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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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.

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.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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M IŁ O ŚĆ 
JA K  OPI AT
"MIŁOŚĆ JEST UZALEŻNIAJĄCYM, PODOBNYM DO HEROINY UCZUCIEM, ALE 
JEDNOCZEŚNIE DOSTARCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA O SENS ŻYCIA" - MÓWI 
JANUSZ LEON WIŚNIEWSKI, PISARZ I NAUKOWIEC. W 18. ROCZNICĘ WYDANIA 
JEGO DEBIUTANCKIEJ POWIEŚCI "SAMOTNOŚĆ W SIECI" WYDAJE JEJ KONTYNU-
ACJĘ. NA FESTIWALU FILMOWYM W GDYNI ROZMAWIAMY Z NIM O UZALEŻNIE-
NIACH, LITERACKICH FENOMENACH I KURACJI SMUTKU.
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Spotykamy się we wrześniowej stolicy polskiego kina.
Cieszę się, że jestem w Gdyni kolejny raz.

Lubiany przez filmowców pisarz obchodzi 18-lecie 
wydania swojej kultowej już książki „Samotność 
w sieci”. Świętowanie to godne, bo w tym roku ukazuje 
się kontynuacja. Najlepiej zacząć chyba cytatem: 
„(…) Przypadkowo napotkany siwowłosy staruszek, 
dwa pokolenia młodsza od niego dziewczynka 
z aparatem na zębach, niemająca z tym staruszkiem 
nic wspólnego znają tę historię, podobnie jak ją zna 
również zupełnym przypadkiem wprowadzona do jej 
świata Nadia, dziewczyna jej syna. Okazuje się, że ta 
książka ciągle żyje, że ta historia, po części jej historia 
ciągle i ciągle dociera do nowych ludzi”. To fragment 
„Końca samotności”, który odnosi się do fenomenu 
pana debiutanckiej książki. Jak pan patrzy na zjawisko 
„Samotności w sieci” 18 lat po premierze?  
Tą powieścią zrobiłem pewnie coś nowego, czego nikt nie 
robił: umieściłem książkę w książce. Fenomen debiutanc-
kiej powieści do dziś mnie zadziwia, czasem budzę się 
i zastanawiam, jak to się stało. Nawet nie będąc fizycznie 
w Polsce dowiadywałem się, że książka jest czytana, że in-
formacje o niej przekazuje się pocztą pantoflową. Zaczęły 
przychodzić setki maili z informacjami o reakcji ludzi na 
książkę, a po trzech latach było ich 18 tysięcy. Coś zburzy-
ła, podniosła jakąś falę i ta fala, mniej lub bardziej sinuso-
idalnie, istnieje do dzisiaj. Książka stoi ciągle na półkach 
Empiku, chociaż nie powinna, bo tam książki stoją mak-
symalnie 3 miesiące.

Mówi się wręcz, że żywot książki to miesiąc i wtedy, 
kiedy duży budżet promocyjny na to pozwala. 
„Samotność w sieci” ma w Polsce wiele wznowień, a jej kon-
tynuacja została wydana przez Wielką Literę. Osiemnaście 
lat to dość niebywała historia dla książki, która zaczęła żyć 
własnym życiem, a ono samo wymknęło mi się spod kon-
troli. Została przetłumaczona na 18 języków, łącznie z tak 
egzotycznymi, jak albański, chiński i wietnamski, łotewski, 
litewski. Nie została wydana tylko w jednym kraju, w któ-
rym mieszkam od 32 lat – w Niemczech, ale to moja wina, 
a w zasadzie cel, aby tej książki tam nie wydawano.

Dlaczego?
Dlatego, że żyję podwójnym życiem, jestem głównie 
naukowcem.

Optymalizacja algorytmów transakcji struktur 
chemicznych w nomenklaturę chemiczną. To pana 
specjalizacja. Nie wiem, co powiedziałam.  

Nie transakcji, a translacji. Chodzi głównie o to, aby naryso-
waną na ekranie komputera strukturę chemiczną związku 
organicznego przetłumaczyć na jego nazwę, bo to potrzeb-
ne chemikom, żeby zasłyszaną strukturę ponownie nary-
sować. Byłem pierwszym człowiekiem, który napisał pro-
gram, który to robi automatycznie. Dawno temu.

W pana nowej książce pojawia się kolejne pokolenie 
bohaterów – Kuba i Nadia to para idealna. 
W rzeczywistości nie spotkałam jeszcze pary o tak 
wyrównanej ścieżce neuroprzekaźnikowej. Ich historia 
miłości splata się kosmicznie z historią ich bycia 
i zaistnienia. Były jakieś historie czy postacie, na których 
się pan wzorował, tworząc postaci Kuby i Nadii? Czy 
przez tych 18 lat książka w panu oddychała, dojrzewała 
i ta historia narodziła się naturalnie?
Zacznę od końca: ta książka w ogóle nie oddychała. 
Wydawała mi się skończoną historią, wtedy była mi po-
trzebna psychoterapeutycznie, aby wyjść z ogromnego 
smutku, który mnie w tamtych latach dopadł. Dlatego 
napisałem bardzo smutną książkę, ale ludzie uwielbiają 
czytać takie historie.

Podobno „tylko smutek jest piękny”, jak twierdził 
Mieczysław Kosz.
Historie są ku pokrzepieniu serc. Relatywizujemy swój 
smutek. Kiedy patrzymy na tragedie bohaterów, czujemy 
się lepiej, zawsze możemy powiedzieć, że innym jest gorzej. 
Może przez ten smutek książka jest tak bardzo popularna 
w Rosji – oni jeszcze podlewają to wszystko wódką. Książka 
była dla mnie skończoną historią, spełniła swoją rolę. Przez 
te lata byłem jej oddziaływaniem wciąż zdumiony - ktoś 
o tak wyświechtanym nazwisku jak Wiśniewski, jakiś che-
mik napisał książkę, która nagle trafiła pod strzechy, jest 
czytana, zmienia ludzkie życia, doprowadza do rozwodów 
albo schodzenia się par. 

Historia zaczęła żyć własnym życiem. 
Trzy lata po wydaniu „Samotności w sieci” wydawnictwo 
zaproponowało napisanie kontynuacji, odmawiałem, bo 
było mnóstwo innych książek do napisania. W 2005 r., kie-
dy książka ukazała się w Rosji, historia się powtórzyła: znów 
dostałem propozycję napisania kontynuacji. Polakom od-
mówiłem, więc wam też będę odmawiać, a oni mi na to ze 
swoim ironicznym argumentem: Polacy się nigdy o tym nie 
dowiedzą. Uparcie nie chciałem pisać  kontynuacji. Które-
goś razu w 2017 roku moja partnerka, polonistka najlepsze-
go liceum w Gdańsku, kobieta bardzo oczytana, przynio-
sła „Samotność w sieci” z prośbą od koleżanki o autograf. 
Zacząłem książkę czytać po raz pierwszy w życiu. Wtedy 

K I E DY  PAT R Z Y M Y  N A  T R AGE DI E  B OH AT E RÓW, 
C Z UJ E M Y  S I Ę  L E PI E J,  Z AWS Z E  

MOŻ E M Y  P OW I E DZ I E Ć ,  Ż E  I N N Y M  J E S T 
G OR Z E J.  MOŻ E  PR Z E Z  T E N  S M U T E K  K S I Ą Ż K A 
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T O  W S P Ó Ł C Z E S N A  P OW I E Ś Ć ,  A L E 
M I Ł O Ś Ć  J E S T  T U  T R A DYC YJ N A , 
B O  W S Z Y S C Y  TA K I E J  PR AG N Ą 
-  T O  N A J WA Ż N I E J S Z Y  P OWÓ D, 
D L A  K T Ó R E G O  WA RT O 
W S TAWAĆ  Z   Ł Ó Ż K A . 

przyszedł mi do głowy pomysł na kontynuację. 
Mijają dwie dekady, więc łatwo policzyć, że po 
romansie bezimiennej kobiety w 1996 r. z ide-
alnym mężczyzną w 1997 r. rodzi się chłopiec, 
a w 2017 r. ma 20 lat. Nikt nie wie, kto jest jego 
ojcem. Postanowiłem napisać tę historię z jego 
perspektywy. Moja kobieta miała genialne po-
mysły, a ja ich wysłuchałem.

Narracyjne, czy dotyczące konstrukcji 
psychologicznej? 
Koncepty konstrukcyjne - żeby książkę w książ-
ce umieścić i żeby autor się w niej znalazł. Dziś 
nikt nie może mi zarzucić, że Wiśniewski napi-
sał sequel, takie Rambo 8 i 9, to jest zupełnie 
inna książka. 

Kuba i Nadia zakochani są w sobie 
bez pamięci, ale potrafią przytomnie 
funkcjonować we współczesności, 
doskonale sobie radzą: Jakub zajmuje się 
programowaniem.
To był mój cel: uczynić go informatykiem, 
żeby móc porównać  z siermiężnym światem 
jego matki sprzed dwóch dekad.  

Kiedy pana książka powstawała, 
bohaterowie komunikowali się przez 
archaiczne ICQ. Dziś mamy tysiące sposobów 
na podtrzymanie kontaktu, niemniej 
dylematy, z którymi mierzą się bohaterowie, 
miłosne, moralne - okazują się niezmienne. 
Osią konstrukcyjną „Końca samotności” 
jest pana poprzednia książka, która w jakiś 
sposób łączy bohaterów i ustanawia ich 
konstelację wokół siebie.
Zmusza ich do podjęcia niezwykle ważnej, ży-
ciowej decyzji. Nie chcę za dużo zdradzać, ale 
Jakub na początku ją ignoruje. 

