’s a great
streak of success!” Yes, but they don’t
see what’s in between. Show business
is only about successes, being on top.
People rarely talk about failures.

WHY IS IT SO? IT WOULD BE A LESSON
FOR THOSE WHO ARE MAKING
A START NOW.
GS: There’s no such thing as a good
lesson, because the young don’t want
to follow advice of the old. They have to
get the shaft to understand. It’s actually
quite funny from our perspective, after
so many years. We meet young celebs
who have just made their debut and
already throw their weight about as if
they were going to be famous forever.
Someone who’s been in it for forty years
has seen it all. We’ve seen a lot of such
celebs, there has always been someone
like that. They appeared for a moment.
They shone for a while, and then, there
was nothing but another black hole.
They disappear. Then, disappointed,
they cry and despair.
WT: We don’t follow advice either. I remember that when we disbanded O.N.A.
and set up Kombii people were like:
“What are you doing?! It can’t go off!”
GS: We know that people made bets that
we wouldn’t make it.
WT: If we had listened to the experienced
fellows in the industry, we would have
concluded that indeed, it could fail and
we should do something else. We did it
our way.
GS: We have achieved triumphs, but
we’ve never revelled in our success
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so much to go batty and behave like
superstars, drink, do drugs, to end up
ruined or debauched. No. We try to live
an ordinary life. We would have a lot to
tell young people, because these shining-shooting stars, ephemeras of one
season, it’s a common situation. They
don’t get up after the fall; still, they
flaunt their popularity. Sometimes,
they don’t even want to talk with us,
why should they care to talk with some
old men. And these old men could tell
them a lot about how managers will
stop bowing and scraping, because
they will forget them and move on to
promote the next stars.

DID YOU FOLLOW ADVICE OF THE OLDER
WHEN YOU WERE YOUNG?
WT: One always has somebody to look up
to, some older fellows in the industry.

GS: We even took into account some

advice on the name and image of the
band. O.N.A. was to be called Skawalker,
just with a singer. But two wise men suggested a brand new image, a new style,
a change in the name. I was attached
to the name Skawalker, the more so as
it had a part of my surname in it. I was
shocked and confused at first. But we
followed that advice, and I have to admit
that it was a good one.

AND BEFORE, WHEN YOU MOVED
FROM MŁAWA TO GDAŃSK – AS
BEGINNERS, DID YOU FOLLOW
ADVICE OR DID YOU HAVE A CLEAR
DIRECTION?
SG: My late mum used to worry about
me, even when we were already famous.
She used to listen to the charts and say:
“Grzesiu, Lady Pank was on top again,
how are you getting along?” (laughing).
She suggested: “Perhaps you should
come back to Mława, we would fix you
up at the music school, it’s just opened,
you’d be a teacher, you’d have a steady
job, a stable life.” I answered, as in the
song “Królowie życia” [eng. Kings of
life]: “Hej mamo, mamo, będę gwiazdą!
Jak wolno spełnia się ten sen...” [eng.
Hey, mum, I’ll be a star! How slowly
this dream is coming true]. I told her:
„Pozwól mi żyć tak, jak chcę. Wiem, że
zawsze chciałaś dla mnie jak najlepiej,
ale pozwól mi pójść własną drogą”
[eng. Let me live my way. I know you’ve
always wanted what’s best for me, but let
me go my way]. But I’ll tell you that we
listen to constructive advice. At least, we
always take it into account.
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NIE TYLKO

kangury
KRĄŻY W MOJEJ GŁOWIE I NIE POTRAFI WYJŚĆ. AUSTRALIA. ODKĄD
POZNAŁAM JULIĘ RACZKO, PODRÓŻNICZKĘ, BYŁĄ DZIENNIKARKĘ TVN
I PRZEWODNICZKĘ GOFORWORLD.COM, ŚNIĘ O AUSTRALII. JAKA JEST?
DLACZEGO TAK BARDZO KUSI?
TEKST I ZDJĘCIA: JULIA RACZKO,

podróżniczka i autorka bloga Where is Juli?
(www.whereisjuli.com)
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ulia potrafi w kilku słowach wyjaśnić, co sprawia, że to miejsce jest
tak czarowne, choć równocześnie
tak zróżnicowane, niejednorodne.
Oddajmy jej głos:
„Praktycznie każdego tygodnia od tych
dwóch lat znajduję na mapie Australii nowy
punkt, o którym marzę nocami, a potem
pakuję się i jadę, żeby sprawdzić, czy on
istnieje naprawdę. Bo Australia to nie tylko
wschodnie, znane wszystkim wybrzeże,
ciągnące się od Melbourne, przez Sydney aż
po Wielką Rafę. To nie tylko Great Ocean
Road, surferzy, stada kangurów i wielki
kamień na środku pustyni.
Australia to setki małych wysp schowanych przy brzegu, które są po prostu bajkowe,
a których prawie nikt nie bierze pod uwagę
w swoich wakacyjnych planach. To np. piękna North Stradbroke Island (mniejsza siostra
znanej wszystkim Fraser Island) – piaszczysta wyspa, gdzie na plaży wylegują się foki,
a na drzewach przy drodze siedzą rozleniwione koale, oddalona zaledwie godzinę drogi
od Brisbane. To Lord Howe Island – wyspa
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jak marzenie, rzucona na wodę gdzieś pomiędzy Australią a Nową Zelandią, na wysokości
Sydney. To wyspy Tiwi położone wysoko
na północy, na granicy morza Timorskiego
i Arafura, gdzie można poznać prawdziwą
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aborygeńską kulturę. To malownicza Kangaroo Island zaraz obok Adelajdy, czy Rottnest
Island, która znajduje się nieopodal Perth,
gdzie żyją chyba najbardziej urocze zwierzęta świata – kuoki.

PODRÓŻE
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sługuje na swoją sławę, podobnie jak nieznana rafa Ningaloo przy zachodnim wybrzeżu.
Godne podziwu są też miasteczka schowane
w cieniu metropolii – wspomniane już Broome, Margaret River otoczone winiarniami,
podziemne Coober Pedy, malutkie Seal Rocks,
górskie Bright czy Jindabyne.
Australia to w końcu nie tylko plaże, ale też
fantastyczne góry, latem cudowne na piesze
wędrówki, zimą – świetne ośrodki narciarskie. Tak, w Australii pada śnieg, i to całkiem
sporo, a w Alpach Australijskich naprawdę
można się wyszaleć.
Natura to australijski numer jeden. Oczywiście miasta również są warte zobaczenia, ale
powinny być one tylko punktami na mapie,
a nie celami samymi w sobie. To właśnie lasy,
pola i wąwozy między nimi stanowią australijską esencję. Parków Narodowych są tu setki. Te
najbardziej znane, Kakadu National Park czy
Uluru-Kata Tjuta, nikogo nie zawiodą, ale to te
mniejsze, czy może mniej doceniane, zachwycą
najbardziej. Purnululu National Park i niezwykłe formacje skalne Bungle Bungle powinny
się znaleźć na każdej liście „do zobaczenia”,
podobnie zresztą, jak Carnarvon National Park
w centralnym Queensland, Wilsons Promotory
National Park w Wiktorii, Nambung National
Park na zachodzie, Flinders Rangers National
Park w Południowej Australii, czy miejsce
z polskim akcentem – Kosciuszko National Park
w Górach Śnieżnych. A do tego jeszcze rzeki,
jeziora i drogi przez pustkowia, Gibb Riber Road,
Savannah Way, Nullarbor Plain…

Australia to nie tylko kangury jak z obrazka – to też stada dzikich wielbłądów na
pustyni. To nie tylko groźne rekiny, ale też
coroczne, widowiskowe migracje wielorybów czy malutkie pingwiny mieszkające na
południowych plażach albo kazuary na tych
bardziej tropikalnych.
Spośród plaż te najładniejsze niekoniecznie
oznaczają te najbardziej znane, jak Bondi Beach w Sydney czy plaże na Gold Coast. Na poszukiwanie najpiękniejszych trzeba się udać do
Zachodniej Australii. Tam powstrzymanie się
od „ochów” i „achów” jest niemożliwe. Cable Beach w boskim Broome, Lucky Bay w Esperance,
Cottesloe Beach zaraz przy Perth, Monkey Mia,
Shell Beach i wiele, wiele więcej. Ale plaże jak
z okładki są także w… zimnej Tasmanii – na
mapie warto odnaleźć Wineglass Bay.
Za to w uwielbianym przez turystów
Cairns, które jest punktem wypadowym na
Wielką Rafę, nie ma w ogóle plaż, co często
przynosi wielkie rozczarowanie. Nawet te
w miasteczkach obok nie są zbyt spektakularne. A co do Wielkiej Rafy – tu nie można
mieć wątpliwości, bo Great Barrier Reef za-
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Na mojej liście odkryć jest jeszcze dużo
podpunktów i na pewno znajdzie się ich
więcej, bo skromna Australia nie chce się od
razu podzielić tym, co ma w zanadrzu. Ciągle
dawkuje mi wrażenia. I dobrze – bo inaczej
mogłabym zwariować z zachwytu.”
Materiał został zrealizowany
przy współpracy z goforworld.com
IN ENGLISH

Not only kangaroos
It has stuck in my head and just can’t
seem to let go. Australia. Ever since I met
Julia Raczko, a traveller, a former TV
presenter and a guide from Goforword.
com, I have dreamt about Australia. What
is it like? Why does it temp so much?
Julia is able to explain in a few words what it is
that makes this place so charming, and at the
same time so diverse and heterogeneous. Let’s
let her take the floor.
“Virtually every week for the past two years
I’ve been finding on the map of Australia a new
point, about which I dream at night, and then,
before I know it, I pack my bag and go to check
if it really exists. Because Australia is not only
the commonly known eastern coast, which
spreads from Melbourne through Sydney to
the Great Barrier Reef. It’s not only the Great
Ocean Road, surfers, hordes of kangaroos and
a giant rock in the middle of a desert.
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guins living on the southern coasts, or cassowaries residing in more tropical areas.
But if truth be told, the most well-known
Bondi Beach in Sydney or beaches of the Gold
Coast are not necessarily the most beautiful
ones. If you want to find something much
more awe-inspiring, you need to go to the
Western Australia, where you can’t help but
to go into raptures. Cable Beach in the divine
Broome, Lucky Bay in Esperance, Cottesloe
Beach right next to Perth, Monkey Mia, Shell
Beach – the list seems to be infinite. But
beaches which seem to be taken straight from
a magazine can be found also in the cold
Tasmania; it is also worthwhile to look at the
map and find Wineglass Bay.
In Cairns, on the other hand, which is commonly loved by tourists and constitutes a starting point for any trip to the Great Barrier Reef,
there are no beaches whatsoever, which often
is a great disappointment. And even those located in the nearby towns are not particularly
breathtaking. And when it comes to the Great
Barrier Reef, it undoubtedly deserves its fame,
but so does the largely unknown Ningaloo
Reef by the western coast, as well as towns

hidden in the shade of huge metropolises, such
as the already mentioned Broome, Margaret
River, which is surrounded by wineries, the
underground Coober Pedy, the tiny Seal Rocks,
the mountainous Bright or Jindabyne.
And last but not least, Australia is not only
beaches, but also fantastic mountains, which
are perfect for wandering in the summer, and
serve as great skiing resorts in winter. Yes,
there is snow in Australia, and a lot of it at that,
so you can get your fill of winter sports in the
Australian Alps.
Nature is the Australian asset number one.
Of course, cities and towns are worth visiting
too, but they should be only points on the way,
not destinations as such. Because it is forests,
meadows and ravines that constitute the quintessence of Australia. There are hundreds of
national parks there. Those more well-known,
like Kakadu National Park or Uluru-Kata Tjuta, won’t let anyone down. But the smaller – or
less appreciated – ones will enrapture you the
most. The Purnululu National Park and the unusual Bungle Bungle Range rock formations
should be on everyone’s list of “must-sees.”
What is also worth seeing is Carnarvon National Park in central Queensland, the Wilsons
Promotory National Park in Victoria, Nambung National Park in the West, the Flinders
Ranges National Park in South Australia, or
a place with a Polish accent – Kosciuszko
National Park in the Maoke Mountains. And
also rivers, lakes and roads running through
wilderness, the Gibb River Road, the Savannah
Way, the Nullarbor Plain…
On my list of „discoveries” there are many
more points – and there will be even more of
them, because the modest Australia doesn’t
want to reveal all its secrets at once. It distributes excitement in doses, and it’s a good thing
– otherwise, I might go crazy from rapture.”

