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GRZEGORZ 
KAPLA

Jest aktorem i pre-
zenterem telewizyj-
nym, czyli na wra-
żeniu się zna. A jak 
się na czymś zna, to 
tego uczy – jest eks-
pertem zarządza-
nia wizerunkiem, 
prowadzi szkolenia 
z zakresu relacji 
biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipula-
cyjnych. Doradza 
wielu managerom 
najwyższego szcze-
bla. Czyli nie da się 
go owinąć wokół 
palca. Kiedy nie 
gra na planie to gra 
w golfa.

 IN ENGLISH

He is an actor and 
a TV presenter so 
he knows how to 
impress others. And 
when he knows so-
mething, he teaches 
it: he is an image 
management expert 
and instructor in 
business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He advi-
ses many top mana-
gers. So he cannot be 
twisted around one’s 
finger. When he does 
not play on set, he 
plays golf.

FOT. MONIKA SZAŁEK

JACEK 
ROZENEK

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, pomidoro-
wą i kabriolety. Kie-
dyś, dzięki dwojgu 
mądrym ludziom 
pojął, że nie trzeba 
pisać tylko o polity-
ce. Że można pisać 
o świecie.

 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 co-
nvertibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

FOT. MAT. PRASOWE

Nasi Autorzy

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fun-
dacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia 
i wykłady motywa-
cyjne. Na dodatek 
gra w golfa i w dal-
szym ciągu pływa, 
pomimo choroby 
morskiej. Nie narze-
ka na nudę.

 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 busi-
nessman, a social 
activist and the CEO 
of Gdansk Foun-
dation. He offers 
training courses 
and gives moti-
vational lectures. 
Moreover, he plays 
golf and continues to 
swim in spite of his 
seasickness.  
He is never bored.

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA

Coach,Trener, Life 
designer Specjali-
zuje się w projek-
towaniu myśle-
nia w biznesie , 
kulturze i sztuce. 
Mówi prosto 
z serca Interesują 
ją nowe technologie 
oraz najnowsza 
wiedza o ludz-
kim mózgu. Jest 
pomysłodawczy-
nią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifesty-
lowego miejsca, 
w którym można 
nauczyć się projek-
towania myślenia.

 IN ENGLISH

A coach, trainer and 
life designer. She 
specializes in thin-
king design in busi-
ness, art and culture. 
She speaks from the 
bottom of her heart. 
She is interested in 
new technologies and 
the recent knowledge 
of human brain. The 
originator and co-
-owner of Barberian, 
Nergal’s barber shop, 
and LABlife, the first 
Polish lifestyle place 
where one can learn 
thinking design.

FOT. MONIKA SZAŁEK

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

 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 conver-
sations. She does not 
end on one question 
but avoids people 
who never stop tal-
king. She is addicted 
to news and books. 
She does not like 
wasting time and is 
disgusted by gossip.

FOT. SYLWESTER CISZEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Niekwestionowany 
autorytet w dzie-
dzinie designu. 
Magister ekonomii 
i doktor wzornictwa 
przemysłowego, 
wykładowca Po-
litechniki Medio-
lańskiej. Prowadzi 
we włoskim Como 
studio OMC De-
sign, jest również 
sekretarzem 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia 
Projektantów (IAD) 
a także koordyna-
torem prestiżowej 
A’Design Award&-
Competition.

 IN ENGLISH

Undisputed autho-
rity in the world of 
design. Holding MA 
in Economics and 
PhD in Design, he 
teaches Industrial 
Design at Politec-
nico di Milano 
University. He runs 
OMC design studio 
in Como, Italy, 
is a Secretary of 
International Asso-
ciation of Designers 
and holds coordi-
nator position at 
A’Design Award&-
Competition. 

FOT. MAT. PRASOWE 

DR ONUR 
COBANLI

Każdemu  
należy się
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwri-
ter, caver, colum-
nist 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.

FOT. MONIKA SZAŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki 
miejsc zakaza-
nych dla zwykłego 
śmiertelnika. Kuli-
narny obieżyświat 
i poszukiwacz 
intensywnych 
smaków. Współza-
łożyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku

 IN ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travel-
ling together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish 
culinary critic, he 
has learned which 
side the bread is 
buttered looking 
into corners of 
places inaccessi-
ble to an ordinary 
man in the street. 
He is a culinary 
globetrotter, a taste 
hunter and the 
co-founder of the 
Fumenti Culina-
ry Academy in 
Gdansk.

FOT. JOANNA OGÓREK 

Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył goforworld.
com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

 IN ENGLISH

It is difficult to 
describe him in one 
word. An emotion-
-man. He carries 
tonnes of haters in 
his backpack for 
having his own opi-
nions. But here he  
is always on the 
road, far away from 
all of them. He cre-
ated goforworld.com 
to avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Ca-
nada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotogra-
fowaniu. 

 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.

FOT. MAT PRASOWE

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierowni-
cą samochodu jesz-
cze zanim wsiadła 
na rower. Dziś po-
ciąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, 
a każdy z samocho-
dów darzy wielkim 
uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą 
Panów”: www.pa-
niewiozapanow.pl.
.

 IN ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because 
she does not have 
a heart but a turbo-
charger instead. Her 
dad was stubbornly 
feeding her with 
priceless knowled-
ge 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
.
FOT. MAT. PRASOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i tu-
rystyce, 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.

 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.

FOT. MONIKA SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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Każdemu  
należy się

KIEDY KLAUDIA SZAFRAŃSKA I MICHAŁ 
WASILEWSKI, DUET ZNANY JAKO XXANAXX, 
ZOSTAŁ ZAPROSZONY NA PIERWSZE WIELKIE 

FESTIWALE, NIE MIAŁ NA KONCIE NAWET 
DŁUGOGRAJĄCEJ PŁYTY. TERAZ MAJĄ JUŻ 
PŁYTĘ, WYDAWCĘ, DOŚWIADCZENIE I PLANY. 

TALENT MIELI OD ZAWSZE. 

TEKST   JAKUB MILSZEWSKI    

FOT.    WOJCIECH FOIT   
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a
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a
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JESZCZE PRZED WYDANIEM „TRIANGLES” 
UPOMNIAŁ SIĘ O WAS MUZYCZNY MAIN-
STREAM – ZACZĘLIŚCIE POJAWIAĆ SIĘ NA 
DUŻYCH FESTIWALACH, ZGŁOSIŁ SIĘ DUŻY 
WYDAWCA. DOBRZE WAM W TYM MAIN-
STREAMIE?
KLAUDIA: Chyba tak, bo zawsze marzyli-
śmy o tym, żeby nasza muzyka trafiała 
do coraz większej liczby osób. Teraz 
zdobywamy coraz więcej fanów, więc 
jak najbardziej się z tego faktu cieszymy. 
Nie chcemy się zamykać w muzycznej 
alternatywie, gdzie znałaby nas tylko 
garstka ludzi.
MICHAŁ: Mnie się wydaje, że fajne u nas 
jest to, że cały czas balansujemy na 
krawędzi między muzyką alternatywną, 
a muzyką może nie do końca głównego 
nurtu, ale bardziej w tę stronę. Fajne jest 
to, że umiemy pogodzić te dwa światy. To 
dobra muzyka dla tych, którzy słuchają 
komercyjnych rozgłośni radiowych, jak 
i dla tych, którzy słuchają totalnie offo-
wych rzeczy.
KLAUDIA: My się nie zmieniamy. Robimy 
cały czas muzykę jaką chcemy, jaka gra 
w naszych sercach. A że to trafia do takiej 
ilości ludzi to może tylko cieszyć.

JAK JUŻ Z PRZYTUPEM I Z KOPA WESZLIŚCIE 
W TEN SHOWBIZNES TO NIC WAS W NIM 
NIE ZDZIWIŁO, NIE ZASKOCZYŁO, NIE PRZE-
STRASZYŁO?
KLAUDIA: Nie wiem czy możemy już mówić 
o showbiznesie, bo tego wielkiego mu-
zycznego światka nie zaznaliśmy jeszcze.

Teraz trochę się nam 
to rozrosło. W tym 

roku zagraliśmy 
swój własny koncert 
w Wilnie. Zaskoczył 

nas fakt, że było 
wielu ludzi, którzy 

znali naszą muzykę. 
Cieszyło nas, że nie 
jedziemy tam tylko 

po to, żeby ludzie nas 
poznali. Wiedzieliśmy, 

że mamy garstkę, ale 
jednak fanów. 

BOHATER    HERO
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MICHAŁ: Nie jesteśmy w stanie się wypo-
wiadać na temat tego, jak wygląda show-
biznes. Unikamy grania na festynach, 
na których gra Maryla Rodowicz. Nie 
mamy szansy i nie chcemy poznawać 
tego środowiska. To, które znamy, to 
środowisko naszego własnego podwór-
ka, ludzie, którzy robią muzykę podobną 
do naszej. W tym otoczeniu czujemy się 
dobrze. Są to na tyle otwarte i przyjazne 
osoby, że nie da się tego traktować na 
takiej zasadzie, że wszedłeś w muzycz-
ny świat i musisz zadawać się z ludźmi, 
którzy są z totalnie innej bajki niż twoja.
KLAUDIA: Szczególnie, że wielu naszych 
znajomych artystów i znajomych ze-
społów debiutowało mniej więcej w tym 
samym czasie i w tym samym czasie 
poznawali scenę, którą współtworzą 
razem z nami.

ALE OPEN'ER CZY AUDIORIVER, NA KTÓRYCH 
WYSTĘPOWALIŚCIE, TO SPORA CZĘŚĆ TEGO 
SHOWBIZNESU – ZA TYMI IMPREZAMI STOI 
CAŁY SZTAB LUDZI ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM.
MICHAŁ: To się zgadza. Patrząc w taki 
sposób rzeczywiście można stwierdzić, 
że liznęliśmy trochę dużego świata. Te 
imprezy były dla nas fajne też dlatego, że 
kompletnie się nie spodziewaliśmy, że 
przyjdzie nam na nich zagrać. Nagle po 
prostu zaczęły się kolejne oferty kolej-
nych festiwali i byliśmy tym zszokowani. 
A potem, kiedy już graliśmy te imprezy, 
byliśmy zszokowani, że ludzie przycho-
dzą na nasze występy. Przecież kiedy 

graliśmy na Open'erze nie mieliśmy 
nawet wydanej EP-ki!

A PROPOS LIZANIA DUŻEGO ŚWIATA. W WY-
WIADACH OTWARCIE MÓWICIE, ŻE CIĄGNIE 
WAS ZA GRANICĘ. JAK WAM TO IDZIE?
KLAUDIA: Idzie powoli, ale myślę, że 
małymi kroczkami krążymy wokół tego 
celu, a przynajmniej tak nam się wydaje. 
W zeszłym roku zagraliśmy już kilka 
koncertów za granicą, m.in. na festiwalu 
The Great Escape w Brighton. Można 
powiedzieć, że to był nasz taki malutki 
początek koncertowania za granicą. Za-
graliśmy też w Niemczech w Darmstadt. 
Teraz trochę się nam to rozrosło. W tym 
roku zagraliśmy swój własny koncert 
w Wilnie. Zaskoczył nas fakt, że było 
wielu ludzi, którzy znali naszą muzykę. 
Cieszyło nas, że nie jedziemy tam tylko 
po to, żeby ludzie nas poznali. Wie-
dzieliśmy, że mamy garstkę, ale jednak 
fanów. W tym tygodniu wyjeżdżamy do 
Rumunii i Węgier. Czyli już możemy się 
pewnymi rzeczami pochwalić.

ZAPOWIADALIŚCIE TEŻ EP-KĘ Z ZAGRANICZ-
NYMI WYKONAWCAMI, KTÓRA MIAŁA WYJŚĆ 
NA JESIENI. TO BĘDZIE WASZ BILET ZA GRA-
NICĘ, MOŻLIWOŚĆ NAŁAPANIA KONTAKTÓW 
I POKAZANIA SIĘ POZA POLSKĄ?
MICHAŁ: Mam nadzieję, że po części tak 
będzie. Oczywiście czy tak się stanie 
to się dopiero okaże. Rzeczywistość 
nas zweryfikuje. Ale w tym momencie 
faktycznie pracujemy nad taką płytą, 

w której wezmą udział także zagranicz-
ni wykonawcy. Pytanie o to pojawia się 
w którymś wywiadzie z kolei. Na razie 
jeszcze nie podajemy żadnych nazwisk 
artystów, z którymi chcemy współpra-
cować, bo nie chcemy robić nadziei i za-
wieść nikogo, jeśli okaże się, że coś nie 
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My nie mamy zbyt 
wielkich wymagań. 

Jest nas tylko dwójka 
i nie potrzebujemy 
wielkiej sceny. Od 

zawsze marzyliśmy, 
żeby ten skład się 

powiększył, ale 
nie zawsze jest 

taka możliwość. 
Wydaje mi się, że 
póki co mniejsze 

kluby w mniejszych 
miastach nie są 

jeszcze przygotowane 
na koncerty 

w większym składzie.