Choć podsuwa mu ją ukochana.
Bohaterką książki, którą czyta Nadia, jest mat-
ka Jakuba. A dalej – jego ojciec. Wokół tego 
wątku osnuwa się dalsza historia. Ma pani 
rację, młodych wyidealizowałem, ale znam 
pary, które właśnie tak się kochają, prowadzą 
takie rozmowy, ale też palą trawę, potrafią być 

M I Ł O Ś Ć  J A K  O P I A T

wyuzdani, a przy tym są strasznie wrażliwi, 
tolerancyjni, otwarci, niepogodzeni z tym, co 
się dzieje we współczesnej Polsce, a przy tym 
skłonni do romantyzmu. Nadia, która wszyst-
ko załatwia w internecie, pisze do Kuby trady-
cyjne listy, bo chce, żeby po nich coś pozostało: 
nie bity i bajty, ale fizyczne przedmioty, któ-
rych można dotknąć, schować pod poduszkę, 
do kasety na strychu. Paradoksalne w zinfor-
matyzowanym świecie największą ekscytację 
wzbudza bieg do skrzynki na listy. To współ-
czesna powieść, ale miłość jest tu tradycyjna, 
bo wszyscy takiej pragną - to najważniejszy po-
wód, dla którego warto wstawać z łóżka. Taki 
jest przekaz mojej książki.  

Po 20 latach od wydania „Samotności 
w sieci” - jak pan miłość widzi?
To podstawowy cel bycia na ziemi. Niekoniecz-
nie chodzi o trzymanie się za rękę, ale uczenie 
się od życia bycia kimś innym. Nie chodzi tylko 
o miłość kobiety i mężczyzny, piszę o różnych 
jej przejawach. Obserwowanie relacji matki 
i ojca budzi w Jakubie wiele niesamowitych re-
fleksji. Miłość jest uzależniającym, podobnym 
do heroiny uczuciem, ale jednocześnie dostar-
cza odpowiedzi na pytania o sens życia. 

Rozmawiamy podczas Festiwalu Filmowego 
w Gdyni, pana debiutancka powieść została 
zekranizowana – liczy pan na ekranizację 
„Końca samotności?” 
Nie liczyłem wówczas na ekranizację. Dziesięć 
dni po premierze książki przyszedł do mnie 
reżyser i producent świętej pamięci Witold 
Adamek, zapytał mnie, czy mu oddam prawa 
do ekranizacji, a ja w ogóle nie wiedziałem, 
o czym on mówi. Miałem wykład w kawiarni 
naukowej, dopiero później dotarło do mnie, 
że on chciałby filmować książkę absolutnego 
debiutanta. Zajęło mu to 5 lat. Najwięcej fun-
duszy dostał od ówczesnego TVP1, dlatego 
film został zrealizowany w dwóch formatach: 
kinowym i jako dwuodcinkowy serial. Film po-
jawił się w 2006 roku i wtedy gościłem na festi-
walu w Gdyni w innej roli niż dziś. Przepiękna 
muzyka, skandynawski jazz, grają genialni 

ZD
JĘ

CI
E:

 R
af

ał
 M

as
ło

w



1 4 – 1 5 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

ZDJĘCIE: Rafał Masłow

M I Ł O Ś Ć  J E S T 
U Z A L E Ż N I A JĄC Y M , 
P O D O B N Y M 
D O  H E RO I N Y 
U C Z U C I E M ,  A L E 
J E D N O C Z E Ś N I E 
D O S TA RC Z A 
O D P OW I E D Z I 
N A  P Y TA N I A 

O   S E N S  Ż YC I A . 
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LOVE LIKE OPIATES

‘Love is an addictive feeling similar to heroin but, at the same time, it 
answers the questions about the meaning of life,’ says Janusz Leon 
Wiśniewski, a writer and scientist. On the 18th anniversary of the 
publication of his debut novel ‘Loneliness on the Net’, he is releasing 
the next part of the book. At the Gdynia Film Festival, we are talking 
about addictions, literary phenomena, and treatment of sadness.

We are meeting in the September capital of the 
Polish cinema.
 I’m glad to be in Gdynia again.

You are celebrating the 18th anniversary of the publication 
of your cult book ‘Loneliness on the Net’ [Samotność 
w sieci]. It’s a big celebration, because this year, the next 
part of the book is coming out. It’s best to begin with 
a quote, […] An accidentally encountered greyhaired old 
man, a two generations younger girl with braces, who 
had nothing in common with the old man, know this 
story, just like Nadia, her son’s girlfriend, brought to her 
world by accident. It turns out this book is still alive, that 
the story, partly her story, is constantly reaching new 
people.’ This is an excerpt from ‘The End of Loneliness’ 
[Koniec samotności], which refers to the phenomenon of 
your debut book. How do you look at the phenomenon of 
‘Loneliness on the Net’ 18 years after its premiere?
In this novel, I did something no one had done before: I put 
a book within a book. The phenomenon of my debut novel 
still surprises me; I sometimes wake up and wonder how it 
happened. Even when I wasn’t in Poland physically, I heard 
that the book was read and talked about. I received hun-
dreds of emails about its reception, and after three years, 
there were 18 thousands of them. It knocked something 
down, triggered a wave, and that wave, more or less sinusoi-
dally, still exists. The book is still on the shelves in Empik 
stores even though it shouldn’t, because books are there for 
three months at most.

It’s said that the lifespan of a book lasts a month, 
provided that the promotional budget is sufficient. 
‘Loneliness on the Net’ has been republished in Poland many 
times, and its next part has been published by Wielka Litera 
Publishing House. 18 years is quite a number for a book, 
which started to live its own life and got out of my control. It 
has been translated into 18 languages, including such exot-
ic ones as Albanian, Chinese, and Vietnamese, Latvian, and 
Lithuanian. It hasn’t been published only in one country, 
where I was living for 32 years – in Germany; but it’s my fault, 
or rather intention not to publish the book there.

Why?
Because I live a double life; most of the time, I’m a scientist.

The optimisation of the transaction algorithms of 
chemical structures in chemical nomenclature. That’s your 
specialisation. I don’t know what I’ve just said.
Not transaction but translation. It mostly consists in 
translating the chemical structure of an organic com-
pound drawn on the computer screen into its name, 
which allows chemists to draw the heard structure again. 

...P OL SK I E K I NO J E ST 
NA PI ĘK N E J FA L I. 

WSZ YS C Y Z NA JĄ 
F I L M Y HOL L A N D, 

WA J DY, Z A N US SI E G O, 
PAW L I KOWSK I E G O. 

aktorzy, którzy emanowali chemią – ale w filmie  nie było 
tego, czego ludzie chcieli w kinie: wzruszenia i emocji ta-
kich, jakie dostarczyła książka. Trzy lata później teatr 
w  Sankt Petersburgu zrealizował adaptację tej książki. 
Wiem, że to kicz absolutny, ale płakałem na inscenizacji 
mojej książki. Od momentu premiery minęło 10 lat, a oni 
tam to ciągle grają dwa, trzy razy w  miesiącu. Rozma-
wiamy jeszcze przed oficjalną premierą książki, a film to 
ogromne pieniądze. Jeśli jednak ktoś będzie chciał „Ko-
niec samotności” zekranizować, będzie mi bardzo miło. 

Skoro rozmawiamy w tak ważnym dla polskiego filmu 
miejscu jak Gdynia na dwa tygodnie przed premierą, to 
może trzeba to odczytywać jako znak? 
Uwielbiam kino za niezwykłość formy. Zawsze mi żal, że 
ktoś poświęcił rok, dwa na zrobienie jakiegoś obrazu, my go 
konsumujemy w dwie godziny. Z książkami jest trochę ina-
czej, można do nich wracać. Moje książki są bardzo filmo-
we, bo przywiązuję ogromną wagę do miejsc, w których się 
toczy się akcja. Fotografuję je, zwiedzam miasta, jak Drez-
no – tam toczy się akcja „Bikini”. Odmierzam kroki, mierzę 
stoperem czas przejścia z jednego miejsca do drugiego. 

Reporterska robota. 
To ważne. Może dlatego, że pochodzę ze świata naukowego, 
w którym, jeśli cokolwiek jest faktem, ma być prawdą. Będę 
się z tym źle czuł, kiedy napiszę, że bohater szedł do celu 
20 minut, a będzie to fizycznie niemożliwe, bo musiałby 
mieć prędkość ponadświetlną. Rozmawiamy blisko moje-
go Gdańska, w którym mieszkam od roku po 32 latach we 
Frankfurcie. Mogłem tu przyjechać Vespą, mieszkam 200 
metrów od morza, przeżywam szczęśliwy okres w życiu. 

Polska kinematografia jest w  doskonałej kondycji 
– co za zbieg okoliczności łagodzących, tango 
neuroprzekaźników.
Jeśli widzę, że we frankfurckich kinach pojawiają się pol-
skie filmy, czego dawniej nie było, to polskie kino jest na 
pięknej fali. Wszyscy znają filmy Holland, Wajdy, Zanussie-
go, Pawlikowskiego. 

Cieszmy się i niech to trwa. Wszystkich fanów Janusza 
Leona Wiśniewskiego wydawnictwo Wielka Litera 
zaprasza do księgarń od 2 października. Vivat film, vivat 
nauka, vivat literatura.
I vivat akademia!  
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I was the first one to develop software which does it auto-
matically. A long time ago.