ZDJĘCIA : PIXABAY.COM

Australia consists of hundreds of small
islands hidden by the coast – they are simply
fabulous, yet hardly ever taken into account
when it comes to planning a holiday trip.
Australia also consists of the clear North
Stradbroke Island (the smaller sister of the
well-known Fraser Island), a sandy area,
where seals lie on the coast, basking in the
sun, whereas koalas sit indolently in the trees
by the road – and it is only an hour away from
Brisbane. Australia also consists of Lord Howe
Island – a dream-like place, thrown on the
water somewhere between Australia and New
Zealand, at the latitude of Sydney. Australia is
also Tiwi Islands, located high to the north, by
the border between the Timor and the Arafura
Seas, where you can get to know the genuine
aboriginal culture. Australia is also the picturesque Kangaroo Island, located right next
to Adelaide or Rottnest Island, which is not far
away from Perth, where you can see possibly
the cutest animals on earth – quokkas.
Australia is not only picture-like kangaroos;
it is also droves of wild camels on a desert. It’s
not only dangerous sharks, but also annual
spectacular migrations of whales, tiny pen-
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Władysławowo

stawia na prestiż

„JESTEŚMY TUTAJ JAK NOMADOWIE, KTÓRZY ZBUDOWALI SWÓJ NAMIOT I NIEDŁUGO SIĘ STĄD
PRZENIOSĄ. A TE SKAŁY Z NASZEJ, LUDZKIEJ PERSPEKTYWY BĘDĄ TUTAJ NIEMAL ZAWSZE.
TEN OBIEKT JEST NA CHWILĘ.” – TOMASZ WUCZYŃSKI, GRUPA PLUS ARCHITEKCI
TEKST I ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

P

otencjał tej części polskiego
wybrzeża dostrzegany jest od
lat, jednak nie towarzyszyły
temu spójne działania w zakresie rozbudowy infrastruktury. W czasie
ostatnich lat polityka miasta uległa
jednak zmianie. Miasto wspólnie z prywatnym inwestorem doprowadziło do
przebudowy miejsc parkingowych, przymierza się do przebudowy i powiększenia
mariny jachtowej, przebudowy i zmiany
nawierzchni drogi, biegnącej równolegle
przy plaży oraz realizacji długo wyczekiwanego projektu budowy nadmorskiej
promenady biegnącej wzdłuż brzegu
morza. Prywatni inwestorzy natychmiast
podjęli rękawicę i już rozpoczynają inwe-

stycje na naprawdę światowym poziomie.
Jedną z nich jest hotel, którego projekt
przygotowała krakowska pracownia architektoniczna Iliard, odpowiedzialna za
nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami projekty blisko 30 hoteli i ich wnętrz na
terenie całego kraju. Dzięki projektowi we
Władysławowie powstanie czterogwiazdkowy hotel na miarę najlepszych resortów
w topowych, światowych destynacjach
turystycznych. Miasto ma więc szansę
na inwestycje, które w znacznym stopniu
zmienią jego charakter.
Powstający Hotel Gwiazda Morza
Resort Spa&Sport będzie częścią nowoczesnego projektu, który poza hotelem
obejmuje oddane już do użytku dwa apar-
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tamentowce. Koncepcja inwestycji zrodziła się w głowach trzech doświadczonych
na rynku nieruchomości wspólników:
Krzysztofa Sobolewskiego, Zygmunta
Skoczke oraz Ryszarda Korczaka, którzy
mają za sobą inwestycje budowlane w kilkunastu lokalizacjach, głównie w nadmorskich kurortach. Spółka uruchomiła
obecnie ofertę sprzedaży pokoi i apartamentów hotelowych w systemie condo,
który w hotelarstwie od lat sprawdza
się na całym świecie, ale w Polsce wciąż
jest sporą nowością. W obiektach tych
pojedynczy inwestorzy kupując apartament hotelowy lub pokój mają możliwość
czerpania zysków z bieżącego funkcjonowania hotelu. Warunki, jakie oferuje
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klientom Gwiazda Morza to siedmioprocentowy zysk netto rocznie przez okres 15
lat. Dużym atutem dla zainteresowanych
jest również doświadczony operator hotelu, który sprawdził się już przy zarządzaniu zespołem apartamentów. Gość hotelu
nie odczuwa struktury własności w żaden sposób – jemu zależy na obsłudze na
najwyższym poziomie i zaspokojeniu jego
potrzeb, co w przypadku Gwiazdy Morza
nie powinno nastręczyć większych trudności. – Sukces sprzedaży apartamentów
klientom z całego kraju pokazał bardzo
duży potencjał tego miejsca. Spółka przez
ostatnie dwa lata przygotowywała swoją
ofertę przed uruchomieniem sprzedaży. Poza pracami projektowymi okres
ten wykorzystaliśmy na przygotowanie
planów operacyjnych obiektu, które oparliśmy na preferencjach gości istniejących
już obiektów naszego resortu – mówi
Agnieszka Łuczak, dyrektor sprzedaży
i marketingu hotelu. – Zależało nam na
rozpoznaniu obszarów, które pozwolą
wpasować ofertę hotelu w potrzeby rynku.
Wyniki analiz jasno wskazały nam, że
we Władysławowie brakuje hotelu dla
wymagających klientów, oczekujących
doskonałej lokalizacji i oferty, która pozwoli im realizować pasje.
W ofercie sprzedaży znajduje się ponad
100 pokoi o zróżnicowanej wielkości, które
będzie łączyć jedna cecha. Ich wyposażenie ma spełniać oczekiwania najbardziej wyrafinowanych klientów. Łukasz
Koziana, projektant, mówi: – Przestrzeń
kolejnych wnętrz płynnie się ze sobą łączy,
zarówno funkcjonalnie jak i stylistycznie,
co w połączeniu z dużą różnorodnością
mebli i innych elementów wyposażenia daje poczucie swobody i komfortu.
Chcieliśmy, by przyroda i jej interpretacja
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we wnętrzach stanowiły spójną całość,
przenosząc jednocześnie nieformalny,
swobodny charakter nadmorskiej okolicy
do środka tego wyjątkowego obiektu.
Spore zainteresowanie budzi przygotowywana oferta sprzedaży apartamentów na najwyższych kondygnacjach
hotelu z obszernymi tarasami i pięknym
widokiem na morze. Będą oferowane
w formie Exclusive Serviced Apartments – osobnej strefy hotelu, dostępnej
tylko dla ich właścicieli, którzy z wszelkich usług hotelu wraz z konsjerżem
będą mogli korzystać 24 godziny na
dobę i 365 dni w roku.
Dla inwestorów, poza sprawdzonym
partnerem biznesowym, ważny jest
również plan operacyjny hotelu, który
będzie podstawą do założeń o potencjalnym sukcesie komercyjnym hotelu.
Plany spółki wskazują, że Gwiazda
Morza odpowie na zupełnie naturalne
zapotrzebowanie rynku. Władysławowo
od lat jest bowiem kurortem nr 1 pod
względem frekwencji turystów. Przyczy-
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nia się do tego przede wszystkim idealna
lokalizacja – miasto stanowi naturalną
bramę polskiego wybrzeża zarówno od
strony lądu, jak i morza, skąd blisko jest
do największych atrakcji Pomorza: malowniczych plaż, nadmorskich tras rowerowych, przystani żeglarskich i szkółek
windsurfingu. Hotel stawia na ludzi
aktywnych, dla których przygotowany
zostanie komfortowy basen i centrum
spa, centralnie położona i przeszklona
ścianka wspinaczkowa, która pozwoli
obserwować pasjonatów tego sportu na
korytarzach wszystkich kondygnacji
obiektu, a przede wszystkim starannie
przemyślany program funkcjonalny.
Dzięki ofercie dedykowanej pasjonatom
sportu i okolicznej infrastrukturze rekreacyjnej będzie to więc miejsce, które
przyciągnie klientów również poza okresem wakacyjnym. Latem ofertę hotelu
uzupełni strefa aktywności w parku i na
plaży, w której swoją siedzibę będą miały
szkółki wind- i kitesurfingu. Znajdzie się
tam również strefa chill-out i spa.
Hotel ma więc wszystkie atuty, żeby
liczyć na sukces biznesowy: piękny
projekt, doświadczonych inwestorów
i dobry plan operacyjny oparty na
analizie rynku. Smaczku dodaje jeszcze
fakt, że położony będzie 120 metrów
od otwartego morza. Ostatnie dwa lata
pokazały również, że Polacy zmieniają swoje wakacyjne przyzwyczajenia.
Sytuacja międzynarodowa powoduje, że
takie tradycyjne destynacje wakacyjne
jak Egipt czy Grecja powoli zamieniane
są na kurorty nad polskim Bałtykiem. Od
trzech lat wzrost zainteresowania wakacjami w Polsce oscyluje na poziomie 1520 procent. Jeżeli Władysławowo pójdzie
za ciosem i postawi na dalszy rozwój
Hallerowa jako swojej strefy prestiżu, to
w krótkim okresie ma szansę zagospodarować ten wzrost na swoim terenie.
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Władysławowo bets
on prestige
A long awaited change in the
political approach of the leaders of
Władysławowo is finally taking place. In
the seaside neighbourhood – Hallerowo
– impressive investments are being
prepared, which are to turn this area
into a prestigious sphere of the city.
The potential of Polish seaside has been
recognized for years, but it was not accompanied by a consistent development of infrastructure. Fortunately, during the last few
years, the city’s politicians have made a turn
in the right direction. The city, in cooperation with a private investor, led to remodelling of parking spaces, plans of remodelling
and expanding of the marina, remodelling
and changing the surface of the road running alongside the beach and the realisation
of a long awaited project – the construction
of the “grey dune”, a promenade running
down the seashore. Private investors have
immediately taken up the glove and are
already starting to invest on a world-wide
scale. One of such investments is a hotel
designed by the architectural studio Iliard
from Cracow, which specializes in tourist
industry. They are the ones who designed
Radisson Blu in Cracow or Hotel Bristol in
Rzeszów. Thanks to this project, there will
be a four star hotel in Władysławowo that
will live up to the standards of top resorts
in world-renowned travel destinations. It
seems that the city has a chance for investments that will greatly change its character.
The currently developed Sea Star Resort
Sport&Spa will be a part of a modern
project, which, apart from the hotel, includes
two already working apartment buildings.
The investment vision has been developed
by three experienced real estate market
specialists: Krzysztof Sobolewski, Zygmunt
Skoczke and Ryszard Korczak, who already
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have successful invested in numerous
localizations, mostly in seaside resorts. Their
partnership has already opened sales of
hotel apartments through the condominium
system, which for many years has been successful around the world, but is still relatively
new in Poland. In said system individual
investors buy an apartment and have the
possibility of benefiting from the functioning
hotel’s income. Sea Star offers them a yearly
seven percent net income for 15 years.
A large trump for those interested is a highly
experienced hotel operator, who has already
proven his abilities in managing apartment
complexes. The hotel guest does not feel the
ownership structure in any way – he values
highest quality service that meets his needs,
and this will cause no issues for the Sea Star.
“The success of apartment sales to investors
across the whole country has shown a great
potential of this place. The partnership has
been preparing its offer for two years before
the start of sales. Apart from project works
we used this time to prepare operation plans
for the object, based on preferences of our
guests who have already stayed in other objects belonging to our resort”, says Agnieszka
Łuczak, hotel’s sales and marketing director.
“We wanted to understand areas that will
allow us to adapt the hotel’s offer in accordance with the market’s needs. Results of our
analysis have bluntly showed that there is
a lack of hotels in Władysławowo, which
would satisfy demanding clients who expect
supreme localization and an offer that would
allow them to fulfil their passions.”
In our sales offer we have over 100
different-sized rooms, connected by one
price. They are to be equipped to meet
the requirements of most demanding
clients. The designer, Łukasz Koziana,
says: “The space of interiors is connecting flowingly, both functionally and
stylistically, which, alongside a wide variety of furniture and other elements of
equipment, gives the feeling of freedom
and comfort. We wanted nature and its
interpretation to form a whole, bringing
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the informal, loose atmosphere of the
seaside areas inside.”
There is much interest surrounding
the still prepared offer on sales of the
top floor apartments, which have wide
terraces with a beautiful view of the sea.
They will be offered in the Exclusive
Serviced Apartments form – a separate
section of the hotel, available only to
apartment owners 24/7 and 365 days
a year, with a concierge always on post.
Apart from a trusted business partner, it
is also important for the investor to have
an operation plan of the hotel, which will
be the base for estimation of potential
commercial success of his investment. The
partnership’s plans show that Sea Star
will answer the very natural needs of the
market. This is due to the fact that for years
now Władysławowo is the no.1 resort when
it comes to the frequency of tourist visits.
This is partly due to great localization – the
city is a natural gate to the Polish seaside,
both from the sea as well as the land. It is
in close proximity to the biggest attractions of Pomerania (Pomorze): picturesque
beaches, seaside bicycle routes, marinas
and windsurfing schools. The hotel aims
to please active people, for whom there
will be a comfortable swimming pool
and spa centre, a centrally situated and
glazed climbing wall that will be visible
from the corridors on all levels of the hotel,
and, most importantly, precisely planned
functional programme. Thanks to an offer
dedicated to amateurs of sports and local
recreational infrastructure it will also be
a place that will attract clients off season.
During the summer the hotel’s offer will
be complemented by an activity space on
the beach and in the park, where there will
be windsurfing and kitesurfing schools.
This is also where a chill-out area and spa
section will be situated.
Therefore, the hotel has all perspectives
to bring a full business success: a beautiful
project, experienced investors and a good
operation plan based on market analysis.
An added bonus is the fact that it will be
situated only 120 m from open sea. The last
two years have also shown that Poles are
changing their holiday preferences. The
international situation causes traditional
summer destinations, such as Egypt or
Greece, to be substituted with resorts on
the Polish seaside. For the last three years
interest in holidays in Poland has increased
by around 15-20%. If Władysławowo keeps
up the momentum and bets on development
of Hallerowo as its sphere of prestige, then in
a short time it will have a chance to observe
this growth on its own premises.
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PRZEPIS
na udaną

podróż

WIĘCEJ W BIURACH PODRÓŻY ORAZ NA:
WWW.HANSEMERKUR.PL
E-MAIL: BOK@HANSEMERKUR.PL
TEL. +48 22 890 78 40
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Recipe for a successful
journey
We are sitting comfortably at the
airport or on a plane on our way to
longed-for, deserved holidays. Have
we done everything to guarantee
ourselves a safe holiday? Although we
cannot decide about the weather, we
can decide about the insurance type.
WHY AND WHEN DO I NEED MEDICAL
EXPENSES INSURANCE?

SIEDZIMY JUŻ WYGODNIE NA LOTNISKU ALBO W SAMOLOCIE, W DRODZE
NA UPRAGNIONE I ZASŁUŻONE WAKACJE. CZY ZROBILIŚMY WSZYSTKO,
ABY ZAGWARANTOWAĆ SOBIE BEZPIECZNY URLOP? O ILE NA IDEALNĄ
POGODĘ NIE MAMY WPŁYWU, TO NA RODZAJ UBEZPIECZENIE OWSZEM.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A

DLACZEGO I KIEDY POTRZEBUJĘ UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA?
Ubezpieczenie kosztów leczenia jest
najważniejszym rodzajem ubezpieczenia.
Choroba może przytrafić się również za
granicą, gdzie koszty leczenia czy samego
transportu do Polski mogą zdecydowanie
przekroczyć nasze własne możliwości
finansowe. Zatem kwestia ubezpieczenia
podróży wydaje się czymś oczywistym.
Sprawdźmy zatem, czy sumy ubezpieczeniowe (głównie KL) w pakiecie organizatora są wystarczająco wysokie w kraju, do
którego wyjeżdżamy. Być może istnieje
konieczność doubezpieczenia, tak aby
zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa
w trakcie podróży.

DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy planują swoją podróż długoterminowo oraz oczekują pełnej ochrony w trakcie realizacji wyjazdu.
Już w trakcie planowania swojej podróży
powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu.
Jeszcze przed wyjazdem może zdarzyć
się nieprzewidziana sytuacja, która uniemożliwi wyjazd, a z tytułu odwołania
podróży powstaną spore koszty.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Już przy rezerwacji wycieczki warto
zagwarantować sobie ochronę ubezpieczeniową, tak aby mogła ona zadziałać
tuż po naszym wyjściu z biura. Takim
produktem jest ubezpieczenie odwołania lub/i odwołania i przerwania podróży, które chroni nas już od momentu
zakupu polisy i opłacenia pełnej składki
na okoliczność nieprzewidzianych
zdarzeń losowych. Wśród przyczyn rezygnacji wymienić można nagłe zachorowanie poświadczone zaświadczeniem
lekarskim o przeciwwskazaniach do
podróży, bez wymaganej hospitalizacji.
Akceptowane są także inne zdarzenia
losowe, które mogą się pojawić w czasie
pomiędzy wykupieniem a realizacją
wyjazdu. Do osób ryzyka wliczają się
również członkowie rodziny lub ich
opiekunowie nieuczestniczący w wyjeździe, w tym teściowie, wnuki, konkubenci czy rodzeństwo i inni. Dodatkowym atutem jest możliwość anulacji
polisy przed rozpoczęciem wyjazdu,
w przypadku odwołania podróży przez
organizatora oraz jeżeli Klient zmieni
cel podróży i dla nowej zostanie zawarte
nowe ubezpieczenie.
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Medical expenses insurance is the most
important type of insurance. Illness may
befall also abroad where the costs of treatment or transport to Poland might greatly
overcome our own financial possibilities.
So the case of travel insurance seems to be
something obvious. Let’s check whether the
sum insured (mostly medical expenses) in
the organizer’s package are high enough in
the country we are going to. Maybe there is
a need for supplemental insurance in order
to provide yourself with travel safety.

FOR WHOM?
For everyone who plan their travel long-term
and they expect full protection when realizing a trip. We should think about insurance
while planning our travel. An unexpected
situation which will cause us not to go may
happen before we leave, and cancelling the
journey may bring large costs.
It is good to provide yourself with the
insurance cover when booking a trip, so
it could come into force when we leave the
agency. Cancellation cover or cancellation
and/or interruption cover are the products
which protect us from the moment of
purchasing the insurance and paying
a premium in case of fortuitous events.
As the purpose of a cancellation you can
state, for example, a sudden illness certified with a medical certificate on travel
contraindications without hospitalization
required. Other fortuitous events which
may occur between buying the insurance
and realizing the travel are also accepted.
A risk group consists also of family members or their guardians who do not take
part in a trip, including in-laws, grandchildren, unmarried partners or siblings
and others. The next advantage is a possibility to cancel the insurance before the
trip if the organizer cancels it and if the
Customer changes the destination and
a new insurance will be arranged for it.

RECENZJE

REVIEWS

ZWIEDZANIE

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

człowieka

TEKST

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".
FOT. DOROTA CZOCH

badacz zabiera nas w fascynującą podróż, w której zwiedzamy
nie tyle miasta i kraje, ale rozciągniętego w czasie Człowieka:
od tego, który onegdaj jako pierwszy wypowiedział logiczne
zdanie aż do samego siebie.
IN ENGLISH

The First Word
by Martin Kuckenburg,
PUBLISHED BY PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, WARSAW 2016

Martin Kuckenburg

„Pierwsze słowo”
WYD. PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, WARSZAWA 2016

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było
Słowo.” – tak zaczyna swoją ewangelię Święty Jan, jednoznacznie dając do zrozumienia, że słowo stało u zarania
wszechrzeczy. I to jako Bóg, czyli wielki kreator. Współgra to
idealnie z początkiem Księgi Rodzaju, gdzie Bóg w sześć dni
stwarza świat. Jak go stwarza? Kielnią, młotkiem, heblem?
Nie. Słowem. „Bóg rzekł: „Niech stanie się światłość”. I stała się
światłość”. I dalej było to samo – Słowo stwarzało sklepienie
niebieskie, gwiazdy, wody, lądy, rośliny, zwierzęta, aż wreszcie
Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na nas obraz, podobnego nam”.
Martin Kuckenburg, niemiecki archeolog i historyk kultury,
próbuje opisać podobny proces z jedną małą różnicą: to człowiek, wypowiadając słowa, stwarza siebie sam. Kiedy do tego
doszło, że homo sapiens zaczął mówić? Czy poprzedzający go
hominidzi potrafili porozumiewać się czymś w rodzaju prymitywnej pramowy? Czy istnieje gen mowy? Czy człowiek ma
instynkt mowy? To wszystko w pierwszej części książki.
Równie ciekawa jest część druga dotycząca powstania pisma – sposobu komunikacji jak na ludzkość bardzo
świeżego, bo istniejącego od około 5 tys. lat. Jak wpłynęło na
rozwój cywilizacji? A może to rozwój cywilizacji wymusił
powstanie pisma, bo w rozrastających się społecznościach
nie wystarczyła komunikacja ustna? Gdzie powstało pismo?
Czy egipskie hieroglify to najstarsze pismo świata? Niemiecki
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“In the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God” – st. John begins his Gospel implying
that the Word was at the dawn of the universe. As God, the
great creator. It is perfectly in line with the beginning of the
Genesis, where God creates the world within six days. How
does he create it? With a trowel, a hammer, a plane? No. With
the Word. “God said, Let there be light: and there was light.”
And it went on – the Word created the firmament, the stars, the
waters, the dry lands, the plants, the animals, and eventually,
God said: “Let us make man in our image, after our likeness.”
Martin Kuckenburg, a German archeologist and cultural
historian, attempts to describe a similar process with one
slight difference: it is the man who, by saying words, creates
himself. When did homo sapiens start to talk? Could his predecessors, hominids, communicate by using a kind of primitive pre-speech? Does a speech gene exist? Does the man have
a speech instinct? All that in the first part of the book.
The second part concerning the development of writing
is interesting as well – this form of communication is quite
recent as it has existed for about 5 thousand years. How has it
affected the development of civilisation? Perhaps the development of civilisation has influenced the development of writing
because in advancing societies the oral communication was
not enough? Where was writing developed? Are Egyptian hieroglyphs the oldest type of writing in the world? The German
explorer takes us on a fascinating journey, on which we explore, rather than cities and countires, the man over time: from
the one who first said a logical sentence to ourselves.

GUST

TASTE

Finntroll
NA CRF

JEŚLI NIGDY NIE MIELIŚCIE DO CZYNIENIA Z FIŃSKIMI TROLLAMI, TO POZNAJCIE FINNTROLL – FIŃSKIE
TROLLE, KTÓRE NA DODATEK SĄ ŚWIATOWYMI GWIAZDAMI MUZYKI METALOWEJ. SWÓJ JEDYNY
POLSKI KONCERT W TYM ROKU FINNTROLL ZAGRAJĄ PODCZAS CIESZANÓW ROCK FESTIWALU. Z TEJ
OKAZJI ZAMIENILIŚMY KILKA SŁÓW Z MATHIASEM „VRETHEM” LILLMÅNSEM, LIDEREM FORMACJI.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

WIDZIAŁEM FINNTROLL NA ŻYWO, WIĘC
WIEM, JAK DOBRE KONCERTY GRACIE.
ALE WIELU NIE MIAŁO TEJ OKAZJI. CZY
SŁUCHACZE, KTÓRZY NA CO DZIEŃ NIE
INTERESUJĄ SIĘ MUZYKĄ METALOWĄ
SĄ W STANIE DOBRZE SIĘ BAWIĆ NA
KONCERCIE FINNTROLL?

WIELE RAZY POWTARZALIŚCIE, ŻE NIE JESTEŚCIE ZESPOŁEM FOLK-METALOWYM. WIĘC
JAKIM? JAK OPISALIBYŚCIE SWOJĄ MUZYKĘ
KOMUŚ, KTO NIE INTERESUJE SIĘ METALEM?

Finntroll rzecz jasna zawsze był metalowym zespołem, ale też zawsze staraliśmy
się dawać świetne koncerty. Jeśli więc nie

Zawsze opisywałem ten zespół jako
metalowy, ale nie bojący się korzystać
z wpływów z innych gatunków, choćby

słuchasz metalu na co dzień, ale lubisz
się dobrze bawić, daj nam szansę.
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muzyki folkowej, filmowych ścieżek
dźwiękowych, surf rocka czy grindcora. Nie definiuje nas te 5% folk metalu,
które mamy!

SKANDYNAWIA SŁYNIE Z POTĘŻNEJ,
ŻYWOTNEJ I KREATYWNEJ SCENY
METALOWEJ, ALE NIE TYLKO –
SKANDYNAWOWIE DOSKONALE RADZĄ
SOBIE W ZASADZIE W KAŻDEJ STYLISTYCE

GUST

MUZYCZNEJ, OD ELEKTRONIKI PO KLASYKĘ.
SKĄD SIĘ TO BIERZE?
Pewnie coś jest w wodzie, którą pijemy!
Tak serio, to wydaje mi się, że jest
w naszym brzmieniu jakaś melancholia,
która wydaje się być egzotyczna i przemawia do wielkich rzesz ludzi.

SWOJĄ DROGĄ MAM WRAŻENIE, ŻE
NIEZBYT CZĘSTO ZAGLĄDACIE DO POLSKI,
A PRZECIEŻ NIE MACIE JAKOŚ BARDZO
DALEKO. Z CZEGO TO WYNIKA?
Przyjeżdżalibyśmy częściej gdyby ludzie częściej nas zapraszali na koncerty
do Polski. To naprawdę tak proste.

KONCERT PODCZAS CIESZANÓW ROCK
FESTIWALU BĘDZIE CHYBA DRUGIM
KONCERTEM FESTIWALOWYM, JAKI
ZAGRACIE W POLSCE. PIERWSZY BYŁ
W 2013 ROKU PODCZAS METALFESTU
W JAWORZNIE. TAKIE KONCERTY
W WASZYM WYKONANIU WYMAGAJĄ
INNYCH PRZYGOTOWAŃ NIŻ KLUBOWE?
Koncert to koncert, niezależnie od tego,
czy to duży festiwal, czy mały klub. Do
obu przygotowujemy się równie mocno!

CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ PO
WYSTĘPIE W CIESZANOWIE?
Zawsze staramy się zagrać zróżnicowany
zestaw, w którym znajdują się zarówno
stare, jak i nowe numery, szybkie i wolne.

JESTEŚCIE FINNTROLL, CZYLI FIŃSKIMI
TROLLAMI, A ŚPIEWACIE PO SZWEDZKU,
BO PONOĆ TEN JĘZYK WYDAŁ SIĘ WAM
BARDZIEJ „TROLLOWATY”. PRÓBOWALIŚCIE
JĘZYKA POLSKIEGO?
(śmiech) Próbowałem trochę mówić po
polsku, ale byłem w tym strasznie kiepski.
To cholernie trudny język! Zostawiam
śpiewanie po polsku wam, chłopaki.

MACIE ODDANYCH FANÓW W ZASADZIE
NA CAŁYM ŚWIECIE. ROBIĄ BARDZO
DZIWNE RZECZY. JEDEN Z NICH JAKIŚ
CZAS TEMU ZAŁOŻYŁ NAWET BLOGA
POŚWIĘCONEGO PACHOM I SUTKOM
VRETHA. DA SIĘ TO PRZEBIĆ? KTOŚ ZROBIŁ
COŚ DZIWNIEJSZEGO?
To był prawdopodobnie jeden z najdziwniejszych momentów w moim życiu.
Ludzie mają chyba za dużo wolnego
czasu w swoich rękach. Na świecie jest
mnóstwo przeróżnej i dziwnej twórczości fanów Finntroll.

JAKA BYŁA NAJMOCNIEJSZA IMPREZA, W JAKIEJ DANE WAM BYŁO UCZESTNICZYĆ?
Prawdopodobnie cały 2013 rok, to była
naprawdę ciężka impreza! (śmiech)

TASTE

FINNTROLL REPREZENTUJE ZDECYDOWANIE WESELSZĄ I BARDZIEJ ROZRYWKOWĄ
STRONĘ MUZYKI METALOWEJ, CHOĆ
NIE MOŻNA WASZEJ MUZYCE ODMÓWIĆ
BRUTALNOŚCI. WYMYKACIE SIĘ DZIĘKI
TEMU STEREOTYPOM DOTYCZĄCYM
TEGO TYPU MUZYKI, A TE SĄ W POLSCE
WCIĄŻ ŻYWE. MAM WRAŻENIE, ŻE WASZA
MUZYKA I WASZ ZESPÓŁ ISTNIEJE PO TO,
ŻEBY DOSTARCZAĆ LUDZIOM ROZRYWKI,
A NIE DLA WYDUMANYCH WYŻSZYCH IDEI,
JAK PRZEKAZYWANIE JAKICHŚ POGLĄDÓW
DOTYCZĄCYCH ŚWIATA. JAKI JEST WASZ
POGLĄD NA TEN TEMAT?
Masz absolutną rację. Mamy takie
trochę punkowe nastawienie do muzyki
i ogólnie do świata, ze zdrową dozą
sarkazmu i umiejętnością śmiania się
z nas samych.