BOHATER    HERO



wypaliło. Póki co przygotowujemy taką 
EP-kę, na której zagraniczni artyście się 
pojawią. Jacy? Niespodzianka.

PLAN NA 2016 ROK TO NASTĘPNY ALBUM 
DŁUGOGRAJĄCY?
KLAUDIA: Tak. Przede wszystkim chcemy 
wydać drugą płytę. Mam nadzieję, że 
zaczniemy gdzieś wymykać się na 
koncerty i festiwale i za granicę. Chcemy 
cały czas się w muzyce rozwijać i two-
rzyć jak najwięcej nowych utworów. To 
jest główny cel na 2016.

A JEŚLI – ODPUKAĆ – OKAŻE SIĘ, ŻE DRUGA 
PŁYTA NIE ZAŻRE ZA GRANICĄ, TRZECIA TEŻ 
NIE BARDZO, TO CO WTEDY? WYSTARCZY 
WAM DETERMINACJI, ŻEBY DALEJ WALCZYĆ 
O TEN RYNEK?
MICHAŁ: Trudno jest odpowiedzieć na 
to pytanie, bo staramy się nie zakła-
dać porażki, jakiegoś zawodu z naszej 
strony. Wolę myśleć, że coś nam się uda 
osiągnąć. Gdyby jednak miała miejsce 
taka sytuacja, że faktycznie druga płyta 
nie zażarłaby tak, jakbyśmy sobie tego 
życzyli, to walczymy dalej. Ważne jest, 
żeby mieć ambicję. Jeśli chcesz cały 
czas robić coś nowego, pracujesz nad 
tym, daje ci to satysfakcję, to ilość wło-
żonej pracy daje ci możliwość przełoże-
nia tego na dalsze plany i kolejne rzeczy, 
które jeszcze można zrobić. Dlatego nie 
wydaje mi się, że gdyby okazało się, że 
druga płyta nie będzie jakimś wielkim 
sukcesem, to że stwierdzilibyśmy, że 
nie robimy już nic, rezygnujemy.
KLAUDIA: Jesteśmy ludźmi z pasją. Od 
zawsze pasjonowała nas muzyka, 
chcieliśmy ją tworzyć. Gdyby coś się nie 
udało to dalej będziemy szukać innych 
brzmień, innych konfiguracji muzycz-
nych, z których moglibyśmy być zado-
woleni i my, i nasi słuchacze. Zdecydo-
wanie będziemy dalej próbować.

KLUBY W POLSCE SĄ TECHNICZNIE PRZY-
GOTOWANE DO KONCERTÓW XXANAXX?
KLAUDIA: My nie mamy zbyt wielkich 
wymagań. Jest nas tylko dwójka i nie 
potrzebujemy wielkiej sceny. Od zawsze 
marzyliśmy, żeby ten skład się powięk-
szył, ale nie zawsze jest taka możliwość. 
Wydaje mi się, że póki co mniejsze 
kluby w mniejszych miastach nie są 
jeszcze przygotowane na koncerty 
w większym składzie.
MICHAŁ: Trzeba się też pogodzić z tym, 
że w Polsce w dużych miastach są 
kluby na 300-400 osób, a większych 
nie ma. Nie ma sal koncertowych poza 

kilkoma w dużych aglomeracjach. To 
jest smutny fakt, który prowadzi do tego, 
że nie bardzo można sobie pozwolić 
na produkcję jakiegoś większego show. 
Z drugiej strony nie można olewać 
mniejszych miast przez to, że są tam 
mniejsze kluby czy mają mniejsze 
możliwości. Każdemu się należy nasz 
koncert, może w ograniczonej wersji 
sprzętowej, ale nie widzę problemu, 
żeby grać również tego typu imprezy 
i wbijać do mniejszych miast, żeby grać 
na mniejszej sali. 

 IN ENGLISH

Everyone deserves 
Xxanaxx 
When Klaudia Szafrańska and Michał 
Wasilewski, a duo known as Xxanaxx, were 
invited to their first great festivals, they 
did not have a long-playing record to their 
credit. Now they have a record, a publisher, 
experience and plans. And talent, which they 
have had from the beginning.

EVEN BEFORE TRIANGLES WAS RELEASED, 
THE MUSIC MAINSTREAM HAD DEMANDED 
YOUR PRESENCE, YOU HAD STARTED AP-
PEARING AT BIG FESTIVALS AND A LARGE 
PUBLISHING COMPANY HAD CONTACTED 
YOU. DO YOU FEEL GOOD IN THIS MAIN-
STREAM?
KLAUDIA: I think we do because we’ve 
always dreamt that our music would 
appeal to an increasing number of peo-
ple. Now we attract more and more fans 
so we are obviously very happy about 
it. We don’t want to hide in alternative 
music, where only a handful of people 
would find us.
MICHAŁ: I think that it’s nice that we 
remain on the edge between alternative 
music and music that is not entirely 
mainstream but close to that. It’s nice that 
we’re able to reconcile these two worlds. 
It’s good music for those who listen to 
commercial radio stations and those who 
listen to totally alternative things.
KLAUDIA: We don’t change. We make the 
music we want, the music that plays in 
our hearts. And we can be only happy 
that it appeals to so many people.

BUT WASN’T THERE NOTHING THAT 
ASTONISHED, SURPRISED OR SCARED YOU 
WHEN YOU ENTERED THIS SHOW BUSI-
NESS SO SWIFTLY AND VIOLENTLY?
KLAUDIA: I don’t know if we can already 
talk about show business because we 

haven’t experienced this great music 
world yet.
MICHAŁ: We’re not able to comment on 
the way show business is. We avoid 
playing at festivities that feature Maryla 
Rodowicz. We don’t have a chance and 
don’t want to meet this environment. 
The one we know is the environment of 
our own backyard, people who make 
similar music to ours. And we feel good 
in this circle. These are such open and 
friendly people that it can’t be said that 
we’ve entered the world of music and 
now have to deal with people who are 
completely different than we are.
Klaudia: Especially that many artists 
and bands we are friends with made 
their debuts more or less in the same 
time and they were getting to know the 
scene they and we are now a part of in 
the same time too.

BUT THE OPEN’ER FESTIVAL OR AUDI-
ORIVER YOU PERFORMED AT ARE QUITE 
A LARGE PART OF SHOW BUSINES; THERE 
IS A WHOLE STAFF INVOLVED IN THE IN-
DUSTRY BEHIND THOSE EVENTS.
MICHAŁ: That’s right. To look at it this 
way, you could really say that we got 
a smattering of this great world. Those 
events were great for us also because 
we hadn’t really expected that we 
would perform at them. And we were 
suddenly showered with offers of festi-
vals; we were shocked. And then, when 
we were actually taking part in those 
events, we were shocked that people 
were coming to our concerts. Because 
when we were playing during Open’er, 
we hadn’t even had released an EP!

AS REGARDS THE SMATTERING OF THE 
GREAT WORLD, YOU FRANKLY ADMIT IN IN-
TERVIEWS THAT YOU ARE DRAWN ABROAD. 
HOW IS IT GOING?
KLAUDIA: It’s going slow, but I think that, 
taking small steps, we circle around the 
target, or at least we think we do. We 
gave several concerts abroad last year, 
for example at the Great Escape Festival 
in Brighton. We could say that it was 
our small beginning of giving concerts 
abroad. We also played in Darmstadt, 
Germany. Now it’s expanded a bit. We 
gave our own concert in Vilnius this 
year and were surprised that there were 
so many people who knew our music. 
We were happy that we didn’t go there 
only to make people hear about us. We 
knew that we had several fans, a hand-
ful of them, but still. This week we’re 
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leaving to Romania and Hungary. So we 
can boast several things already today.

YOU ANNOUNCED AN EP WITH MUSICIANS 
FROM ABROAD. IT WAS SUPPOSED TO BE 
RELEASED IN AUTUMN. WILL IT BE YOUR 
TICKET TO OTHER COUNTRIES? A CHANCE 
TO DEVELOP SOME CONTACTS AND SHOW 
YOURSELVES ABROAD?
MICHAŁ: I hope it will partially be like 
that. But obviously time will tell if it 
really happens. Reality will verify us. 
But we are actually working on such 
an album with foreign musicians at 
the moment. It’s not the first time we’re 
asked the question by our interviewer. 
We don’t reveal any names of artists 
we would like to cooperate with yet 
because we don’t want to get anyone’s 
hopes up or disappoint anyone if it 
turned out that something went wrong. 
For the time being, we are working on 
an EP with foreign artists. Which ones? 
It’s a surprise.

IS ANOTHER LONG-PLAYING RECORD YOUR 
PLAN FOR 2016?
KLAUDIA: Yes. We’d most of all like to 
release a second album. I hope we will 
start slipping out to concerts and festi-

vals and abroad. We want to keep de-
veloping in our music all the time and 
create as many new songs as possible. 
It’s our main aim for 2016.

AND WHAT IF IT TURNS OUT THAT, 
TOUCH WOOD, THE SECOND ALBUM DOES 
NOT MAKE IT ABROAD AND THE THIRD 
ONES DOES NOT EITHER? WILL YOU 
HAVE ENOUGH DETERMINATION TO KEEP 
FIGHTING FOR THE MARKET?
MICHAŁ: It’s hard to answer that ques-
tion because we try not to think about 
defeats or failures. I’d rather think that 
we’ll manage to achieve something. But 
if such a situation really happened and 
our second album wasn’t the success 
we’d like it to be, we would continue 
fighting. It’s important to have ambition. 
If you want to keep doing something 
new all the time, if you work on it and 
if it gives you satisfaction, then the 
amount of work you put into it gives 
you a chance to translate it into further 
plans and things you can still do. This 
is why I don’t think we would decide 
not to do anything else and resign if 
it turned out that the second album 
wasn’t a great success.
KLAUDIA: We’re people with a passion. 

Music has always fascinated us, we’ve 
always wanted to create it. If some-
thing goes wrong, we will look for other 
sounds and music configurations that 
could satisfy both us and our listeners. 
We’ll definitely keep on trying.

ARE CLUBS IN POLAND TECHNICALLY PRE-
PARED FOR XXANAXX’S CONCERTS?
KLAUDIA: We don’t make radical demands. 
There are only two of us, we don’t need 
a huge stage. We’ve always dreamt about 
enlarging our band, but it’s not always 
possible. I think that for the time being 
small clubs in small cities aren’t ready 
for concerts of a bigger line-up.
MICHAŁ: We have to get used to the thought 
that there are no larger clubs than those for 
300-400 people in larger cities in Poland. 
There are no concert halls except for sev-
eral halls in large conurbations. It’s a sad 
fact that makes it difficult to afford making 
any bigger show. On the other hand, we 
can’t ignore smaller cities just because they 
have smaller clubs or limited capabilities. 
Everyone deserves our concert, perhaps 
sometimes in a limited equipment edition, 
but I don’t see a problem in performing at 
such events or visiting small cities to play 
in smaller rooms. 
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KIEDY USŁYSZAŁEM O SZAMANACH, PUSTY ŚMIECH MNIE OGARNĄŁ. 
„NAIWNIAKA ZE MNIE ROBIĄ, FRAJERA SZUKAJĄ” – POMYŚLAŁEM. CAŁY ŚWIAT 
KORZYSTA Z DOBRODZIEJSTW WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY, NAWET POLSKI NFZ 

POWOLI SIĘ OGARNIA, A NA FILIPINACH WIERZĄ W SZAMANÓW?” 

TEKST I FOT.    RAFAŁ BARAN   
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Szamani z Filipin

RAFAŁ BARAN – podróżnik. Autor gofor-
world.com, prowadzący również swoją autorską 
stronę szukajacprzygody.pl. Obecnie mieszka 
i tworzy na Filipinach.

globetrotter. Goforworld.com contributor, also 
runs his own website: szukajacprzygody.pl Cur-
rently living and creating in the Philippines.
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Już Lenin mówił, że zaufanie jest 
dobre, ale kontrola lepsza. Posta-
nowiłem więc sprawdzić legendy 
o cudownych uzdrowieniach 
i turystach-kuracjuszach przyby-

wających na Filipiny.

DROGA DO SZAMANÓW
Aby tego dokonać, przede wszystkim 
musiałem przybyć na wyspę Siquijor. 
Dostać się tam można tylko i wyłącznie 
promem. Wyspa położona jest na południe 
od Cebu (7 godzin rejsu) i nie zalicza się 
do turystycznych ikon na mapie świata. 
Wprawdzie funkcjonuje tam sporo kuror-
tów różnej klasy, niemniej jednak legendy, 
które krążą o wyspie, nie sprzyjają turysty-
ce na masową skalę.

Do szamanów nie poprowadzą nas 
drogowskazy, ani nawigacje GPS. Pozostaje 
koniec języka za przewodnika celem zorga-
nizowania… przewodnika. Jeśli uda nam się 
go znaleźć, on umówi nam termin spotkania. 
Są zatem jakieś podobieństwa z NFZ.

