MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Nr(42)

"SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE

2016

LESKI

POBIERZ
NA LOTNISKU
AIRPORT-FREE-WIFI

SPIS TREŚCI

CONTENTS

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Monika Szałek

WYDAWCA:

14

anywhere.pl

BOHATER : Leski – Odwróciłem bieg natury
HERO: Leski – I reversed the poles

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

LOTNISKOWA PL ATFORMA MEDIALNA

26

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

PODRÓŻE: W sercu Portugal ii
TR AVEL: I n the heart of Portugal

NA ZLECENIE:

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

40

RECENZJE: Sabat bez tajem n ic
REVIEW: Sabbath with no secrets

REDAK TOR NACZELNY:

Jakub Milszewski

DYREK TOR ART YST YCZNY:
Michał Witucki

42

GUST: Mały książę
TASTE: A little prince

PROJEK TANT GRAFICZNY:
Katarzyna Gnacińska

TŁUMACZENIE:

Kaja Bronowska, Anna Gortat,
Natalia Chycka

46

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

FELIETON: Tomasz Sobierajsk i: Hel. Pan Szary
COLUMN: Tomasz Sobierajski: Hel. Mr. Grey

Sylwia Gutowska, Katarzyna Szewczyk,
Kajetan Kusina, Jacek Górecki,
Aleksandra Budka

KOREK TA:

Aleksandra Jędrzejczyk

WYDAWCA:

48

Marcin Ranuszkiewicz
biuro@anywhere.pl

MODA: Su m mer v ibes
FASHION: Summer vibes

DZIAŁ REKL AMY:

Dagmara Zielińska
(dagmarazielinska@anywhere.pl)
Katarzyna Świacka
(katarzynaswiacka@anywhere.pl)
Natalia Pniewska
(nataliapniewska@anywhere.pl)

66

LOTNISKO: Zostaw iłeś bagaż bez opiek i?
AIRPORT: Have you left your luggage

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA:

without supervision?

Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz,
Tomasz Sagan, Magdalena Czajka

WSPÓŁPRACA:
PARTNERZY

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

10

OUR AUTHORS

NASI AUTORZY
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

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

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KATARZYNA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

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

Redaktor naczelny. Pisze
głównie o muzyce i turystyce,
o tym pierwszym również na
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale póki co
śpiewa w chórze.

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

The chief editor. He writes
mainly about music and tourism,
also on the blog 140 db.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.
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An actress, dramatist and
director. She finished the PWST
National Academy of Theatre
Arts in Krakow, worked at the
Stary Theatre in Krakow and
joined the team of TR Warszawa.

IN ENGLISH
A photographer and artist
fascinated with people, faces,
poses and life – always with
man in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School and for several years has
been devoted to photography.

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

IN ENGLISH

NASI AUTORZY

OUR AUTHORS

ANYWHERE.PL

KATARZYNA
ZDANOWICZ

JACEK
GÓRECKI

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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

Dziennikarz i dramaturg.
Rocznik 90-ty. Pół życia
spędził w teatrach, jeszcze
więcej w salach kinowych.
To jego domy. Wszystko co
możliwe przelewa na papier.

Znawca smaków, współtwórca
Akademii Kulinarnej Fumenti.
Przeszedł przez wszystkie
szczeble branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda.
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

A journalist and dramatist. Born
in 1990. He spent half of his life
in theatres and even more in
cinema auditoria. They are his
houses. He commits everything
he can to paper.

Maven of tastes, co-founder of the
“Fumenti” Culinary Academy. He
went through all stages of the food
industry. Co-author of the book
“Gastrobanda. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz
coś zjeść”.

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JACEK
ROZENEK

Rozmawia, pisze, potem
redaguje. Interesuje się kulturą
wysoką, średnią i niską, bo jest
prawdziwą (post)humanistką.
Od dobrej książki woli tylko
teledysk MC Hammera.

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

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

Jest aktorem i prezenterem
telewizyjnym, czyli na
wrażeniu się zna. A jak się
na czymś zna, to tego uczy –
jest ekspertem zarządzania
wizerunkiem.

IN ENGLISH
She talks, writes and edits. She
is interested in high, middlebrow
and low culture because she
is a true (post)humanist. She
claims there is nothing better
than a good book except for
MC Hammer’s video clips.

IN ENGLISH

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

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

IN ENGLISH
He is an actor and a TV
presenter so he knows how to
impress others. And when he
knows something, he teaches
it: he is an image management
expert and instructor in
business relations.

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
13

BOHATER

HERO

ODW RÓ

bieg

14

BOHATER

HERO

CI ŁEM

uny

ZAPROSIŁAM LESKIEGO NA ŚNIADANIE I WYWIAD. Z ZASTRZEŻENIEM,
ŻE TYM RAZEM NIE BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O PŁYCIE, A O DRODZE,
KTÓRĄ PRZESZEDŁ, BY PŁYTĘ WYDAĆ. WIODŁA PRZEZ KORPORACYJNE
BIURA I POWAŻNE STANOWISKA, A ON POKONYWAŁ JĄ NA DESCE
Z ZAWIERUCHĄ SŁÓW W GŁOWIE. NA KOŃCU BYŁA WOLNOŚĆ.
WOLNOŚĆ TWORZENIA.
TEKST: ALEKSANDRA BUDK A

ZDJĘCIA : MONIK A SZAŁEK
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BOHATER

PAMIĘTASZ, JAK UMÓWILIŚMY SIĘ NA
WYWIAD?
Spotkaliśmy się na stacji benzynowej.
Byłem w potrzasku, bo zatankowałem,
a okazało się, że nie wziąłem z domu
portfela. Miałem powichrowaną głowę,
ale zwróciłem uwagę na dziewczynę
z rowerem. Okazało się, że to ty.

I OD RANA MYŚLAŁAM O TYM, ŻE
ZADZWONIĘ DO CIEBIE PO POŁUDNIU.
Nie ufam filozofii przypadku. Widać
mieliśmy ze sobą do pogadania. Jest jakaś matematyka w zbiegach okoliczności.

WKRÓTCE POTEM POLECIAŁEŚ DO
IRLANDII. Z CZYM WRÓCIŁEŚ?
Z pluszakiem w głowie. Wywiało mi
z głowy trochę zachmurzeń. Udało mi
się posmakować surfingu w nieznanych
mi dotąd warunkach. Niesamowite. Ten
sport zawsze wywoływał we mnie jakiś
dziki głód. Jeździłem kiedyś na deskorolce i marzyłem o tym, żeby wbić się
na falę. Piękna sprawa! Wskoczyłem też
na deskę, bo okazało się, że w Kilkenny,
w którym mieszkaliśmy, skateboarding
ma się dobrze, a lokalni panowie z deckami są koleżeńscy. Miałem sporo czasu
na obserwacje i przemyślenia, spotkałem
ludzi, którzy żyją tu i teraz. No i zrobiłem
sobie kwarantannę od muzyki.

ILE MASZ LAT?
Trzydzieści pięć.

A PRZEPRACOWANYCH LAT NA ETACIE?
Dziesięć, z drobnymi pauzami.

OD POCZĄTKU W KORPORACJI?
Niejako. Zaraz po studiach ekonomicznych dostałem pracę w administracji
rządowej. Nie byłem zupełnie na to
przygotowany, dlatego długo biłem się
z myślami czy podjąć to wyzwanie. A że
podejmować lubię, wystartowałem i zrobiło się z tego dziesięć lat.

CZYM SIĘ ZAJMOWAŁEŚ?
Projektem unijnym. Miałem dwadzieścia cztery lata i fiu bździu w głowie.
Sporo podróżowałem, grałem po knajpach, odkrywałem świat. Nie mogłem
oddać się temu, co buchało mi w żyłach. Miałem jednak kasę i mogłem
się usamodzielnić. Po dwóch latach
pojawiła się propozycja wyjazdu na
staż do Birmingham. Stypendium dla
absolwentów. Długo się nie zastanawiałem. Złożyłem wypowiedzenie,
zabrałem gitarę i czmychnąłem na wyspy. Odczuwałem silną potrzebę jakiejś

HERO

Siedząc w domu i oczekując, że zrobi się samo,
gasisz światło. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć
i spełniać marzenia muszą ryzykować. Wiem,
bo mi w życiu nic nie spadło z góry Nie lubię
stagnacji, dlatego często odwracam bieguny.
Karmię się ruchem.
zmiany. Myślałem nawet o tym, żeby
zakończyć przygodę z muzyką. Chodziłem na koncerty, uczyłem się języka
angielskiego, rozmyślałem. Po zakończeniu stażu załapałem się na moment
do tajskiej restauracji jako barman, ale
ostatecznie zdecydowałem, że kupuję
bilet powrotny. Wróciłem właściwie
prosto do stacji telewizyjnej, która
szukała redaktorów i znów usiadłem
za biurkiem. To była praca po 12-13
godzin na dobę w nieregularnych trybach, dlatego po jakimś czasie zdecydowałem się na – jak mi się wówczas
wydawało – nieco bardziej systematyczny wariant, ale wpadłem z deszczu
pod rynnę. Korporacja finansowa, do
której trafiłem, pracowała właściwie
365 dni w roku i wymagała pełnego
zaangażowania. Jeśli nie masz w sobie określonych cech, długo tam nie
zabawisz. Garnitury, mitingi, projekty,
szklane domy. Musisz to lubić.

TACY LUDZIE PRZECIEŻ TAKŻE ISTNIEJĄ.
ZAKŁADAMY, ŻE KORPORACJA JEST ZŁA,
A WCALE TAKA BYĆ NIE MUSI.
Nie twierdzę, że jest zła. Wręcz przeciwnie. Wiele się tam nauczyłem. Pokory,
szacunku dla czasu, powagi, rzetelności. Zawsze są jakieś plusy. Uważam, że
praca w korpo to nie był stracony czas,
ale przekonałem się, że nie przystaję do
tego świata. Sporo było w moim życiu
„kontrolowanego przypadku”, od którego
zresztą zaczęliśmy naszą rozmowę. Nic
nie dzieje się ot, tak. Jeśli wychodzisz
do ludzi, pobudzasz energię, wprawiasz
w ruch cząsteczki, wszechświat zaczyna
pulsować. Siedząc w domu i oczekując,
że zrobi się samo, gasisz światło. Ludzie,
którzy chcą coś osiągnąć i spełniać marzenia muszą ryzykować. Wiem, bo mi
w życiu nic nie spadło z góry. Pojawiło się
na mojej drodze wielu dobrych ludzi, ale
nie siedziałem i nie przebierałem w ofertach. Musiałem ponosić konsekwencje
swoich wyborów i odkrywać na kredyt.
Nie lubię stagnacji, dlatego często odwracam bieguny. Karmię się ruchem.

więcej na w w w.any where.pl

JAK WAŻNE WTEDY BYŁY DLA CIEBIE
PIENIĄDZE?
Na pewno nie robiłem tego dla kasy! Mogłem sobie pozwolić na codzienne życie,
czasem małe szaleństwa. Nie doświadczyłem filmowych scenariuszy, które
wciskają kit o dolarach na taczkach.

A CHCIAŁBYŚ?
Chciałbym odwiedzić jeszcze kilka miejsc,
do których podróż wymaga nieco ponadstandardowego budżetu, ale żeby od razu
podpisywać cyrograf – nie. Jest też pośrednie rozwiązanie, którego doświadczyłem
pod koniec mojej przygody z etatem. Praca
w firmie umiarkowanych rozmiarów. Ten
rozdział wspominam najmilej. Zajmowałem się PR-em i czerpałem z tego dużą
przyjemność. Niestety nie można mieć
wszystkiego. Rok temu pożegnałem się
z regularną pracą i wybrałem muzykę.

JAK W BIURZE CZUJE SIĘ KTOŚ, KTO ZA
CHWILĘ STANIE NA SCENIE ZE SWOJĄ
AUTORSKĄ MUZYKĄ?
Miałem wrażenie, że ściska mnie imadło.
Czułem się dziwacznie, choć stanie
w rozkroku pomiędzy skrajnie różnymi światami nie było mi obce. Szkoła
średnia, studia, praca. Już wtedy miałem
wrażenie, że żyję na rezerwie, a to, co najważniejsze, dopiero się wydarzy. W pracy
nie chciałem jednak, by myślano o mnie
jak o muzyku czy artyście. Byłem tam
zupełnie z innych powodów. Przeskakiwanie z zimnego w gorące ma jednak
swoje plusy. Łatwiej łapać dystans.
Pobudzić krążenie. Moment, w którym
wydałem EP-kę bardzo mocno uświadomił mi, że łączenie pracy i muzyki będzie
coraz trudniejsze, a trasa z Edytą Bartosiewicz potwierdziła obawy. Wracałem
z koncertu o trzeciej nad ranem i szedłem
prosto do pracy. Musiałem być kreatywny, a zasypiałem nad klawiaturą.