WASZA OSTATNIA PŁYTA „BLODSVEPT”
– SWOJĄ DROGĄ: UWIELBIAM JĄ –
UKAZAŁA SIĘ TRZY LATA TEMU. NIE
CZAS PRZYPADKIEM JUŻ NA KOLEJNE
NAGRANIA?
Na drodze do nowej muzyki napotkaliśmy pewne przeszkody, ale w końcu
zaczęliśmy pisać nowe rzeczy. Brzmią
bardzo obiecująco!
Finntroll będzie jedną z gwiazd
tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu, który odbędzie się 18-21 sierpnia
w podkarpackim Cieszanowie. Poza
Finami na scenie pojawią się inne
gwiazdy muzyki rockowej: Sweet Noise,
Kazik&Kwartet ProForma, Kult, Eluveitie,
Vader, KNŻ, Strachy Na Lachy, Tymon
and the Transistors, Farben Lehre,
Dubioza Kolektiv, El Dupa, Luxtorpeda,
Arka Noego, Ketha, Nocny Kochanek, The
Snuff, Włochaty, 1125, Zacier, Telewizor,
The Trepp, Still Life, Lej Mi Pół, Mel Tripson. Skład uzupełnia formacja Marky
Ramone's Blitzkrieg, założona przez
Markyego Ramone, ostatniego żyjącego
muzyka kultowych Ramones. To specjalny projekt, w ramach którego Marky,
z zaprzyjaźnionymi muzykami, wykonuje najważniejsze utwory z dyskografii
Ramonesów. Marky Ramone's Blitzkrieg
zagra w Cieszanowie specjalny koncert
z okazji 40-lecia kariery punkowej Marky’ego Ramone. Koncert CRF 2016 będzie
jedynym polskim koncertem tej grupy
w 2016 roku. Występy Marky Ramone’s
Blitzkrieg są prawdziwym świętem dla
fanów Ramones – w programie koncertu znajdą się największe hity zespołu
Ramones takie jak m.in. „Blitzkrieg Bop”,
„Sheena is A Punk Rocker”, „Rockaway
Beach”, „Pet Sematary” i wiele innych.
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Podczas festiwalu odbędzie się także
Ogólnopolski i Podkarpacki Przegląd,
podczas którego zagrają
Marry A.Unicorn, Warbell, Oil Stains,
Spring Rolls, Lunapar, Black Radio, Killing Silence, Pies Mazowiecki, Merfolk,
Body Mind Relation, Secesja, All We Left
Behind, Reggaegang System, Dewastacja,
Moshmachine.
Ceny karnetów do końca czerwca
wynoszą 135 zł, zaś biletów jednodniowych – 60 zł. W lipcu trzeba będzie
za nie zapłacić odpowiednio 135 i 70 zł.
Karnet na pole namiotowe kosztuje 40 zł/
os. Wszystkie bilety można zakupić za
pośrednictwem sieci Eventim.
IN ENGLISH

Finntroll at the CRF
If you have never had to do with
Finnish trolls, meet Finntroll: Finnish
trolls who are heavy metal stars.
They are going to give their exclusive
concert in Poland this year at the
Cieszanów Rock Festival. We took
the opportunity to chat with Mathias
“Vreth” Lillmåns, the band’s leader.
I HAVE SEEN FINNTROLL LIVE, SO I KNOW
HOW GOOD CONCERTS YOU GIVE. BUT
MANY DID NOT HAVE THAT CHANCE. CAN
LISTENERS WHO ARE NOT INTERESTED IN
METAL MUSIC ON AN EVERYDAY BASIS ENJOY THEMSELVES AT FINNTROLL CONCERTS?
Of course Finntroll has always been
a metal band, but we have been very
strict about giving great live shows as
well. So if you are not into metal, but
you like being entertained, then give
us a chance.

YOU HAVE OFTEN REPEATED THAT YOU
ARE NOT A FOLK-METAL BAND. SO WHAT
KIND OF BAND ARE YOU? HOW WOULD
YOU DESCRIBE YOUR MUSIC TO SOMEONE
WHO IS NOT INTERESTED IN METAL?
I have always described the band as
a metal that is not afraid to use influences from other genres as well, be it folk
music, film soundtracks, surf rock or
grind core. The 5% folk metal we have
does not define us!

SCANDINAVIA IS FAMOUS FOR
POWERFUL, LIVELY AND CREATIVE HEAVY
METAL MUSIC SCENE BUT NOT ONLY:

GUST

TASTE

WORLD. WHAT DO YOU THINK ABOUT IT?
You are definitely right about that. We
have a more punk attitude towards
music and the world in general, with
a healthy dose of sarcasm and the ability
to laugh at ourselves.

YOUR RECENT ALBUM, BLODSVEPT – BY
THE WAY, I LOVE IT – WAS RELEASED THREE
YEARS AGO. ISN’T IT HIGH TIME FOR NEXT
RECORDINGS?
We have had some obstacles on the
road to new music, but finally we have
started writing some new stuff. Sounds
pretty promising!

SCANDINAVIANS DO VERY WELL IN ALL
TYPES OF MUSIC, FROM ELECTRONICS TO
CLASSICS. WHERE DOES IT COME FROM?
There's probably something in the
water we drink! No, but I guess there is
some kind of melancholy in the sound
we have that seems exotic and appeals
to a great deal of people.

ANYWAY, I HAVE THE IMPRESSION THAT
YOU DO NOT VISIT POLAND PARTICULARLY
OFTEN, WHEN IN FACT IT IS NOT THAT FAR
AFTER ALL. WHY’S THAT?
We would go so more often if people
would book us more often to Poland. It is
as simple as that.

THE CONCERT AT CIESZANÓW ROCK
FESTIVAL WILL PROBABLY BE THE SECOND
FESTIVAL CONCERT YOU WILL GIVE IN
POLAND. YOU PLAYED THE FIRST ONE IN
2013 DURING METALFEST IN JAWORZNO.
DO SUCH CONCERTS DEMAND
A DIFFERENT TYPE OF PREPARATIONS
THAN CLUB CONCERTS?
A concert is always a concert, no matter
if it is a big festival or a small club. We
prepare for both equally much!

WHAT CAN WE EXPECT FROM YOUR
PERFORMANCE IN CIESZANÓW?
We always try to play quite a varied set
with both old and new, fast and slow.

YOU ARE FINNISH TROLLS, BUT YOU SING
IN SWEDISH BECAUSE YOU REPORTEDLY

THOUGHT IT SEEMED MORE “TROLL-LIKE”.
HAVE YOU TRIED POLISH?
(Laughs) I've tried to speak some Polish,
but I really sucked at it. It's a goddamn
difficult language! So I'll leave singing in
Polish to you, guys.

YOU HAVE DEDICATED FANS ALL OVER
THE WORLD. THEY DO VERY STRANGE
THINGS. ONE OF THEM SOME TIME AGO
STARTED A BLOG DEVOTED TO VRETH’S
ARMPITS AND NIPPLES. CAN ONE BEAT
THAT? HAS ANYONE DONE ANYTHING
STRANGER?
That was probably one of the strangest
moments in my life. People have too
much time on their hands, I think. There
are all kinds of crazy weird Finntroll fan
art out there!

WHAT WAS THE HEAVIEST PARTY YOU
HAVE ATTENDED?
Probably the whole year of 2013, that was
a heavy party! (Laughs)

FINNTROLL REPRESENTS A DEFINITELY
LIGHTER AND MORE CHEERFUL SIDE OF
METAL MUSIC, EVEN THOUGH THERE IS NO
DENYING THAT IT IS BRUTAL, TOO. AS A RESULT, YOU ESCAPE STEREOTYPES ABOUT
THIS TYPE OF MUSIC, WHICH ARE STILL
VERY COMMON IN POLAND. I HAVE THE
IMPRESSION THAT YOUR MUSIC AND YOUR
BAND EXISTS TO ENTERTAIN PEOPLE, NOT
FOR SOME INVENTED LOFTY IDEAS LIKE
SPREADING SOME OPINIONS ABOUT THE
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Fintroll is one of the stars of this
year’s Cieszanów Rock Festival which
takes place between 18 and 21 August
in Cieszanów. Besides the Finns, other
rockstars will appear on the stage:
Sweet Noise, Kazik&Kwartet ProForma,
Kult, Eluveitie, Vader, KNŻ, Strachy Na
Lachy, Tymon and the Transistors, Farben Lehre, Dubioza Kolektiv, El Dupa,
Luxtorpeda, Arka Noego, Ketha, Nocny
Kochanek, The Snuff, Włochaty, 1125,
Zacier, Telewizor, The Trepp, Still Life,
Lej Mi Pół, Mel Tripson. This squad is
replenished with Blitzkrieg, the band of
Marky Ramone, the last living member of cult The Ramones. It is a special
project in which Marky, along with his
friends, plays the most important songs
of the Ramones. At the Cieszanów Rock
Festival Marky Ramone’s Blitzkrieg
is going to give a special concert for
the 40 th anniversary of Marky Ramone’s punk career. It is also going to
be their only performance in Poland
in 2016. Marky Ramone’s Blitzkrieg
performances are a real celebration
for The Ramones’ fans: in the concert’s
programme there are such Ramones’
hits as: “Blitzkrieg Bop”, “Sheena is
a Punk Rocker”, “Rockaway Beach”, “Pet
Sematary” and many more.
Also The National Contest and The
Subcarpathian Contest will take place
at the festival. Among the performers
are: Marry A.Unicorn, Warbell, Oil
Stains, Spring Rolls, Lunapar, Black
Radio, Killing Silence, Pies Mazowiecki,
Merfolk, Body Mind Relation, Secesja,
All We Left Behind, Reggaegang System,
Dewastacja, Moshmachine.
Until the end of June the price of a carnet is 135 PLN and the price of a ticket for
one day is 60 PLN. In July you will have to
pay respectively 135 and 70 PLN. A carnet
for the campsite is 40 PLN per person. All
tickets can be bought via Eventim.

GUST

TASTE

WOLNOŚĆ

ma jedno imię

CZYM JEST WOLNOŚĆ? KAŻDY MA JEJ WŁASNĄ DEFINICJĘ. JEDNAK NIEZALEŻNIE
OD TEGO, CZY MÓWIMY O SKOKU ZE SPADOCHRONEM, CZY WSPINACZCE
NA MONT BLANC, KAŻDY MUSI JEJ W ŻYCIU ZASMAKOWAĆ. PORSCHE
PRZYGOTOWAŁO SWOJĄ DEFINICJĘ. BO JAZDA BEZ DACHU TO COŚ ZNACZNIE
WIĘCEJ. TO DOŚWIADCZENIE, KTÓREGO SIĘ NIE ZAPOMINA.
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ
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GUST

TASTE

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca nie ma – jest
turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą
samochodu jeszcze zanim wsiadła na
rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma
cztery koła, a każdy z samochodów darzy
wielkim uczuciem. Autorka bloga „Panie
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
FOT. MAT. PRASOWE

J

eszcze do niedawna samochód
z odkrytym dachem na polskich
drogach był widokiem równie
egzotycznym, co biały jednorożec. Tłumaczyło się to pogodą, która
w naszym kraju nie sprzyja tego rodzaju przejażdżkom. Na szczęście nie

udało się jej powstrzymać mentalnej
zmiany, jaka zaszła u nas ostatnimi
czasy. Dziś na widok samochodu ze
złożonym dachem już mało kto wyciąga telefon aby zrobić zdjęcie, chociaż
niektóre modele wciąż potrafią zaklinać rzeczywistość.
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Mówisz „jeździłam Porsche” i słyszysz
ciche westchnienie swoich słuchaczy.
Nie jest to jednak oznaka znudzenia,
a zazdrości. Jeżeli twój rozmówca jej nie
okazuje, to znak, że masz do czynienia
z robotem kuchennym albo Eskimosem. A czy może być coś lepszego od
przejażdżki Porsche? Tak, Porsche ze
złożonym dachem. Słowem wprowadzenia: nigdy, ale to przenigdy nie stawiajcie
słowa „kabriolet” w jednym zdaniu obok
„Porsche”. Testowany model 718 Boxster
to prawdziwy roadster ze skóry i blachy,
a to oznacza, że ma składany dach,
tylko dwa miejsca oraz napęd przenoszony na tylną oś. Jednym słowem,
jest to zabawka dla dużych chłopców,
chociaż i niejedna dziewczyna chętnie
się przyłączy. Widok tych ostatnich
za kierownicą nadal przykuwa uwagę przechodniów równie skutecznie,
co David Beckham na przejściu dla
pieszych. A jak taka przygoda wygląda
w szczegółach? Kiedy już zatopisz się
w czarnym wnętrzu, a sportowe fotele
z czułością obejmą twoje ciało, delikatnie kładziesz palec na jednym z przycisków i stajesz się częścią magicznego
pokazu. Dach usuwa się cicho i bezszelestnie. W momencie, kiedy promienie
słońca rozlewają się po twojej twarzy,
wiesz już, że chcesz doświadczać tego
każdego dnia, a nie tylko od święta. Siła
rażenia tej chwili jest wielka. Do tego
stopnia, że przypadkowa przejażdżka
już nigdy nie zaspokoi apetytu na jazdę
z wiatrem we włosach. Bo zechcesz, aby
na stałe zagościła w twoim codziennym
dniu niczym mycie zębów. I to jest ten

Zajmując miejsce za kierownicą nie
zastanawiasz się, gdzie chcesz dojechać,
bo jedyne, co cię interesuje, to aby droga
nie miała końca, a słońce nigdy nie
przestało świecić.