Mnie się udało. Znalazłem przewodnika 
i dożyłem do terminu wizyty. O brzasku 
wraz z grupką znajomych ruszyliśmy w góry. 
Jechaliśmy na skuterach po drogach krętych 
jak jelito cienkie. Starałem się nie odrywać 
wzroku od pleców przewodnika i powtarza-
łem sobie w myślach „W dół nie patrz, nie 
patrz w dół”. Po niespełna godzinie udało 
nam się dotrzeć szczęśliwie na miejsce. 
Wiecie, czym się wyróżniało? Niczym. Ot, 
zwyczajny zakamarek filipińskiej prowincji. 
Gdyby nie przewodnicy, to prędzej niż sza-
manów znaleźlibyśmy tam złoża ropy.

PODRÓŻE    TRAVEL

Wyspa położona jest na 
południe od Cebu (7 godzin 

rejsu) i nie zalicza się do 
turystycznych ikon na 

mapie świata. Wprawdzie 
funkcjonuje tam sporo 
kurortów różnej klasy, 

niemniej jednak legendy, 
które krążą o wyspie, nie 

sprzyjają turystyce na ma-
sową skalę. Do szamanów 

nie poprowadzą nas dro-
gowskazy, ani nawigacje 

GPS. Pozostaje koniec języ-
ka za przewodnika celem 

zorganizowania… prze-
wodnika. Jeśli uda nam się 
go znaleźć, on umówi nam 

termin spotkania. 

JAROSŁAW KUŹNIAR:
MATERIAŁ ZOSTAŁ  
ZREALIZOWANY  
PRZY WSPÓŁPRACY  
Z GOFORWORLD.COM
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wego miejsca. Kobieta wytłumaczyła mi, że 
to do jej męża przyjeżdżają ludzie z całych 
Filipin, aby się leczyć.

OPOWIEŚĆ DZIEWCZYNY SZAMANA
Nie dowierzałem, ale dowiadywałem się 
coraz więcej i więcej. Kobieta wyjaśniała, 
na czym to wszystko polega oraz pokazała 
na stertę liści i gałęzi pośrodku ogródku. 
Myślałem, że ta sterta zapłonąć ma jako 
ognisko. Kiedy dowiedziałem się, że to 

DZIEWCZYNA SZAMANA
Na „zaczarowaną posesję” wkroczyliśmy 
nieśmiało. Wypatrując „magicznych osób” 
przemierzaliśmy ogródek. Czułem, jak 
włosy jeżyły mi się na karku. Niepokój. Nie 
wiedziałem, co mnie czeka.

Nagle z niewielkiego domku wyszła 
nam na spotkanie kobieta, jak się okaza-
ło – żona szamana. Jej lubego nie było, bo 
akurat udał się do dżungli na ziołobranie. 

„Dziewczyna szamana” zaprosiła nas do 
siebie, poprosiła o zajęcie miejsc siedzą-
cych i zaczęła opowiadać...

Przez kolejne dwie godziny usłyszałem 
mnóstwo interesujących informacji na temat 
leczenia ziołami oraz historii tego nietypo-

Myślałem, że ta 
sterta zapłonąć ma 
jako ognisko. Kiedy 

dowiedziałem się, 
że to zbiór ponad 
stu rodzajów ziół 

zebranych w dżungli, 
byłem pod wrażeniem. 

Szaman, na którego 
czekaliśmy poszedł 

właśnie na kolejne 
ziołobranie. Udaje się na 

nie co piątek. Uzbierać 
musi jeszcze drugie tyle. 
Na koniec tych zbiorów, 

w „czarny piątek” 
przed świętami, z tych 
dwustu rodzajów ziół 

zostanie przygotowany 
wywar leczniczy, który 

będzie rozdawany 
podczas fiesty dla 

mieszkańców.



zbiór ponad stu rodzajów ziół zebranych 
w dżungli, byłem pod wrażeniem. Szaman, 
na którego czekaliśmy poszedł właśnie 
na kolejne ziołobranie. Udaje się na nie co 
piątek. Uzbierać musi jeszcze drugie tyle. 
Na koniec tych zbiorów, w „czarny piątek” 
przed świętami, z tych dwustu rodzajów 
ziół zostanie przygotowany wywar leczni-
czy, który będzie rozdawany podczas fiesty 
dla mieszkańców.

Wciąż czułem się nieswojo i nie grzeszy-
łem wiarą w ziołowy proceder, ale ostatnie 
wątpliwości minęły, kiedy dowiedziałem się, 
że tydzień temu była tutaj poważna telewizja, 
robiąc podobny materiał. Podczas dalszej 
dyskusji wyszły na jaw kolejne sposoby 
leczenia oraz różnice kulturowe, które są 
ogromne. Kobieta pokazała mi następny 
dziwny specyfik, który ma pomagać w re-
generacji mięśni. Powąchałem i dokładnie 
wiem, co to jest. Zapach tego specyfiku jest 
dokładnie taki sam jak najbardziej popular-
nej maści dla sportowców! Tyle że tutaj był 
w 100% naturalny i nie w formie maści, ale 
płynu na bazie oleju.

Rozmowa się przedłużałą, a ja całko-
wicie zapomniałem o otaczającym mnie 
świecie. „Dziewczyna szamana” wciągnęła 
mnie w zupełnie nowy świat – świat roślin, 

o którym w Europie mogłem tylko poczytać. 
Zaczęła mi tłumaczyć, że na Filipinach 
występują co najmniej cztery rodzaje 
imbiru, a każdy z nich ma inne zastoso-
wanie i właściwości. Wyjaśniła działanie 
poszczególnych roślin i zapewniła mnie, że 
wszystko to, co znaleźć można w dżungli, 
jest w stanie wyleczyć człowieka z wszel-
kich popularnych schorzeń.

SZAMAN WE WŁASNEJ OSOBIE
To niecodzienne spotkanie, podczas którego 
straciłem poczucie czasu, przerwało nadej-
ście nieznajomego mężczyzny. To szaman. 
Wszedł do ogrodu, podszedł do wspomnia-
nego stosu i dołożył do niego kolejnych kilka-
naście – jak mawiają w Krakowie – haber-
dzi. Czekaliśmy na niego dwie godziny, a mi 
zdaje się, że upłynęły ledwie dwie minuty. 
Szaman był zdecydowanie mniej rozmowny, 
ale wszystko to, co chciałem usłyszeć, wyja-
śniła mi jego domowa rzecznik prasowa.

To spotkanie odcisnęło się mocno na 
mojej zeuropeizowanej psychice. Wciąż 
towarzyszyło mi poczucie mistycyzmu, 
a jednocześnie pewność, że wszystko tam 
jest takie… naturalne. Filipińską pachnącą 
ziołem przychodnię odwiedziłem po raz 
pierwszy, ale na pewno nie ostatni. 

 IN ENGLISH

Filipino shamans   
When I heard about shamans, I laughed out 
loud. “Trying to fool me, are you? Looking for 
a pigeon” - I thought. “Whole world reaps the 
benefits of modern medicine, even the British 
NHS, and Filipinos still believe in shamans?””

Lenin said, “Trust is good, control is better”. 
So, I decided to check out the legends about 
miraculous healings, and tourists-patients 
flocking to Philippines..

ON MY WAY TO MEET THE SHAMANS
To do this, I first had to find my way to 
Siquijor island. The only way to get there 
was by ferry. The island is located south of 
Cebu (7-hour ferry trip) and isn’t considered 
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a gem in the world of tourism. Although 
there are quite a lot of different-class 
resorts, the legends surrounding the island 
don’t exactly encourage mass-scale tourism.

No guidepost will show you the way to the 
shamans. GPS, on the other hand, will. The 
only thing left is to find a tour guide who, if 
you find him, will set you up an appoint-
ment. Some resemblance to NHS, after all.

I found a guide and made it through alive 
to the appointment. We set off at dawn 
towards the mountains., riding on motor 
scooters through roads winding like lower 
intestine. I tried no to look away from the 
guide’s shoulders and told myself: “Don’t 
look down, don’t look down”. Luckily, after 
about an hour we made it to our destina-
tion, which stood out in no particular way. 
Just another part of your ordinary Filipino 

backwater. If it weren’t for the guides, we 
would’ve sooner found oil deposits rather 
than shamans.

SHAMAN’S WIFE
We entered the “enchanted estate” timid-
ly. Searching with our eyes for “magical 
persons” , we crossed the yard. I felt my hair 
stand on end, a feeling of anxiety. I didn’t 
know what to expect.

Suddenly, a woman appeared in the 
entrance to a small house, approached and 
greeted us. She turned out to be the sha-
man’s wife. Her husband was absent as he 
had set off to pick herbs. She invited us in-
side, asked to sit down and started talking...

During the following two hours, I heard 
countless interesting stories about herbal 
medicine and the history of that unique 
place. She explained that her husband was 
visited by people from all across Philip-
pines who sought treatment.

WIFE’S STORY
I could barely believe it, but I learned 
more and more. She explained how it all 

worked and showed us a pile of leaves, 
twigs and branches in the middle of the 
yard. I’d thought that all this was sup-
posed to be bonfire fuel. I was impressed 
when I learned that it  had actually been 
a collection of more than a hundred herbs 
hand-picked in the jungle. The shaman, 
whom we were waiting for, had just left 
for another herb picking, as he did every 
Friday. We learned that he had to pick 
twice as much. The end of this “harvest” 
marked the “black Friday” when the 200 
herbs were going to be used to prepare 
a decoction, given away during a fiesta for 
local inhabitants.

I still was feeling uneasy and in disbe-
lief towards the herbal dealings, but the 
remainder of my doubts was dispelled 
when I learned that a week before our visit 
a major TV network had been doing a simi-
lar story. Further discussion revealed even 
more treatment methods and cultural dif-
ferences, which turned out to be enormous. 
The woman then showed me a strange 
specific which was supposed to boost 
muscle regeneration. I smelled it and knew 
exactly what it was. It smelled just like one 
of the most popular ointments for athletes! 
The difference was that this one was 100% 
natural, and not in the form of cream but 
oil-based liquid.

The conversation went on and on, mak-
ing me forget about the world around me. 
Shaman’s wife opened a whole new world to 
me: the world of plants of which I could only 
read about in Europe. She started explain-
ing that there were at least four different 
kinds of ginger in the Philippines, each one 
of different features and use. She explained 
the effects of particular plants and assured 
me that anything I found in the jungle could 
heal a man from any common diseases.

THE SHAMAN HIMSELF
This unusual meeting that made me lose 
track of my time was disrupted by the 
arrival of an unknown man. As it turned 
out, it was the shaman. He entered the 
yard, approached the said heap and added 
several more sprigs to the collection. The 
two hours we had spent waiting for him felt 
more like two minutes. Though the sha-
man was much less talkative, I’d learned 
everything I wanted to from her home 
spokeswoman.

This encounter has left a strong mark 
on my Europeanised psyche. There was 
a constant feeling of mysticism following 
me and, at the same time, certainty that 
everything there was so... natural. It was my 
first visit to the herb-infused Filipino clinic, 
but definitely not the last one.  
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Juliusz Strachota
„Relaks amerykański”
HA!ART, KRAKÓW 2015 
W polskich księgarniach można by już chyba postawić 
osobną półkę z napisem „literatura uzależnieniowa”. Nowa 
powieść Strachoty na tej półce bardzo by się wyróżniała, 
zarówno pod względem pisarskiego polotu, jak i tematyki. 
Julian, dziwnym trafem łudząco przypominający autora, jest 
uzależniony od narkotyków XXI wieku, czyli leków przepi-
sywanych przez psychiatrę. Z początku wielki relaks, który 
zapewniają mu różowe tabletki, staje się „ledwo tlącym się re-
laksikiem”, a do tego bohater nieźle musi się nakombinować, 
żeby ów stan osiągnąć. Jak klasyczny ćpun sprzedaje sprzęty, 
okłamuje rodzinę i traci pracę, podczas gdy w tle rozgrywa 
się pozornie normalne życie, a z telewizorów sączą się wyide-
alizowane obrazki z programów śniadaniowych. Powieść 
w formie krótkich pasaży niczym opowiadania, w których 
dotąd głównie specjalizował się autor. Gorzki humor, świetny 
język, zwięzłość i głos w kwestii, o której jeszcze nie mówiło 
się w Polsce na szeroką skalę. Tę książkę trzeba przeczytać. 

Juliusz Strachota
„Relaks amerykański”
HA!ART, KRAKÓW 2015

I think Polish bookstores should already have a separate 
bookshelf labeled “addiction literature”. Strachota’s new 
novel would stand out there, both in terms of the writer’s 
workshop and book’s topic. Julian, who bears striking re-
semblance to the author, is addicted to 21st century’s drugs 

- pills prescribed by his therapist. The state of complete relax, 
which the pink pills used to provide him with, is reduced to 
a “barely smoldering bed of roses”, and the main character 
has go to to extreme lengths to reach this state of mind. Like 
a typical junkie he sells things, lies to his family and loses 
his job while a seemingly normal life takes place in the 
background, in which television broadcasts are flooded 
with idealised pictures from breakfast TV. The book comes 

Książki w chmurach
Books in the clouds

TEKST    SYLWIA GUTOWSKA in short passages, like short stories, that have become the 
author’s trademark. Bitter sense of humour and brilliant 
language. It’s a concise and much needed voice on a topic that 
hasn’t been widely discussed in Poland. It’s a must-read. 