WRACAŁEŚ DO DOMU PO PRACY I PO
KRYJOMU PISAŁEŚ PIOSENKI?
Pisałem je już w powrotnym pociągu albo
w innych niecodziennych sytuacjach.

BOHATER

Kiedyś na przykład na kierownicy samochodu, co ostatecznie zakończyło się mandatem. Wiele myśli zanotowałem właśnie
w drodze z Żyrardowa do Warszawy
i odwrotnie. Nagle mrowi ci się w głowie i notujesz. Każda okazja jest dobra.
Korporacyjna toaleta, kuchnia, tramwaj,
pociąg – w różnych miejscach zdarzało
mi się zapisywać dźwięki albo tekst na
schowany w klapy kurtki dyktafon.

MIAŁEŚ KOSZMARY PRZED KOLEJNYM
DNIEM W PRACY?
Koszmarów nie, ale spięty tył – a i owszem. Przekraczając próg biurowca
szczelnie zamykałem za sobą drzwi.
Przeskakiwałem na inny tryb. Nie
doczytywałem w domu. Nie jarały mnie
branżowe herbatki. Cały czas miałem
wrażenie, że coś przegapiam. Nowy
projekt, zmiany w systemach, migracje
procesów, środowiskowe ploty. Myślę, że
tego typu rozmyślania towarzyszą wielu
osobom. Korporacja to też indywidua
niezorientowane wyłącznie na kasę.
Ludzie z odjazdami, którzy mają jednak
rodziny i nie mogą sobie pozwolić na
niepewne kombinacje. Jedni coś kolekcjonują, inni szyją, jeszcze inni kolorują
ludziki do gier RPG. Komfort uzależnia, a działanie na własny rachunek
przypomina jazdę bez trzymanki na
rozkręconym rowerze po ciemku. Nigdy
nie wiesz, co się wydarzy.

CZEGO TAK NAPRAWDĘ TRZEBA MIEĆ
DOŚĆ, ŻEBY RZUCIĆ PRACĘ I STAŁĄ
PENSJĘ?
Rzecz nie w tym, czego trzeba mieć
dosyć, a w tym, co musi wydarzyć się
dobrego, żeby taką decyzję podjąć. Coś,
na co nawet nie czekałeś, bo włożyłeś
to do szuflady ze szczeniackimi fantazjami. Na przykład reakcja na EP-kę,
którą planowałeś od dłuższego czasu,
i na którą skrupulatnie odkładałeś
kasę, jak na rower dwadzieścia lat
wcześniej. Twoja piosenka w Trzecim
Programie Polskiego Radia w audycji
Piotra Metza czy Wojtka Waglewskiego
albo trasa z artystką, której muzyka
towarzyszyła ci na szkolnych dyskotekach. Wszystko to, co zadziało się
z „Zaczynem”, było światełkiem, którego nie można zignorować.

MIAŁEŚ W DOMU AWANTURĘ
O ODEJŚCIE Z PRACY?
Bynajmniej. Mam ogromne wsparcie ze strony „domu”, z którym już od
dłuższego czasu rozważałem różnego
rodzaju scenariusze. Cieszę się, że

HERO

Jedni coś kolekcjonują, inni szyją, jeszcze
inni kolorują ludziki do gier RPG. Komfort
uzależnia, a działanie na własny rachunek
przypomina jazdę bez trzymanki na
rozkręconym rowerze po ciemku. Nigdy nie
wiesz, co się wydarzy.
zadebiutowałem późno, po trzydziestce,
obeznany z etatową codziennością, bo
w bardziej świadomy sposób podejmuję
decyzje i potrafię docenić gest od losu.
Jarać się jak dziecko. Dzięki temu dziś,
nawet z dwójką dzieci, żoną i kredytem
na karku, mam zupełnie inną energię,
bo wreszcie robię to, co lubię. Czuję, że
przekroczyłem swój Rubikon.

Czasem ludzie już nie potrafią ze sobą
żyć i wcale nie musi to być związane
z wykonywaniem wolnego zawodu. To
raczej sprawa egoizmu, który trawi
umysły. Artystyczne poszukiwania
idą w parze z samotnością i potrzebą
wyobcowania, ale ktoś mądry kiedyś
zauważył, że szczęście jest wtedy, kiedy
możesz je z kimś dzielić.

KORPORACJA TO PRZECIEŻ
METAFORA. WIELU LUDZI NIE PRACUJE
W KORPORACJI, ALE ROBI COŚ, CO NIE
PRZYNOSI ŻADNEJ SATYSFAKCJI. ALE
PRZECIEŻ TAK ŁATWO POWIEDZIEĆ
KOMUŚ, ŻEBY RZUCIŁ PRACĘ. TRUDNIEJ
TEN KROK PODJĄĆ.

CZY KORPORACJA MUSI BYĆ TEŻ
METAFORĄ ZWIĄZKU JAKO NAJGORSZEJ
FORMY MIŁOŚCI?

Czasem ludzie nie mają innego wyjścia
i trzymają się jakiejś pracy po to, żeby
zwyczajnie przetrwać. Ciężko jest myśleć o samorealizacji w kraju, w którym
codziennie dopada człowieka brutalna
prawda o życiu. Ludzie funkcjonują od
pierwszego do pierwszego. To wywołuje
strach przed radykalnym krokiem. Musisz jeść i opłacać rachunki. Żegnając się
z etatem miałem świadomość zagrożeń,
z jakimi tego rodzaju decyzja się wiąże.

MÓJ NAJLEPSZY DZIEŃ PRACY JEST
WTEDY, KIEDY BUDZĘ SIĘ, ROBIĘ
KAWĘ, SIADAM PRZY STOLE W KUCHNI
I ZACZYNAM PISAĆ. I JESTEM W PRACY.
JEDNAK WRAZ Z RZUCENIEM ROBOTY
NA ETAT TRACISZ STATUS, WYPŁATĘ,
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POTRZEBĘ
WSTANIA RANO Z ŁÓŻKA.
Wszystko ma swoje wady i zalety. Sposobów zarabiania forsy na życie jest wiele
i każdy powinien sam określić co dla niego
jest najlepsze. Każdy z wyborów ma jednak
swoje ciemne strony. A status to dla mnie
kondycja ducha a nie forma zatrudnienia.

WYOBRAŻAM SOBIE, ŻE ZA TAKIMI
DECYZJAMI IDĄ NIE TYLKO SZCZĘŚCIE
I SPEŁNIENIE, ALE TEŻ ŻYCIOWE
DRAMATY. MĘŻOWIE ODCHODZĄCY OD
ŻON, KOBIETY OPUSZCZAJĄCE RODZINĘ
W ROZPACZY POSZUKIWANIA SIEBIE.
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Nie musi, ale oczywiście może, jeśli
myślisz o relacji międzyludzkiej w kategoriach automatyzacji procesu. (śmiech)
Ludzie dziś szybko się nudzą, łatwo rezygnują. Przewijają drugiego człowieka na
swoim najnowszym smartfonie. To chyba
prosta droga do metaforycznej korporacji.

TERAZ, ILE PIENIĘDZY TO DLA CIEBIE
DUŻO?
Dużo to mniej niż kiedyś.

DOBRZE ŚPISZ?
Różnie. Czasem budzę się z dymem
w głowie i zastanawiam, co dalej. Nie
odpowiadam przecież tylko za siebie, ale
póki co – robię swoje.

PATRZYSZ CZASAMI W NIEBO?
Regularnie.

I CO, SKY IS THE LIMIT?
Gdybym tak nie myślał, nadal odbijałbym kartę magnetyczną na bramce.
IN ENGLISH

I reversed the poles

I invited Leski for breakfast and an
interview. Provided that this time
we won't talk about the album but
a journey he made to launch it. The
journey through corporate offices and
powerful positions, which he made on
a skateboard and with a twister of the
words in his head. At the end, there
was freedom. Freedom to create.

BOHATER
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DO YOU REMEMBER HOW WE SET UP
THIS MEETING?
We met at a petrol station. I was trapped
because I’d filled up with petrol, and it
turned out that I didn’t have my wallet
with me. I was confused, but I noticed
a girl with a bicycle. And it was you.

SINCE THE MORNING THAT DAY, I'D
THOUGHT THAT I'D CALL YOU UP IN THE
AFTERNOON.
I don't trust the philosophy of
contingency. We had to meet. There is
some mathematics in coincidence.

HERO

dispersed. I tried surfing in unknown
conditions. It’s remarkable. This sport
has always evoked a strong desire in me.
Once, I was skateboarding and dreaming
of riding the waves. What a feeling! I also
went skateboarding, as it turned out that
in Kilkenny, where we were staying,
skateboarding is quite popular, and local
skateboarders are friendly. I had a lot of
time for observation and reflection; I met
people who live here and now. And I had
a break from music.

HOW OLD ARE YOU?
I'm thirty-five.

SOON AFTERWARDS, YOU WENT TO
IRELAND. WHAT DID YOU BRING FROM
THERE?

AND HOW MANY YEARS DID YOU WORK
FULL-TIME?

Peace of mind. Clouds in my mind

Ten, with some breaks.
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IN A CORPORATION FROM THE VERY
BEGINNING?
To some extent. Right after I graduated
from economics, I got a job in government administration. I wasn't fully
prepared for that, so I was in two minds
about it. Yet, because I like challenges,
I did it, and ten years passed.

WHAT DID YOU WORK ON?
An EU project. I was twenty-four and
hare-brained. I travelled a lot, played in
pubs, discovered the world. I couldn't
devote myself to what ran in my blood.
But I had money and I could become
independent. After two years, I was
offered an internship in Birmingham.
A scholarship for graduates. I didn't give
much thought to it. I handed in my notice,

BOHATER
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LESKI
właściwie Paweł Leszoski. Po dziesięciu latach pracy
na różnych stanowiskach porzucił biurowce i wydał
solowy album „.splot”. Za swój debiut otrzymał nagrodę
„Mateusza” przyznawaną przez radiową Trójkę. Mieszka
pod Warszawą.
IN ENGLISH

Paweł Leszoski. After ten years of working in different
positions, he left his full-time job and launched a solo
album entitled ‘Splot’. For his debut, he got ‘Mateusz’
award of the Polish radio Trójka. He lives near Warsaw.
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took my guitar and made for the islands.
I really needed change. I considered
ending my adventure with music. I went
to concerts, learned English, meditated.
After the internship, I worked as a barman in a Thai restaurant for a while,
but eventually, I decided to buy a return
ticket. I came back and got a job in a TV
station, which had been looking for
editors, and again, I worked in the office.
I worked 12–13 hours a day, in irregular shifts, that's why after some time
I decided on – as I thought then – a more
regular option, but I fell out of the frying
pan into the fire. A finance corporation,
where I got a job, worked 365 days a year
and required complete involvement. If
you don't have particular traits of personality, you won't stay there long. Suits,
meetings, projects, glass houses. You
have to like it.

THERE ARE SUCH PEOPLE. WE ASSUME
A CORPORATION IS BAD, BUT IT
DOESN'T HAVE TO BE LIKE THAT.
I don't claim it's bad. On the contrary.
I learned there a lot – humility, respect
for time, seriousness, conscientiousness.
There are always some good points.
I believe that the time I spent there
wasn't wasted, but I became convinced
that I wasn’t fit for it. There was a lot
of ‘planned coincidence’ in my life;
well, actually, we began our conversation from it. Nothing happens without
reason. If you go out to meet people, you
stimulate energy, make molecules move,
the universe begins to pulsate. If you
stay in, waiting for something to happen,
you turn off the light. People who want
to succeed and fulfil their dreams
must take risks. I know that, because
I got nothing for free. I met a lot of good
people, but I didn't stay in or pick and
choose. I had to face the consequences
of my choices and discover on credit.
I don't like stagnation, that's why I often
reverse the poles. I feed on motion.

DID MONEY MATTER TO YOU THEN?
I didn't do it for money! I could afford
everyday life and indulgence from
time to time. I didn't experience these
film bullshit stories about barrows
full of dollars.