moment, kiedy udajesz się do salonu.
Reszta toczy się bardzo szybko. Podpis,
kilka dokumentów i twoje życie już
nigdy nie będzie takie, jak dotychczas.
Dlaczego wybór pada na Porsche? Bo
tylko ten silnik jest w stanie wydawać
odgłos, który masz ochotę puszczać
swojemu dziecku do snu. Bulgot, o wiele
lepiej słyszalny podczas jazdy ze złożonym dachem, hipnotyzuje. Po zajęciu
miejsca w każdym innym samochodzie
po prostu głuchniesz na pracę silnika.
Ten w Porsche uwodzi, ale nie będzie się
narzucał. Jeżeli zatem będziemy pedał
gazu traktować subtelnie, dźwięk układu wydechowego usunie się w cień, aby
do głosu doszedł tętniący życiem Sopot.
Praktyczność to punkt programu,
o którym po prostu się nie dyskutuje.
Wybierając ten samochód nie zabierzemy
ze sobą psa oraz dwójki dzieci. Ale też nie
każdy taki pakiet posiada. Z przodu, pod
maską, Porsche 718 Boxter skrywa bagażnik pojemny niczym koń trojański. Z tyłu
zaś czai się kolejny, równie pojemny, bo

brezentowy dach, który po złożeniu praktycznie nie zabiera miejsca. Co za ulga,
że wyjazd na urlop nie musi oznaczać
rozstania z tym samochodem. Dwie osoby
na weekendowy wypad zabiorą ze sobą
wszystko, co potrzebne i jeszcze więcej.
A że są dwa fotele? Nie myśl o tym. Kupujesz samochód dla swojej przyjemności.
Jeżeli zechcesz się nią podzielić z bliską
ci osobą, miejsce obok w zupełności wystarczy. Bo 718 Boxster został powołany do
życia tylko w jednym celu: jako definicja
wolności. Zajmując miejsce za kierownicą nie zastanawiasz się, gdzie chcesz
dojechać, bo jedyne, co cię interesuje, to
aby droga nie miała końca, a słońce nigdy
nie przestało świecić. Tocząc się leniwie
przez nadmorskie kurorty nie myślisz, co
będzie jutro, bo to nie ma najmniejszego
znaczenia. Delektujesz się chwilą, bo
to właśnie z nich składa się nasze życie.
George Bernard Shaw powiedział kiedyś,
że jedyny sposób, żeby uwolnić się od
pokusy, to jej ulec. Spróbuj. Salon Porsche
w Sopocie czeka właśnie na Ciebie.
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Freedom has
one name only
What is freedom? Everyone has
their own definition. Regardless if
we are talking about parachuting or
climbing Mont Blanc, everyone has
to try it once. Porsche has come
up with its own definition. Because
driving a car without a roof is
something more than may seem
on a first glance. It is a day that is
unforgettable.
Until recent a car with an open roof on
Polish roads was something as strange
as a white unicorn. It was explained
by weather, which tends to be unforeseeable in our country. Luckily, it was
incapable of stopping the mental change
happening in recent years. Nowadays,
upon seeing a car with an open roof,
few people take out their phone to snap
a photo, although some models still
practically escape reality.
You say “I drove a Porshe” and hear
a sigh coming from your listeners. Do
not be fooled, for this is not a sign of
boredom, but jealousy. If your listener is
not expressing this feeling, then you are
speaking with a coffee machine or an
Eskimo. But can there be anything better
than driving a Porsche? Yes, driving

GUST

a Porsche with an open roof! A word of
introduction: never ever put the words
“cabriole” and “Porsche” in the same
sentence. The tested model 718 Boxster
is a real roadster from leather and steel,
which means that it has a fold-up roof,
two seats and rear-wheel transmitted
drive. Long story short – it is a big boys’
toy, but more than one girl would love
to join in on the fun. Sight of the latter
behind the wheel still attract as many
stares of passers-by’s, as would David
Beckham crossing the road. Shall we focus on the details of such an adventure?
Once you melt into the black insides and
sport seats fondly hug your body, you
will lightly touch a single button and
become one with this magical experience. The roof opens softly and quietly.
As soon as sun rays kiss your face, you
know: you want to experience this
every day, not only once in a while. The
impression of this moment is everlasting.
Up to a point when an accidental ride
will never satisfy your hunger to feel
the wind in your hair. Because you will
realise, that you want this to be a part
of your everyday routine, something as
obvious as brushing your teeth. And this
is the moment when you head to a dealer.
The rest happens very quickly. A signature, a few sheets of paper and your life
will never be the same. Why the only
choice is Porsche? Only this engine can
make a sound which you will want to
play to your sleepy child. Its soft growl,
much better heard with the roof down,
is hypnotizing. After taking your place
in any other car you grow deaf from the
engines’ rumble. The one in Porsche is

TASTE

seducing but not imposing. Therefore, if
you treat the gas pedal subtly, the sigh of
exhaustion system will faint under the
sound of Sopot’s life.
Practicality is a part of the programme
that is not even up for discussion. Choosing this car you will not be able to take
your dog and two children with you, but
again, not everyone has such a set. In the
front, under its hood, Porsche 718 Boxter
holds a trunk as capacious as a Trojan
horse. And in the back there is another
one, almost as spacious, because the
canvas roof takes up close to no space
when folded. What a relief that going on
holiday does not mean you have to leave
this car behind. Two people setting off on
a getaway will be able to take with them
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everything they need and more. And
just two seats? This is not an issue. You
are buying this car for your pleasure. If
you want to share it with a loved one, the
seat next to yours allows you to do just
that. Because 718 Boxter came to life with
only one aim: to define freedom. Sitting
behind the wheel you do not think about
your destination, because your only wish
is for the road to never end and the sun to
never stop shining. Rolling down seaside
resorts you do not worry about tomorrow,
because it is irrelevant. You are enjoying the moment, since this is what life is
about. George Bernard Shaw once said
that the only way of freeing yourself from
temptation is giving into them. Porsche
Dealership in Sopot is waiting for you.
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WEHIKUŁ czasu
ECH, GDYBY TAK MOŻNA BYŁO ODWRÓCIĆ CZAS. ZNOWU BYĆ MŁODYM, ALE PAMIĘTAĆ
WSZYSTKO. MOŻNA BYŁOBY WTEDY NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW... UMÓWIĆ SIĘ Z TĄ, CO TRZEBA,
CV ZŁOŻYĆ SZYBCIEJ NIŻ STEFAN, DO WYBORÓW IŚĆ NA TYCH CO TRZEBA, KOCHAĆ I NIE
ZDRADZAĆ. ALBO GDYBY TAK MOŻNA BYŁO ODWRÓCIĆ TO, CO ZNISZCZYLIŚMY W ŻYCIU, CZY
TO PRZEZ NIEUWAGĘ, CZY TO Z BRAKU WIEDZY. GDYBY TAK MOŻNA BYŁO WSZYSTKO MIEĆ
OD NOWA. TAK JAK SAMSUNGA.
TEKST: GRZEGORZ K APLA

W GODZINĘ ZNÓW NOWY
Nie da się w życiu naprawić tego, co
minęło. Ale smartfon Samsunga, na
którym usiadła teściowa albo pies
porwał go i utopił w kanałku na Kępie
Potockiej można mieć od nowa. SPB
Services, która specjalizuje się właśnie
w przywracaniu życia smartfonom
i nie tylko, otworzyła w Polsce najbardziej nowoczesną ze swoich europejskich placówek. Naprawią telefon albo
komputer. Ten pierwszy w godzinę.
Takie mają standardy.
W tym czasie masz do wyboru:
możesz oddać się podróży w świat
wirtualnej rzeczywistości (całkowi-

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

cie bezpiecznie, bo kapsuła, w której
siedzisz, przetrzyma każdą z twoich
fantazji, nawet jeśli zechcesz przeżyć
apokalipsę, kontratak imperium albo
przejechać odcinek specjalny z Adamem Małyszem). Możesz też podziwiać
otoczenie. Samsung Premium Services Plaza, której operatorem jest SPB
Services, mieści się przecież w nowej
siedzibie Samsung Polska – właściwie,
można powiedzieć – w zamczysku, bo
Warsaw Spire, najwyższy warszawski
budynek i jeden z najwyższych wieżowców kontynentu to prawdziwa cyfrowa
twierdza. Najbardziej ekologiczny.
Najbardziej nowoczesny. No i, odpukać,
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może okazać się najbardziej potrzebny
tym, którzy, dajmy na to, usiądą albo
utopią swojego smartfona.

DLACZEGO TELEFONY SIĘ PSUJĄ? PRZY
TAKIM REŻIMIE TECHNOLOGICZNYM
TO PRAKTYCZNIE NIE POWINNO MIEĆ
MIEJSCA.
Mateusz Steciński, członek zarządu
SPB Services Polska: Awarie zasadniczo można podzielić na dwie grupy.
Na te mechaniczne, czyli na przykład
stłuczenia szybek ekranu czy uszkodzenia wejścia słuchawek albo ładowania,
i software’owe, spowodowane przez
niewyłączenie aplikacji czy też instalację
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nieautoryzowanych aplikacji niewiadomego pochodzenia. Jednak w naszej
codziennej pracy najczęściej mamy do
czynienia z uszkodzeniami mechanicznymi. Dlaczego? Bo zapominamy, że
smartfon z technicznego punktu widzenia jest komputerem, a traktujemy go jak
telefon. Więc zdarza się, że na przykład
na nim usiądziemy. Na pierwszy rzut oka
nie widać zmian, ale na głównej płycie
może coś się uszkodzić, pęknąć, itp. Sporo problemów sprawia to, że cały czas
wyciągamy i wkładamy słuchawki. Duża
część uszkodzeń to kwestia użytkowania.

NO TAK. ZUŻYCIE OPON W SAMOCHODZIE PRZYJMUJEMY JAKO RZECZ ZUPEŁNIE NORMALNĄ. NATOMIAST O TELEFONACH MYŚLIMY, ŻE SĄ WIECZNE. A JEŚLI
COŚ SIĘ ZEPSUJE...
M.S.: ...Wpadamy w panikę. To jest okno
na świat. Kiedyś był telewizor, dziś nie
jesteśmy się w stanie obejść bez maila albo
Facebooka. Rozumiemy to, dlatego chcemy
i potrafimy naprawić smartfon w 60 minut.

nieudanych zakupów albo złamanych
obcasów. Dlatego naprawiamy sprzęt.
W Polsce – właśnie Samsunga.

PRESTIŻOWY KLIENT, PRESTIŻOWA LOKALIZACJA, OD RAZU MYŚLELIŚCIE, ŻEBY
BYĆ TUTAJ W WARSAW SPIRE?
M.S.: Taki był plan Samsunga. To on wybrał lokalizację. Naszą rolą było wymyślenie konceptu i urządzenie tego miejsca –
Joanna Tatarczuk odpowiada za promocję
Samsung Premium Service Plaza.

Joanna Tatarczuk.: Na początku
myśleliśmy o około 280 m2 powierzchni, a skończyło się na… 500 m2. Prestiż
marki i sama lokalizacja zobowiązują.
Stworzyliśmy miejsce, które łączy nowoczesny serwis ze światem nowoczesnych technologii. Chcemy, żeby klienci
naprawdę pożytecznie spędzali czas,
kiedy naprawiane są ich urządzenia. Jestem w stanie sobie wyobrazić spotkania
różnego rodzaju ekspertów, blogerów,
dziennikarzy, którzy dyskutują o wykorzystaniu innowacyjnych technologii.
W formule przypominającej popularne
Drugie Śniadanie Mistrzów. Ze streamingiem wideo. Pomimo tego, że miejsce
ruszyło niedawno, za nami już pierwsze
szkolenia i konferencje. Punkt w Warsaw
Spire to też showroom. Można zobaczyć,
dotknąć i nauczyć się obsługi najnowszych i najbardziej zaawansowanych
technologicznie produktów Samsung.
Ważną kwestią poza serwisową jest
możliwość personalizacji smartfona albo
etui. Wystarczy przyjść z przygotowaną
grafiką albo zdjęciem, a my wygrawerujemy ją na urządzeniu. Miejsce jest również przyjazne osobom posługującym się
językiem migowym. Wykorzystujemy
konsultantów z aplikacji Migam.

SPB services, która specjalizuje się właśnie
w przywracaniu życia smartfonom i nie tylko,
otworzyła w polsce najbardziej nowoczesną
ze swoich europejskich placówek.

ALE JAK COŚ SIĘ ZEPSUJE
W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI, TO
TEŻ MOŻNA PRZYJŚĆ DO WAS, ŻEBYŚCIE
TO NAPRAWILI?
M.S.: Na razie jeszcze nie. To technologia
przyszłości. Na dzień dzisiejszy rynek
ten dopiero raczkuje.

ALE BĘDZIECIE NAD TYM PRACOWAĆ?
M.S.: Oczywiście. W przypadku VR
(ang. virtual reality), tak jak w przypadku każdej innej technologii, będą
pojawiać się błędy w oprogramowaniu
i awarie mechaniczne. I będziemy się
z nimi mierzyć. W końcu SPB zajmuje
się szeroko rozumianym bezpieczeństwem klienta. Tworzymy różne typy
ubezpieczeń. Możesz się ubezpieczyć od
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KONSULTANT TO ŻYWY CZŁOWIEK,
CZY…?

MOŻE WIĘC POWINNIŚCIE ZATRUDNIĆ
TERAPEUTĘ?

J.T.: Jak najbardziej. To jest projekt
Samsunga. Konsultant za pomocą wideo
tłumaczy na migowy. Co najważniejsze,
w czasie rzeczywistym. Zresztą całe
miejsce zaplanowaliśmy tak, żeby było
przyjazne osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

M.S.: Niewykluczone. Ale na razie pomagamy tak, że naprawa trwa godzinę.
A samo miejsce jest pomyślane w taki
sposób, żeby klient zapomniał, że jego
telefon właśnie przechodzi mniej lub
bardziej skomplikowany zabieg. Po
pierwszym miesiącu wiemy, że dla wielu 60 minut – ile trwa naprawa – to za
krótko na spróbowanie wszystkiego, co
oferuje showroom. I właśnie o taki efekt
nam chodziło.

WIDZIAŁEM, ŻE ROWERY SĄ U WAS
DO WYPOŻYCZENIA NA MIEJSCU. ZA
OKNEM. WIĘC JESTEŚCIE BARDZO
EKOLOGICZNI I WSZYSCY JESTEŚCIE
WEGETARIANAMI.
J.T.: Tak. Bez wątpienia. To, co tutaj robimy z serwisowego punktu widzenia, te
rozwiązania można zobaczyć w innych
placówkach. Dla nas kluczowy, poza
samym serwisem, jest standard obsługi
i zbudowanie relacji z klientem. Przez
to miejsce chcemy pokazywać i promować świat nowoczesnych technologii.
A serwis? W praktyce im mniej usterek,
tym lepiej.