David Foster Wallace
„Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi” 
W.A .B. , WARSZAWA 2015 
David Foster Wallace jest dziś właściwie ikoną popkultury. 
Za życia z charakterystyczną bandaną na głowie, którą, jak 
sam mówił, nosił, żeby nie eksplodowała mu głowa, i w wiel-
kich, białych adidasach. Po samobójczej śmierci w 2008 
roku obrósł legendą. To pierwsza polskojęzyczna pozycja 
tego autora. Dlaczego dopiero teraz? Nie wiadomo, ale być 
może fakt, że do kin wchodzi film biograficzny z Jasonem 
Segelem w roli pisarza, jest odpowiedzią na pytanie, dlacze-
go właśnie w tym momencie. Krótkie opowiadania Walla-
ce'a z maniacką precyzją portretują skrajnych egocentryków. 
Bezkompromisowy obraz ludzi pozbawionych przyzwoitości, 
usprawiedliwianych przez wszędobylską psychoterapię, 
rozłożonych na czynniki pierwsze, bez nadziei. Po lekturze 
staje się jasne, dlaczego Wallace jest czołową postacią ame-
rykańskiego postmodernizmu. 

David Foster Wallace
„Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi”
PU W.A.B., WARSZAWA 2015 

David Foster Wallace has become a symbol of pop culture. 
In his life, he dressed in a characteristic kerchief, which, 
as he said himself, was for his head not to explode, and 
huge, white sneakers. After his suicide in 2008 he became 
a legend. It’s the first book by this author that has been 
translated into Polish. Why wait that long? We don’t know, 
but maybe the movie about his life coming out, with Jason 
Segel playing the main role, may be the answer to this 
question. Wallace’s short stories portrait extreme egocen-
trics with maniacal precision. Uncompromising depiction 
of people that show no remorse, excused by omnipresent 
therapies, dissected, without hope. Reading Wallace’s book 
makes you realise why he has become the leading figure of 
American post-modernism. 
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EKSTREMALNA JAZDA NA ROWERZE MA W POLSCE CORAZ WIĘKSZĄ 
RZESZĘ FANÓW. TO SPORT, KTÓRY POTRAFI WYZWOLIĆ NAPRAWDĘ 
DUŻO ADRENALINY, A JEDNOCZEŚNIE NIE JEST AŻ TAK RYZYKOWNY,  

JAK INNE TEGO TYPU ROZRYWKI.

TEKST   KAJETAN KUSINA    FOT.   MIREK URBANOWICZ

Z górki  
na pazurki

Każdy, kto za dziecka jeździł na 
rowerze, doskonale pamięta, 
że najwięcej radości do-
starczało to, co nie było zbyt 

bezpieczne. Szybka jazda z górki, wybi-
cia na korzeniach czy szybkie zakręty – 
jednym słowem czynności, które dopro-
wadzały każdego rodzica o zawał serca. 
Oczywiście niejednokrotnie kończyło 
się to na siniakach i wybitych zębach, 
ale zabawa była przednia. Jednak im 
człowiek starszy, tym bardziej zaczyna 

się martwić o swoje zdrowie, a więc 
i rozrywki wybiera bezpieczniejsze. 
Przynajmniej większość, bo są też tacy 
zapaleńcy, którzy mimo dorosłego wie-
ku nadal uwielbiają ekstremalne zjazdy 
na rowerze, wręcz nie mogą bez nich żyć. 
Dla takich zapaleńców powstało właśnie 
MTB, czyli Mountain Biking.

TYSIĄC SPOSOBÓW NA JAZDĘ 
Jak każda fascynacja zaczyna się nie-
winnie. Człowiek zaczyna się nudzić 

wyznaczonymi trasami i postanawia 
znaleźć sobie coś bardziej wymaga-
jącego. Najpierw szuka ich na własną 
rękę, ale potem stwierdza, że czas na 
przyłączenie się do konkretnej grupy 
i wybór swojej drogi.

– Samo MTB dzieli się na wiele mniej-
szych kategorii. W pierwotnej wersji 
było to po prostu jeżdżenie po trudnych, 
leśnych trasach. Potem ktoś wymyślił 
sobie, że można z tego zrobić wyści-
gi, no i się zaczęło – opowiada Mirek 
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Urbanowicz z drużyny WildRiders.pl. 
– Najpopularniejsze jest crosscountry, 
czyli typowe jeżdżenie po okrążeniach. 
Popularny jest także downhill, w któ-
rym tylko zjeżdża się w dół po wyjątko-
wo karkołomnych trasach. Pomiędzy 
jest pełno dyscyplin, które opierają się 
w większym lub mniejszym stopniu na 
jednej z tych odmian. Oczywiście każdy 
uważa, że jego dyscyplina jest najtrud-
niejsza i jedyna słuszna. Ja wybrałem 
enduro, w którym rywalizacja odbywa 
się na zjazdach, ale pojawiają się w niej 
też podjazdy – tłumaczy.

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju 
zjazdy i dyscypliny kolarstwa górskie-
go, to enduro jest sportem naprawdę 
młodym. W Polsce jego popularność 
zaczęła się zaledwie kilka lat temu. 
Dlatego też trudno na razie mówić 
o scenie z prawdziwego zdarzenia 
z zaprawionymi w bojach wyjadaczami. 
Jednak powoli zaczyna się to zmieniać. 
Powstają kluby i drużyny, choć nadal są 
to raczej grupy zapaleńców niż poważne 
grupy ze strukturami i trenerami. Ich 
formowanie przyspieszyć może fakt, że 
nie brakuje firm chętnych, aby sponso-
rować pasjonatów tego sportu. Szybko 

rosnącą popularność dyscyplina ta 
może zawdzięczać swojej formule – 
rywalizacja odbywa się na zjazdach, 
natomiast na podjazdach czas nie jest 
mierzony – trzeba tylko zdążyć na swój 
czas startu. Podczas tego dojazdu jest 
czas żeby porozmawiać i poznać innych 
uczestników. Odpowiada to dokładnie 
sposobowi jazdy, który i tak większość 
uprawia w górach, na zawodach jest 
tylko oficjalny pomiar czasu. Wiele 
osób przyjeżdża na takie zawody bez za-
miaru ścigania się – chcą spędzić czas 
w gronie ludzi, z którymi dzielą swoją 
pasję do jazdy na rowerze w górach. 

ZIMNA GŁOWA TO NAJLEPSZA OCHRONA
Nie jest żadnym odkryciem stwierdze-
nie, że sporty ekstremalne nie należą 
do bezpiecznych rozrywek. Zwłaszcza 
takie, które polegają na szybkiej jeździe 
po stromych zboczach i kamieniach. 
Mirek Urbanowicz tłumaczy jednak, że 
ryzyko można zminimalizować dzięki 
dobraniu tras do możliwości jeźdźca 
i sprzętu. Niestety, nie jest to rozryw-
ka należąca do tanich – sam rower to 
koszt przynajmniej 5000 zł. Tak wyso-
ka cena bierze się między innymi z tego, 

 Najpopularniejsze jest 
crosscountry, czyli 

typowe jeżdżenie  
po okrążeniach. 

Popularny jest także 
downhill, w którym 

tylko zjeżdża się 
w dół po wyjątkowo 

karkołomnych trasach. 
Pomiędzy jest pełno 

dyscyplin, które opierają 
się w większym lub 

mniejszym stopniu na 
jednej z tych odmian. 

Oczywiście każdy  
uważa, że jego 

dyscyplina jest 
najtrudniejsza  

i jedyna słuszna.
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że pojazd musi być w pełni amortyzo-
wany, odpowiednio wytrzymały i lekki. 
Do tego dochodzi kask i ochraniacze 
na nogi i plecy. Należy też pamiętać, że 
sprzęt dość mocno się zużywa i często 
trzeba wymieniać podzespoły. Urba-
nowicz uważa, że najważniejszego 
zabezpieczenia nie da się kupić. – Pod-
stawą jest zdrowy rozsądek, znajomość 
swoich możliwości i pokora. Nie jest 
żadnym wstydem, jeśli nie potrafisz 
jeszcze zjechać z trudnej trasy. Lepiej 
sobie odpuścić niż narażać się na wy-
padek. No i zimna głowa, która przycho-
dzi z doświadczeniem. Stalowe nerwy 
pozwalają wyjść z naprawdę ciężkich 
sytuacji – tłumaczy. Dodaje też, że na 
szczęście MTB to bardzo elastyczny 
sport, w którym warto zacząć od pro-
stych tras. Można się na nich nauczyć 
naprawdę sporo, a jednocześnie unik-
nąć frustracji wynikającej z niemożno-
ścią zmierzenia się z bardziej wymaga-
jącymi wyzwaniami. 

 IN ENGLISH

Down the hill 
Extreme cycling is becoming more and 
more popular in Poland. It’s a sport 
that pumps extreme (sic!) amounts of 
adrenaline into the bloodstream. At the 
same time, it’s not as risky as other similar 
sports disciplines.

Anyone that used to ride a bicycle 
as a kid should know well that the 
most dangerous stunts gave the most 
satisfaction. Going down the hill with 
extreme speed, jumping over roots and 
entering tight curves - all of these were 
bound to give your parents heart attack. 
Obviously, such activities ended up 
with bruises and knocked-out teeth - 
but the fun was worth it. As we get older, 
though, we tend to care more about our 
health, so we start choosing safer forms 
of entertainment. Most of us, at least. 
There are some red-hot people that de-
spite being adult still love extreme rides 
down the hill and can’t live without 
them. For these people MTB - Mountain 
Biking - was created.

MANY WAYS TO RIDE
As with any fascination, this one also 
begins innocently.You become bored 
with your designated cycling routes and 
decide to look for something a bit more 
challenging. At first, you look on your 
own but then you choose to join one of 
many groups and find your own way.

GUST    TASTE



 36 

- MTB itself is divided into numerous 
smaller categories. In the beginning, it 
was mainly about riding along difficult 
forest routes. Later, someone came up 
with the idea of competitions. And this 
was how it all began - says Mirek Ur-
banowicz from WildRiders.pl. - The most 
popular form of MTB is cross-country, 
which is a typical lap race. In downhill, 
which is also very popular, you simply go 
down the hill along extremely hazard-
ous tracks. Between these two there are 
numerous loosely-related disciplines. Of 
course, everyone thinks that their dis-
cipline is the most difficult and one and 
only. I chose enduro, in which there there 

are elements of both down- and uphill 
biking - he explains.

Among all of the MTB downhill rides 
and disciplines enduro is the most 
recent. Its popularity in Poland started 
just a couple of years ago.. This is why 
we still don’t have a proper MTB com-
munity in Poland, with hardcore pro-
fessionals. This is gradually changing, 
however. Clubs and teams begin to pop 
up, although they are still more groups 
of passionate people rather than genu-
ine, structured groups with coaches and 
well-developed facilities. Luckily, there 
is no shortage of companies that are 
more than eager to extend patronage 
over passionates of MTB, which bodes 
well for the formation of new, profes-
sional teams and clubs. Rapid growth 
of popularity can be ascribed to the for-
mula of this sport: participants compete 
during downhill rides, whereas uphill 
segments are not timed - bikers only 
have to reach the descent point at the 
designated time. During uphill seg-
ments there is time to talk to and meet 
other contestants. This formula resem-
bles the way most people ride mountain 
bikes, anyway. The only difference is 
the official timing. Some people enter 
contests not to race but to spend some 
time among people who they can share 
their passion to MTB with.

COOL HEAD OFFERS BEST PROTECTION
It’s nothing new to say that extreme sports 
don’t fall into the “safe” category, espe-
cially ones that involve fast rides along 
steep slopes and rocks. Mirek Urbanowicz 
explains that the risk can be minimised 
by adjusting trail to biker’s experience 
and equipment. Unfortunately, this form of 
entertainment isn’t cheap - the bike itself 
may cost as much as 5,000 PLN. The reason 
for high price is the required quality of 
equipment - both the biker and the equip-
ment have to be fully suspended and the 
bike needs to be durable and light. Add to 
this: helmet, knee and shin pads and back 
protection. You also need to remember that 
the equipment wears out pretty quickly 
and frequent replacements are necessary. 
Ubranowicz says that the most important 
protection can’t be bought, though. - The 
most important thing is to be level-headed, 
know your limits and humility. There’s 
no shame in not being able to go down 
a difficult trail. It’s better to let go than risk 
an accident. Keeping cool head comes with 
experience. Nerves of steel let you come out 
of really tough situations - he explains. He 
also adds that, fortunately, MTB is a very 
flexible sport in which it’s good to begin 
with easier routes. You can learn quite 
a bit and at the same time avoid frustration 
that comes from inability to take up more 
serious challenges. 
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CHCIAŁ BUDOWAĆ SAMOCHODY A ZBUDOWAŁ KAWAŁ HISTORII. 
CARROLL SHELBY W OCZACH FANATYKÓW MOCY JEST RÓWNIE WIELKI 
CO JEZUS ZE ŚWIEBODZINA W OCZACH KATOLIKÓW. BYŁ PRAWDZIWYM 

ZAKLINACZEM KONI MECHANICZNYCH. CO WIĘCEJ, JEGO LEGENDA 
TRWA NIEPRZERWANIE DO DZIŚ.