In your new book, you introduce a new generation of 
characters – Kuba and Nadia are a perfect couple. In 
reality, I’ve never met a couple with such a balanced 
neurotransmitter path. Their love story is cosmically 
interwoven with their story of existence. Have you 
modelled the characters of Kuba and Nadia on any 
stories or people? Or was the book breathing and 
growing within you for those 18 years, and the story was 
born naturally?
Maybe I’ll start from the end: that book didn’t grow within 
me at all. It seemed a complete story from the very begin-
ning; I needed it as a form of therapy to deal with deep sad-
ness I was feeling those days. That’s why I wrote a very sad 
book, but people love reading such stories.

Mieczysław Kosz once said that ‘only sadness is 
beautiful.’
Stories are supposed to ‘to lift up the hearts’. We tend to rel-
ativise our sadness. When we look at the tragedies of book 
characters, we feel better; we can always say that other peo-
ple have it worse. Perhaps thanks to that sadness, the book 

is so popular in Russia – they additionally pour it all with 
vodka. The book was a complete story, it served its purpose. 
All those years, I was surprised with its effect – a person 
with such a common surname as Wiśniewski, some chem-
ist, wrote a book, which suddenly became popular, was 
read and changed people’s lives; couples got divorced or got 
together because of it. 

The story started to live its own life. 
Three years after the publication of ‘Loneliness on the Net’, 
the publishing house asked me whether I would like to write 
a sequel; I refused because there were plenty of other books 
to be written. In 2005, when the book came out in Russia, 
the same situation happened again: I was offered to write 
a sequel. I was like, I turned the Poles down, so I’m turn-
ing you down, too. And they gave me this ironic argument, 
Poles will never know. I didn’t want to write a sequel. Once, 
in 2017, my partner, who is a Polish teacher in the best high 
school in Gdańsk, a very well-read woman, brought ‘Loneli-
ness on the Net’ and asked me to sign it for her friend. I began 
to read the book as if for the first time in my life. Then, I had 
an idea for the followup. Two decades after the romance of 
an anonymous woman in 1996 with a perfect man in 1997, 
a boy is born. In 2017, he’s 20 years old. Nobody knows who 

his father is. I decided to present this story from 
his perspective. My partner had brilliant ideas, 
and I listened to them.

In terms of narration or the psychological 
structure? 
Some structural concepts – to place a book 
within a book and put the author in it. Now, 
nobody can't say that Wiśniewski wrote a se-
quel, like Rambo 8 and 9, it’s a completely 
different book. 

Kuba and Nadia are madly in love but they 
can also function in the contemporary world, 
they are perfectly fine. Jakub deals with 
computer programming.
That was my intention: to make him a com-
puter scientist in order to compare his world 
to the coarse world of his mother from two 
decades ago.

When you were writing your first book, your 
characters communicated via the archaic 
ICQ. Today, there are thousands of ways 

to keep in touch, but the dilemmas, in love 
and morality, turn out to be the same. The 
structural axis of ‘The End of Loneliness’ 
is your previous book, which somehow 
connects the characters and creates their 
constellations.
It forces them to make an incredibly important 
life choice. I don’t want to reveal too much, but 
Jakub ignores it at the beginning.

Even though his lover proposes it.
The character of the book read by Nadia is 
Jakub’s mother. And later – his father. The 
story centres around that plot. You're right; 
I’ve idealised the young, but I know couples 
that are so madly in love, have such conver-
sations, but also smoke pot, can be lasciv-
ious, and at the same time, are very sensi-
tive, tolerant, open-minded, opposing to the 
current situation in Poland, and so prone to 
romanticism. Nadia, who does everything 
on the Internet, writes traditional letters to 
Kuba because she wants something to be left 
of them: not beats and bites, but physical ob-
jects that can be touched, kept under a pillow 
or in a box in the attic. Paradoxically, in the 
computerised world, the greatest excitement 
is running to the letterbox. The novel might 
be contemporary, but the love is traditional 
because that’s what everyone dreams about – 
it’s the most important reason to get up every 
day. That’s the message of my book.

20 years after the publication of ‘Loneliness 
on the Net’ – how do you see love?
It’s the fundamental reason for existence. 
It's not necessarily about holding hands but 
learning to be someone else. My book isn’t 
only about the love between a woman and 
a man; I’m writing about its different kinds. 
For Jakub, observing the relationship be-
tween his mother and father evokes incred-
ible feelings and reflection. Love is an ad-
dictive feeling similar to heroin but, at the 
same time, it answers the questions about the 
meaning of life. 

We're meeting during the Gdynia Film 
Festival; your debut novel has been made 
into a film – are you expecting ‘The End of 
Loneliness’ to be made into a film, too? 
I didn't expect the first book to be made into 
a film. Ten days after its premiere, I was con-
tacted by Witold Adamek, a late director 
and film producer, who asked me whether 
I would give him the film rights, and I didn’t 
know what he was talking about. I had a lec-
ture in a science café; only later did I realise 
that he wanted to make a book of a complete 
novice into a film. It took him five years. 
He received a major subsidy from the then 
TVP1; therefore, the film was made in two 

formats: for the cinema and as a two-epi-
sode miniseries. The film came out in 2006. 
Then, I appeared at the Gdynia Film Festival 
in a different role than today. Beautiful mu-
sic, Scandinavian jazz, a brilliant cast, full 
of chemistry – but the film didn’t provide 
what people expected; it didn’t give them the 
emotions they’d found in the book. Three 
years later, the Theatre in Saint Petersburg 
staged the book. I know it’s absolute kitsch, 
but I was crying during the performance. It’s 
been ten years since the premiere, and the 
play is still on two or three times a month. 
We’re talking before the official premiere of 
the book, and the film adaptation requires 
loads of money. But if someone wants to 
make an adaptation of ‘The End of Loneli-
ness’, I’ll be very happy.

We’re meeting in Gdynia, which is a very 
important place for the Polish cinema, two 
weeks before the book premiere, then 
maybe it’s a sign? 
I love cinema for its amazing form. It makes 
me sad to think that someone has spent 
a  year or two on making a  film, and we 
consume it in two hours. It’s different with 
books; we can go back to them. My books 
are very descriptive, because I pay great 
attention to the places where the action is 
set. I photograph them, visit the cities like 
Dresden – where 'Bikini’ is set. I count steps, 
measure the time of going from one place to 
another with a stopwatch. 

Reporter’s work. 
It’s important. Perhaps because I’m from the 
scientific world, where if something is a fact, 
then it must be true. I’d feel bad if I wrote that 
the hero was walking for 20 minutes, while it 
would be physically impossible, because he’d 
have to move with the speed of light. We’re 
close to my Gdańsk, where I’ve been living for 
a year after 32 years in Frankfurt. I could drive 
a Vespa here. I live 200 metres from the sea, 
I’m living a happy life.

The Polish cinema is in great condition 
– what a combination of mitigating 
circumstances, a tango of neurotransmitters.
When I see Polish films in cinemas in Frank-
furt, which didn't happen before, it means that 
the Polish cinema is on the crest of a wave. Ev-
eryone knows films by Holland, Wajda, Zanus-
si, Pawlikowski.

We’re happy about it and we hope it’ll last. 
Wielka Litera Publishing House is inviting 
all fans of Janusz Leon Wiśniewski to 
bookstores from 2 October. Viva film, viva 
science, viva literature.
And viva academia! 

M I Ł O Ś Ć  J A K  O P I A T

ZD
JĘ

CI
E:

 M
at

eu
sz

 S
ał

at
a



oślepieniu już zgasłych jupite-
rów, jeszcze niepożartej kiełbasy, 
na stole niewypitych substancji, 

dymu w  płucach już nie za przyszłe no-
wopotwory przyjętego, siedzimy w kraju 
i dumamy.

Choć wyborom łatwo jest sprostać, kie-
dy polegają one na dwóch przecinających 
się kreskach i naszej dłoni te kreski stawia-
jącej (choć, co smutne, niektórym nawet to 
się nie udaje), to jednak wybory sensu largo 
są tą wolą/siłą, której nie sposób niekiedy 
nawet kontrolować.

Czy możemy bowiem kontrolować ta-
kie sytuacje jak to, że jesteśmy niscy, żyje-
my w Polsce, a nasza lewa pierś jest więk-
sza od prawej, nasza płeć jest po tej stronie, 
o której się w ogóle mówi o płciach, w prze-
ciwieństwie, jak się niekiedy okazuje, do 
stanu domyślnego? I  jak ogranicza nam 
to wybory na starcie, gdy młodzi jeszcze 

WYBORY
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jesteśmy, ale do rąk daje nam się zabawki, 
które ktoś wcześniej uznał za takie, który-
mi się bawić powinniśmy. Dalej, ktoś kie-
dyś uznał także, że ubieramy się w  jakiś 
sposób, w zależności od godności, a nawet 
ową godność matka wcielać w nasze ciało 
musi od dzieciństwa w obawie przed ostra-
cyzmem społecznym pt. twój chłopiec ob-
ciąga palce przy chodzeniu, Elżbieto, jest 
to doprawdy niestosowne.

I ile jeszcze milionów czynników spada 
na nas jak przysłowiowe przyrodzenie na 
przysłowiową Mariolę, gdy tak żyjemy so-
bie bezecnie, bez świadomości i, zasadni-
czo, bez wyboru.

Bo choć można by postulować, że wy-
bór, zgodnie z literą prawa, mamy, że prze-
cież nikt nam nie zabrania bycia aktorem 
dubbingowym w niemieckich filmach por-
nograficznych, jednocześnie mając czwór-
kę dzieci z in vitro, będąc w homoseksual-
nym, otwartym, poliamorycznym związku 
z sześcioma kobietami, dwoma mężczyzna-
mi i kilkoma osobami w spektrum pomię-
dzy, ale realnie rzecz biorąc, raczej wybór 
nasz padnie na szkoła, studia, praca, mał-
żeństwo, dziecko, drugie dziecko, emery-
tura i spać. W pomiędzy kilka razy się upi-
jemy, kilka razy spróbujemy narkotyków, 
pokłócimy się, zdradzimy, a dzieci nasze 
uznamy za zdrajców idei, tej, co jej nigdy 
nie mieliśmy.