IN ENGLISH

Time machine

ZAWIESILIŚCIE POPRZECZKĘ BARDZO
WYSOKO. NAPRAWA W GODZINĘ TO
POWAŻNE WYZWANIE.

If only you could turn back time. Be
young again but remember everything.
You could avoid making mistakes… Ask
that one girl out on a date, apply for
that job before Stephen, vote for those,
who you should have voted for, love
and not cheat. Or if we could turn over
what we have ruined in life; be it by accident or because of lack of knowledge.
If only you could have a new start. Like
you can have a new Samsung.

M.S.: Trochę jak Formuła 1. Ale dla
współczesnego człowieka rozstanie z telefonem jest trudne do wyobrażenia.

In life, you cannot fix what is already broken.
But you can save the phone on which your

NEW WITHIN AN HOUR
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mother-in-law has sat or your dog hijacked
and drowned in a stream on Kępa Potocka.
SPB Services, specializing in giving new life
to mobiles (and not just them) has opened its
newest, most modern European base right
here in Poland. They will fix your phone or
computer. The first one within an hour. These
are their standards. During this time you have
a choice: you can set off on an adventure in
virtual reality (perfectly safe, since the capsule
in which you are seating will uphold your
every fantasy; even if it is the apocalypse, imperial attack or a ride down the special section
with Adam Małysz), or you can admire your
surroundings. Samsung Premium Services
Plaza, operated by SPB Services is situated in
the new headquarters of Samsung Poland or
you can say: in a castle, since Warsaw Spire,
the tallest building in Warsaw and one of the
tallest skyscrapers on the continent is a real
technological fortress. Most ecologic. Most
modern. And, hopefully, it will be very useful
to those who happen to sit on their mobile or
manage to drown their smartphone.

WHY DO PHONES BREAK? WITH SUCH
TECHNOLOGICAL REGIME THIS SHOULD
NOT HAPPEN.
Mateusz Steciński, Member of the Board of
SPB Services Polska: Generally we can put
reasons for damage into two groups. One is
mechanical, such as breakage of monitor’s
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glass-shields or the headphones’ or charger’s
plug-in. The others are software issues, caused
by a working application or by installing an
unauthorized application from an unknown
source. But in our everyday work we usually
deal with mechanical damage. Why? Because
we forget that from a technical point of view
a smartphone is actually a computer and we
treat it as if it was a phone. And so it happens
that we accidently sit on it. At first glance you
might not be able to see anything, but you
could have caused damage to the main disk.
Many problems arise from constant plugging
in and unplugging of headphones. Many issues
are caused simply by usage.

MAKES SENSE. WE SEE CAR TIRE WEAR
AS SOMETHING ABSOLUTELY NORMAL,
WHEREAS WHEN IT COMES TO PHONES,
WE THINK THAT THEY ARE EVERLASTING. AND WHEN SOMETHING BREAKS…
M.S.: ...We panic. This is our window to the
world. This used to be television’s function,
but now we are unable to get by without e-mail or Facebook. We understand
this, which is why we can and want to fix
a smartphone in 60 minutes.

AND IF SOMETHING BREAKS IN THIS
VIRTUAL REALITY, WE CAN ALSO COME
TO YOU TO FIX IT?
M.S.: No, not yet. This is technology of the
future. But these days this market is still
undeveloped.

BUT YOU ARE WORKING ON IT?
M.S.: Of course. In the case of virtual reality,
like with any other form of technology, we
will get issues with software and mechanical problems. And we will have to face them.
After all, SPB is dealing with a wide range
of customer safety issues. We come up with
different types of insurances. You can have
insurance in case of unsuccessful shopping
trip or stiletto breakage. This is why we fix
equipment. In Poland – Samsung.

modern technologies. We want our clients
to profitably spend their time, while we are
fixing their devices. I can imagine meetings
with many different experts, bloggers, journalists, who are discussing innovative technology uses. In a form similar to the popular
Drugie Śniadanie Mistrzów (TN: a Polish TV
show, in which famous people discuss cultural events). With video streaming. Even
though we have just opened, we already
held first trainings and conferences. Our
space in Warsaw Spire is also a showroom.
You can see, touch and learn how to use
Samsung’s newest and most technologically
advanced products. Apart from servicing,
a very important matter is the possibility
of personalization of your smartphone or
etui. You can simply bring in your chosen
graphic or photograph and we will generate
it onto your device. We can also accommodate people communicating through sign
language with the help of the consultants
from Migam application.

THESE CONSULTANTS ARE REAL PEOPLE OR…?
J.T.: Of course. This is Samsung’s project.
A consultant is translating to sign language
with the help of video recording. Most
importantly, this is done in real time. Generally the whole place is planned in a way
that it can accommodate people with all
different sorts of disabilities.

I HAVE SEEN THAT THERE ARE BIKES
FOR RENT RIGHT HERE, OUTSIDE YOUR
WINDOWS. SO YOU ARE VERY ECOLOGICAL AND YOU ARE ALL VEGETARIANS.
J.T.: Yes, without a doubt. What we do here
from the point of servicing is what you can
also see in different places. But the main
thing for us, apart from the service, is the
level of customer assistance and building
relationships with our clients. Through this
place we want to show and promote the
world of modern technology. And servicing?
The truth is that the less issues the better.

YOU HAVE SET THE BAR VERY HIGH.
SOLVING AN ISSUE IN JUST AN HOUR
MUST BE A BIG CHALLENGE.
M.S.: A bit like in Formula 1. But for a modern person, separation from his phone is
hardly imaginable.

MAYBE YOU SHOULD HIRE
A THERAPIST?
M.S.: Possibly. But for now our way of helping is through repairs within an hour. And
the place itself is designed in such a way as
to make the client forget that his phone is
currently undergoing a more or less complicated procedure. After the first month
we already know that 60 minutes – reparation time – is not enough to see everything
we offer in our showroom. And this is what
we wanted to achieve.

Dla nas kluczowy, poza samym serwisem,
jest standard obsługi i zbudowanierelacji
z klientem.

PRESTIGIOUS CLIENTELE, PRESTIGIOUS
LOCALISATION… HAVE YOU ALWAYS
PLANNED ON BEING HERE IN WARSAW
SPIRE?
M.S.: This was Samsung’s plan. They chose
the localisation. We had to come up with
a concept and organise the place – Joanna
Tatarczuk is responsible for the promotion
of Samsung Premium Service Plaza.
Joanna Tatarczuk: At first we were thinking about 280 m 2 of space, but we ended up
with… 500 m 2. The brands’ name and localisation in itself are committing. We invented
a place that connects modern service with
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Wirtualna
rzeczywistość

pod strzechą

KIEDY W KOŃCU WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE JUŻ JAKO TAKO
NADĄŻYŁEM ZA TECHNOLOGIĄ, SAMSUNG UŚWIADOMIŁ MI,
ŻE ZNÓW MUSZĘ NADROBIĆ.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

P

odczas ostatniego urlopowego
wyjazdu, poza zwykłymi zdjęciami smartfonem, robiłem też
zdjęcia 360 stopni. Tym samym

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

smartfonem zresztą. Żeby w pełni się
nimi nacieszyć, wystarczy posiadać
okulary wirtualnej rzeczywistości, np.
Samsung Gear VR . Wydawało mi się, że
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to może być już bardzo blisko ostateczności zachowywania cyfrowych pamiątek z wakacji. Ale nie, ponieważ Samsung
poszedł o krok dalej.
Wkrótce w sklepach pojawi się Samsung Gear 360. Ta kulka to nic innego
jak kamera, która rejestruje obraz
i dźwięk w 360 stopniach, czyli dookoła
siebie. I to już jest chyba wszystko, czego
potrzebuję. Wyobraźcie sobie bowiem
fantastyczną trasę samochodową lub
rowerową. Piękna pogoda, fantastyczne
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widoki i wy za kółkiem lub na siodełku.
A razem z wami Gear 360, który rejestruje wszystko dookoła. I pisząc „wszystko”
mam na myśli naprawdę wszystko,
bowiem w przeciwieństwie do aparatów i kamer kierunkowych kamery
360 stopni nie trzeba nacelowywać na
konkretny punkt. Jej jest wszystko jedno,
bo nagrywa, właśnie – wszystko.
Później to do ciebie należy decyzja, co
z tego nagrania chcesz oglądać. Wystarczy, że założysz okulary Samsung VR .
Możesz się obracać w dowolnym kierunku, podążając za fragmentem, który cię
właśnie w tej chwili zaintrygował najbardziej. Po prostu po raz kolejny znajdujesz
się w tym miejscu i w tym czasie.
Albo jeszcze lepiej – wyobraź sobie
mecz piłkarski dziecięcej drużyny,
w której gra twój syn. Wystarczy, że
zamontujesz kamerę nad boiskiem
i już możesz po godzinach analizować
dokładnie wszystko, co działo się na murawie. Możesz podążać za piłką po prostu
odwracając głowę lub oglądać siebie na
trybunach. Możesz oglądać wszystko
dookoła (w sumie nie tylko ty, bo co stoi
na przeszkodzie, żeby zrobić transmisję
przez internet?).
Samsung Gear 360 i Samsung VR
tworzą duet, którego zadaniem było
przenoszenie widza w czasie i przestrzeni i zapewnienie mu nie tylko wrażeń, ale
pogłębienie ich poprzez danie mu wrażenia uczestnictwa w danym wydarzeniu.
Jeszcze żadna forma przekazu informacji nie angażowała zmysłów odbiorcy
w takim stopniu. Jego wzrok i słuch nie
muszą już skupiać się na danym punkcie
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(na przykład na telewizorze czy monitorze komputera), żeby odebrać komunikat.
One znajdują się już wewnątrz wydarzeń.
Z możliwości, jakie daje wirtualna rzeczywistość, powoli korzystają biznes i media (przykładem tego może być znakomity
dokument VR „The Displaced”, nakręcony
przez New York Times, traktujący o losach
trójki dzieci wysiedlonych ze swoich
domów w regionach ogarniętych działaniami wojennymi). Czas jednak, żeby VR
wkroczyło jednak także pod strzechy.
IN ENGLISH

Virtual reality to gain
ground
When I thought that I finally managed
to keep up with the latest technology,
Samsung made me realise that I have
to catch up on it again.
During the last holiday, besides ordinary
photos taken with a smartphone, I also
took some 360-degrees ones. With the
same smartphone, by the way. To fully
enjoy them, you need a pair of virtual
reality glasses, e.g. Samsung Gear VR.
It seemed to me that it was very close
to the eventual way of keeping digital
holiday memories. Not really – Samsung
went one step further.
Soon, Samsung Gear 360 is to be
launched. It is a camera which captures
the image and sound in 360 degrees,
i.e. around itself. And it is probably
everything I need. Imagine a fantastic
car or cycling route. Lovely weather,

Samsung Gear 360 i Samsung VR tworzą duet,
którego zadaniem było przenoszenie widza
w czasie i przestrzeni...
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magnificent views, and you – driving or
cycling. Together with Gear 360 which
captures everything around you. And by
“everything” I really mean everything –
as opposed to traditional cameras and
camcorders, with 360-degrees cameras
you do not have to choose a particular
focal point. It is not necessary as the
camera captures, well – everything.
And then, it is up to you to decide what
you want to watch. It is enough to put on
the Samsung VR glasses. You can turn
around in all directions, following the
scene that grabbed your attention at the
moment. You are simply at the same
place and time once again.
Or even better – imagine a football
match of your son’s football team. The
only thing to do is to set the camera
over the pitch, and after the match, you
can analyse in detail everything that
went on. You can follow the ball by
turning your head or watch yourself
in the stand. You can watch everything
around you (well, actually, not only you
– why not to webcast it?).
Samsung Gear 360 and Samsung VR
join forces to allow users to travel in time
and space and give them not only an enjoyable but also a first-hand experience,
letting them participate in a particular
event. So far, no device conveying information has involved the senses of the
user to such an extent. The sight and the
hearing do not have to focus on a particular point (for example, a TV or computer
screen) to receive a message. The senses
are engaged inside the event.
Business and media start to take advantage of opportunities offered by the
virtual reality (for example, an excellent
VR documentary “The Displaced” shot
by New York Times, telling a story of
three children displaced from their
homes in war-torn regions). It’s high
time the VR gained ground.
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ANTHONY ROBBINS POWIEDZIAŁ KIEDYŚ, ŻE KAŻDE WIELKIE OSIĄGNIĘCIE ZACZYNA
SIĘ OD DECYZJI, BY SPRÓBOWAĆ. CZĘSTO WIDZIMY SAM SZCZYT ZAPOMINAJĄC, ŻE
GDZIEŚ TAM JEST DROGA, KTÓRA DO NIEGO WIEDZIE. BYŁ 1956 ROK, KIEDY WILHELM
ANGER PODJĄŁ DECYZJĘ, ABY W NIĄ WYRUSZYĆ.
TEKST: ANNA NAZAROWICZ
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ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

ZDJĘCIA: MODEL CARRERA 113/S (1), JARED LETO NA BACKSTAGE SESJI ZDJĘCIOWEJ AUTORSTWA ALASDAIRA MCLELLANA (2).