TEKST I FOT.:    ANNA NAZAROWICZ  

W zagrodzie mocy
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N igdy nie dajcie sobie wmówić, 
że Las Vegas to miasto kiczu. 
Ja tam byłam, otarłam się o ten 
świat. Śmiem twierdzić, że 

każdy, kto rozpowszechnia tego typu teo-
rię w życiu nie postawił nogi w tym mie-
ście. Miałam to szczęście spędzić kilka 
dni w miejscu, w którym grzech opiera 
się o ścianę za każdym rogiem i wiecie 
co? Kiczu nie zauważyłam. Widziałam 
za to przepych, bogactwo i niekończącą 
się zabawę. Samochody niczym z amery-
kańskich teledysków, które przemykały 
ulicami odbijając się w witrynach luk-
susowych galerii, ulice i chodniki wręcz 
wylizane do czysta – czy tak doprawdy 
wygląda kicz? Owszem, tu i ówdzie nie 
dało się nie zauważyć upasionej imitacji 
Elvisa Presleya w kaftanie błyszczącym 
niczym gwiazda betlejemska. Ale prze-
cież to miasto bez niego byłoby jak okno 
bez szyb. Kasyna – zgadza się, jest ich 
tutaj więcej niż turystów, którzy całymi 
pielgrzymkami przybywają, aby zatracić 
się w całodobowej, i, nie łudźmy się, dro-
giej zabawie. Owszem, spora część przy-
jezdnych opuszcza to miasto w samych 
skarpetkach, ale ci co wiedzą, że kasyno 
nie chodzi na kompromisy, odkryją tu 
szczęście zupełnie gdzie indziej.

Na obrzeżach Las Vegas kryje się 
prawdziwa świątynia mocy. Wystarczy 
dotrzeć już na sam jej parking aby mieć 
pewność, że oto jesteśmy w miejscu 
wyjątkowym. Krwisto czerwony Ford 
Mustang, który pręży muskuły na słońcu, 
to znak, że właśnie stoimy u progu siedzi-
by Shelby American Inc. Carroll Shelby 
to postać, która motoryzację wprowa-
dziła na wyższy (czyt. lepszy) poziom 
wtajemniczenia. Kto chociaż raz obejrzał 
film „60 sekund” a w nim samochód, 
który zepchnął wszystkich bohaterów na 
siódmy plan, ten wie, że Shelby Mustang 

GT500 Eleanor to coś więcej, niż tylko sa-
mochód. To demony szczelnie zamknięte 
w drapieżnym nadwoziu.

Zanim jednak Carroll Shelby wziął na 
warsztat Forda Mustanga, stworzył praw-
dziwy obiekt pożądania. Cobra to auto, 
które zyskało status legendy. Dostąpiłam 
zaszczytu stanięcia oko w oko z każdą 
powstałą odmianą Cobry, gdyż w siedzi-
bie Shelby American Inc. zadbano, aby 
każda nich była tu obecna. Od tej najstar-
szej do tej najmłodszej, wszystkie piękne 
i dumne zarazem. Po przeciwnej stronie, 
w zwartym szyku, stoją z kolei wszystkie 
odsłony Shelby Mustanga GT500, jakie 
ujrzały światło dzienne. Stanąć obok 
ikony, którą na co dzień mogę oglądać je-
dynie na półce, to przeżycie, które ciężko 
opisać słowami. Każdy z nich to prawdzi-
wy brylant, musicie mi w to uwierzyć. 

Mogłabym tak stać i patrzeć na nie 
godzinami, ale czeka na mnie jeszcze 
jedna, nie mniejsza niespodzianka. Za 
przeszkloną ścianą, na powierzchni 1200 
m2 znajduje się magiczne miejsce. To 
właśnie tu każdy Mustang przechodzi 
inicjację, z chłopca staje się prawdziwym 
mężczyzną, z konia przeistacza się w ru-
maka. Zespół 110 specjalistów pracuje 
nad tym, aby każdy, kto przyprowadza tu 
swoje auto, opuszczał to miejsce jako naj-
szczęśliwszy człowiek na ziemi. I mylą 
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Mustang, który pręży 

muskuły na słońcu, to 
znak, że właśnie stoimy 
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samochód. To demony 

szczelnie zamknięte 
w drapieżnym nadwoziu.

GUST    TASTE



 40 

się ci z was, którzy uważają, że to serwis, 
w którym skomplikowane maszyny wy-
parły ludzką wiedzę, a przede wszystkim 
serce do tej roboty. Mój anioł stróż, Gary, 
który oprowadził mnie po wszystkich za-
kątkach i zezwolił na legalne wykonanie 
zdjęć (tak, żadne z nich nie było zrobione 
z rękawa), sprawiał wrażenie, jakby mógł 
roztaczać przede mną urok tego miejsca 
przez kolejne dwa lata. O tym jak powsta-
ją elementy z karbonu oraz z ilu kolorów 
skóry można wykonać obszycie foteli 
opowiadał jak o narodzinach pierwszego 
dziecka. Na koniec zdecydował się mi 
je przedstawić. A był nim Ford Mustang 
Shelby o mocy 700 koni mechanicznych. 
Po przekręceniu kluczyka czułam, jak 
ryk silnika zrywa mi farbę z włosów, jak 
serce ze strachu stanęło w miejscu. Cudo, 
które było efektem ciężkiej pracy całego 
zespołu. I dlatego każdy z jego członków 
złożył uroczysty autograf wewnątrz na 
kokpicie. Męska solidarność zawsze 
wzbudza mój podziw, ale tutaj jej forma 
przeszła samą siebie. 

Niech ktoś mi pokaże drugie takie 
miejsce na Ziemi. Wstęp tutaj ma każdy 
posiadacz Forda Mustanga… oraz ko-

ciołka wypełnionego po brzegi złotem, 
ponieważ jest to zabawa zarezerwowana 
dla tych bardziej zamożnych. Ale hej! 
W końcu jesteśmy w Las Vegas i, jak to 
mówił jeden z bohaterów filmu „Jak 
rozpętałem drugą wojnę światową”: 

„każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj 
wygrać może”. A wtedy należy szybko 
odebrać nagrodę i migiem przetranspor-
tować do Shelby American Inc. Podej-
rzewam, że wnuczek Króla Dubaju nie 
musiał spędzić w kasynie ani chwili, 
aby móc się cieszyć Mustangiem o mocy 
ponad 1000 KM… będącym efektem pracy 
wykonanej właśnie w tym miejscu. „Nie 
liczyć godzin i lat, to życie mija nie ja” – 
jak to brzmi po arabsku? 

 IN ENGLISH

In the temple of power
He wanted to build cars but built a good 
bit of history instead. In the eyes of power 
fanatics, he is as great as the statue of 
Christ the Redeemer is in the eyes of the 
inhabitants of Rio de Janeiro. One could 
say horsepower lay with him. What is more, 
his legend lives on to this day.

Never let anyone convince you that Las 
Vegas is a city of kitsch. I’ve been there 
and experienced that world. And I can 
surely say that anyone who spreads 

such a theory has never set his or her 
foot in the city. I was fortunate enough 
to spend several days in a place where 
sin has its back against the wall around 
every corner, and you know what? 
I didn’t notice kitsch anywhere. I saw 
splendour, richness and never-ending 
fun. Flashing by in the windows of lux-
ury galleries, cars are as if taken out of 
American video clips; streets and pave-
ments are scraped clean – is this really 
what kitsch looks like? Indeed, you 
can’t help but notice a stout imitation of 
Elvis Presley in a jacket shining like an 
evening star here and there. But the city 
without him would be like a window 
without panes. And yes, there are more 
casinos than tourists here. The latter 
visit the city in crowds to lose them-
selves completely in a twenty-four-hour 
and, let’s be honest, expensive form of 
entertainment. Many visitors actually 
leave Las Vegas wearing socks only, 
but those who know that casinos don’t 
accept compromises will find their 
happiness completely elsewhere.

There is a true temple of power 
hiding on the outskirts of Las Vegas. 
Reaching its parking lot is enough to 
notice that you have come to a unique 
place. A blood red Ford Mustang, flexing 
its muscles in the sun, is a sign that you 
are standing on the threshold of the seat 
of Shelby American Inc. Carroll Shelby 
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is a figure who has taken motorization 
to a higher (and better) level. Those 
who have seen Gone in 60 Seconds 
and the car that pushed the rest of the 
characters in the movie to the back-
ground know that the Shelby Mustang 
GT500 Eleanor is more than just a car. 
It consists of demons closed tightly in 
a predatory body.

But before Carroll Shelby started 
working on the Ford Mustang, he had 
created a real object of desire. The 
Cobra is a car that has achieved the 
status of a legend. I’ve had the honour of 
coming face to face with each version of 
Cobra ever produced because the staff 
of Shelby American Inc. saw to it that all 
versions are present in their seat in Las 
Vegas: from the oldest to the youngest 
one, all of them beautiful and proud 
at the same time. On the other side, in 
close formation stand all editions of the 
Shelby Mustang GT500 that have ever 
seen the light of day. To stand by the 
icon I can watch every day on my shelf 
only is an almost indescribable expe-
rience. Each of them is a real diamond, 
you have to believe me.

I could stand and observe them like 
that for hours, but there was one more 
great surprise awaiting me. There is 
a magic place with an area of 1200 sq 
m located behind a glass wall. This 

is where each Mustang goes through 
the initiation ritual and changes 
from a boy to a man, from a horse 
to a steed. A team of 110 specialists 
ensures that everyone who brings his 
car here leaves the place with a feeling 
that he is the happiest person in the 
world. And you’re wrong if you think 
that it ’s a service centre where human 
knowledge and, most of all, passion 
for this work have been supplanted by 
complex machines. Gary, my guardian 
angel who showed me around all the 
nooks and corners of the place and let 
me take legal photographs (yes, none 
of them were taken from the sleeve), 
gave the impression of being able to 
keep oozing the charm of this place for 
the next two years. He was telling me 
how carbon elements are produced 
and how many colours of leather can 
be used to make upholstery as if he 
was talking about the birth of his first 
child. He saved the best till last and 
decided to introduce it to me. And 
the child was a Ford Mustang Shelby 
with a 700 horsepower engine. Having 
turned the key in the ignition, I felt 
the roaring engine tear the dye off my 
hair, while my heart stood still in fear. 
A beauty created by the whole team 
through hard work. This is why each 
team members gave a special auto-

graph on the cockpit. Male solidarity 
always fills me with admiration, but 
this time it did even more.

A kings ransom to whoever shows 
me another place like that on the Earth. 
The place is open to anyone who has 
a Ford Mustang... and a potful of gold 
because it’s a hobby reserved for the 
wealthier ones. But wait a minute! 
We’re in Las Vegas and, as we heard 
in one of Polish movies, “everyone can 
take matters into their own hands, 
everyone can win today”. And then all 
you have to do is collect your prize and 
quickly transport yourself to Shelby 
American Inc. I assume the grandson 
of the King of Dubai didn’t have to 
spend even a moment in a casino to 
enjoy a Mustang with more than a 1000 
horsepower... which was produced 
precisely here. “I won’t count hours nor 
years, it’s life that’s passing, not me” – 
how do you say that in Arabic? 
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KINO NIE MOGŁO SIĘ OBYĆ BEZ DŹWIĘKU NAWET KIEDY BYŁO NIEME. W KINIE 
STAŁO PIANINO, NA KTÓRYM KTOŚ PRZYGRYWAŁ DO TEGO, CO BYŁO WIDAĆ 

NA EKRANIE. POSTAĆ TA MIAŁA NAWET SWOJĄ NAZWĘ, ALE JAKOŚ NIE 
MOŻEMY SOBIE JEJ TERAZ PRZYPOMNIEĆ.

TEKST I FOT.:   MAT. PRASOWE 

Dźwięk w końcu  
efektowny
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Później pojawił się dźwięk. 
Najpierw niezbyt wyraźne 
dialogi, później efekty dźwię-
kowe, w końcu efekty naprawdę 

efektowne. Cóż więc zrobić, żeby z nich 
w pełni korzystać? To proste. Jak to się 
w wojsku mówi – doposażyć. Doposażyć 
telewizor w coś, co będzie dobrze ten 
dźwięk odtwarzać – w soundbar. 

Najnowszy flagowy model takiego 
urządzenia Samsunga wszedł właśnie 
na rynek. HW-J8500 – zakrzywiony jak 
nowe telewizory SUHD. Wzmacniacz 
oraz głośniki funkcjonujące w systemie 
9.1 umieszczono w jednym mieszczącym 
się pod telewizorem pudełku. Do tego 
bezprzewodowy aktywny subwoofer. 