WOULD YOU LIKE THAT?
I'd like to visit a few places, which are
quite expensive to get to, but to make
a pact with the devil – no. There is also
a halfway solution, which I experienced
at the end of my adventure with the

HERO

full-time job – a job in a medium-sized
enterprise. I have the fondest memories
of this chapter. I dealt with PR and I really enjoyed it. Unfortunately, one can't
have everything. A year ago, I left the
full-time job and chose music.

HOW DOES IT FEEL TO WORK IN AN
OFFICE FOR A PERSON WHO IS GOING
TO PERFORM HIS OWN MUSIC ON
STAGE?
I felt as if I’d been held in a vise-like
grip. It was strange, but being in
between of two completely different
worlds wasn't new to me. High school,
studies, work. I already felt then that
the best was yet to come. But I didn't
want my colleagues to think of me as
a musician or an artist. I was there
for different reasons. Blowing hot and
cold has its advantages, though. It's
easier to distance yourself. Stimulate
blood circulation. The moment when
my EP came out made me realise that
combining work and music would become more and more difficult, and the
concert tour with Edyta Bartosiewicz
confirmed my doubts. I came back from
a concert at 3 a.m. and went straight to
work. I had to be creative and I was falling asleep in front of the computer.

DID YOU COME HOME AFTER WORK
AND WRITE SONGS SECRETLY?
I wrote them on a train back home or in
other unconventional circumstances.
Once, for example, on the steering wheel
in my car, and I ended up being fined.
I jotted down a lot of thoughts on my way
from Żyrardów to Warsaw and the other
way round. Suddenly, you feel the chills
and you write. Every opportunity is good.
A toilet in a corporation, a kitchen, a tram,
a train – in different places, I sometimes
recorded sounds or lyrics on a dictaphone hidden in a pocket of my jacket.

DID YOU HAVE NIGHTMARES BEFORE
GOING TO WORK AGAIN?
I didn't have nightmares, but I was tense.
Entering the office building, I closed the
door firmly. I switched to another mode.
I didn't finish work at home. I didn't care
about company meetings. All the time,
I had an impression that I was missing
out on something. A new project, changes in systems, migrations of processes,
gossips. I think that a lot of people have
such thoughts. A corporation also comprises individuals not focused on money.
Crazy people, who have families and
can't let themselves participate in unsure
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trickery. Some of them collect something, some sew, some collect RPG games'
figures. It's easy to become addicted to
comfort, whilst independent life is like
riding a bike no-handed in the dark. You
don't know what might happen.

OF WHAT ONE MUST BE SICK AND
TIRED TO LEAVE A FULL-TIME JOB?
It's not about being sick and tired of

BOHATER

something, but something good happening to encourage you to make the
decision. Something you haven't even
waited for, because you put it aside as
an infantile dream. For example, the
response to the EP, which you’d planned
for some time and for which you’d been
saving up like for a bike twenty years ago.
Your song played in the radio broadcast
by Piotr Metz or Wojtek Waglewski on the

HERO

radio Trzeci Program Polskiego Radia
or a concert tour with an artist, whose
music you danced to at the school disco.
It all began with ‘Zaczyn’, it was a light
that can't be ignored.

DID YOU HAVE A HARD TIME OVER
YOUR DECISION TO LEAVE YOUR JOB?
Not at all. My family strongly supports
me, and for some time we’d considered

various scenarios together. I'm glad
I made my debut late, in my thirties,
familiar with the full-time job reality,
because I can make informed decisions
and I can appreciate a stroke of luck.
Get excited like a child. Thanks to that,
now, even with two children, a wife and
a credit, my energy is completely different, because finally I can do what I really
enjoy. I feel that I've crossed the Rubicon.

BOHATER

A CORPORATION IS A METAPHOR.
A LOT OF PEOPLE DON'T WORK IN
A CORPORATION AND STILL DO
SOMETHING UNREWARDING. BUT IT'S
SO EASY TO TELL SOMEONE TO LEAVE
THEIR JOB. IT'S MORE DIFFICULT TO
MAKE A START ON IT.
People sometimes have no choice and
stick with something just to survive. It's
hard to think about self-fulfilment in
a country, where you encounter harsh
realities at every step. People live from
hand to mouth. That's why they're afraid
of sweeping changes. You have to eat and
pay your bills. When I left my full-time
job, I was aware of the risks which such
a decision might involve.

TO ME, THE BEST DAY AT WORK IS
WHEN I GET UP, MAKE COFFEE, SIT
AT THE TABLE IN THE KITCHEN AND
BEGIN TO WRITE. AND I'M AT WORK.
YET, WHEN YOU LEAVE A FULL-TIME
JOB, YOU LOSE THE POSITION, SALARY,
CREDITWORTHINESS AND THE NEED TO

HERO

GET UP IN THE MORNING.
There are always pros and cons. There
are many ways to earn money, and
everybody should decide what is best
for them. Every choice has its dark side,
though. And to me, the position is a state
of spirit, not a form of employment.

I IMAGINE THAT SUCH DECISIONS
BRING NOT ONLY HAPPINESS AND
FULFILMENT, BUT ALSO TRAGEDIES.
HUSBANDS LEAVING THEIR WIVES,
WOMEN LEAVING THEIR FAMILIES TO
FIND THEIR TRUE SELVES.
People sometimes can't live together
anymore, and it may not be related to their
occupation. It's more about egoism which
preoccupies their minds. Artistic search
goes hand in hand with solitude and a need
of alienation, but a wise man once said that
happiness is only real when shared.

CAN A CORPORATION BE ALSO
A METAPHOR OF RELATIONSHIP AS THE
WORST FORM OF LOVE?
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It doesn't have to, but it can, of course, if
you consider a relationship in terms of
process automatisation. (laughing) Nowadays, people get bored quickly, they give
up easily. They scroll the other person
on the screen of their smartphone. It's an
easy way to a metaphoric corporation.

HOW MUCH MONEY IS ‘A LOT’ FOR YOU
NOW?
‘A lot’ is less than it used to be.

DO YOU SLEEP WELL?
So-so. I sometimes wake up with a mess
in my head and wonder what I should do
next. I'm not responsible only for myself,
but for now – I’m doing my job.

DO YOU LOOK AT THE SKY FROM TIME
TO TIME?
Regularly.

AND WHAT, SKY IS THE LIMIT?
If I thought so, I would still clock
in and out.
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W SERCU
Portugalii
PLANUJĄC LETNIĄ WYCIECZKĘ DO PORTUGALII NAJCZĘŚCIEJ
SKUPIAMY SIĘ NA NAJWIĘKSZYCH I NAJPOPULARNIEJSZYCH
MIASTACH – LIZBONIE I PORTO. A TO BŁĄD. ZAPRASZAMY WAS
ZATEM DO REGIONU CENTRO, KTÓRY MA WIELE DO ZAOFEROWANIA,
JEŚLI TYLKO MACIE NIECO SIŁ NA ZWIEDZANIE.
TEKST I ZDJĘCIA: JAKUB MILSZEWSKI
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ortugalia może i leży na drugim końcu kontynentu, ale dla
samolotów nie jest to przeszkodą.
Wystarczy wsiąść w stolicy Polski
na pokład samolotu portugalskich linii TAP,
by trzy godziny wygodnego lotu później
wylądować w stolicy Portugalii. Stamtąd jest
już blisko – nieco ponad godzinę zajmie nam
dotarcie samochodem na zachodnie wybrzeże, do urokliwego miasteczka Peniche. Tam
zaczniemy naszą wycieczkę.

WALKA Z FALĄ I REŻIMEM
Niewielkie Peniche ma trzy oblicza. Po pierwsze, jest to niespełna trzydziestotysięczne
miasteczko, które wygląda, jakby mieszkało

w nim co najwyżej kilkuset rybaków. Starsza
część miasta to urocze malowane na biało
i ozdabiane kolorami domki, małe ogródki,
biegające tu i tam koty, suszące się na wietrze
pranie, a to wszystko na klifie, z którego
rozciąga się fantastyczny widok na ocean. Nic,
tylko usiąść z butelką dobrego portugalskiego
wina i napawać się panoramą.
Drugie oblicze Peniche to wielka forteca, która została wybudowana nad samym oceanem
na przełomie XVI i XVII wieku. Monumentalny
gmach jest dziś otoczony ciasnymi zabudowaniami wolno żyjącego miasteczka. Forteca
w ciągu wieków pełniła różne role. Ostatecznie
zasłynęła podczas dyktatury Salazara w połowie XX wieku, kiedy to służyła za więzienie dla
jego przeciwników politycznych. W 1960 roku
w spektakularny sposób uciekła z niego grupa
działaczy politycznych. Twierdza od 1984 roku
służy jako siedziba muzeum.
Jest też trzecia twarz Peniche – żeby ją
poznać trzeba zejść nad sam ocean, gdzie
królują fale i surferzy. Peniche jest jednym
z najważniejszych na kontynencie ośrodków surferskich – każdego roku podczas
sezonu zjeżdżają tu zarówno zawodowcy,
jak i amatorzy. Fani sportów wodnych mogą
tutaj cieszyć się szybkimi i mocnymi falami
zwanymi „supertubos”.

KSIĄŻKI I NALEWKI
Pół godziny drogi od Peniche mieści się kolejne niewielkie, ale równie warte zobaczenia
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że, książki. Na każdej ścianie, w każdym
pokoju (pokoje są poświęcone konkretnym
autorom). Fantastyczne wrażenie robi także
restauracja-biblioteka.
Przechadzając się uliczkami Obidos
trzeba koniecznie spróbować miejscowej
nalewki nazywanej Ginjinha lub Ginja.
Trunek robiony jest z wiśni, a podawany
często w kieliszku z... czekolady. Oczywiście kieliszek po wypiciu Ginji należy zjeść.
I to chyba jedyna zła wieść, bo wszyscy
przecież dbamy o linię, a Obidos słynie też
ze znakomitej czekolady. Cóż, wakacje to
nie jest dobry moment na diety.

SPA I CERAMIKA
Po kolejnym kwadransie w samochodzie
docieramy do Caldas da Rainha – Ciepłych
Źródeł Królowej. Miasteczko powstało jako
uzdrowisko i taką rolę pełni do dziś. Zasłynęło z mieszczących się tutaj ciepłych źródeł,
które tak polubiła królowa Eleonora. To ona
powołała miejscowość do życia. Do dziś
mieści się tutaj mnóstwo hoteli oferujących
zabiegi spa. W okazałym parku w centrum
znajduje się też wielki gmach szpitala ufundowanego przez królową.

miasteczko – Obidos. To miasto-muzeum.
Zostało w całości wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco, dlatego też wygląda
praktycznie tak, jak w czasach, gdy kolejni
portugalscy królowie przekazywali je w prezencie ślubnym królowym.
Miasteczko otoczone jest grubym murem,
na który można się wspiąć. Piesza wycieczka murem dookoła Obidos dostarczy wielu
niezatartych wspomnień, zwłaszcza kiedy
wespniemy się jeszcze na basztę z jednej strony, lub na wieżę zamku z drugiej.
Warto też jednak zejść z murów i zajrzeć
do samego miasteczka. Choć powodów
ku temu możemy wymienić wiele (wszak
w mieście-muzeum nie brakuje doskonale
zachowanych domów, placyków, świątyń
czy budynków użyteczności publicznej),
to pozwolimy sobie wymienić tutaj dwa:
książki i nalewki.
Obidos jest miastem książek. Taki pomysł
na promocję miasta znaleźli jego włodarze
i trzeba powiedzieć głośno, że nie dość, że
jest skuteczny, to jeszcze świetnie komponuje się z samym miasteczkiem. Znajdziecie
w nim bowiem mnóstwo księgarń. Niektóre
z nich są umieszczone w budynkach
pełniących wcześniej role świątyń, inne połączone z targami owocowymi, jeszcze inne
z galeriami. W Obidos znajduje się także
Literary Hotel, luksusowy hotel ulokowany
w starym jak całe Obidos budynku, niemal
w samym sercu miasta. Wewnątrz – a jak-

W Caldas da Rainha żył i pracował Rafael
Bordallo Pinheiro, słynny portugalski twórca
ceramiki i fajansu. Do dziś przy jednym
z wyjść ze wspomnianego parku znajduje się
fabryka fajansu i firmowy sklep, w którym
można kupić najwspanialsze z miejscowych
wyrobów. Styl Bordallo Pinheiro jest charakterystyczny – zastawy stołowe wykonane przez niego mają kształty liści, owoców,
warzyw i zwierząt. Obok jednego z miejscowych targów warzywnych znajdziecie także
kilka ceramicznych rzeźb przedstawiających
zwierzęta, a tuż przed siedzibą portugalskiego
odpowiednika naszego ZUS-u, ceramiczną figurę Ze Povinho – wymyślonej przez
Pinheiro fikcyjnej postaci prostego chłopa,
który utożsamiał charakter portugalskiego
społeczeństwa i był bohaterem jego krótkich
satyrycznych komiksów publikowanych
w prasie. W miejscowych sklepach z ceramiką
i pamiątkami nie brakuje także ceramicznych
fallusów – nie zdziwcie się, to także tradycja!