Ot życie. Jak trudno nam wybrać jest 
nawet zawód, gdy mieszkamy w  stolicy 
i przykładów bez liku, jakże trudno może 
być wybrać cokolwiek komuś, kto nawet nie 
ma przykładów, gdzieś w pomiędzymieście, 
pomiędzylesie, w małym domku na kurzej 
stópce, w środowisku, gdzie sukcesem spo-
łecznym jest nie zostanie alkoholikiem. 
Więcej pokory, bracia i siostry. 

NASZE

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER
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OUR CHOICES

Out of the spotlight, with uneaten sausage, 
undrunk substances, and smoke in our lungs, 
which is no longer considered carcinogenic, we 
are sitting in the country and musing.

Although elections are easy to handle when 
it comes to drawing two intersecting lines 
with our hand (sadly, even this turns out to be 
too much for some people), elections in a wide 
sense are such will/power that sometimes gets 
out of control.

How can we control such things as the fact 
that we are short, we live in Poland, and our 
left breast is bigger than the right one, our sex 
is on the side where we speak about sex as op-
posed to the default, as it turns out? And how 
does it limit our choice at the start, when we 
are still young, but others give us toys some-
one once decided we should play with. Also, 
someone once decided we should dress in 
a specific way, depending on dignity, which 
our mothers have to cram our head with from 
childhood in fear of ostracism like ‘your boy 
is walking with pointed toes, Elisabeth, this is 
highly inappropriate.’

And how many other millions of factors be-
fall us while we live – disgraceful, unaware, and, 
generally, without a choice.

Even though one may argue that we do have 
a choice, as a matter of law, because nobody can 
forbid us to be a dubbing actor in German por-
nographic films and have four IVF children, be 
in an open, polyamorous, homosexual relation-
ship with six women, two men, and a few per-
sons in the spectrum in between the two, but, 
realistically speaking, we will rather choose 
school, studies, a job, marriage, a child, another 
child, retirement, and sleep. In between, we will 
get drunk a few times, try drugs a few times, fall 
out, cheat, and consider our children to be trai-
tors to the idea which we have never had.

Well, that is life. How difficult it is to even 
choose a job when we live in the capital and 
there are plenty of examples; how difficult it 
must be to choose anything to a person who 
does not have any examples and lives some-
where in between cities, forests, in a little hut 
built on a hen's foot, in a place where not be-
ing an alcoholic is a social success. Be more 
humble, brothers and sisters. 
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

ADDIS ABABA ZDOBYWANE JEST PRZEZ CHIŃSKIE FIRMY, 
KTÓRE WYGRYWAJĄ PRZETARGI NA JEGO ROZBUDOWĘ. MIA-
STO JEST AMBITNE, CHCE SIĘ SZYBKO ROZWIJAĆ, STAWIAJĄC 
CORAZ WYŻSZE BUDYNKI. BUDOWLE POWSTAJĄ SZYBKO, 
OPOWIADAJĄ MI TUTEJSI LUDZIE, MASY CHIŃCZYKÓW ZALE-
WAJĄ TEN KRAJ. JEST ICH TYLU, ŻE DZIECI ULICY NAZYWAJĄ 
MNIE, JAK I KAŻDEGO „FORENCHI“ (OBCEGO) - CHINA.
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ażda ulica, dzielnica i zakątek Addis to choroba, 
to niesprawiedliwość i wykluczenie. W bogatej 
części Bole gangrena patrzy z ukrycia na mijające 

ją torebki znanej marki „made in Italy“. W rozgrzanym do 
czerwoności, betonowym mieście stolicy Etiopii mijają się 
dziennie dwa światy.

Chorych i zdrowych.I tak jak na całym świecie, te dwa 
byty pomimo tego, że są od siebie zależne, nigdy się nie 
połączą. Jedni nie wpuszczą drugich do swojej przestrze-
ni. Ludzie mijają chorujących pewnym krokiem, sporo 
z nich zostawią monetę, pomogli, poczuli się lżej, spełnili 
obowiązek, odchodząc przed siebie, boją się spojrzeć  cho-
robie w oczy. Rozmowa z taką osobą, potrzymanie jej za 
rękę przecież nie pomoże. Lepiej rzucić groszem, czło-
wiek chociaż zje. 

Sytuacja na ulicy informuje mnie, że służba zdrowia, 
szczególnie ortopedia, ma się tutaj słabo. Reumatologia 
nie istnieje. Przekonałem się o tym, idąc do szpitala. Naj-
większy szpital znajduje się w dzielnicy Mexico. Spędzam 
tam pół dnia, szukając oddziału reumatologii. Pielęgniar-
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ki, lekarze nie wiedzą gdzie jest. Panuje chaos, a widoki na 
każdym piętrze wchodzą we mnie głęboko, jednocześnie 
budują mnie, leczą. Czuję dziwną wieź oraz strach, nad 
którym nie potrafię zapanować. Często personel odsyła 
mnie do budynku rehabilitacji. Nikt nie słyszał o reumato-
logii? W końcu dostaje telefon do doktora z oddziału.

Umawiam się jeszcze tego samego dnia. To młody, pe-
łen pasji lekarz. Spotykam go na ostatnim piętrze w jego 
małym gabinecie, pełnego chęci w tej nierównej i osamot-
nionej walce o los chorujących.

Bardzo się ucieszył na mój widok. Od razu dzwoni 
do znajomych z informacją, że aktywista z Polski przy-
jechał do nas, wypytuje też o sytuację w naszym kraju. 
Nie muszę być lekarzem, aby wiedzieć, że zdjęcia które zo-
baczyłem pokazują tylko, że reumatyzmu tutaj się nie le-
czy. Zobaczyłem ludzi, których zjada ta choroba. W Etiopii 
nie ma leków biologicznych, które tak dobrze sprawdzają 
się na Zachodzie. Cena za pomoc człowiekowi w cierpie-
niu, kosztuje sporo. Ludzie, którzy mają szczęście, pienią-
dze i trafiają do lekarza skazani są co najwyżej na Me-
thotrexat. Plagą natomiast są niezdiagnozowani, którzy 
wychodzą na ulicę szukać pomocy, nie mając pojęcia co 
im jest. Brak lekarzy, nowoczesnych metod leczenia, reha-
bilitacji oraz świadomości to wyroki dla wielu.

Wielu tych, których spotykałem na ulicy. To był jedyny 
mój kontakt z lekarzem. Więcej nie potrzebowałem. Wra-
cam na ulicę, każde zdjęcie i widok korytarzy jeszcze we 
mnie żyje.

Chodzę przy dźwiękach muzyki „yena bita“ – to kilka 
prostych, ale przerażających dźwięków. Słyszę je przy 
najcięższych przypadkach, odczuwam wtedy strach, czło-
wiek leży na ulicy, a małe radyjko informuje o tym, że każ-
dy jest równy, każdemu należy się szacunek i nie ma ludzi 

CHODZĘ PR Z Y DŹ W IĘK ACH 
MUZ Y K I „Y ENA BITA“ – TO 
K ILK A PROSTYCH, A LE 
PR ZER A ŻA JĄCYCH DŹ W IĘKÓW.

Ż A DE N P OL I T Y K N I E 
SP OJ R Z Y ZZ A SWOJ E J 

PR Z YC I E M N I A N E J SZ Y BY 
C HO C I A Ż PR Z EZ C H W I L Ę 
NA N I EW YG ODN Y W I D OK.

M A U E S

lepszych i gorszych. Taki człowiek zazwyczaj 
nie reaguje lub leży przykryty kocem, nie po-
kazując swojego kalectwa.

Droga z lotniska wiedzie przez dzielni-
ce Bole, na której mnóstwo bezdomnych 
szuka swoich szans na zarobek. Tę drogę 
obrali też decydenci, politycy z  Afryki 
i Zachodu. Przylatują do Addis na różne 
szczyty polityczne, zastanawiają się jak 
naprawić i przyspieszyć rozwój tego kraju. 
Kiedy przylatują, Bole zmienia się nie do 
poznania, jest mnóstwo żołnierzy, ruch 
wstrzymany, drogi wysprzątane, cisza. Po-
zamiatano też wszystkich chorych z ulicy. 
Dziś można spacerować, jest też więcej za-
chodnich turystów, nie ma drastycznych 
obrazków. Żaden polityk nie spojrzy zza 
swojej przyciemnianej szyby chociaż przez 
chwilę na niewygodny widok.

Politycy bezpiecznie dojeżdżają do swoich 
hoteli. Ja stoję w korku godzinę. Nie można 
dojechać, droga zamknięta na czas przejazdu 
czarnych samochodów z  ludźmi, którzy 
będą naprawiać ten kraj. Siedzimy w tak-
sówce. Jest 7 miejsc siedzących, nas osiem-
nastu jak się doliczyłem.

Za mną kolejne kilkanaście taksówek, 
wszyscy czekamy, temperatura ponad trzy-
dzieści stopni, ale nikt się nie zbuntuje, bieda, 
gorszy sort nie ma głosu, został mu zabrany 
od urodzenia i tak już zostanie. 

Jeden z kolejnych dni, tym razem dzielni-
ca Gerji, gdzie mieszkam. Zatrzymałem się 

dłużej przy jednym spojrzeniu. To były pogo-
dzone i ciekawskie oczy.