Całość gra równie dobrze jak wygląda. 
A wygląda – jak widać – pięknie. 

 IN ENGLISH

Finally effective sound 
Cinema could not manage without 
sound even when it was si lent . They 
had someone play the piano to what 
the audience could see on the screen 
then . Such a f igure had even his own 
name, but we can’ t remember what it 
was r ight now.

Then came sound. First there were not too 
pure dialogues, then we had sound effects 
and finally the effects became really 
effective. So what can we do to truly enjoy 
them? It’s simple. We need an upgrade. 
An upgrade of our TV set with something 
that could produce as perfect sound as 
possible: with a sound bar.

in one box that fits the space under the TV. 
Plus an active wireless subwoofer.

The whole thing plays as excellently as it 
looks. And it looks, as you can see, beautiful. 

Samsung’s latest flagship device of that 
kind has just entered the market. The 
HW-J8500 is curved like new SUHD TVs. 
The amplifier and 9.1 speakers are placed 

Najnowszy flagowy model takiego urządzenia 
Samsunga wszedł właśnie na rynek. HW-

J8500 – zakrzywiony jak nowe telewizory SUHD. 
Wzmacniacz oraz głośniki funkcjonujące w sys-
temie 9.1 umieszczono w jednym mieszczącym 

się pod telewizorem pudełku. 
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legli poświęcali na pracę więcej godzin, 
więcej biegali, ale z jakiegoś powodu byli 
znacznie mniej efektywni. Z jakiego?

Ano z takiego, że ich praca nie polegała 
na kopaniu rowów. Mieli zadania wyma-
gające kreatywności, wiedzy, multitasko-
we, a większość energii musieli zużywać 
na unikanie gniewu przełożonego. Strach 
i frustracja zabijały ich kreatywność.

Czternaście procent psychopatów na 
stanowiskach kierowniczych! Skąd oni się 
wzięli? To akurat proste – z niewłaściwej 
oceny sytuacji menadżerów wyższego 
szczebla. Nie szanując swoich pracowni-
ków, nie ufając im, postanowili zatrudnić 
jako ich nadzorcę „kogoś, kto będzie umiał 
wziąć ludzi za mordę”. 

 IN ENGLISH

Why does charity pay 
off? Part 1
Some have a heartfelt need to do it, 
others just want better PR. Their real 
motivation is of practically no significance 
because both groups gain something that 
is absolutely crucial and essential in their 
managerial work: empathy.

I used to regularly visit one of the wards 
in a cancer hospital to read fairy tales 
to children. One day I read one chap-
ter to an ill boy. He was delighted and 
asked if I would come the following 
week. I knew I had my calendar filled 
up to the last minute because I was to 
start shooting a new film. I told him 
I would visit him but in three weeks. He 
nodded with understanding and with 
an additional tinge of regret. He asked 
me to read the next chapter in that 
very room then. He said that he would 
probably not be there because he would 
die until then but that he cared about it 
a lot because his small angel, who is in-
visible to people, would sit in the corner 
and listen to the rest of the story.

Such situations really change even 
the toughest business sharks and trigger 
emotions we eagerly forget about in our 
everyday lives.

Or maybe compassion and empathy 
are feelings managers should avoid?

When I was doing company image re-
search, I asked employees if they felt their 
superiors exploited or humiliated them 
and behaved irrationally. It is important 
because employing managers who find 
satisfaction in someone else’s pain and are 
fascinated by conflicts is often the first sign 
that the company takes the wrong direc-
tion. I was doing the research in several 
large companies. And 14% of managers 
revealed psychopathic behaviour. A lot.

I focused on those fourteen per cent 
and started investigating why they behave 
like that. Psychopathic managers drew 
energy from negative emotions. They were 
convinced that people will work more 
if they become afraid. And indeed, their 
subordinates dedicated more time to work, 
they were rushing all the time, but for some 
reason they were at the same time much 
less effective. For what reason?

Because their job did not consist in the 
digging of ditches. They had tasks that 
demanded creativity, knowledge and mul-
titasking, but they had to use most of their 
energy to avoid their superior’s anger. Fear 
and frustration killed their creativity.

Fourteen per cent of psychopaths in 
management positions! Where did they 
come from? Well, that’s simple – from 
wrong evaluation of situation made by sen-
ior managers. As they do not respect and do 
not trust their employees, they decided to 
hire managers who will have others by the 
short and curlies. 
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Do jednego z oddziałów 
szpitala onkologicz-
nego przyjeżdżałem 
regularnie i czy-

tałem dzieciom bajki. Pewnego razu 
przeczytałem jeden rozdział choremu 
Krzysiowi. Chłopiec był zachwycony i 
zapytał mnie, czy przyjadę do niego w 
przyszłym tygodniu. Wiedziałem, że 
mam już czas wypełniony do ostatniej 
minuty, zaczynałem zdjęcia do nowego 
filmu. Odpowiedziałem, że przyjadę do 
niego dopiero za trzy tygodnie. Pokiwał 
głową ze zrozumieniem, ale też jakby 
nutką żalu. Poprosił żebym wtedy 
przeczytał kolejny rozdział, w tym 
właśnie pokoju. Jego prawdopodobnie 
już nie będzie, bo do tego czasu umrze, 
ale zależy mu na tym tak bardzo, bo 
jako aniołek, niewidoczny dla ludzi, 
przysiądzie w kąciku i wysłucha tej 
bajki do końca.

Takie sytuacje naprawdę zmieniają 
nawet najtwardszego rekina biznesu i uru-
chamiają emocje, o których na co dzień 
chętnie się zapomina.

A może współczucie i empatia to cechy, 
których menadżerowie powinni unikać?

Robiąc w firmach badania wizerun-
kowe zadałem pracownikom pytanie 
o to, czy czują, że ich przełożony ich wy-
korzystuje, zachowuje się nieracjonalnie, 
poniża. To ważne, bo często pierwszym 
znakiem, że firma skręca w złą stronę, 
jest zatrudnianie menagerów, którzy 
czerpią satysfakcję z cierpienia drugiego 
człowieka, fascynują się konfliktem. 
Badanie robiłem w kilkunastu dużych 
firmach. I 14% menadżerów wykazy-
wało zachowania psychopatyczne. To 
bardzo dużo. 

Skupiłem się więc na tych czternastu 
procentach i zacząłem dociekać dlaczego 
się zachowują w taki sposób. Menadże-
rowie-psychopaci czerpali energię z ne-
gatywnych emocji. Byli przekonani, że 
ludzie będą więcej pracować, gdy zaczną 
się ich bać. I rzeczywiście, ludzie im pod-

JACEK ROZENEK 

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

FELIETON    COLUMN

Dlaczego  
dobroczynność 

się opłaca? cz. I
NIEKTÓRZY ROBIĄ TO Z POTRZEBY SERCA, INNI DLATEGO, ŻEBY MIEĆ LEPSZY 

PR. PRAWDZIWA MOTYWACJA WŁAŚCIWIE NIE MA WIĘKSZEGO ZNACZENIA, 
BO I JEDNI, I DRUDZY ZYSKAJĄ COŚ, CO W PRACY MENADŻERA JEST DZIŚ 

ABSOLUTNIE KLUCZOWE I NIEZBĘDNE – EMPATIĘ.
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FOTOGRAF/PHOTOGRAPHER : Joanna Wierzbicka | www.facebook.com/joannawierzbickafotografia
STYLISTA/STYLIST: Dobrochna Rawicka | www.facebook.com/Difriperi
ASYSTENT STYLISTY/STYLIST ASISSTANT: Karolina Iwanicka
MAKE-UP I WŁOSY/MAKE-UP ARTIST & HAIR: Kasia Gross
MODELKI/MODELS: Cindy, Dominika, Zuza | Specto Models
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 SZORTY/SHORTS: PU-SI 
BLUZKA/BLOUSE: własnośc stylisty/stylist own
KOSZULA/SHIRT: H&M 
BUTY/SHOES: ANNZ SHOP

 PŁASZCZ/COAT: dżinslove/pakamera.pl 
BLUZKA/BLOUSE: AFUNGUARD 
SPODNIE, PASEK/TROUSERS, BELT: VINTAGE
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 ZUZA :KOSZULA/SHIRT: NENUKKO
SPÓDNICZKA/SKIRT: Karolina Iwanicka
DOMINIKA:SPODNIE/TROUSERS: LEVIS 
BLUZKA/BLOUSE: BERSHKA
CINDY :PŁASZCZ/COAT: Karolina Iwanicka 
KURTKA/JACKET: Cukier Puder Vintage Store 
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 SZORTY/SHORTS: H&M 
SWETER/JUMPER: AFUNGUARD

 C
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K ART Y
DOUGL AS

• atrakcy jne  rabat y,  w  t ym  
10% z  okaz j i  Twoich 
urodz in

• wy ją tkowe o fer t y  wybrane 
spec ja ln ie  d la  Cieb ie

• zaproszen ia  na  event y 
w per fumer iach Doug las 
i   spotkan ia  z  eksper tami 
ds .  mak i jażu ,  p ie lęgnac j i 
i   zapachów

• bezp ła tna  prenumerata 
magaz ynu Doug las 
zawiera jącego m. in . 
in formacje  o  nowośc iach 
i   światowych t rendach 
oraz  eksk luz ywne 
wywiady  z  gwiazdami

DZIĘKUJEMY,  
ŻE Z NAMI JESTEŚ! 

 
Z K ARTĄ DOUGL AS  
Z YSKUJESZ WIĘCEJ!



OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

*  Oferta ważna od 10.09 do 10.10.2015  
lub do wyczerpania zapasówUR
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1.  JOHN FRIEDA

40%
rabatu na całą linię Luxurious 
Volume*

2. SENSAI
Silk Peeling Powder, delikatny 
peeling do twarzy, 40 g, nr 812279
299 zł

249 zł
3. ST. TROPEZ
Tan Enhancing Moisturiser,  
odżywczy lotion do ciała, 200 ml, 
nr 789808 
Tan Enhancing Polish,  
odżywczy peeling do ciała, 200 ml, 
nr 789806
79 zł

59 zł
4. BIOTHERM
Day Control Déodorant Stick Anti-
Transpirant, dezodorant w sztyfcie, 
antyperspirant, różne rodzaje 
50 ml, nr 164493
99 zł

75 zł
5. YONELLE
H2O Infusion Hydrolipid Cream, 
odmładzający krem do twarzy, 
55 ml, nr 813692
189 zł

129 zł
6. DR IRENA ERIS
Algorithm, krem 
przeciwzmarszczkowy na dzień 
SPF 20, 50 ml, nr 854431
99,90 zł

79 zł
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Spełniamy MARZENIA
ZNIEWALAJĄCE ZAPACHY 
NAJLEPSZYCH MAREK  
W GORĄCEJ OFERCIE DOUGLAS. 
PODARUJ SOBIE PACHNĄCĄ 
PRZYJEMNOŚĆ W WYJĄTKOWO  
KORZYSTNEJ CENIE!  

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

TYLKO
ONLINE

1
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4. CALVIN KLEIN
Reveal Woman, woda  
perfumowana, słoneczno- 
-orientalna,  
50 ml, nr 817041
319 zł

259 zł

3. GIORGIO 
ARMANI
Code Femme Satin, 
woda perfumowana, 
30 ml, nr 878842
259 zł

199 zł

5. CLARINS  
Lisse Minute, baza wygładzająco-
rozświetlająca,  
15 g, nr 227503
129 zł

89 zł

7. MONT BLANC   
Emblem, woda toaletowa 
o zapachu zimnego kardamonu 
i liści szałwii muszkatołowej,  
40 ml, nr 804476
169 zł

99 zł

1. YONELLE 
Progressive Nanomask,  
innowacyjna maseczka 
do twarzy na bazie 
nanodysków™ wypełnionych 
witaminą C, 55 ml, 
nr 835166
199 zł

139 zł

6. THIERRY MUGLER 
Alien Eau Extraordinaire, 
woda toaletowa z wyjątkową 
nutą orzeźwiającej herbaty 
z bergamotką, 60 ml, nr 793192
249 zł

189 zł

3 4

TYLKO
ONLINE

5

2. VERSACE 
Bright Crystal, woda 
toaletowa o łagodnym 
kwiatowym zapachu 
z owocowymi i piżmowymi 
akcentami, 30 ml,  
nr 256026
219 zł

129 zł

BEAUTY
TRENDSof



PHILIPS
Philips VisaPure AntiBlemish, urządzenie 
oczyszczające, redukuje nadmiar sebum i usuwa martwe 
komórki naskórka, nr 882371
679 zł

549 zł
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YSL
Touche Éclat, Ivoire 02, wyjątkowy 
korektor przywracający blask 
i przeciwdziałający starzeniu się 
skóry, 2,5 ml, nr 179548
189 zł

149 zł

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

TYLKO
ONLINE

CLARINS
Wonder Perfect Mascara, pogrubia  
i wydłuża rzęsy, 7 ml, nr 470235,
Be Long Mascara, podkręca  
i wydłuża rzęsy, 7 ml, nr 763031 
110 zł

69 zł

TOMMY HILFIGER
Hilfiger Man Sport, woda toaletowa, 
drzewno-orientalna, intensywnie 
świeża, 50 ml, nr 665493
215 zł

149 zł

COLLISTAR 
Talasso-Scrub Anti-Acqua, 
ujędrniający, oczyszczający  
i wygładzający peeling  
do ciała, 700 g, nr 360542
195 zł

135 zł

SENSAI
Loose Powder (Translucent), puder 
zapewniający doskonałe wykończenie 
makijażu, 20 g, nr 388361
199 zł

149 zł

SUPEROFERTY CENOWE ZNAJDZIECIE 
RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ  
WWW.DOUGLAS.PL, A ZAPISUJĄC SIĘ NA 
NEWSLETTER, OTRZYMACIE 20 ZŁ W BONUSIE! 