ZWYCIĘSTWO BEZ DACHU
Jedziemy dalej na północ. Niecałą godzinę
później docieramy do wielkiego klasztoru
w mieście Batalha. Nazwę miejscowości nie

Jest też trzecia twarz Peniche – żeby ją poznać
trzeba zejść nad sam ocean, gdzie królują fale
i surferzy. Peniche jest jednym z najważniejszych na
kontynencie ośrodków surferskich – każdego roku
podczas sezonu zjeżdżają tu zarówno
zawodowcy, jak i amatorzy.
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bez powodu czyta się jako „batalia”. Klasztor
został wybudowany w podzięce za zwycięstwo Portugalczyków nad Kastylijczykami
w bitwie pod Aljubarrota w 1385 roku. Prace
trwały ponad kilkaset lat, ale właściwie
nie skończyły się do dziś... Z racji długości
trwania budowy, nad pracami czuwało 15
różnych architektów, a każdy z nich wnosił
zupełnie inny styl. Katedra jest zatem różnorodna, a to w połączeniu z jej ogromem
sprawia, że nie możecie jej przegapić. Niesamowite wrażenie robią liczne przecudne
krużganki, którymi można swobodnie
spacerować. Porażająca jest historia figury
„O Cristo das trincheiras”, czyli Chrystusa
z okopów. Figura została znaleziona podczas
walk w trakcie II wojny światowej – tkwiła
w ziemi, pozbawiona nóg. Dziś trafiła do jednej z kaplic w klasztorze, a jej zdjęcie – wciąż
tkwiącej w okopach – można podziwiać
w przyklasztornym muzeum.
Turystów i miłośników osobliwości przyciągają także niedokończone kaplice klasztoru.
Ich budowa rozpoczęła się w 1434 roku, ale
nigdy nie została ukończona. Do kaplic można
wejść – mury i ozdoby ciągną się wysoko, ale
brakuje... sklepienia.

ŚWIATŁO I OBJAWIENIA
Spod klasztoru w Batalhii ruszamy w stronę
zamku w Tomarze, ale po drodze zatrzymujemy się jeszcze w słynnej Fatimie – to zaledwie pół godziny drogi. Meldujemy się w Luz
Houses, jednym z najpiękniejszych hoteli na
świecie, położonym dosłownie kilkanaście
minut od Sanktuarium Matki Boskiej Fatim-

skiej. Zanim się tam wybierzemy, oglądamy
sam hotel. Piękne małe domki rozlokowane
w środku gaju oliwnego wyglądają jak wioska
Smurfów. Wrażenia dopełnia beczenie kóz,
malutka salka koncertowa, piękna restauracja i mała grota, w której obecnie można
oddać się w ręce masażysty.
Stąd spacerem można dojść na trasę Drogi Krzyżowej zwanej Węgierską. Prowadzi
ona na wzgórze, na którym stoi niewielka
kaplica, a po drodze ustawionych zostało
14 stacji upamiętniających mękę Chrystusa
i jeszcze jedna, poświęcona zmartwychwstaniu. Znajdziecie tam także figurę Matki
Bożej z Valinhos ustawioną w miejscu,
w którym trójka pastuszków – Łucja, Franciszek i Hiacynta – zobaczyli Matkę Boską
19 sierpnia 1917 roku.
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Jeśli zaś pójdziecie z Luz Houses w stronę miasta, traficie do Sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej. Olbrzymi plac z każdej
strony zwieńczony jest świątynią – z jednej
strony stoi monumentalna Bazylika Matki
Boskiej Różańcowej (w niej zaś groby Łucji,
Franciszka i Hiacynty), po drugiej stronie
wybudowany został nowoczesny kościół
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej.
Ale najważniejsze miejsce Fatimy znajduje
się z boku placu – to tam, pod dębem, stoi
niewielka Kaplica Objawień. To właśnie
tutaj pastuszkowie (a potem także setki
innych świadków) widzieli Matkę Boską.

TOMAR
Z Fatimy do Tomaru jedzie się krętą drogą
około 40 minut. Cel wycieczki jest tego jednak
wart. Ze wzgórza na miasto spogląda wielki
zamek. To zespół klasztorny, będący przez
lata siedzibą Templariuszy i Zakonu Chrystusowego. Jest tam co oglądać. Na sam początek,
z murów można zerknąć na fantastyczną
panoramę miasta i okolicy. Następnie warto
wejść do środka. Długie korytarze, wielkie sale
i fantastyczna, niesamowita wręcz architektu-

Olbrzymi plac z każdej strony zwieńczony jest
świątynią – z jednej strony stoi monumentalna
Bazylika Matki Boskiej Różańcowej (w niej zaś
groby Łucji, Franciszka i Hiacynty), po drugiej
stronie wybudowany został nowoczesny kościół pod
wezwaniem Trójcy Przenajświętszej.

ra to wspomnienia, które przywieziecie z Tomaru. Genialne wrażenie robi Charola, czyli
romański kościół Templariuszy, w którym
ośmiokątny ołtarz znajduje się w samym środku szesnastokątnego budynku. I nie jest to byle
jaki ołtarz – jego zdobienia i przepych sprawią,
że okaże się jedną z najpiękniejszych rzeczy,
jakie będzie wam dane zobaczyć. Charola była
jednocześnie jedną z niewielu świątyń, do których można było oficjalnie... wjechać konno.
Klasztor w Tomarze ma jednak do zaoferowania wiele więcej. Można tutaj całymi
godzinami przechadzać się po kolejnych
salach, by poznać sposób życia zakonników.
Otworem stoją także liczne krużganki. Można
również wyjść na jedną z wyższych platform
klasztoru, by z góry obejrzeć manuelińskie
zdobienia okien na głównej fasadzie sali
kapituły. Da się z nich odczytać praktycznie
całą przeszłość Portugalii – są tu kotwice,
wodorosty, morskie stworzenia, sieci i splecione liny, a także okręty.
IN ENGLISH

In the heart of Portugal

As we plan a summer trip to Portugal,
we mostly focus on the biggest and
the most popular cities – Lisbon and
Porto. It’s a mistake. Having said that,
we invite you to the area of Centro,
which – if you have some strength for
sightseeing – has a lot to offer.
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Portugal may be on the other side of the continent, but it’s nothing for planes. For instance,
it’s enough to get a plane belonging to the
Portugal lines TAP in the capital of Poland,
and three hours of a comfortable flight later
we’ll arrive at the capital of Portugal. From
there, we can go relatively fast – only a little
bit over an hour by car – to a charming town
of Peniche located on the western coast. It is
from there that we’ll start our journey.

A FIGHT WITH WAVE AND REGIME
A small town of Peniche has three different
faces. First of all, its population amounts to
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nearly thirty thousand people, but it looks
as if it was home only to several hundred
fishermen, at most. The older part of the
town boasts charming houses, first painted
white and then decorated with colours, small
gardens, roaming cats, laundry drying and
blowing in the wind – and all of it can be
found on a cliff, from which there spreads
a breathtaking view on the ocean. The only
thing left for us to do would be to sit down
with a bottle of good Portuguese wine and
savour the sights. Another face of Peniche
is a great fortress which was built right by
the ocean at the turn of the 17th century. The

32

monumental building is now surrounded
with narrow housing of the town that lives
in the slow lane. The fortress has had many
functions throughout the ages. Ultimately, it
became famous during Salazar’s dictatorship
in the middle of the 20th century, when it was
a prison for his political opponents. In 1960,
a group of political activists escaped from
the prison in a truly spectacular way. Since
1984, the fortress has been used as a museum.
There is yet another face of Penicha – to see it,
you have to go close to the ocean where waves
and surfers have their own kingdom. Peniche
is one of the most important surfing centres
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on the continent – each season, it is visited by
both professionals and amateurs. There, fans
of water sports can enjoy quick and strong
waves called “supertubos.”

BOOKS AND LIQUEURS
Half-an-hour drive away from Peniche, there
is yet another interesting small town – Obidos. You could say it’s half town and half museum. It’s been included in the UNESCO World
Heritage List, and that is why it looks almost
exactly the same as it did when consecutive
Portuguese kings gave it to their queens as
a wedding present. The town is fringed with
a thick wall which you can climb. A trip atop
the wall around Obidos will provide many
indelible memories, especially if we climb the
fortified tower on one side, and the tower on
the other side. It is also worthwhile to descend
from the walls and take a peek at the town
itself. Although there are numerous reasons
for doing so (there is no lack of perfectly
preserved houses, squares, temples or public
utility buildings), we’ll elaborate on just two
of them: books and liqueurs.
Obidos is a town of books. In the past, authorities of the town came up with the idea to
promote it in this way, and it must be said that
not only has it worked out, but also – given the
astonishing number of bookstores – it also
fits the town perfectly. Some of the bookstores
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are located in buildings which used to serve
as temples; others are connected with fruit
markets, others still – with galleries. But
there is also the exceptional Literary Hotel –
a luxurious hotel located in an old building,
almost in the very heart of the town. Inside
– books, of course. They are on each wall, in
each room – and each room is dedicated
a different author. The restaurant-library that
we’ll find there also makes a huge impression.
As you stroll down the streets of Obidos,
you definitely have to try the local liqueur
called Ginjinha or Ginja. The drink is made

of cherries, and it’s often served in… a chocolate glass. Of course, after you drink Ginji,
you need to eat it. And it’s probably the only
bad piece of news, since we all want to keep
fit and Obidos is famous also for its superb
chocolate... Well, summer holidays are not the
best time for dieting.

SPA AND CERAMIC WARES
After another 15-minute drive, we Reach Caldas
da Rainha – Queen's Hot Springs. The town
was created as a health resort and it’s been
performing this role ever since. It gained fame

for its hot springs to which Queen Leonor took
a particular liking; it was she who brought the
town into existence. To this day, there are many
hotels offering spa treatments. In an impressive
park in the centre, there is also a huge hospital
founded by the Queen. What is more, Caldas
da Rainha was the hometown of a man called
Rafael Bordallo Pinheiro, a famous Portuguese
ceramist and creator of faience. Close to one of
the exits from the park, there is a faience factory and a shop in which you can buy the greatest
local products. Bordallo Pinheiro’s style is very
characteristic – his sets of tableware have the
shape of leaves, fruit, vegetables and animals.
Close to one of local vegetable markets, on
the other hand, we’ll find several ceramic
sculptures presenting animals, and right in
front of the Portuguese state social insurance institution, there is a ceramic figurine
of a fictional character called Ze Povinho,
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a plain boy who was to epitomize the character of the Portuguese society and was the
protagonist of Pinheiro’s short satiric comic
strips published in press. In local shops with
ceramic wares and souvenirs, we will also
find ceramic phalluses – don’t be surprised,
it’s also a tradition!

VICTORY WITHOUT A ROOF
We go further to the north. Less than an hour
later, we reach a huge monastery in the town
of Batalha. Not without a reason does the
town’s name sound almost like a “battle.” The
monastery was built as a token of gratitude
after the victory of the Portuguese over the
Castilians in the battle of Aljubarrota in 1385.
The works went on for several hundred years,
but, in fact, they still haven’t been finished…
Because of the extended time of construction,
fifteen different architects supervised the
works throughout the ages, and each one of
them employed a different style. That is why
the monastery is diversified, and this, in
combination with its enormity, makes it an
absolute must-see.
What also makes a huge impression are
numerous cloisters through which you can
freely walk. There is one story which is
particularly electrifying – it’s about the statue
called “O Cristo das trincheiras,” or, in other
words, “Christ in trenches.” The statue was
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found during the Second World War – it was
stuck in the ground, devoid of legs. Today it can
be admired in one of the chapels in the monastery, and its picture – still in the trenches – can
be seen in the monastic museum.
Other features attracting tourists and fans
of curiosities are the unfinished Chapels of
the monastery. Their construction began in
1434, but has never been finished. You can
enter them – the walls and ornaments reach
really high, but they lack one thing – a ceiling.