Oczy kobiety która siedziała na starym 
wózku inwalidzkim. Kupiłem u niej kartę 
do telefonu aby się zbliżyć, złapać kontakt. 
W około biegała mała dziewczynka ubrana 
w brudną białą sukienkę. Praktycznie wcho-
dziła na mnie, powodując złość u mamy. Ja 
mam natomiast pierwszą relację.

Kolejne próby podejścia bliżej spotkały się 
z reakcją otoczenia. Taksówkarze, sprzedaw-
cy czekali tylko aż wyciągnę aparat, aby mnie 
zjeść. Wszyscy znali i dbali tutaj o Belnashe, 
bo tak miała na imię 27 letnia kobieta, której 
stopy były powykrzywiane i zaczynały się pa-
ręnaście centymetrów pod kolanami. Po prze-
pychankach znalazłem tłumacza.

Belnashe po urodzeniu nie rozwijała się 
poprawnie. Od młodych lat nie może chodzić. 
Jest sama ze swoim dzieckiem, nie epatuje jed-
nak  swoim nieszczęściem, radzi sobie jest po-
godna. Od forenchi nie potrzebuje pieniędzy.

Jej życie ułatwiłby wózek elektryczny. 
Musi sporo dojeżdżać, używając siły swoich 
rąk do miejsce gdzie handluje, a obok niej 
idzie mała dziewczynka.

Postanowiłem o  niej napisać i  sfoto-
grafować. Mam na to 5 minut, bo tłum się 
niepokoi. Boją się, że jak inni przyjezdni re-
porterzy zdobędę cierpiące kadry, a potem 
spakuję się do mojego samolotu popijając 
drinka na jego pokładzie.

Parę dni później, 500 km dalej otrzymuję 
wiadomość, że pewna kobieta z Polski, prze-
czytawszy mój tekst zdecydowała się pomóc 
Belnashe. Wsiadam w pierwszy bus do Addis 
i następnego dnia zastanawiam się jak prze-
transportować sporą gotówkę prosto z Polski. 
Mam tylko cztery dni do wylotu. Dochodzi 
kolejny problem, wózek.

Nie ma takich wózków w Addis, jedyne 
elektryczne to te, które Etiopczycy otrzymują 
od różnych akcji humanitarnych z zagranicy.
Pomaga mi tłumacz i tutejszy przyjaciel Da-
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wit. Przez trzy dni zjeździliśmy całe Addis na 
poszukiwaniach. Znajomości na ulicy dopro-
wadzają nas do używanego wózka. Właściciel, 
również osoba na wózku, decyduje się zapro-
ponować zawyżoną kwotę której nie mam 
i nie chce zejść niżej.

Moja znajomość z właścicielem knajpy, 
w której jadam doprowadza nas w końcu do 
sklepu z wózkami. Wszystko zaczyna mieć 
sens, każde wyjście do ludzi, każda przyjaźń. 
Układa się to w całość, powodując łańcuszek, 
który doprowadza mnie do Belnashe. Odnaj-

duję sklep. Wózki to jednak trzykołowe moto-
cykle napędzane paliwem. Duże, ciężkie, a jej 
trudno będzie na to wejść.

Poza tym brakowało ponad 3 tysiące zło-
tych. Właściciel sklepu opuszcza cenę trochę 
cenę w podziękowaniu za pomoc dla tutej-
szych ludzi, resztę kwoty zdobywam w dwa 
dni poprzez zbiórkę na facebooku. 

Belnashe jest szczęśliwa. Będzie się uczyć 
jeździć, a jej wrodzony upór pomoże jej wy-
grać ze swoimi ograniczeniami i wejdzie 
o swoich siłach na tę maszynę. Odbieram pie-
niądze, kupujemy motor.

Jedziemy po Belnashe. Pojawia się uma-
lowana, jakby nowa jej wersja. Tryska z niej 
radość. Ludzie z otoczenia patrzą już na mnie 
z uśmiechem, dziękują mi. Dziewczyna ma 
dwutygodniowy kurs jazdy. Jej życie, dzięki 
fotografii, dzięki reportażowi i wspania-
łym ludziom z Polski, Dawidzie zmienia się.

BOJĄ SI Ę, ŻE JA K I N N I 
PR Z YJ EZDN I R EPORTER Z Y 

ZDOBĘDĘ CI ER PI ĄCE K A DRY, 
A POTEM SPA KUJ Ę SI Ę DO 

MOJ EG O SA MOL OTU POPIJA JĄC 
DR I N K A NA J EG O POK Ł A DZI E.

Następnego dnia wsiadam w samolot. Czego się 
Pan napije? Wino. Dokładnie rok później zakładam 
Fundację, nazywam ją Belnashe od imienia mojej 
bohaterki. Pomogła mi, zainspirowała mnie, otwo-
rzyła oczy, że fotografia, pomimo że dziś tak popu-
larna i bezproduktywna, nadal może zmieniać świat 
i  oddziaływać na drugiego człowieka. Słowo pisane 
także może. Fundacja będzie wspierała rehabilitację 
młodych osób.

To, co zobaczyłem na ulicy i w szpitalu było dla mnie 
najlepszym zastrzykiem, lekarstwem.

Addis mnie uleczył, nie wypada mi myśleć inaczej. 

ENGLISH

BELNASHE

Addis Ababa is dominated by Chinese companies that win tenders 
for new investments. The city is ambitious, wants to develop fast 
and put up higher and higher buildings. The locals say buildings 

are erected fast, and tons of Chinese flood the country. There 
are so many of them that street kids call me like every ‘forenchi’ 
(foreigner) – China.

Every street, district, and corner of Addis is filled with 
disease, disability and exclusion. In the rich part of Bole, 
the gangrene lurks around at stylish bags of the popular 
brand ‘made in Italy’. In the redhot, concrete capital of 
Ethiopia, two worlds exist next to each other.

Of the sick and the healthy. Just like in the whole 
world, these two existences are interdependent but will 
never meet. They will never let the others in. People go 
past the sick fast, a lot of them throw a coin to feel better – 
they have helped, done their duty, they are afraid to look 
the disease in the eyes so they never look back. Talking 
with a sick person or holding their hand is no good any-
way. It is better to give alms to the poor, at least they may 
buy something to eat. 

When I see the situation on the streets, I know that 
healthcare, and orthopaedics in particular, is rather poor 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



here. Rheumatology does not exist. I learned that when 
I went to the hospital. The largest hospital is located in 
the district of Mexico. I spend half a day there, looking 
for the rheumatology ward. Nurses and doctors do not 
know where it is. The place is in chaos; sights on each of 
the floors hit me hard and deep but, at the same time, they 
shape and heal me. I feel a strange bond and fear which 
I cannot control. The staff often send me to the rehabilita-
tion building. Has nobody heard of rheumatology before? 
Finally, I get a call from a doctor from the ward.

I make an appointment for the same day. He is a young, 
passionate doctor. I meet him on the top floor of the build-
ing, in his small office, full of eagerness in this unfair, soli-
tary fight for the well-being of the sick.

He is very glad to see me. He calls his friends to tell 
them that a Polish activist has come and is asking about 
the situation in their country. I do not need to be a doc-
tor to know that what I saw means that rheumatism is not 
treated here. I saw people eaten by the disease. In Ethio-
pia, there are no biological drugs, which are so popular in 
the West. The prize for helping the suffering is very high. 
Those who are lucky, have money, and can go to a doctor, 
are treated with Methotrexate at most. The undiagnosed, 
who look for help on the street, unaware of what is hap-
pening to them, are the plague. The unavailability of doc-
tors and modern treatment and the lack of awareness are 
like a sentence for a lot of people.
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A lot of those whom I have met on the 
street.

That was my only meeting with the doc-
tor. I did not need more. I return to the street, 
every photograph and sight of corridors is 
still in my head.

I walk to the sound of ‘yena bita’ music 
– a few simple but terrifying sounds. I hear 
them in the worst situations, and they make 
me afraid. A man is lying on the street, and 
a small radio informs that everyone is equal, 
everyone deserves respect, and there are no 
superior and inferior people. Such a person 
usually does not respond or is lying covered 
with a blanket, hiding their disability.

The road from the airport leads through 
the district of Bole, where a lot of homeless 
people look for a job. This is also the road cho-
sen by the decision-makers, politicians from 
Africa and the West. They come to Addis to 
take part in political summits, debating how 
to fix and speed up the development of the 
country. When they arrive, Bole changes out 
of all recognition: there are plenty of soldiers, 
the traffic is suspended, roads are clean, the 
place is silent. All the sick are taken away 
from the streets. Today, one can take a walk, 
there are more Western tourists, no drastic 
pictures. None of the politicians will look 
from behind their tinted windows at the un-
comfortable picture, even for a moment.

B E L N A S H E

thirty degrees, but nobody says anything, 
the poor, the low-grade have no voice, it was 
taken away from them at birth and that will 
not change. 

Another day, this time the district of 
Gerji, where I am staying. One look made 
me stop for a long while. These eyes were 
calm and curious.

The eyes of a woman in an old wheelchair. 
I bought a phone card from her to get closer. 
A little girl in a white, dirty dress was run-
ning around. She was practically climbing 
me, which made her mother angry. I estab-
lished the first contact.

Other attempts to approach her met 
with a mixed response. Taxi drivers and 
shop assistants were just waiting for me 
to take out the camera to eat me. They all 
knew and cared about Belnashe, because 
that was the name of the 27-year-old wom-
an whose feet were twisted and began sev-
eral centimetres under her knees. After 
some quarrelling, I found an interpreter.

Belnashe did not develop right as a child. 
She could not walk. She raises her daughter 
alone but she does not make a display of her 
sorrow; she is quite cheerful. She does not 
need money from forenchi.