POKUSY

BirthdayHAPPY



SAUVAGE
NA TEN ZAPACH CZEKALI WSZYSCY. 
OWIANA TAJEMNICĄ NOWOŚĆ DIOR 
SYGNOWANA TWARZĄ JOHNNY'EGO DEPPA 
WŁAŚNIE MA SWOJĄ PREMIERĘ. 

Dior

EKSPERT

Jesień otuli nas 
orientalnymi,  
mocno 
doprawionymi 
zapachami,  
z owocową  
i drzewną nutą. 
Nie zabraknie 
urzekających 
nowości, wśród 
których znajdzie 
się najbardziej 
ekscytująca premiera 
tej jesieni 
– Sauvage od Dior.

SANDRA 
MIKULEWICZ
Ekspert ds. zapachów, 
perfumeria Douglas  
w Gdańsku

Sauvage – dziki, brutalny, wolny. 
Już sama nazwa nowych perfum Dior 
jest manifestem. Ale taki właśnie był cel 
twórcy zapachów marki Dior, François De-
machy'ego: stworzyć zapach szlachetny,  
a zarazem surowy. Z naturalnych składników 
wybranych z  najwyższą starannością, dostar-
czonych w skrajnie skoncentrowanych dawkach.
Sauvage został zainspirowany otwartą prze-
strzenią. Intensywnie niebieskim niebem, 
rozpostartym nad kamienistym krajobrazem 
skąpanej w gorącym słońcu pustyni.
Promienne nuty Sauvage nasycone są soczystą 
świeżością bergamotki z Kalabrii. Ambroksan, 
będący pochodną cennej ambry, uwalnia po-
tężny drzewny akord. 
Sauvage – wyjątkowy męski zapach – ma też 
wyjątkowego ambasadora. Po raz pierwszy 
w swojej karierze i dla marki Dior twarzą mę-
skiego zapachu zgodził się zostać Johnny Depp. 
Wielka premiera zarówno dla niego, jak i dla 
Maison des Parfums Dior właśnie trwa.

DIOR, Sauvage, szlachetna, surowa woda  
toaletowa nasycona nutą bergamotki, 
60 ml – 305 zł, nr 876970 
100 ml – 415 zł, nr 876971

BEAUTY
TRENDSof



ZAPACHOWE
KOMPOZYCJE ZMYSŁOWYCH KWIATÓW I OWOCÓW, DOPEŁNIONE 
POBUDZAJĄCYMI NUTAMI PIEPRZU. LATO MOŻE PACHNIEĆ BEZ PRZERWY! 

NowościSAUVAGE NUTY
zapach

1. PACO 
RABANNE, 
OLIMPÉA Woda 
perfumowana, zapach 
dla kobiet pewnych siebie, 
ale zarazem subtelnych 
i delikatnych. Olimpéa to 
śmiała wizja współczesnej 
bogini Kleopatry, 50 ml – 
310 zł, nr 875924

2. YSL, BLACK 
OPIUM Opium 
to zapach dla kobiet 
odważnych i silnych, które 
życie przeżywają z pasją. 
Zmysłowa i elegancka 
woda perfumowana, 30 
ml – 249 zł, nr 818762

4
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3. TOM FORD,
NOIR Inspirowany dwoistością 
kobiety zapach zawiera nuty cytrusowe, 
imbir oraz nuty kwiatowe,  
30 ml – 269 zł

4. HUGO BOSS,  
THE SCENT  
Zapach zawiera ekskluzywne składniki 
rodem z Afryki. Orientalno-szyprowa 
woda toaletowa, 50 ml – 285 zł,  
nr 880761

2

6 6. GUCCI, BAMBOO 
Delikatna i zarazem intensywna 
zmysłowa kompozycja zapachu 
czerpie inspiracje z harmonijnej 
dwoistej natury kobiety. Drzewno- 
-tropikalna woda perfumowana, 
30 ml – 279 zł, nr 874109

3

5. LANCÔME,
LA VIE EST 
BELLE INTENSE  
Nowy zapach zachwyca 
szlachetnymi składnikami 
pochodzącymi z natury. 
Drzewno-orientalna 
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł,  
nr 864020

5



Nowości
MAKIJAŻOWE

W TYM SEZONIE ZABŁYŚNIEMY USTAMI  
W KOLORACH OWOCÓW, LŚNIĄCYMI POWIEKAMI 
I ŚWIEŻYMI RUMIEŃCAMI NA POLICZKACH.

1. PUPA
Soft and Wild Blush 001, róż, 72,90 zł, nr 864287

2. ESTÉE LAUDER 
Pure Color Envy Liquid Lip Potion 230, pomadka,  
7 ml – 139 zł, nr 877547

3. PUPA
I'm Matt Lip Fluid,  
błyszczyk do ust, 3,5 ml – 67,90 zł,  
Fancy Fuchsia, nr 864324,  
Pink Martini, nr 864323 

4. PUPA
Made to Last Foundation,  
Natural Beige, podkład,  
30 ml – 92,90 zł, nr 824229

5. LANCÔME 
Hypnôse Volume-à-porter 01, tusz do rzęs,  
6,5 ml – 149 zł, nr 867852

6. ARTDECO 
Mystical Forest, pudełko 
do cieni do powiek Beauty Box, puste,  
39,90 zł, nr 879903.  
Kolory cieni do powiek:  
1. Mountain Rose,  
nr 879891,
2. Forest Flower,  
nr 879893,
3. Dark Queen, nr 879892, 
4. Matt Mystical Forest,  
nr 879896, 
po 0,8 g – 27,90 zł każdy

2

4

5

1
2

3

4

6

3

Świeża skóra, delikatny makijaż, 
rozświetlone policzki i podkreślone 
usta – jesienna kobieta powinna 
emanować naturalną urodą 
i świeżością. Piękno i naturalność 
to też najważniejsze przesłanie 
pierwszej autorskiej kolekcji 
kosmetyków do makijażu Toma 
Forda. Produkty dostępne tylko 
w Douglas podkreślają mocne 
strony kobiecej urody. 

MAGDALENA 
BYSTRZYCKA
Główna makijażystka  
 perfumerii Douglas

EKSPERT

BEAUTY
TRENDSof

1



THE  BALM
Doskonały róż i  cień 
do powiek w  jednym. 
Frat Boy w kolorze różu 
z domieszką brzoskwini 
w ciepłej tonacji sprawi, 
że policzki pokryją się 
pięknym rumieńcem.
Kosmetyk zawiera mi-
kroskopijne srebrne dro-
binki, których nie widać 
na twarzy, ale które roz-
świetlają cerę i nadają jej 
zdrowy wygląd.

FRAT BOY 
Róż, 8,5 g – 87,90 zł,  
nr 851077

Zmysłowy cień, efektowny 
róż i  subtelny rozświetlacz 
odbijający św iat ło. 
Wszystkie te zalety skrywa 
jeden produkt – Hot 
Mama! Kompaktowy 
róż, który każda kobieta 
powinna mieć w  torebce. 
Idealny do makijażu 
policzków i oczu.

HOT MAMA! 
Róż, 7,08 g – 79,90 zł, 
nr 404580
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Puder rozświetlający Mary-
-Lou Manizer to doskonały 
kosmetyk wielofunkcyjny. 
Można go stosować na po-
wiekach – dla rozświetlenia 
spojrzenia, na kościach 
policzkowych – dla pro-
miennego wyglądu cery, na 
dekolt i ramiona, a także na 
całą twarz jako wykończenie 
makijażu! Puder delikatnie 
odbija światło, dzięki czemu 
skóra wygląda promiennie 
i młodo. 

MARY-LOU 
MANIZER 
Rozświetlacz,  
1 szt. – 89,90 zł,  
nr 491546M

AR
Y 

- L
O

U

Słońce wysp Bahama zawarte w  kompakcie. Ten matowy brą-
zer tworzy piękny kolor opalonej skóry. Stworzony z  myślą  
o efekcie, jakbyśmy właśnie wychodziły z tropikalnej plaży. Nie zawiera 
parabenów.

BAHAMA MAMA  
Puder brązujący,  
7,08 g – 79,90 zł,  
nr 404582

BAHAMA  MAMA

MAKEU
P

uroda

KONTURUJ, MODELUJ, ROZŚWIETLAJ.  
W OPAKOWANIACH RETRO MARKI THE BALM 
KRYJĄ SIĘ WIELOFUNKCYJNE KOSMETYKI  
DO MAKIJAŻU, KTÓRE BŁYSKAWICZNIE  
ODMIENIĄ WYGLĄD TWARZY.





STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



ROZKŁAD LOTÓW    FLIGHT SCHEDULE

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORP
OSLO RYGGE

STAVANGER

WARSZAWA

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1234567 21:50 22:15 FR2466/7 737

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...... 18:15 18:40 FR5322/3 737

....5.. 9:20 09:45 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 12:45 13:15 DY1014/5 737

…..6. 15:40 16:10 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:35 20:05 W62159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 19:30 20:00 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456. 08:30 09:00 LO3931/2 Q400

12345.7 20:30 21:00 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2.4.6 11:00 11:30 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 08:25 08:50 FR8711/2 737

OSLO RYGGE OD 03.04.2015   RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2.4.6. 10:35 11:05 W62152/1 A320

BERGEN OD 20.06.2015    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

...4..7 12:10 12:35 FR7111/2 737

.2..... 20:05 20:30 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR



SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETE

TURCJA 
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

KIERUNKI  DESTINATIONS

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

CZARTERY 2015    CHARTERS 2015
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Egipt na... zimę!

pada najwięcej zabytków na kilometr 
kwadratowy. Zimą nie musimy wsta-
wać wcześnie, żeby zobaczyć piramidy. 
Słońce świeci tam cały rok, a w okresie 
zimowym nie doskwiera tak mocno, jak 
latem. Co warto zobaczyć?

Po pierwsze – położona na terenie 
Teb Zachodnich słynna Dolina Królów. 
Wykute w skałach grobowce to sieć ko-

W zależności od tego, 
jaki jest powód naszej 
podróży, w Egipcie 
najlepszym momentem 

na zwiedzanie jest właśnie zima. Nie 
doskwiera nam wtedy prażące słońce, 
a jest przyjemnie ciepło. Atrakcji (poza 
hotelem i plażą) jest wiele, bowiem 
kraina boga Ra to miejsce, gdzie przy-

rytarzy prowadzących do sal pokrytych 
pięknie zachowanymi malowidłami, 
które pokazują drogę w zaświaty. Po 
drugie – Piramida Cheopsa. Znajduje się 
w Gizie i jest jednym z 7 Cudów Świata, 
a jednocześnie jedynym, który dotrwał 
do czasów nowożytnych, w dodatku 
niemal nienaruszony. Po trzecie – Świą-
tynia w Luksorze połączona ze świąty-
nią w Karnaku trzykilometrową aleją 
sfinksów. I oczywiście Kair – najwięk-
sze miasto Afryki, w którym znajduje 

AKTUALNOŚCI    NEWS

NIE KAŻDY MOŻE POZWOLIĆ SOBIE NA WYPOCZYNEK W OKRESIE WAKACYJNYM, 
WIELU Z NAS WYJEŻDŻA WIĘC NA URLOP ZIMĄ. NIEKONIECZNIE MYŚLIMY 
O PODRÓŻY DO MIEJSC POKRYTYCH ŚNIEGIEM. JEŚLI WOLIMY CIEPŁE 
DESTYNACJE, ZALEGŁĄ OPALENIZNĘ MOŻEMY ZŁAPAĆ NP. W EGIPCIE.

ŹRÓDŁO FOT.:    WWW.PIXABAY.COM

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

 68 



AKTUALNOŚCI    NEWS

się m.in. Muzeum Egipskie posiadające 
najbogatsze zbiory sztuki egipskiej.

To zaledwie cztery przykłady miejsc, 
do których warto się udać przebywając 
w Egipcie. Jest to kraj, w którym liczba 
niesamowitych zabytków jest ogromna, 
ale dzięki temu nie można się nudzić, 
czy to zimą, czy latem! 

 IN ENGLISH

Winter in... Egypt!
Not everyone can allow themselves to go 
on holiday during the summer, so many 
of us choose to take some time off in 
winter. We don’t necessarily think of going 
to snow-covered places. If you prefer 
warmer destinations, you can catch up 
with your tan in Egypt, for instance.