LIGHTS AND APPARITIONS
From the monastery in Bathalia, we set out towards the castle in Tomara, but on our way we
stop in the famous Fatima – it’s only a half-anhour drive. We check in at Luz Houses, one of
the most beautiful hotels in the world, located
literally several minutes from the Sanctuary
of Fátima. Before we go there, however, we take
a look at the hotel itself. Beautiful little houses,
scattered in the middle of an olive grove, look
like Smurfs’ village. The impression becomes
even stronger thanks to goats, a tiny concert
hall, a beautiful restaurant and a small cave,
in which you can enjoy a massage. From there,
you can reach a route called the Hungarian
Stations of the Cross, lined with 14 stations
commemorating Christ’s Passion and one
dedicated to resurrection. It leads to a hill, on
which there is a small chapel. There, you’ll
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find a statue of Mary of Valinhos, standing in
a place where on 19 August 1917 three shepherds – Lúcia, Francisco and Jacinta – saw the
Blessed Virgin Mary.
If you go from Luz Houses towards the
town, you’ll reach the Sanctuary of Fátima.
An enormous square is surrounded from
one side by the monumental Basilica of Our
Lady of the Rosary (it is home for the graves
of Lúcia, Francisco and Jacinta), and from
the other side – by the modern Basilica of the
Holy Trinity. But the most important place in
Fatima is located to the side of the square –
there, under an oak, we can find the Chapel
of the Apparitions. It was precisely there that
the shepherds (and later hundreds of other
people) saw the Blessed Virgin Mary.

TRAVEL

TOMAR
There is a winding road from Fatima to
Tomar, and the drive lasts about 40 minutes. But it’s definitely worth it. There, we
will find a huge castle towering over the
town – it’s a monastic complex which was
the headquarters of the Knights Templar
and the Order of Christ. There is a lot to see
there. To begin with, you can take a look at
the town’s spectacular panorama from the
town walls. Then it’s worth going inside.
Long corridors, grand halls and extraordinary architecture will definitely make
a lasting impression. What is also very
impressive is Charola, the Roman church
of the Knights Templar, in which octagonal
altar is located exactly in the very centre
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of the sixteen-sided building. And the altar
itself is a sight to behold – with its ornaments and splendour, it will become one
of the most beautiful things you will ever
see. Charola was also one of the very few
temples to which you could enter… on horseback. But it’s not the end – the monastery in
Tomar has a lot more to offer. You can spend
hours, strolling through one hall after another to learn about monks’ lifestyle and admire numerous cloisters. You can also go to
one of the highest platforms in the monastery
to look down at the Menueline decorations of
windows on the main façade of the chapter
hall. They show virtually the entire history of
Portugal – they depict anchors, seaweeds, sea
creatures, nets, tangled ropes and ships.
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Zaskoczenie

HOTELE PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W ATRAKCJACH, JAKIE PRZYGOTOWUJĄ DLA SWOICH GOŚCI.
POWSTAJE CORAZ WIĘCEJ RESORTÓW, KTÓRE SWOJĄ OFERTĄ WYPEŁNIAJĄ CZAS I ANGAŻUJĄ
SWOICH MIESZKAŃCÓW DO NAJRÓŻNIEJSZYCH AKTYWNOŚCI. ARCHITEKCI SPECJALIZUJĄCY
SIĘ W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ HOTELI DĄŻĄ JEDNAK DO CZEGOŚ ZASADNICZO INNEGO.
GOŚĆ WCHODZĄC DO HOTELU POWINIEN POCZUĆ… O TYM OPOWIADAJĄ ŁUKASZ KOZIANA
I WOJCIECH WITEK – WŁAŚCICIELE KRAKOWSKIEJ PRACOWNI ILIARD, ARCHITEKCI, KTÓRZY
ZAPROJEKTOWALI WNĘTRZA WIELU POLSKICH PRESTIŻOWYCH HOTELI I KTÓRZY DOSKONALE
WIEDZĄ, JAK POWINNO SIĘ JE PROJEKTOWAĆ.
TEKST: KRZYSZTOF KRÓL

ZDJĘCIA : IZABELA GUGA-MAREK
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W pokoju hotelowym mamy odnaleźć swój świat.
Często taki, który jest tylko marzeniem
we własnym domu.
NIE SĄDZICIE, ŻE HOTELE CORAZ
CZĘŚCIEJ PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W OFERCIE
TOWARZYSZĄCEJ WIZYCIE GOŚCI
I CZASEM MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE,
ŻE WŁAŚCICIELE HOTELI CHCĄ JAK
NAJSZYBCIEJ WYCIĄGNĄĆ GOŚCI Z POKOI,
JAKBY TAM MIAŁO BY BYĆ IM ŹLE?
Łukasz Koziana: „Wyciąganie” gości
z pokoi to dziś konieczność i to z wielu powodów. Nie tylko finansowych.
Klienci chcą wykorzystać każdą wolną
chwilę do miłego i często aktywnego
spędzania czasu. Klientom resortów nie
wystarcza dobry nocleg i odpoczynek
na plaży. Hotel musi posiadać pomysł na
życie przez okrągły rok. Jeśli na parterze
hotelu klient odnajdzie tematyczne
restauracje, live i show cooking, strefy
chilloutu, strefy dziecka, muzykę na

żywo oraz personel, który tym wszystkim żyje, to na efekty nie trzeba długo
czekać. W takich przypadkach goście
nie tylko tego hotelu, ale i sąsiednich
oraz lokalni mieszkańcy zaczynają
odwiedzać te miejsca.
Wojciech Witek: Faktycznie tak jest,
i jest to szczególnie widoczne w segmencie hoteli biznesowych. Pokoje w hotelach resortowych – ze względu na swoją
specyfikę – wciąż pozostają stosunkowo
duże, często z opcjami ich łączenia, konwertowania dla rodzin itp. Hotele coraz
częściej stają się też areną potencjalnie ciekawych interakcji społecznych.
Ludzie są siebie ciekawi, otwarci na
pracę czy lekturę prasy przy wspólnym
dużym stole.

CO JEST WAŻNIEJSZE W ODBIORZE
HOTELU? JAK POWINIEN SIĘ POCZUĆ
GOŚĆ HOTELOWY WCHODZĄC DO
POKOJU, A JAK WKRACZAJĄC W PROGI
HOTELU?
ŁK: Powinien być zaskoczony. Najlepiej
na każdym kroku. Oczywiście myślę
o pozytywnym zaskoczeniu. Klienci
instynktownie wyczuwają, czy coś
jest autentyczne, czy na pokaz. Strefy, o które pytasz, są wbrew pozorom
bardzo podobnie projektowane. To
bardzo ważne. Poczucie prywatności
jest oczekiwane zarówno przy restauracyjnym stoliku, jak i w pokojowej łazience. Sęk tkwi w tym, aby klient miał
wybór, mógł odnaleźć miejsce dla siebie.
Dlatego tak zróżnicowany jest program
części wspólnych oraz typologia pokoju
hotelowego. To właśnie o to chodzi.
Nie wyobrażam sobie obecnie hotelu,
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który swojemu klientowi wręcza brelok
z numerem stolika, który ma zająć. To
samobójstwo. W pokoju hotelowym
mamy odnaleźć swój świat. Często taki,
który jest tylko marzeniem we własnym
domu. To świat z jednej strony skrojony
z praktycznych potrzeb, jak i świat z pożądanym klimatem. Nie ma być mały
i przytulny. Ma być jasny! Przestrzenny,
transparentny, prosty i prawdziwy.

WW: Oczywiście musimy zachować
odpowiednie proporcje – najważniejszy
dla nas trend w projektowaniu hoteli
w Polsce jest taki, że w ogóle coraz większy nacisk kładzie się na projektowanie
wnętrz. Estetyczna atrakcyjność hotelu
staje się coraz ważniejszym narzędziem
marketingu i sprzedaży, coraz szybciej
zaczynamy doganiać na tym tle kraje
bardziej rozwinięte niż nasz.

JAKIE SĄ OBECNIE TRENDY
W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ?
PRACUJECIE OBECNIE NAD PROJEKTEM,
KTÓRY MOGLIBYŚMY OKREŚLIĆ JAKO
AWANGARDOWY?

JAK DALECE ANGAŻUJECIE SIĘ
W DETALE HOTELU? CZY TE PRACE
ODNOSZĄ SIĘ RÓWNIEŻ DO DOBORU
TAKICH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
WNĘTRZ JAK ŁÓŻKA?

ŁK: Nieformalność i różnorodność to
według mnie pojęcia kluczowe. Klienci
hoteli spędzając w nich czas potrzebują
na chwilę zapomnieć o biznesowym
manualu czy codziennym rygorze dnia
pracy. Każdy jest inny, każdy oczekuje
czegoś dopasowanego do jego upodobań.
Gwiazda Morza, która obecnie powstaje
nad samym morzem we Władysławowie, będzie hotelem awangardowym.
Jeśli inwestor i architekt jest świadomy
tego celu, to szansa jest bardzo duża.

ŁK: Tak. Nie potrafię się oprzeć. To bardzo trudne zadanie. Móc i chcieć mieć
wpływ na wszystkie decyzje projektowe
i inwestycyjne to szaleńczy plan. Ale
jeśli ma się tylko wiedzę w tym zakresie
to warto w tym uczestniczyć.
WW: Wygląd i komfort łóżka jest oczywiście jednym z kluczowych aspektów
pozytywnego doświadczenia klienta
w hotelu. Łóżka są akurat mocno ustandaryzowanym elementem wyposażenia
hotelu. Tym niemniej, jeżeli tylko jest

Pracujemy nad tym, żeby osiągnąć efekt
nieformalnego, acz eleganckiego w formie
wypoczynku – to dość wymagająca
kombinacja.

taka możliwość, zawsze z przyjemnością
wchodzimy w te detale, nierzadko prowadząc długą korespondencję projektową na
temat wysokości materacy, liczby poduszek, wysokości nóżek ramy, kolorystyki
i wzorów obszyć czy narzut na łóżka.

PROJEKTOWALIŚCIE WIELE
WYJĄTKOWYCH WNĘTRZ POLSKICH
HOTELI. Z KTÓREGO Z NICH JESTEŚCIE
NAJBARDZIEJ DUMNI?
ŁK: Nie było ich tak wiele, ale to pierwszego projektu hotelu nigdy nie zapomnę.
Mam do niego ogromny sentyment. To
często nagradzany rzeszowski Bristol
Tradition & Luxury. Realizacja nie była
łatwa, ale szalenie inspirująca. Inwestor
zaufał naszej wizji. Jestem mu szalenie wdzięczny. Hotel ma swoją duszę.
Bardzo wielu gości jest zaskoczonych
klimatem wnętrz i jakością obsługi,
różnorodnością pokoi.

OBECNIE PRACUJECIE NAD
GWIAZDĄ MORZA – HOTELEM,
KTÓREGO WIZUALIZACJE NAPRAWDĘ
ZACHWYCAJĄ, A KTÓREGO BUDOWA
WŁAŚNIE RUSZYŁA. CZEGO MOŻEMY SIĘ
SPODZIEWAĆ PO JEGO WNĘTRZACH?
ŁK: Zaskoczenia i realizacji tego wszystkiego, o czy mówimy. Taki jest cel.
WW: Faktycznie liczymy na to, że
wnętrza Gwiazdy Morza będą nietuzinkowe. Pracujemy nad tym, żeby osiągnąć w nich efekt nieformalnego, acz
eleganckiego w formie wypoczynku – to
dość wymagająca kombinacja. Projekt
powstaje w bardzo dobrych warunkach,
przy współpracy bardzo konsekwentnego i odpowiedzialnego inwestora. Przed
nami jeszcze długa droga do końca,
liczymy jednak na pełen sukces.
IN ENGLISH

Surprise
A range of activities offered by hotels
to their guests is constantly being expanded. More and more hotels which
organise the time of their guests and
engage them in a series of activities
are set up. Architects that specialise
in designing hotel interiors, however,
strive for something completely different. How a guest should feel entering
the hotel – according to Łukasz Koziana and Wojciech Witek, the owners of
the Iliard studio in Cracow, architects,
who have designed interiors of a number of prestigious hotels and know
very well how to design.
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more important. Aesthetics becomes an
important marketing and sales factor,
we're catching up with countries more
developed than Poland in this regard.

HOW FAR DO YOU GET INTO
DETAILS? DO THESE WORKS INVOLVE
A SELECTION OF SUCH INTERIOR
EQUIPMENT AS BEDS?