An electric wheelchair would make her 
life much easier. She has to move around 
a lot, using her hands, to get to her trading 
spots, with a little girl beside her.

I  decided to write about her and to 
photograph her. I have five minutes to do 
it, because the crowd is getting anxious. 
They are afraid that just like other visiting 
reporters, I would get heartbreaking pho-
tographs, pack up and fly home, sipping 
a drink during the flight.

Politicians safely get to their hotels. I am 
stuck in traffic for an hour. The road is closed 
for the time of the passage of black cars with 
people who have come here to fix this country. 
We are sitting in a taxi. There are seven seats 
and eighteen of us, if I have counted correctly.

Behind us, there are several more taxis, 
we are all waiting, the temperature is above 



After a few days, 500 kilometres away 
from that place, I receive a message that 
some woman from Poland wants to help Bel-
nashe after she read my text. I get on the first 
bus to Addis and on the following day; I am 
wondering how to transport a lot of money 
from Poland. I have only four days left. Then, 
there is another problem – the wheelchair.

There are no such wheelchairs in Addis – 
the only electric wheelchairs are those which 

starts to make sense, every contact, every 
friendship. Everything falls into place, form-
ing a chain which leads me to Belnashe. I find 
the shop. Wheelchairs are fuel-powered three-
wheeled motorcycles. They are large and 
heavy and may be difficult for her to mount.

Besides, they exceed my budget by three 
thousand zlotys. The shop owner lowers the 
price to thank me for what I am doing for the 
locals; I get the remaining amount in two days 
in a Facebook fundraiser. 

Belnashe is happy. She will learn to ride, 
and her tenacity will help her overcome the 
limitations and mount the machine herself. 
I get the money, and we buy the motorcycle.

We go to fetch Belnashe. She is wearing 
make-up and looks like a new version of her-
self. She is filled with joy. The locals are smil-
ing at me, thanking me. The girl has two-week 
riding training. Her life, thanks to the photo-
graph, the reportage, and wonderful people 
from Poland changes.

On the following day, I get on the plane. 
Would you like anything to drink? Wine, please. 
One year later, I set up a Foundation and name 
it Belnashe after my heroine. She helped me, in-
spired me and opened my eyes; she taught me 
that photography, so popular and unproductive 
nowadays, still can change the world and make 
a difference. The written word can make a dif-
ference, too. The foundation will support the 
rehabilitation of young people.

What I saw on the streets and in the hospi-
tal was the best medicine for me.

Addis has healed me; I  cannot think 
otherwise. 
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Ethiopians receive from foreign humanitar-
ian aid. The interpreter and my local friend, 
Dawit, are helping me. We are riding around 
Addis for three days. Thanks to our street 
contacts, we find a used wheelchair. The own-
er, who is also in the wheelchair, gives us an 
exorbitant price; I do not have so much mon-
ey, and he does not want to go any lower on it.

The owner of the bar where I dine tells us 
about a shop with wheelchairs. Everything 
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łota Polska Jesień. Widok, który za-
piera dech w piersiach, zachęca do za-
dumy i…siedzenia w domu. Niestety, 

jak doświadcza nas trudna rzeczywistość, 
co roku, od początków okresu jesiennego 
wolimy siedzieć na parapecie z kubkiem go-
rącego napoju oraz dobrą książką. Nie wpły-
wa to dobrze ani na naszą kondycję fizycz-
ną, a przebywanie w nieprzewietrzonych, 
ogrzewanych kaloryferami pomieszcze-
niach może szybko doprowadzić do choro-
by lub po prostu kiepskiego samopoczucia. 
Dlaczego więc nie wybrać się na wycieczkę 
rowerową? Szczególnie, że jest ku temu do-
datkowy powód.

Trasa EuroVelo 10 z Kopenhagi do Gdań-
ska to podróż wręcz legendarna. Każdy cy-
klista marzy o tym, by przejechać się tą spe-
cjalnie przygotowaną od rowerzystów dla 
rowerzystów, trasą, gdzie przy każdym kilo-
metrze zobaczyć można wyjątkowe widoki 
i przeżyć przygodę swojego życia.

W tym artykule skupimy się jednak na 
polskiej części EuroVelo 10, w szczególności 

TEKST Jakub Wejkszner    ZDJĘCIA www.pomorskie-prestige.eu

JESIEŃ ZNACZY ROWER!   
ZAPRASZAMY NA TRASĘ EUROVELO 10 !
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Z tych bardziej niespotykanych, warto wska-
zać na poligon wojskowy z czasów drugiej 
wojny światowej, gdzie Niemcy testowali nie-
gdyś artylerię wojskową. Choć trudno jest to 
przebić, polecamy również wizytę w skan-
senie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, 
gdzie na własnej skórze możemy się przeko-
nać jak wyglądało życie historycznych Sło-
wińców zamieszkujących niegdyś te tereny.

Niewątpliwie warto również zwrócić uwa-
gę podczas planowania wycieczki na rezerwat 
przyrody Beka, znajdujący się na Pobrzeżu 
Kaszubskim, nad Zatoką Pucką. Jest to część 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Sam 
park znajduje się na terenie pochłoniętej nie-
gdyś przez morze miejscowości Beka i stanowi 
dom dla ogromnej ilości rzadkich przedstawi-
cieli flory i fauny, ze szczególnym naciskiem 
na wyjątkowe ptactwo znajdujące się na tere-
nie rezerwatu. Wśród najciekawszych okazów, 
należałoby wymienić takie ptaki jak bąk, gę-
gawa, ohar, szlachar, błotniak stawowy, błot-
niak zbożowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zie-
lonka, żuraw, ostrygojad, sieweczka obrożna, 
krwawodziób, czajka, kszyk, zimorodek, sowa 
błotna i pliszka cytrynowa.

Choć zatem jesienne smutki bliskie są 
każdemu z nas, warto przegnać je wspólnym 
rowerowaniem. Niewiele jest przyjemniej-
szych rzeczy niż liście pod kołami, rozmowy 
pod kocem przy kominku i królestwo ciszy, 
na którą tak niewielu z nas może sobie w dzi-
siejszych czasach pozwolić. 
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CYCLE THROUGH THE AUTUMN!  
DISCOVER EUROVELO 10 TRAIL!

Polish Golden Autumn. A sight to take your 
breath away, bring nostalgia and… make 
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you want to stay at home. Unfortunately, ev-
ery year, when autumn arrives with the cold 
weather, we prefer to sit on the window sill 
with a cup of hot drink and a good book. It 
is not good for our physical well-being, and 
staying in stuffy, radiator-heated rooms 
may soon cause diseases or general unwell-
ness. Why not take a cycling trip then? Es-
pecially if there is a good opportunity for it.

The EuroVelo 10 Trail from Copenhagen 
to Gdańsk is a legendary journey. Every cy-
clist dreams about riding this trail prepared 
by cyclists for cyclists, where you can ad-
mire breathtaking views and have an adven-
ture of a lifetime.

This article, however, will focus on the 
Polish part of EuroVelo 10, in particular, 
the landscapes in the region of the Baltic 
Sea. Starting from Kołobrzeg, through 
Międzyzdroje, Ustka, to Gdańsk – at every 
turn, you will find a place worth stopping by. 
The trail along the coast is constantly devel-
oping. Newly-built paths, parking spaces, 
and signage make cycling along EuroVelo 10 
even more pleasant and eco-friendly. It is 
a great option for families who want to take 
a break from the hustle and bustle of city life 
and are after more secluded, snug hostels 
or resorts, where they can combine physi-
cal activity with the cosiness of a forest cot-
tage. In the world full of stimuli, which have 
a particularly negative effect on children, it 
is an interesting holiday alternative, which 
makes it possible to bring family members 
closer and help save the planet a little.

What are the highlights of the EuroVe-
lo 10 trail? One of them is the Lighthouse 
Trail connecting 17 lighthouses in Zachod-
niopomorskie and Pomorskie Provinces, 
which is definitely a must. The trail covers 

669 kilometres leading through remarkable 
seaside resorts. 

Another spot that you can’t pass up is 
the Słowiński National Park. The coastline 
forest, large coastal lakes, marshes, and the 
showcase of the region – shifting dunes – are 
only some of the attractions of this histor-
ic region. The more unusual attractions in-
clude a military training area from the time 
of the Second World War, where Germans 
used to carry out the military ordinance, 
and the open-air Museum of the Slovinian 
Village in Kluki, where you can learn more 
about the life of historical Slovinians who 
used to live in the region.

While planning your trip, do not for-
get about the Beka Nature Reserve in the 
Kaszubskie Coast, by the Bay of Puck. It is 
a part of the Coastal Landscape Park. The 
park is situated in the village of Beka, which 
was once swallowed by the sea and now is 
home to a great number of rare fauna and 
flora species, including amazing birds in-
habiting the reserve. The specimens that 
you can find in the region include such 
birds as bittern, greylag goose, common 
shelduck, red-breasted merganser, western 
marsh harrier, hen harrier, Montagu's har-
rier, spotted crake, little crake, common 
crane, oystercatcher, common ringed plo-
ver, common redshank, northern lapwing, 
common snipe, common kingfisher, short-
eared owl and citrine wagtail.