Żyć mocniej

GUST
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azwę dla swojej marki okularów zaczerpnął z najdłuższego, najszybszego oraz najbardziej niebezpiecznego na
świecie wyścigu Carrera Panamericana.
Wierzył, że do sukcesu prowadzi droga
– długa, trudna i kręta. Postanowił ją
jednak przebyć. Z biegiem lat Wilhelm
Anger udoskonalał swój produkt. Miał
być wyjątkowy pod każdym względem.
Jednym z takich posunięć było zastosowanie innowacyjnego tworzywa do
produkcji okularów, dzięki któremu
stały się one lżejsze o 20%. W przypadku innych modeli był to materiał, który
lepiej dopasowywał się do twarzy. Anger
próbował, zmieniał, eksperymentował.
Wiedział, że chce osiągnąć produkt
wyjątkowy. To pragnienie popchnęło go
do współpracy z takimi gigantami, jak
Porsche, czego owocem była kolekcja
The Carrera Porsche Design Collection.
Szczyt był coraz bliżej.
Wilhelm Anger poświęcił wiele lat,
potu i sił, ale udowodnił, że warto podążać za swoimi marzeniami. I chociaż
ich realizacja często bywa trudna, jest
jednak możliwa. Bo najważniejsze to
mieć odwagę, aby patrzeć w przyszłość
i zawsze mieć swoje własne zdanie.
Widzieć i sięgać po to, co chcemy osiągnąć. Płynąć zawsze pod prąd, nigdy
z nurtem rzeki. To właśnie dla takich
ludzi została stworzona kolekcja „The
Maverick” (z ang. indywidualista, wolna
dusza). Oprawki tych okularów są delikatne i bardzo lekkie. Design nawiązuje
do jednej z ikon marki Carrera z linii
Original Boeing Carrera Collection. Sięgnęło już po nie wielu, sięgnął również
Jared Leto – aktor, piosenkarz, producent, artysta. Leto to pierwszy w historii
ambasador marki Carrera, ale przede
wszystkim człowiek, który wiedział, jak
pokierować swoim życiem, aby znaleźć
się w wymarzonym miejscu. Co więcej;
nie bał się wyruszyć w tę najtrudniejszą
dla siebie podróż. Urodzony w 1971 roku,
wychowany przez mamę oraz brata, nie
miał łatwego startu. Pierwsze filmowe
role były efektem uczestnictwa w niezliczonej ilości castingów. Trud jednak się
opłacił, z czasem pojawiły się większe
role w takich produkcjach, jak „Requiem
dla snu” czy „Witaj w klubie”. Za kreację
w ostatniej produkcji otrzymał dwie
nominacje do Oscara. Młody artysta
zdążył również wyprodukować własny
film oraz założyć kapelę rockową 30 Second To Mars. Jego kariera to niezwykła
opowieść o tym, jak realizować plan na
życie bez względu na pojawiające się
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przeszkody. To jedna z najbardziej inspirujących osób w świecie show-biznesu.
Carrera nie mogła wybrać dla siebie
lepszej twarzy. Dla wszystkich, którzy
mają w życiu cel, ale boją się go osiągnąć,
artysta ma kilka zasad. Warto o nich
pamiętać, bo to one pomogły mu dojść do
miejsca, w którym obecnie się znajduje.
W jednym z wywiadów podkreślił, że
„to, co oddziela marzenia od rzeczywistości, to tylko ilość pracy, którą musisz
wykonać”. Nie ma rzeczy niemożliwych.
Jeżeli jesteś pasjonatem w tym, co robisz,
to nic nie jest w stanie cię zatrzymać.
Nigdy nie należy słuchać „małych ludzi”,
którzy boja się spojrzeć w przyszłość. Jak

każdego, tak i młodego artystę również
czasami nachodziły wątpliwości. Dzięki
odwadze szybko jednak stawał na nogi,
aby maszerować dalej.
Mówi się, że sukces ma wielu ojców,
zaś porażka jest sierotą. Jednak tak naprawdę wszystko zaczyna się w głowie.
I tylko ci odważni, niezależni, o silnych
charakterach, są w stanie postawić
pierwszy krok na drodze do marzeń, nawet jeżeli od samego początku jest mocno pod górkę. Kiedyś ktoś zechciał, aby
ludzka stopa stanęła na Księżycu. Ktoś
inny właśnie dla takich ludzi zapragnął
robić okulary. A czego ty pragniesz? I co
zrobisz, aby to osiągnąć?

Jared Leto to pierwszyw historii ambasador
marki carrera, ale przede wszystkim człowiek,
który wiedział, jak pokierować swoim życiem,
aby znaleźć się w wymarzonym miejscu.
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Live stronger
Anthony Robbins once said that
every great achievement begins with
the decision to try. We often see
the mountain peak and forget that
somewhere out there is a road that
leads to it. In 1956 Wilhelm Anger
decided to set off and find it.
He took the name for his glasses’
brand from the longest, fastest and
most dangerous race in the world
– the Carrera Panamericana. He believed that the road to success is long,
difficult and winding. Nevertheless,
he decided to walk it. Throughout the
years Wilhelm Anger was perfecting
his product. It was to be special in all
its details. One of his tricks was to use
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an innovative material for his glasses,
which made them 20% lighter. With
different models he used materials
that adapt to face shapes. Anger was
trying, changing, experimenting.
He knew that he wanted to make an
exquisite product. This desire pushed
him to cooperation with such a giant
as Porshe, which gave life to the Carrera Porsche Design Collection. The
peak got much closer.
Wihelm Anger sacrificed many
years, much sweat and strength, but he
proved that dreams are worth chasing.
And even though making them come
true can often be difficult, it is possible.
Because the most important thing is to
look forward and always speak your
mind. See and reach for what we want
to achieve. Always swim against and
not with the current. It is for people like
him, that the Maverick collection has

Mówi się, że sukces ma wielu ojców, zaś
porażka jest sierotą. Jednak tak naprawdę
wszystko zaczyna się w głowie.
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been created. The rims are delicate,
very light. The design is inspired by
one of the icons of the Carrera brand,
from the Original Boeing Carrera Collection. Many have already reached for
them, including Jared Leto – an actor,
singer, producer and artist. Leto is the
first ever ambassador of the Carrera
brand, but, more importantly, he is
a person who knew how to lead his life
to find himself in a chosen place. Furthermore, he was not afraid to set off on
this, personally most difficult, journey.
Born in 1971 , raised by his mother and
brother he did not have an easy start.
His first roles in films were the effect
of attending uncountable castings. His
hard work has paid off and with time
he was offered bigger roles in productions such as “Requiem for a Dream”
and “Dallas Buyers Club”. For his creation in the latter he received two Oscar
nominations. The young artist has also
managed to produce his own film and
start a rock band – 30 Seconds to Mars.
His career is a great example of how to
follow your path, without letting obstacles get in the way. He is one of the most
inspiring people in show business.
Carrera could not have chosen a better
face for their brand. The artist has
a few rules for anyone who has a goal
but is scared of achieving it. It is good
to remember them, for they are what
helped him get to where he is now. In
one of his interviews he said: “the only
thing separating dreams from reality
is the amount of work you have to put
into their realization”. The sky is the
limit. If you are passionate about what
you are doing then nothing can stop
you. You should never listen to “small
people”, who are scared of looking
into the future. Like anyone, the young
artist also had his doubts every once
in a while. But thanks to his bravery he
always quickly got back on his feet and
kept on pushing forward.
It is said that success has many
fathers, while defeat is an orphan. Realistically, though, everything starts in
your head. And only the brave, independent people with strong characters
are able to put the first step down on
the road to success, even if, from the
very start, it is uphill. At some point in
history someone dreamt about human
foot touching the moon. Someone else
dreamt of making glasses for people
like them. What about you? What are
you dreaming about? And what are you
doing to achieve these dreams?

ZDJĘCIE: JARED LETO W OKULARACH KOREKCYJNYCH MARKI CARRERA – MODEL CA 6660.
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„OKIENKO” na świat
SYSTEM WINDOWS 10 DZIAŁA JUŻ NA PONAD 300 MLN URZĄDZEŃ NA CAŁYM ŚWIECIE. DZIĘKI TEMU,
ŻE DOSTĘPNY JEST TAKŻE W WERSJI NA URZĄDZENIA MOBILNE, SZYBCIEJ UPORASZ SIĘ Z PRACĄ I WIĘCEJ
CZASU ZOSTANIE CI NA PRZYJEMNOŚCI. POZNAJ ZALETY MOBILNEGO I SPÓJNEGO ŚRODOWISKA, DZIĘKI
KTÓREMU CODZIENNE FUNKCJONOWANIE STANIE SIĘ ŁATWIEJSZE.
TEKST: ANNA NAZAROWICZ
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indows 10 to najbardziej
stabilny i bezpieczny
system operacyjny Microsoft, który łączy cenione
przez użytkowników rozwiązania znane
z poprzednich edycji. Co ważne, dostępny
jest także w wersji mobilnej na smartfonach z logo Microsoft, m.in. Lumia 550,
Lumia 650 i Lumia 950 oraz Lumia 950
XL. Wszystko to sprawia, że w „dziesiątce” czujemy się jak w domu. Na przykład
dzięki interaktywnym kafelkom dyskretnie sprawdzisz nie tylko ile nowych maili
spłynęło w ciągu trwającego spotkania, ale
podejrzysz także ich nagłówki – wszystko
to z poziomu ekranu głównego.

ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

OSIĄGAĆ WIĘCEJ
Podczas podróży służbowej, czas
oczekiwania na samolot możesz przeznaczyć na pracę. Dzięki Office 365 na
Windows 10 masz dostęp do swoich dokumentów i możesz je edytować w dowolnej chwili. W połączeniu z dobrze
zaprojektowaną klawiaturą ekranową
zarówno tworzenie, jak i edycja plików
będą intuicyjne i przyjemne. Kiedy już
dojedziesz do biura czy hotelu pracę na
dokumentami możesz kontynuować
na dużym ekranie. Modele Lumia 950
i Lumia 950 XL oferują tryb Continuum.
Po podłączeniu stacji dokującej, monitora, klawiatury i myszki smartfon
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staje się mobilnym stanowiskiem pracy,
działającym pod w pełni funkcjonalnym systemem Windows 10 Mobile. I co
ważne – przez cały czas można odbierać połączenia i pisać sms’y.
Warto podkreślić, że Windows 10
to najbezpieczniejszy w całej historii
„okienek” system operacyjny. Ochrona
idzie w parze z wygodą i tak na przykład
użytkownicy flagowych smartfonów
Lumia 950 oraz Lumia 950 XL mogą
logować się korzystając z funkcji Hello.
Wystarczy spojrzeć na ekran urządzenia,
a umieszczona nad nim specjalna kamera rozpozna tęczówkę oka użytkownika,
aby system mógł go zalogować.

GUST

NIE TYLKO W PRACY
W podróży nie może zabraknąć aparatu
lub kamery. Nie musisz zabierać ze sobą
wielu urządzeń, ponieważ smartfony
serii Lumia wykorzystują zaawansowaną optykę i oferują kreatywne funkcje.
I tak na przykład Lumia 950, Lumia
950 XL i Lumia 650 posiadają funkcję
tzw. ruchomych obrazów, dzięki której
uchwycisz atmosferę, jaka towarzyszy
ujęciu – smartfon zapisze kilka klatek
przed naciśnięciem spustu migawki.
Dzięki funkcji zdjęć wzbogaconych poprawisz ujęcia wykorzystując tryb HDR .
A jeśli chodzi o filmy to np. modele Lumia
950/950 XL oferują nagrywanie w rozdzielczości 4K – lepiej już być nie może.
To, co łączy najnowsze smartfony
Microsoft serii Lumia to wydajny system
Windows 10 Mobile. Każdy znajdzie
rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb. Lumia 550 to budżetowy smartfon
dla osób, które chcą korzystać z zalet
systemu Windows 10 także na urządzeniu mobilnym, Lumia 650 łączy piękny
i dopracowany design z bogactwem możliwości, a modele Lumia 950 i Lumia 950
XL to flagowe smartfony Microsoft, które
oferują najlepszą specyfikację oraz szereg
niepowtarzalnych rozwiązań, takich jak
np. funkcja Hello, czyli odblokowanie
jednym spojrzeniem, czy tryb Continuum,
który umożliwia pracę jak na komputerze.
Jeśli właśnie jesteś w drodze, sam
zdecyduj czy podróż to dobry moment na
pracę, czy może raczej chwila wytchnienia z ulubioną grą czy audiobookiem.
Życzymy udanego wyjazdu.
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Windows to the World
Windows 10 is running on 300 million
devices around the world. Thanks to
the fact that it is also available on
mobile devices, you will be able to get
through work quicker and have more
time for leisure. Discover the benefits of
a connected mobile environment, which
will make your everyday life much easier.
Windows 10 is the most stable and
safest Microsoft operation system,
connecting solutions from previous
editions, which were most valued by
users. What is important is that it is
also available in a mobile version on
Microsoft smartphones, for example on:
Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 and
Lumia 950 XL . All this makes us feel at
home in “the ten”. For example, thanks
to interactive tiles, you can discreetly
check not only how many e-mails you
have received while at a meeting, but
also see their headings – all this from
the level of the main screen.

ACHIEVE MORE
While on a business trip you can spend
the wait time at an airport on work.
Thanks to Office 365 on Windows 10 you
can not only access your documents, but
also edit them at any time. Through the
well designed and intuitive screen keyboard both creation and edition of documents will be intuitive and pleasant. Once
you reach the office or hotel room, you
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can continue working on your documents
on your main screen. Models Lumia 950
and Lumia 950 XL both offer the Continuum mode. After connecting the display
dock, monitor, keyboard and mouse; the
smartphone becomes a mobile work
station, working under the fully functional
Windows 10 Mobile system. And, what is
important, during the whole time you can
take calls and write messages.
It is worth emphasizing that Windows 10 is the safest operation system
in the whole history of Windows. What
is important is that in this case safety
goes along with comfort, and so, for
example, users of the flag smartphones
Lumia 950 and Lumia 950 XL can sign
in using the Hello function. You can
simply look at your device’s screen and
a special built-in camera will recognize its user’s iris to sign him in.