Regardless of the reasons for our 
trip, the best time for visiting Egypt 
is in winter, when it ’s not excessively 
hot. There are plenty of things to do 
and see, aside from the hotel and the 
beach, as land of the god Ra is a place 
with the largest number of monu-
ments per square kilometre. There’s 
no need to wake up early in winter to 
see the pyramids. The sun shines all 
year round and it ’s not as scorching 
as in summer. So, what’s there to see?

Firstly, located in the area of West-
ern Thebes, Valley of the Kings. Tombs 
carved in stone comprise a network 
of corridors that lead to rooms with 
walls covered by beautiful paintings 
depicting journey to the underworld. 
Secondly, the Great Pyramid of Giza, 
one of the 7 Wonders of the World and, 
at the same time, the only one that 

made it through to modern times al-
most intact. Next, Luxor temple which 
is connected with the Karnak temple 
by a three-kilometre alley of sphinx 
figures. And, of course, Cairo - the 
largest city of Africa, with the Egyptian 
Museum that houses the greatest num-
ber of Egyptian art exhibits.

Those were just four examples of 
places worth visiting in Egypt. The 
number of amazing monuments in 
this country is astonishing, which 
leaves no room for boredom, be it 
winter or summer! 

Z LOTNISKA W SZCZECINIE DO EGIP-
TU MOŻNA BĘDZIE SIĘ UDAĆ OD 
STYCZNIA Z BIUREM PODRÓŻY ALFA 
STAR. CENY TYGODNIOWEGO POBYTU 
ZACZYNAJĄ SIĘ OD 2299 PLN I SIĘGA-
JĄ DO 2999 PLN. WCZASY MOŻNA 
WYKUPIĆ W PORCIE LOTNICZYM 
SZCZECIN-GOLENIÓW – NA TERMI-
NALU PASAŻERSKIM ORAZ W BIURZE 
PODRÓŻY AROUND THE WORLD.

ALFA STAR TOUR OPERATOR WILL 
TAKE YOU TO EGYPT FROM SZCZECIN 
AIRPORT IN JANUARY. COST OF 
A WEEK STAY VARIES FROM 2299PLN 
TO 2999 PLN. HOLIDAY PACKAGE CAN 
BE PURCHASED IN SZCZECIN-GO-
LENIÓW AIRPORT IN THE PASSENGER 
TERMINAL AND IN AROUND THE 
WORLD TRAVEL AGENCY.
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LOTNISKO    AIRPORT
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W ramach prac moder-
nizacyjnych została 
zakończona grun-
towna przebudowa 

infrastruktury służącej do bezpiecznej 
obsługi ruchu  lotniczego jako realiza-
cja projektu „Port lotniczy Szczecin-

-Goleniów – rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i portowej” 
w ramach działań 6.3 Rozwój sieci lot-
niczej TEN – T priorytetu VI: Drogowa 
i lotnicza sieć TEN-T Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013.

Rejs nad szczecińskim 
lotniskiem
FOT.:    4DFOTO/SKÓRKA



LOTNISKO    AIRPORT

Wyremontowana droga startowa oraz 
płyta postojowa, jak również nowo wy-
budowana droga równoległego kołowa-
nia do użytku zostaną oddane 21 sierpnia 
2015. Szybciej, wygodniej, bezpieczniej 

– efekty są już odczuwalne przy obsłudze 
samolotów na naszym lotnisku! 

 IN ENGLISH

Flight over Szczecin 
airport

 
Modernization works have been 
completed as part of the project 

“Szczecin-Goleniów Airport - develop-
ment and modernisation of airport and 

harbour infrastructure” under Priority 
VI – TEN-T road and air transport 
network, Measure 6.3 – Development 
of TEN-T air transport network,  the 
within the Operational Program In-
frastructure and Environment for the 
years 2007-2013.

The renovated runway and apron, as 
well as a parallel taxiway will be put 
into operation on August, 21, 2015. Faster, 
easier and safer - the effects are visible 
even in flight operations at our airport!  
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Inspekcja Lotnicza sprawuje nadzór 
nad prawidłową eksploatacją na-
ziemnych urządzeń zabezpieczenia 
ruchu lotniczego, zgodnie z zale-

ceniami Międzynarodowej Organizacji 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO), której 
Polska jest członkiem. Takich urządzeń, 
rozlokowanych pod drogami lotniczy-
mi i na terenie lotnisk, jest w Polsce 
około stu. W ramach kontroli komisyj-
nych, okresowych i doraźnych wysoko 
kwalifikowani specjaliści - inspektorzy 
pokładowi, przy udziale pilotów samo-
lotów wyposażonych w specjalistyczne 
urządzenia pomiarowe, dokonują z po-

wietrza pomiarów sprawności opera-
cyjnej urządzeń zabezpieczenia ruchu 
lotniczego: systemów lądowania według 
wskazań przyrządów (ILS), radiolatar-
ni ogólnokierunkowych (VOR i DVOR), 
radiodalmierzy (DME), radiolatarni 
bezkierunkowych (NDB) oraz nawiga-
cyjnych systemów świetlnych i precy-
zyjnych wskaźników ścieżki schodzenia 
(PAPI), a także radarów.

Do wykonywania tych zadań wyko-
rzystywane są zamiennie specjalnie 
przystosowane samoloty pomiarowe typu 
Turbolet L-410 UVP-E15 o znakach reje-
stracyjnych SP-TPA i SP-TPB, w środowi-

„Papuga” czuwa  
nad bezpieczeństwem

sku lotniczym, z racji swojego barwnego 
wyglądu, zwane potocznie „Papugami”.

„Papugi” wyposażone są w specja-
listyczny sprzęt pomiarowy, który za 
pomocą radiotelemetrii współpracuje 
z naziemnym optycznym systemem śle-
dzenia (teodolitem), będącym punktem 
odniesienia w pomiarach. Sprawdzana 
jest przede wszystkim dokładność wska-
zań i związane z nią inne parametry. Jeśli 
zostanie stwierdzony błąd wskazań wy-
kraczający poza dopuszczalne tolerancje, 
inspektorzy polecają drogą radiową jego 
natychmiastowe usunięcie przez wła-
ściwe naziemne służby eksploatacyjne. 
Gdy nieprawidłowości są poważniejsze 

- urządzenie jest wyłączane z eksploatacji. 
Po naprawie i przeprowadzonych po-
miarach naziemnych Inspekcja Lotnicza 
dokonuje ponownie szczegółowej kontroli 
z powietrza i, jeżeli wszystkie parametry 
urządzenia są w normie, wystawia pro-
tokół z pomiarów, na podstawie którego 
Urząd Lotnictwa Cywilnego dopuszcza 
urządzenie do eksploatacji.

LOTNISKO    AIRPORT

WŚRÓD WIELU WYSPECJALIZOWANYCH SŁUŻB CZUWAJĄCYCH NAD 
BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU LOTNICZEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI 

POWIETRZNEJ WAŻNE MIEJSCE ZAJMUJE INSPEKCJA LOTNICZA - 
SPECJALISTYCZNA KOMÓRKA POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, 

KTÓRA FUNKCJONUJE W DZIALE OPERACJI LOTNICZYCH.

FOT.    MICHAŁ KOŁOMYJSKI
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Inspekcja Lotnicza kontroluje z po-
wietrza urządzenia zabezpieczenia 
ruchu lotniczego w sposób dynamicz-
ny. Aparatura kontrolno-pomiarowa, 
wyposażona w specjalistyczne opro-
gramowanie, umożliwia na pokładzie 
samolotu odbiór zespolonych sygnałów 
nawigacyjnych. Są one selekcjonowane 
na szereg składowych i poddawane 
gruntownej analizie matematycznej 
w zakresie porównywania z sygnałami 
odniesienia, które zapewnia naziemny 
optyczny system śledzenia samolotu ob-
sługiwany przez operatorów z zespołu 
inspekcyjnego lub które są otrzymywa-
ne z systemu nawigacji satelitarnej GPS.

Rejestracja wszystkich mierzonych 
parametrów elektrycznych oraz wy-
konanie analiz i porównań umożliwia 
inspektorowi pokładowemu wydanie 
precyzyjnej opinii na temat stanu 
kontrolowanego urządzenia w aspekcie 
wymagań i tolerancji zawartych w pu-
blikacjach ICAO i wytycznych wyda-
nych przez Polskie władze lotnicze.

Kontroli z powietrza podlegają także 
wszystkie typy sygnałów świetlnych po-
dejścia (stałego świecenia i impulsowe), 
progu, końca, krawędzi, strefy przyzie-
mienia oraz osiowe dróg startowych. 
Każda niesprawność sygnału świetlne-
go - nieprawidłowe ustawienie kątowe 
w płaszczyźnie pionowej i poziomej, brak 
filtra świetlnego, uszkodzenie oprawy, 
brak źródła światła itp. - jest oceniane 
przez inspektora pokładowego oraz 
fotograficznie rejestrowane i archiwi-
zowane jako uzupełnienie protokołów 
z przeprowadzonej kontroli. Sprawdzane 
są również możliwości działania opera-
cyjno-ruchowego systemu polegające na 
regulacji intensywności świecenia po-
szczególnych grup świateł w taki sposób, 
aby nie występowało zjawisko „olśnienia” 
załóg samolotów.   

 IN ENGLISH

Safety “Parrot”  
Among many services watching over the 
safety of air traffic in Polish airspace 
one of the crucial ones is the Flight 
Inspection, a specialised cell of Polish Air 
Navigation Services Agency functioning 
in the Flight Operations Department.

Flight Inspection overlooks the appro-
priate exploitation of ground-based 
navigation aids, in accordance with 
International Civil Aviation Organisation 
recommendations of which Poland is 

a member. There are about a hundred of 
such devices located below air routes and 
at airports. As part of periodical and ad 
hoc controls under supervision of a dedi-
cated committee, highly qualified special-
ists - flight inspectors, together with pilots 
equipped with specialised measuring 
instruments take readings of operational 
efficiency of air traffic security equipment 
from the air. The controls encompass the 
following equipment: Instrument Landing 
System (ILS) Omni-directional Radio 
Range (VOR and DVOR), Distance Meas-
uring Equipment (DME), light navigation 
aids, Precision Approach Path Indicators 
(PAPI) and air traffic control radars.

These tasks are handled using two 
specially adapted Turbolet L-410 
UVP-E15 (SP-TPA and SP-TPB) aircraft 
equipped with measuring instruments. 
Because of their characteristic tail col-
our they go in the aviation community 
as “Papuga”, which means parrot.

“Parrots” are equipped with sophis-
ticated measuring instruments which 
uses telemetry to co-operate with 
ground-based optical tracking system 
called theodolite, which is a reference 
point in measurements. First and fore-
most, the precision of readings is being 
checked, as it influences other parame-
ters. If an error of readings occurs that 
is exceeds the acceptable tolerance, the 
inspectors radio to ensure its immedi-
ate removal by proper ground-based 
maintenance units. If the anomalies are 
more serious, the device is taken out 
of operation. After repairs have been 
done and measurements on the ground 
have been taken, the Flight Inspection 
performs another precise set of meas-
urements from the air. If the results are 
within the acceptable parameters, the 
Inspection provides a measurement 

protocol which is the base for the Civil 
Aviation Authority to allowing the de-
vice into operation.

Control of the air traffic security 
equipment from the air by the Flight 
Inspection is dynamic. The measure-
ment instruments, using sophisticated 
software, allows for receiving complex 
navigational signals on board of the 
plane. They are selected by various 
components and undergo a thorough 
mathematical analysis that compares 
them with reference signals, provided 
by ground-based optical aircraft track-
ing system operated by inspection team, 
or received from GPS signal.

Registering all measured electrical 
parameters and conducting analysis 
and comparisons enables the inspector 
to give a precise opinion on the condition 
of the controlled device in the aspect of 
requirements and tolerances included in 
ICAO publications and guidelines issued 
by Polish aviation authority.

All types of light approach signals 
(continuous and flashing) and runway 
lights: threshold, edges, touchdown zone, 
the central line and the end of the run-
way, are also subject to air monitoring. 
Any discrepancy in light signal - incor-
rect angular adjustment in horizontal 
and vertical planes, missing light filter, 
light signal, such as improper angular 
adjustment in horizontal and vertical 
planes, lack of a light filter, damaged 
housing or an inoperative light source, 
is observed by the flight inspector, 
recorded photographically and stored  
as a supplement to the written findings. 
Operational capabilities of the system 
are also checked, which involves regu-
lating the intensity of particular groups 
of lights so that no “dazzling” effect is 
involved towards the crew . 
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INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

 ADRES  ADDRESS

Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05
Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR

Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-
rami / Tickets can be booked by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

  AN-JAN

Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR

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

BUS LOT

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

PKP

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING OUR 2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING DAY 30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU 

WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLO-
WING WEEK

20 PLN

DANE TELEADRESOWE    AIRPORT TELEADRESS DATA
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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