Although autumn blues affect all of us, 
try and chase the clouds away with cycling. 
There are not many more pleasant things in 
life than leaves under the wheels, conversa-
tions under a blanket by the fireplace, and 
the kingdom of silence which few of us can 
afford nowadays. 

zaś na krajobrazach w  okolicach Morza 
Bałtyckiego. Począwszy od Kołobrzegu, 
poprzez Międzyzdroje, Ustkę i w końcu – 
Gdańsk, na każdym kroku natkniemy się 
na miejsce, przy którym warto się zatrzy-
mać. Szczególnie, że trasa wzdłuż wybrze-
ża wciąż się rozwija. Nowo wybudowane 
ścieżki, miejsca postojowe, oznakowanie 
sprawią, że podróż EuroVelo 10 będzie przy-
jemna i ekologiczna. Jest to szczególnie cie-
kawa opcja dla rodzin szukających uciecz-
ki od zgiełku wielkiego miasta, w  nieco 
bardziej ustronnych, zacisznych hostelach 
czy kurortach, gdzie przyjemność z wysił-
ku fizycznego można połączyć z zaciszem 
leśnej chatki. W świecie uzależnionym od 
bodźców, wyjątkowo negatywnie wpływają-
cych na dzieci, jest to ciekawa alternatywa 
wyjazdowa, dzięki której można nie tylko 
zbliżyć do siebie uczestników ogniska do-
mowego, ale także oszczędzić planecie nie-
co zdrowia.

Co zatem można zobaczyć podczas wy-
padu rowerowego trasą EuroVelo 10? Warty 

polecenia jest na pewno Szlak Latarni Mor-
skich, łączący aż 17 obiektów na terenie wo-
jewództw zachodniopomorskiego i pomor-
skiego. Całość trasy to aż 669 kilometrów, 
wśród wspaniałych nadmorskich resortów. 

Oprócz tego, punktem obowiązkowym 
na mapie każdego cyklisty-podróżnika jest 
Słowiński Park Narodowy. Nabrzeżny las, 
ogromne jeziora przybrzeżne, bagna oraz 
wizytówka tego miejsca – ruchome wydmy 
– to tylko niektóre z atrakcji, które możemy 
napotkać zwiedzając to historyczne miejsce. 
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich 
whitów 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".

ROBIĆ NIENAZWANE

BEN SESSA, „RENESANS 
PSYCHDELICZNY”, WYD. OKULTURA, 
WARSZAWA 2019

Internet mamy od trzech dekad, prąd od 
wieku z okładem, druk od pięciu stuleci, pi-
smo od pięciu tysiącleci, a odurzamy się od 
zawsze; zaczęliśmy, małpami będąc. Ba, są 
wręcz badacze, którzy utrzymują, że to rośli-
ny halucynogenne – zwłaszcza grzyby! - uczyni-
ły nas ludźmi. Że rozszerzyły hominidom 
świadomość, uchyliły im – jakby to określił 
psychodeliczny guru Aldous Huxley – drzwi 
percepcji, i że dopiero owo zdziwienie świa-
tem, sobą, istnieniem, zmusiło je do nazwa-
nia wewnętrznych stanów, a więc do wymy-
ślenia języka. To bardzo ciekawy - i jakoś mi 
intuicyjnie bliski koncept - iż język rozwinął 
się początkowo nie jako sposób komunikacji 
z innymi jednostkami, ale narzędzie umoż-
liwiające wdanie się w dialog z samym sobą. 

Ben Sessa, brytyjski psychiatra badają-
cy psychodeliki i ich terapeutyczny poten-
cjał w leczeniu beznadziejnych przypadków 
traum psychicznych, wie o środkach zmie-
niających świadomość wszystko. Dzięki temu 
jego „Renesans psychodeliczny” to nie tylko-

fachowa rozprawa, przedstawiająca najnow-
sze koncepcje naukowe (które po dekadach 
kłamstw odlepiają od LSD, MDMA, marihu-
any, meskaliny, psylocybiny czy ayahuaski 
etykiety substancji niebezpiecznych, wręcz 
zbrodniczych, a przez to zasługujących na 
wieczne potępienie), ale fascynująca podróż 
po dziejach człowieczego odurzania się, 
meandrująca między antropologią, religią, 
kulturą, polityką i psychologią, od kamienia 
łupanego po „Yellow Submarine” Beatlesów. 
Wszystko co chcecie wiedzieć o psychodeli-
kach, ale boicie się zapytać – tak powinna 
brzmieć jednozdaniowa recenzja tej książki. 

Sessa bardzo wyraźnie rozgranicza psy-
chodeliki (lepszym określeniem jest: środki 
enteogenne, czyli tworzące boga wewnątrz) 
od takich narkotyków jak heroina, kokaina, 
amfetamina czy alkohol, które jedynie „do-
mocniają” ego, powodując najczęściej zgubne 
skutki. Żeby było jasne: autor nie jest entuzja-
stą powszechnego dostępu do halucynoge-
nów, a zwłaszcza brania ich dla pustej zabawy. 
Jako psychiatra jest jednak zdania, że są one 
doskonałym narzędziem badawczym, za 
pomocą którego można poszerzać rozumie-
nie działania mózgu, a kiedy zachodzi taka 
potrzeba - naprawiać jego funkcjonowanie. 
Przyjmowane w sposób kontrolowany mogą 
bowiem obniżać zahamowania oraz poziom 
lęku, zwiększać zdolność koncentracji, kre-
atywność, elastyczność idei, motywacje oraz 
empatię do ludzi i zwierząt, a także zachodzą-
cych między nimi procesów. 

Psychodeliki powodują, że - jak śpiewali 
muzycy zespołu Jefferson Airplane – robi 
się rzeczy, które są jeszcze nienazwane. Nie 
wiem, jak do Was, ale do mnie to przemawia.   

ENGLISH

DOING THE UNNAMED

Ben Sessa ‘The Psychedelic 
Renaissance’, published in Poland by 
Okultura, Warsaw 2019

We have had the Internet for three de-
cades, electricity for over a century, print 
for five centuries, writing for five thousand 
years, and we have been intoxicating our-
selves forever; we started when we were 
monkeys. There are even researchers 
who claim that psychedelic plants – espe-
cially fungi! – made us human. That they 
expanded the consciousness of homi-
nids, opened – as Aldous Huxley, a psy-
chedelic guru, would say – their door to 
perception, and that surprise with the 
world, themselves, the existence, made 
them name their internal states and cre-
ate a  language. It is a  very interesting 
concept – which I personally feel close to 
– that language originated not as a means 
of communication with other individuals 
but a tool facilitating internal dialogue. 

Ben Sessa, a British psychiatrist study-
ing psychedelics and their therapeutic po-
tential in treating hopeless cases of psycho-
logical trauma, knows everything about the 
drugs altering our consciousness. In conse-
quence, his ‘Psychedelic Renaissance’ is not 
only specialist work presenting the latest 
scientific concepts (which debunk the belief 
that substances such as LSD, MDMA, mari-
juana, mescaline, psilocybin and ayahuasca 
are hazardous, or even murderous, and 
deserve eternal damnation) but also a fas-
cinating journey across the history of in-
toxication, meandering between anthro-
pology, religion, culture, politics, and psy-
chology, from the Stone Age to The Beatles’ 
‘Yellow Submarine’. Everything you always 
wanted to know about psychedelics but were 
afraid to ask – that is how the book can be 
summarised in one sentence.

Sessa draws a line between psychedelics 
(a better term would be: entheogens, which 
means ‘creating god within’) and drugs such 
as heroin, cocaine, amphetamine or alco-
hol, which only ‘bolster’ our ego, usually 
with dire consequences. To be clear – the 
author is not an enthusiast of general access 
to hallucinogenic substances, and especial-
ly taking them for empty fun. As a psychia-
trist, however, he believes they are excellent 
research means, which allow us to expand 
our understanding of the functioning of the 
brain and, if need be, fix it. When taken in 
a controlled way, they may reduce psycho-
logical blocks and anxiety, improve con-
centration, boost creativity, the flexibility 
of ideas, motivation, and empathy towards 
people and animals as well as processes oc-
curring between them. 

As Jefferson Airplane sang, psychedel-
ics make us do things which have not been 
named yet. I do not know about you, but this 
appeals to me.  
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Zbliż telefon i odczytaj film
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elefon w dzisiejszych czasach to nie 
tylko urządzenie do komunikacji. 
To centrum organizacyjno-rozryw-

kowe naszego życia. Za pomocą smartfonu 
zamawiamy jedzenie, taksówki, szukamy 
latarką skarpetek pod łóżkiem i oglądamy 
seriale. Czy komuś się to podoba, czy nie, 
jest to jedna z pierwszych rzeczy, po którą 
sięgamy rano i z którą żegnamy się wieczo-
rem. Szczególnie obecnie, kiedy żyjemy 

w świecie, gdzie dostępność pod telefonem 
i możliwość załatwienia czegoś od ręki jest 
tak ważna w budowaniu swojej kariery, nie 
dziwi chyba nikogo rosnąca popularność 
idei work-life integration.

Cóż to jest, z czym to się je? Otóż, wycho-
dząc naprzeciw, tak naprawdę, faktom, porzu-
ciliśmy nierealistyczną ideę work-life balance, 
opartą w dużej mierze o system z poprzednie-
go ustroju – wstać, pracować, wrócić do domu 

ZINTEGRUJ PRACĘ I ŻYCIE PRYWATNE 

Z BLACKBERRY KEY 2! 

T

na obiad. Współczesny rynek pracy wymaga 
od nas tego, byśmy byli elastyczni, dostępni 
i kompetentni do działania w każdym momen-
cie naszego życia. Stąd właśnie wywodzi się 
idea work-life integration. By nie oszukiwać 
się, że praca nie ma na nas wpływu, akceptuje-
my to, że jest częścią naszego życia i inkorpo-
rujemy ją do codziennych działań, sprawiając, 
że choć musimy być dostępni, nie jesteśmy 
niewolnikami naszego telefonu. Oczywi-
ście, jeśli mamy odpowiedni telefon.