NOT JUST AT WORK
On a journey you cannot find yourself without a camera. You do not have to take many
different devices with you, for smartphones
from the Lumia series use highly advanced
optics and are equipped with creative
functions. And so, for example, Lumia
950, Lumia 950 XL and Lumia 650 all have
the option of “living images”, with which
you will capture the atmosphere from the
moment of taking a photo – your smartphone will save a few shots from before the
snapshot. Using “reach capture” mode you
have great post capture editing options, as
for example adding more flash. And when it
comes to films, models Lumia 950 and Lumia 950 XL offer recording in 4K resolution
– it does not get better than this.
What connects the newest Microsoft
Lumia smartphones is the efficient
Windows 10 Mobile system. Lumia
series is so versatile, that anyone can
find a solution best fitting his needs.
Lumia 550 is a budget smartphone for
those, who want to have the benefits of
Windows 10 system also on their mobile
device, Lumia 650 connects beautiful
and polished design with wide possibilities, and models Lumia 950 and Lumia
950 XL are flag Microsoft smartphones,
which offer the best specification and
a row of unlimited solutions, such as
the Hello function - unlocking with one
glance, or the Continuum mode, which
allows working as on a computer.
If you are currently on a journey
decide for yourself if the road is a good
place for work, or maybe for catching
a breath with your favourite game or an
audiobook. We wish you a pleasant trip.
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JAK UMIEJĘTNIE

SPAKOWAĆ

bagaż podręczny
PODRÓŻOWANIE TYLKO Z BAGAŻEM PODRĘCZNYM POZWALA OSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE,
A POZA TYM JEST BARDZO WYGODNYM ROZWIĄZANIEM. NIEKTÓRYCH JEDNAK
PRZERASTA ZADANIE SPAKOWANIA TAK MAŁEJ WALIZKI. JEŚLI NALEŻYSZ DO TEJ GRUPY,
TEN PORADNIK JEST DLA CIEBIE.

WYMIARY BAGAŻU
Każdy przewoźnik określa dokładny
rozmiar i wagę bagażu podręcznego. Zwykle walizka musi się zmieścić

w wymiarach 55x40x20 cm i wadze do
8 kg. Trzeba pamiętać, że tanie linie
przeważnie nie przewidują bagażu
podręcznego dla niemowląt i wszelkie
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niezbędne akcesoria przeznaczone dla
nich muszą zostać spakowane do walizki rodziców, którym nie przysługuje
z tego tytułu większy limit bagażu. Na

LOTNISKO

stronach internetowych poszczególnych
przewoźników znajdziesz informacje na
temat wymiarów bagażu.
Niektóre linie pozwalają swym pasażerom na przewóz jednego dodatkowego przedmiotu, na przykład torby
z laptopem, torebki damskiej, aparatu
fotograficznego, konsoli przenośnej,
telefonu, odtwarzacza muzycznego,
płaszcza, parasola, czy też materiałów
do czytania. Traktuje się je wtedy jako
bezpłatny, dodatkowy bagaż podręczny.
Tutaj ważna uwaga – jeżeli chodzi o tanich przewoźników, zwykle zabraniają
oni zabierania do samolotu dodatkowych akcesoriów, dlatego muszą one
być spakowane do jednego bagażu
podręcznego – dotyczy to każdej, nawet
najmniejszej torebeczki.

JAK SIĘ SPAKOWAĆ?
Jeśli chodzi o ubrania, kieruj się zasadą,
że w podróż należy zabrać wyłącznie
niezbędne rzeczy. Nie pakuj połowy
szafy. Weź pod uwagę porę roku i panujące w docelowym miejscu warunki
pogodowe. Jeżeli musisz zabrać cieplejszą odzież, to w miarę możliwości załóż
ją na siebie. Gruba bluza czy kurtka
zajmą pół walizki, więc lepiej zarzucić
je na ramiona. Aby spakowane ubrania
zajmowały jak najmniej miejsca i nie
pogniotły się, najlepiej je zrolować. To
bardzo dobry sposób. Trzeba postarać
się wykorzystać każdą, nawet najmniejszą wolną przestrzeń – na przykład do
butów możemy włożyć skarpetki.
Co do kosmetyków – do podróżnej
kosmetyczki zapakuj mini wersje
szamponów, żeli pod prysznic, pasty do
zębów i innych niezbędnych produktów. Możesz też kupić specjalne buteleczki o pojemności 100 ml i uzupełnić
je kosmetykami, które masz w zapasie
w domu. Pamiętaj, że na lotnisku, płyny
powyżej 100 ml zostaną Ci zabrane. Nawet jeśli będą to niezwykle drogie perfumy czy kremy! Wszystkie kosmetyki
trzeba zapakować do jednej przezroczystej i zamykanej torebki. Upewnij
się, co możesz otrzymać na miejscu
– być może większość potrzebnych Ci
kosmetyków jest udostępniana przez
hotel i w ogóle nie musisz ich pakować.
Do samolotu bez problemu zabierzesz
leki, które zażywasz. Możesz jednak
zostać poproszony o zaświadczenie od
lekarza lub też o potwierdzenie autentyczności danego produktu.

AIRPORT

Wszystkie rzeczy, które trzeba oddać
do kontroli ułóż na wierzchu walizki,
a niezbędne dokumenty włóż do zewnętrznej kieszonki.

all packed into one hand luggage – it
applies to absolutely every bag, even
the smallest one.

CZEGO NIE MOŻNA SPAKOWAĆ DO BAGAŻU PODRĘCZNEGO?

Clothes – Try to follow the rule that when
you travel, you must take only indispensable things. Don’t pack half of your
wardrobe. Take into account the season
and current weather conditions in the
place of destination. If you have to take
warmer clothes, put on as much of them
as possible. A warm blouse or a jacket will
occupy half of the suitcase, so it would be
better to wrap them around your shoulders. To make the packed clothes even
more compact and not to crease them at
the same time, it is best to roll them. You
need to try to use every free space, e.g. you
can put your socks in your shoes.

Jeśli planujesz podróż jedynie z bagażem
podręcznym, musisz mieć świadomość,
że na pokładzie samolotu niektóre
rzeczy są zabronione. Wśród nich jest
między innymi sprzęt biwakowy, ostre
narzędzia czy materiały łatwopalne.
Gdy podczas kontroli okaże się, że posiadasz coś, co jest niedozwolone – zostanie
Ci to odebrane. Na stronie linii lotniczych znajdziesz szczegółowy wykaz
wszystkich rzeczy, których nie można
wnieść na pokład samolotu.
IN ENGLISH

How to pack your hand
luggage?
Travelling only with your hand
luggage allows you to save
money, and, additionally, is
very comfortable. Some people,
however, are overwhelmed by
the task of packing such a small
suitcase. If you are one of them,
this guide is for you.
DIMENSIONS OF THE LUGGAGE
Each airline defines the precise
size and weight of hand luggage.
Usually, a suitcase must have at most
55x40x20cm and weight up to 8
kilograms. What should be remembered
is that cheap airlines don’t provide for
hand luggage for newborns, so all the
necessary accessories must be packed
into the suitcases of their guardians who
are not entitled to a bigger luggage. All
necessary information about the luggage
dimensions can be found on the website
of each airline.
Some airlines allow their passengers to have one additional object, e.g.
a laptop case, a purse, a digital camera,
a portable video game, a mobile phone,
an mp3 player, a coat, an umbrella
or some reading materials. They are
usually treated as a free additional
hand luggage. But there’s one important provision – if it comes to cheap
airlines, they usually do not allow any
additional accessories, so they must be
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HOW TO PACK?

Cosmetics – Pack the mini versions of
shampoo, shower gel, toothpaste and other
necessary products to a travel vanity bag.
You can also buy special bottles with the
capacity of 100 ml and fill them with the
cosmetics you already have at home. Remember that at the airport all liquids over
100 ml will be confiscated, even if they
are exceptionally expensive perfumes or
creams. All cosmetics should be packed
into one transparent resealable bag. Check
what you can get in your place of destination – perhaps most of the necessary
cosmetics are provided by your hotel and
you don’t have to pack them at all.
Medicines – You’ll be allowed to board
the plane with all the drugs you take
without any problems. However, you can
be asked to show a medical certificate
or to confirm the authenticity of a given
product. Place all the things that must
be subjected to the control in the upper
part of the suitcase, and all the necessary
documents – in an external pocket.

WHAT CAN’T BE PACKED INTO THE HAND
LUGGAGE?
If you’re planning a trip only with hand
luggage, you must be aware that some
things are not allowed on the plane, e.g.
camping equipment, sharp tools or flammable materials. If it turns out during the
security check that you have something
that is forbidden, it will be confiscated.
The detailed list of all objects that are
not allowed on the plane can be found on
each airline’s website.
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AELIA DUTY FREE

w nowym miejscu
Duty Free Cosmetics store has been
moved from its usual place (vis-à-vis
the main entrance to the departure
lounges) to a more comfortable and
spacious place, namely the hall by the
arrivals lounges. Aelia Duty Free Co-

smetics offers perfumes and cosmetics
of exclusive brands in duty-free prices.
Apart from the standard offer of the
perfumery, you can find attractive sets
of cosmetics and their “travel” editions
available only at airports.

ELVI&MO

Airport Story

W

związku ze stale rosnącą
liczbą odprawianych
pasażerów, na naszym
lotnisku zachodzą ciągłe
zmiany. Aby usprawnić i zwiększyć ilość
miejsca na kontrole bezpieczeństwa oraz
kontrole biletowo-bagażową, sklep Aelia
Duty Free Cosmetisc został przeniesiony
z dotychczasowego miejsca (naprzeciwko
głównego wejścia do sali odlotów) w bardziej komfortowe i przestronne, jakim jest
hol przy salach przylotowych. Przypomnijmy, że Aelia Duty Free Cosmetisc oferuje perfumy i kosmetyki ekskluzywnych
marek w cenach wolnocłowych. Poza
standardową ofertą perfumerii znajdą tu
Państwo atrakcyjne zestawy kosmetyków
oraz ich edycje „travel”, dostępne jedynie
w sprzedaży na lotniskach.
IN ENGLISH

Aelia Duty Free
in a new place
Due to the constantly growing number
of serviced passengers, our airport is
undergoing constant changes as well.
To enhance security check-in and
ticket-luggage control as well as to enlarge their designated space, the Aelia

IN ENGLISH

P

racują już kilkaset tygodni,
spotkały setki tysięcy pasażerów i doświadczyły milionów
różnych sytuacji na lotnisku.
Prywatnie się przyjaźnią, a na lotnisku
współpracują i tak zrodził się pomysł
opisywania, fotografowania i przekazywania pomysłów i rad dla pasażerów.
Im ułatwi to pracę – pomogą podróżnym znaleźć to, czego potrzebują, dzięki
czemu unikną dodatkowych pytań;
innym – podróż i poruszanie się po
szczecińskim lotnisku. To, co oczywiste
dla jednych nie musi przecież być jasne
dla pozostałych.
Tworzone przez dziewczyny materiały będą regularnie publikowane na
łamach Facebooka oraz na blogu portu
lotniczego.
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Elvi&Mo Airport Story
They have been working for several hundred weeks, met hundreds of thousands
passengers and encountered millions of
different situations at the airport. Privately, they are good friends, and they work
together at the airport – that’s how the idea
to describe, photograph and share ideas
and tips with passengers was born. It will
not only facilitate their job (they will help
passengers to find what they need without
too many additional questions), but also
make it easier for passengers to travel and
move around the airport in Szczecin. What
is obvious for one person doesn’t necessarily have to be obvious for someone else.
Materials created by the girls will be
published regularly on Facebook and the
airport’s blog.
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OLBRZYM
w Goleniowie

FOT. PATRYK SZYMAŃSKI (SGFL)

1

czerwca 2016 roku, po raz pierwszy od kilkunastu lat, do Portu
Lotniczego Szczecin-Goleniów
przyleciał jeden z największych
samolotów pasażerskich na świecie,
przeszło 70-metrowy Boeing 747-400
linii United. Maszyna wylądowała na
naszym lotnisku jako wojskowy lot
czarterowy w związku z ćwiczeniami
„Anakonda 2016”. Jej przylot zgromadził w Goleniowie rzeszę miłośników
samolotów, którzy po brzegi wypełnili
specjalnie otwarty na tę okoliczność
taras widokowy.
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia i zachęcamy
do obserwowania działalności stowa-

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI (SGFL)
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BERNARD KOŁOMYJSKI (SGFL)

rzyszenia „Szczecińska Grupa Fanów
Lotnictwa”, które jest drugą oficjalnie
współpracującą ze szczecińskim portem
lotniczym grupą spotterską.
IN ENGLISH

Giant in Goleniów
On 1 June 2016, for the first time in
several years one of the world’s largest
passenger airplane arrived at the
Szczecin-Goleniów Airport – it was
an over-70-meter-long Boeing 747-400
belonging to the United Airlines. The
machine landed at our airport as a military charter flight, which was connected to the Exercise “Anakonda 2016”. Its
arrival attracted many aircraft lovers,
who filled the observation dock (opened
for the occasion) to capacity.
Make sure to take a look at the photographs from the event and follow the activities of the Szczecińska Grupa Fanów
Lotnictwa (Association of Aviation Fans
in Szczecin) which is the second spotter
group officially cooperating with the
airport in Szczecin.

FOT. MARIUSZ BASIAK

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI (SGFL)
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FOT. PATRYK SZYMAŃSKI (SGFL)

BERNARD KOŁOMYJSKI (SGFL)

CZ ARTERY 2016

CHARTERS 2016

KIERUNKI DESTINATIONS
1 GRECJA – KRETA
12.06. - 25.09.2016 (ITAKA, GRECOS)

SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETE
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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 LUTON
LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1234567

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

21:50

22:15

DUBLIN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

.2.4.6

B737

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

11:35

12:05

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

2162/3

WARSZ AWA

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

1......

11:05

11:30

FR5322/3

B737

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

....5..

14:50

15:15

FR5322/3

B737

12345..

14:25

14:55

LO3933/34

Q400

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

OSLO RYGGE

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

13:15

13:55

DY1014/5

737

…..6.

10:30

11:10

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

16:15

ODLOT
DEPARTURE

16:45

1...5..

DY1014/5

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

B737

ODLOT
DEPARTURE

07:55

08:20

PRZYLOT
ARRIVAL

10:30

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR8719/20

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

B737

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

11:00

LIVERPOOL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

BERGEN

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

...4...

11:35

12:00

FR7111/12

737

......7

22:25

22:50

FR7111/12

737

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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TA XI

INTERNET

INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN
Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

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

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

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

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

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

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

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

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

Szczecin – 25 PLN.

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

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

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

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

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

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

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

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

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

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