WOULD YOU AGREE THAT HOTELS MORE
AND MORE OFTEN VIE TO OFFER THE
WIDEST RANGE OF ACTIVITIES TO THEIR
GUESTS, AND SOMETIMES ONE CAN GET
THE IMPRESSION THAT THE OWNERS
OF THE HOTELS WANT TO GET THE
GUESTS OUT OF THEIR ROOMS AS FAST
AS POSSIBLE – AS IF THEY DIDN'T FEEL
COMFORTABLE INSIDE?
Łukasz Koziana: ‘Getting’ the guests out
of their rooms is a necessity for a number of reasons. Not only the financial
ones. Clients want to take advantage of
every single opportunity to spend time
in a nice and – often – active way. Nowadays, comfortable accommodation and
relaxation on the beach are no longer
enough. Hotels need ideas for entertainment throughout the whole year. If on
the ground floor, there are theme restaurants, live and show cooking, chill out
zones, children's zones, live music and
personnel is engaged in all that, one will
see the effects very soon. In such cases,
not only the guests of this particular
hotel, but also the guests of hotels nearby
and locals begin to visit these places.
Wojciech Witek: Yes, that's right. In
particular, in the case of business hotels.
Rooms in resort hotels – due to their
nature – are still relatively spacious,
and can often be joined, arranged for
families, etc. Hotels also become a space
of potentially interesting social interactions. People are interested in each other,
willing to sit together at one big table and
work or read a newspaper.

WHAT'S MORE IMPORTANT IN THE
IMPRESSION THAT A HOTEL GIVES? HOW
SHOULD GUESTS FEEL ENTERING THE
ROOM AND ENTERING THE HOTEL?
ŁK: They should be surprised. At every
step, if possible. I mean, surprised in

a positive way, of course. Clients can
intuitively feel whether something is
genuine or just for show. Against all
appearances, the zones you're asking
about are designed in a similar way. It's
very important. Privacy is expected both
at a table in the hotel restaurant and
in the bathroom of the hotel room. The
point is that clients should have a choice,
should be able to find a place for themselves. That's why the plan of public
space and the typology of hotel rooms
are so diversified. That's what it is about.
I can't imagine a hotel today which gives
a guest a ring with a number of table
that the guest is supposed to sit at. It's
a suicide. Guests should find their own
world in the hotel room. The world that
is often only a dream at home – made
from practical needs and desirable
atmosphere. Rooms aren’t supposed to
be small and cosy, but bright! Spacious,
transparent, simple and real.

WHAT ARE CURRENT TRENDS IN
INTERIOR DESIGN? ARE YOU WORKING
ON A PROJECT THAT MIGHT BE
CLASSIFIED AS AVANT-GARDE?
ŁK: Informality and diversity are the
key issues. Clients of hotels need to
forget for a while about a business
manual or everyday working life. Everybody is different, everybody expects
something that would fit their needs.
Gwiazda Morza located by the sea in
Władysławowo, which is now under
construction, is going to be an avant-garde hotel – in all likelihood, provided that
the investor and the architect are aware
of this objective.
WW: Obviously, we have to keep appropriate proportions – the most important
trend in hotel design in Poland is that
interior design is becoming more and
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ŁK: Yes, they do. I can't resist it. It's
a difficult task. To be able and want
to have an influence on all design and
investment decisions is a crazy plan. But
if only one has sufficient knowledge, it's
worth doing.
WW: The appearance and comfort of
a bed is one of the key aspects of clients’
positive experience in the hotel. Beds are
actually a highly standardised element
of the hotel equipment. However, if only
there's such a possibility, we always get
into these details, often carrying on a long
design correspondence concerning the
height of mattresses, the number of pillows, the height of bed frame's legs, the colours and patterns of finish or bedspreads.

YOU'VE DESIGNED A NUMBER OF
EXTRAORDINARY INTERIORS OF POLISH
HOTELS. OF WHICH INTERIOR ARE YOU
MOST PROUD?
ŁK: There haven't been so many of them,
but I'll never forget the first hotel design.
I'm very fond of it. It's Bristol Tradition
& Luxury – an often awarded hotel in
Rzeszów. The implementation wasn't
easy, but it's really inspiring. The investor trusted our vision. I'm deeply grateful
for that. The hotel has its own spirit.
A lot of guests are surprised with the
atmosphere of interiors and the quality
of service, the diversity of rooms.

NOW, YOU'RE WORKING ON
GWIAZDA MORZA – A HOTEL WHOSE
VISUALISATIONS ARE REALLY IMPRESSIVE
AND WHICH IS UNDER CONSTRUCTION.
WHAT CAN WE EXPECT FROM ITS
INTERIORS?
ŁK: Surprise and execution of
everything we're talking about. That's
the goal.
WW: Indeed, we expect the interiors
of Gwiazda Morza to be extraordinary.
We're working on an effect of relaxation
that's informal but elegant in its form
– it's quite a demanding combination.
We're working in very good conditions,
in cooperation with a consistant and
responsible investor. There's still a long
way to go, but we hope that the hotel will
be a complete success.

RECENZJE
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BEZ TAJEMNIC

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

IN ENGLISH

The Witch-Cult in
Western Europe
by Margaret Alice Murray
PUBLISHED BY WYDAWNICTWO SACRUM,

WYDAWNICTWO SACRUM, KATOWICE 2016

Blisko sto lat czekała na polskie wydanie kultowa w kręgach tzw. neopogan
książka o wiedźmach, napisana przez
brytyjską antropolog i religioznawczynię Margaret Alice Murray.
Teza Murray jest prosta i atrakcyjna:
europejskie czarownice (o istnieniu których wiemy przede wszystkim za sprawą ich okrutnych prześladowań w wiekach XV-XVIII) to nie zwykłe kobieciny,
zajmujące się zielarstwem i położnictwem, co padły ofiarą ciemnoty i histerii.
To również nie – jak twierdziło wielu
historyków chrześcijan – podejrzane
wyznawczynie kultu Szatana, uprawiające antychrześcijańską czarną magię.
Czarownictwo (dla którego Murray
stworzyła oddzielny termin „kult Dianiczny) to religijne wierzenia i rytuały,

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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A book about witches, cult among the socalled neo-pagans, written by Margaret
Alice Murray, a British anthropologist
and religion expert, waited nearly one
hundred years to be published in Poland.
Murray's thesis is simple and attractive:
European witches (about whose existence
we know mostly owing to the cruel persecution they suffered in 15th–18th centuries)
weren’t ordinary women dealing with
herbal medicine and obstetrics that fell
victim to ignorance and hysteria. Neither
were they – as a number of Christian
historians claimed – suspicious followers
of the Satanic cult practising anti-Christian
black magic. Witchcraft (for which Murray
coined a separate term ‘the Dianic cult’) embraces religious beliefs and rituals, which,
according to the British scholar, were the
ancient religion of Europe. This religion
didn't worship the Satan, but a god of preChristian times, related to a fertility cult.
According to Murray, former religions
couldn't disappear with the conversion of
European rulers to Christianity. Certainly,
people continued to perform the ancient
rituals and follow the beliefs of their ancestors, converting to Christianity only on the
surface. With time, however, Christianity
was getting stronger and stronger, and in
the 15th century, the Church felt strong
enough to declare war on the last pagan
survivors with the publication of Summis
desiderantes affectibus – a papal bull
condemning witchcraft and heresy issued
by Pope Innocent VIII. Inquisition evidence
regarding the persecution of the so-called
witches that has remained enables understanding of the witchcraft – the Dianic cult.
I find the book fascinating because it
describes ceremonies of witches' initiation, their vows and assemblies (not only
sabbaths, but also esbats), rituals (homage,
dances, feasts, sacraments, charms and
spells) and organisation (so-called Covens).
And if that's not enough, there is also an appendix with instructions to make a flying
ointment from i.a. parsley, aconite, belladonna, soot, bat's blood and child's fat.
I haven't tried – only because I don't
like flying.

ZDJĘCI: DOROTA CZOCH

Margaret Alice Murray

„Wiedźmi kult w Europie
Zachodniej”

które zdaniem brytyjskiej badaczki były
starożytną religią Europy. A religia ta
czciła nie chrześcijańskiego Diabła, ale
przedchrześcijańskiego Boga, którego
kult związany był z płodnością.
W opinii Murray wcześniejsze religie
nie mogły zniknąć wraz z konwersją na
chrześcijaństwo europejskich władców.
Ich poddani z pewnością dalej odprawiali odwieczne rytuały i podtrzymywali
wierzenia przodków, przyjmując jedynie
wierzchnie, naskórkowe formy chrześcijaństwa. Z wiekami jednak chrześcijaństwo umacniało się coraz bardziej, aż
w wieku XV Kościół poczuł się na tyle
mocny, że wraz z opublikowaniem bulli
papieża Inocentego VIII „Summis desiderantes affectibus” (potępiającej czary
i herezje), wydał otwartą wojnę ostatnim
niedobitkom pogaństwa. Zaś inkwizycyjne świadectwa, jakie pozostały po
prześladowaniach tzw. czarownic, pomagają dziś zrozumieć, na czym polegał
ów wiedźmi, Dianiczny kult.
Książka Murray wydaje mi się fascynująca, bo cytując obficie źródła historyczne, szczegółowo opisuje ceremonie
inicjacyjne czarownic, ich śluby, zgromadzenia (nie tylko sabaty, ale i esbaty),
rytuały (hołdy, tańce, uczty, sakramenty,
zaklęcia) oraz organizację (tzw. koweny). A jakby komuś było mało, jest też
dodatek, w którym można przeczytać,
jak m.in. z pietruszki, tojadu, belladonny, sadzy, krwi nietoperza i dziecięcego
sadła zrobić maść do latania.
Nie próbowałem, ale tylko dlatego, że
nie lubię latać.

GUST

TASTE

MAŁY

GDYBY SAMOCHODY POSIADAŁY UKŁAD KRWIONOŚNY, W ŻYŁACH PORSCHE PŁYNĘŁABY
BŁĘKITNA KREW. BOWIEM SPOSÓB, W JAKI ŁĄCZĄ LUKSUS I OSIĄGI, CZYNI Z NICH
PRAWDZIWĄ ARYSTOKRACJĘ. TYMCZASEM NIEMIECKA DYNASTIA POWIĘKSZYŁA
SIĘ O KOLEJNEGO CZŁONKA. NAZWA MACAN ZOSTAŁA ZAPOŻYCZONA Z JĘZYKA
INDONEZYJSKIEGO I OZNACZA TYGRYSA. JAK GROŹNEGO DLA KONKURENCJI?
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ
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książę

GUST

TASTE

Na elegancki styl składają się najlepsze
materiały oraz jakość wykonania. Ta ostatnia,
podobnie jak we wszystkich modelach
Porsche, jest najwyższa.

nie Porsche zapadły jednak poważne
decyzje i w produkcji tych samochodów,
oprócz dobrej zabawy, postanowiono
również uwzględnić aspekty rodzinne.
Cayenne został przyjęty przez rynek tak
ciepło, że w 2013 roku powołano do życia
jego znacznie mniejszego brata, który
otrzymał imię Macan. Dziś to jeden
z najlepiej sprzedających się modeli Porsche. Gdzie tkwi jego tajemnica?
Jednym z elementów sukcesu z pewnością jest kolor lakieru. A konkretnie
Sapphire Blue Metallic, w którym
wystąpił testowany egzemplarz. Kto
choć raz zobaczy Macana w tej odsłonie,

P

owiedzieć, że nie lubi się tych
samochodów, jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że nie
lubi się czekolady. Każdy choć
przez chwilę chciałby poprowadzić Porsche i model nie ma tu żadnego znaczenia. W końcu wszystkie mają diabła pod
skórą, chociaż trafniej jest napisać, że
pod karoserią. Kilka lat temu w rodzi-

ten przepadł na wieki. „Bardzo ładny
samochód” – podczas przejażdżki po
Sopocie słyszałam te słowa częściej niż
szum morskich fal. Bo mimo że to bardzo
grzeczne Porsche, to jednak wyglądem
nadal nawiązuje do sportowej tradycji.
A konkretnie rzecz ujmując kształtem
nadwozia Macan uwodzi równie skutecznie, co Sharon Stone w filmie „Nagi
instynkt”. Ciąg dalszy następuje po zajęciu miejsca za kierownicą. Na elegancki
styl składają się najlepsze materiały oraz
jakość wykonania. Ta ostatnia, podobnie
jak we wszystkich modelach Porsche, jest
najwyższa. Po przekręceniu kluczyka do

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

więcej na w w w.any where.pl

GUST

życia budzi się serce, czyli benzynowy
silnik o pojemności dwóch litrów i mocy
252 KM. Jego ryk nie zrywa liści z drzew,
do czego zdążyły nas już przyzwyczaić
co niektóre modele ze stajni niemieckiego
producenta. Macan odznacza się wysoką
kulturą od momentu uruchomienia
poczynając a na dotarciu do celu kończąc.
Jeżeli można sobie wyobrazić relaks za
kierownicą samochodu, to właśnie on jest
do tego najlepszym kandydatem. Niech
jednak nikogo nie zmylą te nienaganne
maniery. Samochód pokazuje swoje rogi
po ustawieniu automatycznej skrzyni
biegów w trybie Sport. A wtedy żarty na
bok, a obie ręce na kierownicy. Czy coś
jest w stanie go wtedy zatrzymać? Tylko
i wyłącznie doskonałe hamulce, dzięki
którym samochód wręcz zastyga w miejscu. Bo za pomocą jednego przycisku
zawieszenie nieco się podnosi i żadna
przeszkoda niestraszna. Podróżowanie
jest wtedy możliwe nawet po Księżycu.
Czytelna nawigacja zaplanuje dla nas

TASTE

całą trasę, a zaskakująco duży bagażnik
w tym samochodzie pomieści wszystko,
czego dusza zapragnie. Ale na tym lista
zalet się nie kończy, bo układ kierowniczy również zasługuje na oklaski. Można
odnieść wrażenie, że wystarczy jedynie
pomyśleć o skręceniu kierownicy aby to
się zadziało. Czy Macan posiada jakieś
wady? Szczerze przyznam, że ich odkrywanie przypomina przysłowiowe szukanie igły w stogu siana – trzeba się mocno
natrudzić, a sukces i tak nie jest gwarantowany. Cena? Jest kolejną z zalet. Startuje
od 224 600 zł, zatem kluczyk od Porsche
jeszcze nigdy nie był tak bardzo w zasięgu
ręki. Po całym dniu spędzonym w jego
towarzystwie serce krzyczy, że chcesz go
mieć, a rozum nie potrafi znaleźć kontrargumentów. Nieważne czy jesteś mamą
dwójki dzieci czy samotnym wilkiem,
ten samochód to doskonałe środowisko
naturalne dla każdego kierowcy.
W ciągu całego roku jest kilka okazji
przy których składa się bliskim życze-

więcej na w w w.any where.pl
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nia. Zawsze są przepełnione zdrowiem
i sukcesami. W moim przypadku coraz
częściej jest w nich miejsce również dla
Porsche. Bo jak przyznawał sam Ferry
Porsche: „Budujemy samochody, których nikt nie potrzebuje, ale każdy chce
mieć”. Czas płynie nieubłaganie a słowa
te wcale nie tracą na znaczeniu.
IN ENGLISH

A little prince
If cars had the circulatory system,
blue blood would run in Porsche's
veins. For the way in which Porsche
combines luxury and performance
makes it a real aristocrat. The
German dynasty has a new
member. The name ‘Macan’ is
a borrowing from Indonesian, and
it means ‘a tiger’. Is it dangerous for
its competitors?
To say that you don't like these cars is
like to say that you don't like chocolate.
Everyone would like to drive a Porsche,
at least for a while, no matter what model. They all have the devil under their
skin; well, to be more accurate, under
the bonnet. A few years ago, however,
some decisions regarding the production of cars were made in the Porsche
family – apart from fun, family aspects
were to be taken into account. Cayenne
received such a warm welcome on the
market that in 2013, his smaller brother
was brought into being and was named
Macan. Today, it's one of the best selling
Porsche models. What's its secret?
For certain, it owes a part of its success
to the colour of paint – Sapphire Blue
Metallic, in which the tested unit was
painted. Whoever has seen Macan in
such a version is lost forever. When I was
driving in Sopot, I heard the words: ‘What
a beautiful car’ more often than the sound
of waves. Even though it's a really well-behaved Porsche, its appearance refers to
the sport tradition. The shape of its body is
as seductive as Sharon Stone in ‘Basic Instinct’. And it continues to seduce when we
get behind the wheel. The highest quality
of design, just like in all Porsche models,
and the best materials form the elegant
style of the car. With the turn of the key,
the heart awakens – a 2.0-litre petrol
engine that generates 252 hp. Its roar
doesn't make leaves fall from trees, unlike
some other models from the German
manufacturer's stable. Macan minds its
p's and q's from the beginning to the end of
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the journey. If you can imagine relaxation
behind the wheel, this is the best candidate to ensure it. But don't be misled by
the impeccable manners. The car shows
its wild side when you set an automatic
mode and the Sport Chrono Package. And
then, joking aside, both hands on the
wheel. Is there anything to stop it? Only
the excellent brakes which make the car
practically freeze to the spot. At the push
of a button, suspension gets higher, and
there's nothing on the road to worry about.
You can even drive across the Moon. The
navigation system will plan the route, and
in the commodious boot there's enough
room for everything one's heart could
desire. But there are more advantages of
the car. Its steering system is worth noting
as well. One can have an impression that
it's enough to think about turning the
wheel to make it happen. Are there any
drawbacks? To be honest, looking for
drawbacks in Macan is like looking for
a needle in a haystick – takes a lot of effort,
and there's no guarantee of success. The
price? It's one of the advantages. It begins
with PLN 224 600 – the key to a Porsche
has never been so close within our reach.
After a day spent in its company, the heart
cries that you want to have the car, and the
mind can't find any counterarguments. It
doesn't matter whether you're a mother
of two children or a lone wolf – this car is
a perfect natural habitat for every driver.
During the year, there are a few occasions on which we wish our friends and
family all the best – we wish them health
and success. In my case, more and more
often, there's also a place for a Porsche.
As Ferry Porsche said: ‘We produce cars
that nobody needs, but everyone wants
to have.’ Time passes by, and these words
don't lose their significance.

FELIETON

HEL. PAN SZARY

obaczyłem go na lotnisku w Helsinkach. Obserwowałem przez
dłuższą chwilę. Był cały szary.
Miał popielaty garnitur, siwe
włosy i brwi. Siedział z głową lekko skierowaną w stronę okna, choć nie podążał
wzrokiem za żadnym z kołujących na płycie lotniska samolotów. Po twarzy błąkał
mu się uśmiech. Tak uśmiechają się ludzie,
którzy wiedzą, że za chwilę spotka ich coś
miłego. Zasłużeni dla powiatu mieszkańcy, którzy za chwilę otrzymają medal od
wójta. Rodzice, których dziecko odbiera
świadectwo z wyróżnieniem, czy solenizantka, która wie, że za chwilę jej mąż
wygłosi na jej cześć pochlebny toast. Tak
również uśmiechał się Pan Szary. I czekał.
Nie zwróciłby mojej uwagi, gdyby nie to, że
na kolanach trzymał duży pakunek. Nie
zmieniał pozycji, siedział prosto, żylastymi
dłońmi obejmował karton. Niekiedy lekko
przesuwał palcami, jakby chciał pogłaskać to, co było w środku pakunku.
– Dokąd pan leci? – zapytałem, przysiadając się do niego. Nie zareagował
od razu. Potrzebował chwili. Wyraźnie
wytrąciłem go z zamyślenia. Popatrzył
na mnie. Wtedy zauważyłem, że oczy
też ma w szarym kolorze. Uśmiechnął
się. – Do Kuusamo. Do wnuka – dodał,
ściskając jednocześnie pakunek odrobinę mocniej. – Zastanawiam się, jak udało
się panu przejść przez kontrolę z taką
paczką – zagaiłem. – Pan też myśli, że
to pewnie bomba, tak jak oni – wskazał
głową w kierunku bramek. – Wcale tak
nie myślę... – próbowałem się bronić, ale
nie słuchał mnie i mówił dalej. – Miałem
masę kłopotów z celnikami. Trzymali
mnie chyba z godzinę. Ale to nie ma
znaczenia... Bo wie pan, kiedy byłem

mały, w miasteczku nieopodal mojej
szkoły był sklep, który miał na wystawie
piękną, drewnianą kolejkę z mosiężnymi
zdobieniami. Moi rodzice byli biedni i nie
stać ich było na jej zakup. Pozwolili mi
tylko na przyglądanie się jej zza szyby,
każdej niedzieli, kiedy wracaliśmy ze
zboru. Obiecałem sobie wtedy, że jak
będę miał syna, to kupię mu taką kolejkę.
Los jednak dał mi trzy córki. Pół roku
temu średnia z nich urodziła syna. To
mój pierwszy wnuk. Nie wahałem się ani
chwili. Znalazłem w Internecie kolejkę.
Jest łudząco podobna do tej z mojego
dzieciństwa. Właśnie lecę, żeby zobaczyć
wnuka po raz pierwszy w życiu. A ta
kolejka jest dla niego. Moja żona powiedziała, że jestem niemądry. Pan też tak
myśli? – spojrzał na mnie wyczekująco
w obawie, że mogę potwierdzić wersję
żony. – Nie – odpowiedziałem łagodnie.
– Myślę, że bardzo dobrze pan robi. To
wspaniałe móc spełniać marzenia.
IN ENGLISH

HEL. Mr. Grey
I saw him at the airport in Helsinki.
I observed him for a longer while. He was
grey from head to toe. He had grey suit,
gray hair and gray eyebrows. He sat with
his head tilted slightly towards the window, although his gaze was not following
any of the planes circling on the apron.
There was a hint of a smile playing on
his lips. People who smile like that know
that something good is going to happen
to them, for example town residents of
merit who are to be awarded a medal
from the hands of the mayor, parents

TOMASZ SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych wyzwań,
międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. Znakomity słuchacz oraz
wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas
będzie pisał o tym co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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whose child receives an outstanding
report card, or a woman celebrating her
birthday, knowing that her husband is
about to propose a toast. And it was in
this way that Mr. Grey was smiling. And
he was waiting. But he wouldn’t have
caught my attention if it hadn’t been for
a huge package he was holding. He didn’t
change his position, he just sat there
ramrod straight, clutching the cardboard
box in his veined hands. Every now and
then, he would move his fingers as if he
wanted to stroke whatever was in the box.
„Where are you headed?” I asked, sitting
next to him. He didn’t react right away. He
needed a while. I must have pulled him
out of his reverie. He looked at me and
I noticed that his eyes were grey too. He
smiled. “To Kuusamo. To my grandson,”
he added, giving the box a tighter squeeze.
“I’m wondering how you managed to go
through the security check with this box,”
I asked conversationally. “You must think
there’s a bomb inside, just like they did,”
he pointed towards the security gates
with his head. “No, not at all,” I tried to defend myself, but he cut me off. “I had a lot
of problems with customs officials. They
kept me there for almost an hour. But it
doesn’t matter. Because, you know, when
I was a child, in my family town, not
so far away from my school, there was
a shop, and in its window display there
was a beautiful wooden railway model
with brass ornaments. My parents were
poor and couldn’t afford to buy it. They
only let me look at it from behind the
window, every Sunday on our way back
from the church. I promised to myself
that in the future I would buy such a train
set for my own son. But it so happened
that I have three daughters. Half a year
ago, one of them gave birth to a boy. It’s
my first grandchild. I didn’t waver for
a second. I found a railway model on the
internet. It is almost the same as the one
from my childhood. I’m on my way to see
my grandson for the first time. And this
train set is for him. My wife said I was
being ridiculous. Do you also think that?”
he looked at me expectantly, as if he was
anxious I shared his wife’s opinion. “No,”
I said gently. “I think you’re doing the
right thing. It’s great to be able to make
your dreams come true.”

ZDJĘCI: MAT. PRASOWE

Z

COLUMN

SUMMER
vibes
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MAKIJAŻ MAKE-UP: Renata Kierpiec’

49

FASHION

MODA

FASHION

50

MODA

FASHION

MODA

FASHION

52

MODA

FASHION

więcej na w w w.any where.pl

MODA

FASHION

54

LOTNISKO

AIRPORT

Zostawiłeś bagaż
BEZ OPIEKI?

TRWA OKRES URLOPOWY, WIELU POLAKÓW DECYDUJE SIĘ NA ZAGRANICZNE PODRÓŻE. STRAŻ
GRANICZNA APELUJE, BY NA LOTNISKU ZADBAĆ O SWÓJ BAGAŻ – POZOSTAWIONA WALIZKA MOŻE
BYĆ BOWIEM POWODEM OPÓŹNIEŃ W RUCHU LOTNICZYM.

P

odczas podróżowania zwykle
staramy się mieć bagaż na
oku. Może się jednak zdarzyć,
że w wyniku roztargnienia
zostawimy walizkę bez opieki na kilka
minut. Należy mieć świadomość, że ta
chwila nieuwagi może nas kosztować
nawet kilkaset złotych.
Na lotniskach od lat obowiązują procedury, z którymi nie można dyskutować. We wszystkich portach lotniczych
króluje jedna zasada: bezpieczeństwo
ponad wszystko. Dlatego porzucony bagaż jest zawsze traktowany z najwyższą
atencją przez Służbę Ochrony Lotniska.
Znalezienie takiego bagażu wymusza na służbach odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo w porcie lotniczym
podjęcie działań, mających na celu
niedopuszczenie do powstania jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, a nawet
„tylko” zagrożenia.
Każdy porzucony bagaż musi zostać
dokładnie sprawdzony. Nie można
wykluczyć, że został pozostawiony
celowo przez osobę, która umieściła w nim np. ładunek wybuchowy.
Dlatego każdorazowe takie działanie
prowadzone jest z zachowaniem największych środków ostrożności przez
specjalnie w tym celu przeszkolonych
funkcjonariuszy, wspieranych przez
wyszkolone psy oraz nowoczesnego
mobilnego robota pirotechnicznego.
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W większości bagaże zostawiają na
lotnisku i przed lotniskiem roztargnieni
podróżni. Zdarzają się jednak sytuacje,
kiedy osoby celowo je porzucają, chcąc np.
uniknąć opłat za nadbagaż. Zarówno jedni,
jak i drudzy mogą doprowadzić nawet do
ewakuacji całego portu lotniczego. Dlatego
po ustaleniu właścicieli pozostawionych
bagaży, Straż Graniczna z całą surowością karze takie osoby. Niejednokrotnie
przekonują się o tym pasażerowie, którzy
na podstawie przepisów prawa lotniczego
muszą zapłacić kilkusetzłotowe mandaty.

SŁONA CENA ZA KILKA MINUT NIEUWAGI
– Ustawa „Prawo lotnicze” nie określa
wysokości grzywny, dlatego trzeba się

LOTNISKO

w tym przypadku odnieść do przepisów ogólnych w kwestii wykroczeń
– tłumaczy prawnik. Stanowią one, że
można za taki czyn wymierzyć grzywnę w wysokości od 20 do 500 złotych.
Jednak wysokość mandatu będzie
zależała od oceny strażnika. Warto
zatem grzecznie przeprosić i poprosić
o najmniejszy wymiar kary. Oczywiście cała sprawa może zakończyć się
również pouczeniem. Reguluje to art.
107 ust. 1 pkt. 5a i 7 ustawy „Prawo lotnicze”, który upoważnia zarządcę lotniska do karania grzywną za złamanie
regulaminu portu lotniczego, odnośnie
pozostawiania bagażu bez opieki.

KIEDY EWAKUACJA?
Jeżeli na pozostawionym bagażu znajduje się nazwisko właściciela, ułatwia
to znacznie sprawę, gdyż podróżnego
można wywołać przez głośniki. Problem jest, gdy na walizce czy torbie
nie ma danych właściciela. Jeżeli
danych na bagażu nie ma, rozpoczyna się ewakuacja części terminala
i wzywana jest ekipa pirotechniczna.
Gdy walizka jest już w bezpiecznym
miejscu, do akcji przystępują wyszkolone psy, a następnie pirotechnicy.
W ostateczności podejrzany bagaż
zostaje zdetonowany.
Dlatego właśnie, Drodzy Podróżni,
jako pracownicy lotniska mamy do
Was ogromną prośbę – zwracajcie
uwagę na to, czy macie przy sobie
każdy ze swoich bagaży. W innym
przypadku narażacie na stres nie tylko
siebie, ale też wszystkich wokół.

AIRPORT

For many years, airports have been
ruled by strict and absolutely indisputable procedures. At all airports, there is
one chief rule: safety above all. That is
why an abandoned bag is always treated
with the utmost caution by the Airport
Safety Services. Finding such piece of
luggage forces the services responsible
for ensuring safety at the airport to undertake actions preventing any danger.
Each unsupervised bag or suitcase
has to be thoroughly checked. It cannot
be excluded that it has been abandoned
on purpose by a person who e.g. planted
an explosive. That is why such actions
are always conduced with all available
precautionary measures by specially
trained functionaries supported by
trained dogs and a high-tech mobile
pyrotechnical robot.
In most cases, unsupervised bags are
left at the airport or in front of it by scatterbrained passengers. There are situations,
however, when travellers abandon their
bags on purpose, e.g. to avoid paying the
fee for excess luggage. Both the former and
the latter can bring about an evacuation
of the entire airport. For this reason, after
ascertaining the identity of the owners,
the Boarder Guard punishes them with
severity. According to the regulations of
aviation law, such passengers are liable to
fine amounting to several hundred zlotys.

HIGH PRICE FOR SEVERAL
UNGUARDED MOMENTS
“The Aviation Law does not specify the
amount of the fee, so it is necessary

IN ENGLISH

Have you left your
luggage without
supervision?
The vacation season is in full swing,
and many Poles decide to travel
abroad. The Border Guard asks all
passengers to take care of their
luggage at the airport, since an
unsupervised suitcase may cause
serious delays in the air traffic.
When we travel, we usually try to keep
an eye on our luggage. But it may happen
that in the heat of things we leave our
bag without supervision for several minutes. We must be aware, however, that
this unguarded moment may cost us as
much as several hundred zlotys.
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to refer to general regulations in the
matter of offences,” a lawyer explains.
They determine that the person found
guilty of the deed can be punished with
a fine amounting from 20 to 500 zlotys.
But the ultimate amount depends on
the guard’s appraisal, so it would be
worthwhile to apologize and ask for
the lowest fine. Of course, the entire
situation can end with an admonition. It is regulated with the Article
107, Paragraph 1 , Clause 5 a and 7 of the
Aviation Law Act which authorizes the
airport’s administrator to impose fines
for breaching the regulations of a given
airport pertaining to leaving luggage
without supervision.

WHEN EVACUATION?
If there is a label with the owner’s name
on the abandoned bag, it facilitates the
procedure, because the passenger can be
called out through loudspeakers. Things
get complicated, however, when there
is no information on the bag about its
owner. If that’s the case, an evacuation
of a given part of the terminal is commenced and the pyrotechnical squad
is called. When the suitcase is in a safe
place, trained dogs and bomb-disposal
experts begin their action. In extreme
cases, the suspicious luggage is detonated.
For this reason, dear Travellers, as
airport employees, we kindly ask you to
make sure you have all your bags with
you at all times. Otherwise you expose
to stress not only yourself, but also
everyone around.
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LATAJĄCE

ambulanse

FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI
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FOT. PATRYK SZYMAŃSKI
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K

Flying ambulances

aretki pogotowia lotniczego to obecnie
najszybszy sposób dostarczenia pacjenta
do szpitala. Transport powietrzny to często
jedyna i najbezpieczniejsza opcja przewozu
chorego na długim dystansie. W wielu przypadkach
o przeżyciu pacjenta decyduje każda sekunda, dlatego
najczęściej zabierani są oni do szpitala na pokładach
karetek pogotowia lotniczego, czyli specjalnie wyposażonych śmigłowców lub samolotów odrzutowych.
W przeciągu ostatnich lat wiele z nich lądowało na
lotnisku w Szczecinie.

The ambulances used by the air emergency medical
services are the fastest way of transporting patients
to a hospital. Air transport is often the only – and the
safest – means of patient transportation over a longer distance. In many cases, each second is worth its
weight in gold as it can be the matter of life and death,
so most frequently patients are transported to hospitals
by ambulances of air services, i.e. specially equipped
helicopters or jet planes. In the past few years, many of
them have landed at the airport in Szczecin.

FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI

FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI
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Latte art, czyli

KAWA NADZWYCZAJNA

KIEDY DO POLSKI PRZYWĘDROWAŁA KULTURA PICIA KAWY,
WRAZ Z NIĄ NOWY RODZAJ SZTUKI – LATTE ART, CZYLI ZDOBIENIE
MLEKIEM POWIERZCHNI BRĄZOWEGO NAPOJU.

C

ała sztuka opiera się na odpowiednim przygotowaniu zarówno samej kawy, jak i mleka.
Obydwa składniki muszą
mieć odpowiednią temperaturę, a mleko
powinno być spienione na tyle, żeby nie
rozpuścić się w gorącej kawie. Dopiero
kiedy usłyszymy charakterystyczne
uderzenie o blat naczynia z mlekiem,
możemy mieć pewność, że mleko ma
odpowiednią konsystencję i jest gotowe
do zdobienia naszego latte.
Jednym z najbardziej znanych baristów, mistrzów latte art jest Dritan Alsela. Prowadzi on znaną na całym świecie
kawiarnię w niemieckim Dusseldorfie – Bazzar Cafe. Przy okazji wizyty
w Niemczech odwiedzają ją wszyscy
wielbiciele kawy. Oprócz kafejki Alsela
jest założycielem szkoły dla baristów.
Tam ochotnicy uczą się sztuki parzenia
czarnego napoju oraz jego zdobienia,
które polega na odpowiednim wylaniu
mleka na powierzchnię kawy – najczęściej z metalowego dzbanuszka z dzióbkiem, co umożliwia stworzenie bardziej
szczegółowych wzorów. Barista stworzy

na latte czy cappuccino różnego rodzaju
rozety, motyle, kwiaty czy serca.
W SO!COFFEE pracują bariści, którzy
są doświadczeni w tworzeniu latte
art, dlatego możecie mieć pewność,
że zamawiana u nas kawa nigdy nie
będzie zwyczajna. Możecie poprosić ich
o specjalny, Wasz ulubiony motyw albo
o wzorek-niespodziankę. Po tym nie pozostaje nic innego, jak tylko delektować
się pysznym, gorącym napojem!
IN ENGLISH

Latte art, or the
extraordinary coffee
When the custom of drinking
coffee came to Poland, it was
soon followed by a new form of
art – latte art, in other words
decorating the surface of the
brown drink with milk.
The whole process begins from the
appropriate preparation of both coffee
and milk. Both ingredients must
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have the right temperature, and milk
should be frothed to such an extent
so as not to dissolve in the hot coffee.
Only when we hear the characteristic
thump of a container with milk against the table can we be sure that the
milk has the right consistency and is
ready to be used for our latte.
One of the best-known baristas and
masters of latte art is Dritan Alsela. He
is the owner of the globally recognized
café in Dusseldorf, Germany – Bazzar
Cafe. All fans of coffee visit it when
they’re in Germany. Apart from the
café, Alsela is the founder of a school for
baristas, in which volunteers learn how
to brew and decorate the black drink.
Decorating consists in an appropriate
way of pouring milk onto the surface
of the coffee – most often from a little
metal pitcher, which makes it possible to
create more detailed patterns. Baristas
are able to create different kinds of
rosettes, butterflies, flowers or hearts on
the latte or the cappuccino.
In SO!COFFEE there work baristas who
are experienced in creating latte art, so
you can be sure that the coffee you order
will never be ordinary. You can ask them
for your favourite design or a surprise
pattern. Then the only thing left for you to
do is to savour the delicious hot drink!

CZ ARTERY 2016

CHARTERS 2016

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

SZCZECIN

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

DU BLIN

OSLO RYGGE
OSLO TORP

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN LUTON
LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1234567

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

21:50

22:15

DUBLIN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

.2.4.6

B737

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

11:35

12:05

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

2162/3

WARSZ AWA

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

1......

11:05

11:30

FR5322/3

B737

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

....5..

13:35

14:00

FR5322/3

B737

12345..

14:25

14:55

LO3933/34

Q400

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

OSLO RYGGE

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

13:15

13:55

DY1014/5

737

…..6.

22:05

22:35

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

16:15

ODLOT
DEPARTURE

16:45

1...5..

DY1014/5

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

B737

ODLOT
DEPARTURE

07:55

08:20

PRZYLOT
ARRIVAL

10:30

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR8719/20

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

B737

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

11:00

LIVERPOOL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

BERGEN

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

...4...

11:35

12:00

FR7111/12

737

......7

22:25

22:50

FR7111/12

737

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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TA XI

INTERNET

INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN
Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

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

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

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

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

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

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

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

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

Szczecin – 25 PLN.

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

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

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

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

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

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

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

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

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

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