Work-life integration działa bowiem 
wtedy i tylko wtedy, gdy integracja staje 
się płynna, a możliwość przechodzenia po-
między stanem aktywności zawodowej a pry-
watnej jest sprawna i skuteczna. Oczywiście, 
jak wspominaliśmy w pierwszym paragrafie, 
epicentrum naszego życia zawodowego i pry-
watnego jest zdecydowanie telefon, gdzie 
trzymamy nie tylko wszystkie pliki służbowe, 
ale również prywatne zdjęcia, wiadomości 
itp. Stąd, warto zwrócić uwagę na ciekawy po-
mysł BlackBerry w integrowaniu tych dwóch 
dziedzin naszego życia. W jaki sposób?

Bardzo prosto. Zamiast dwóch telefonów 
do pracy i życia prywatnego – jeden. Dzięki 
technologii Dual SIM, możemy bez wyłą-
czania urządzenia, swobodnie przechodzić 
między trybem służbowym oraz prywatnym. 
Dzięki temu zawsze możemy w wolnej chwili 
sprawdzić, czy nie potrzebujemy czegoś zro-
bić, bez niepokojącego dzwonka drugiego 
urządzenia gdzieś na dnie torby. Jedno urzą-
dzenie to także jedna ładowarka, a przyznać 
trzeba, że BlackBerry KEY2 jest zdecydowa-
nym liderem, jeśli chodzi o żywotność baterii, 
gdyż trzyma nawet 48 godzin intensywnego 
użytkowania na jednym ładowaniu. Dlaczego 
to jest ważne? Dlatego, że twierdzicie tak…Wy, 
Państwo. Z badań wynika, że najważniejszą 
cechą w telefonach służbowych jest wydajność 
ich baterii. Na drugim miejscu jest – wygodna 

TEKST Jakub Wejkszner

Z I N T E G R U J  P R A C Ę  I  Ż Y C I E  P R Y W A T N E . . .

work-life integration is no longer a surprise.
What is it all about? In response to, well, the 
facts, we dropped the unrealistic idea of work-
life balance, mostly based on the system of 
the past – get up, work, go home for dinner. 
The contemporary job market requires us 
to be flexible, available, and ready to work in 
every moment of our life. This is how the idea 
of work-life integration emerged. Instead of ly-
ing to yourself that work does not affect your 
life, accept the fact that it is a part of it and in-
corporate it in your daily matters. As a result, 
although you have to be available, you are not 
a slave of your phone. Provided that you have 
the right phone, of course.

The concept of work-life integration 
only works when integration is smooth, 
and switching between the state of profes-
sional and private activity is effective. Of 
course, as we have already mentioned, the 
centre of our professional and private life 
is our cell phone, where we keep not only 
all professional files but also private pho-
tos, texts, etc. Therefore, BlackBerry’s 
idea on the integration of these two fields 
is a thing to take a closer look at. How does 
it work?

It is very simple. Instead of two phones for 
work and private life, you have one. The Dual 
SIM technology allows you to switch effort-
lessly between the professional and private 
modes without turning off your phone. Thus, 

obsługa, na trzecim zaś – szybkość działania, 
oba te elementy smartfonu zyskują niezmier-
nie poprzez zastosowanie technologii 
Dual SIM. Dodatkowo, nowy smartfon ze 
stajni BlackBerry to prawdziwa bestia, jeśli 
chodzi o wydajność. Działa szybko, skutecznie 
i dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, prze-
rzucanie danych pomiędzy życie prywatne 
i służbowe jest zawsze łatwe oraz bezpieczne. 
Dodatkowo, wśród funkcji BlackBerry znaj-
duje się również tzw. klonowanie aplikacji. 
Dzięki temu można używać jednocześnie 
dwóch profili – prywatnego i służbowego. Po-
dobnie jest zresztą w przypadku Android for 
Work zintegrowanego z systemem BlackBer-
ry. Wtedy nasz telefon jest w stanie przełączać 
się w całości pomiędzy profilem prywatnym 
i służbowym. Opcja tego rodzaju jest chętnie 
wykorzystywana przez większe korporacje.

Work-life integration może być trudnym 
i nowym konceptem, który wydaje się prze-
rażający. Za pomocą jednak odpowiednie-
go wsparcia technicznego, możemy sobie 
poradzić w nowych, trudnych czasach ze 
starym-nowym przyjacielem – BlackBerry.  

ENGLISH

INTEGRATE YOUR WORK AND PRIVATE 
LIFE WITH BLACKBERRY KEY2!
 
Nowadays, a cell phone is much more than 
a communication device. It is an organisa-
tion and entertainment centre of our life. We 
use smartphones to order food, a taxi, look 
for socks under the bed with the torch, and 
watch TV shows. Whether you like it or not, it 
is the first thing we reach for in the morning 
and the last we see at night. Especially now, 
when availability and the response time are 
so important in building the professional ca-
reer, the growing popularity of the concept of 
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ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

you can always check whether you need to 
do something without the disturbing alarm 
going off somewhere at the bottom of your 
bag. One device means one charger, and it 
should be noted that BlackBerry KEY2 is an 
unquestionable leader in battery life as its bat-
tery lasts up to 48 hours of intense use on one 
charging. Why is it so important? Because 
you think so. You – the Users. According 
to studies, the most important feature of 
a company phone is battery life. The second 
one is easiness of use, and the third – smooth 
operation, and both these elements benefit 
from the Dual SIM technology. Moreover, the 
new BlackBerry smartphone is a wild animal 
in terms of its efficiency. It is fast and efficient, 
and, thanks to extra safety features, sending 
data between the private and professional life 
is always easy and safe. Another highlight 
is the so-called app cloning, which allows 
the user to use two accounts simultaneous-
ly – the private and professional one. It is the 
same with Android for Work integrated with 
the BlackBerry system. Your phone can easily 
switch between your private and professional 
accounts. This feature is especially popular 
among large corporations.

Work-life integration may be a new and dif-
ficult concept, which seems terrifying at first. 
However, with proper technical support, you 
will be able to handle the new, difficult time 
with an old and new friend – BlackBerry.  



ierwsze strony gazet, lista 100 najbogatszych 
Polaków, start-upy, milion w rok. Setki tysięcy 
fanów, dwa koncerty dziennie, niezliczone ilości 

sprzedanych płyt. To dopiero są triumfy! Pozazdrościć? 
Przecież każdy z nas każdego dnia osiąga jeszcze bardziej 
spektakularne sukcesy, o których jednak nikt nie usłyszy, 
nikt nie napisze, a pomimo to są dla nas samych i dla na-
szych najbliższych najważniejsze. Nie wszyscy możemy być 
gwiazdami rocka, poczytnymi pisarzami czy właścicielami 
firm z listy tych największych i najbardziej dochodowych. 
Wszyscy jednak możemy być ludźmi sukcesu! Spełnieniem 
jest przecież każdy dobrze przeżyty dzień, każdy uśmiech 
najbliższej osoby o poranku (fakt, że osoba ta jest obok nas 
to przecież nie tylko kwestia szczęścia, ale i nasz osobisty 
sukces), możliwość realizowania się w życiu prywatnym 
przez zainteresowania, hobby czy sport, jak i zawodowym 
– za sprawą pracy oraz innych aktywności, nawet jeśli nie 
przynoszą nam one milionowych dochodów.  

Czy zastanawialiście się kiedyś ile drobnych zwycięstw 
składa się na każdy dzień, na całe nasze życie? Po przebu-
dzeniu toczymy boje z samym sobą i walczymy z dzwonią-
cym zwykle za wcześnie budzikiem. Późniejsze dokonania 
zależą od tego czy jesteśmy singlem bez dobytku, singlem 
z psem, kotem albo chomikiem, czy też freelancerem, 
a może pracownikiem etatowym. Do tego dołóżmy do 
wyboru: dzieci, śniadanie, samochód, tramwaj, pracę, 
kawy, spotkania, maile, telefony, powroty, zakupy, ogród, 
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sprzątanie, gotowanie, seks, przyjaciół, znajomych… 
Przecież żeby ogarnąć życie w XXI wieku trzeba być czło-
wiekiem sukcesu. Statystyczna osoba w ciągu tygodnia 
przyjmuje tyle informacji, ile nasi pradziadowie przez 
całe swoje życie, a my przecież świetnie dajemy sobie 
ze wszystkim radę – kolejny powód do chwały!

Uważam się za człowieka sukcesu – żyję na własnych 
zasadach i robię to, co uwielbiam. Mam obok siebie ludzi, 
których kocham, lubię, podziwiam i szanuję. Realizuję się, 
zwyciężam, jestem. Czego i Wam życzę.   

ENGLISH

SUCCESS

Headlines, top 100 richest Poles, start-ups, millions in 
a year. Hundreds of thousands of fans, two concerts a day, 
countless albums sold. Now these are triumphs! Jealous? 
Every day, every one of us achieves more spectacular suc-
cesses, which no one will hear or write about, and still, 
they matter the most to us and our family and friends. Not 
everyone can be a rock star, a widelyread writer, or an own-
er of one of the biggest and most profitable companies. But 
we all can be successful. Every good day, every smile of the 
closest person in the morning (the fact that this person is 
with you is not only luck but also our success), a chance to 
pursue your passions in private life, such as your interests, 
hobby, or favourite sport, and professional life – thanks to 
your job and other activities, even if you do not earn mil-
lions, is a success.  

Have you ever thought about how many small success-
es you achieve in a day, in your lifetime? After you wake 
up, you fight with yourself and the alarm ringing too early. 
Your accomplishments depend on whether you are single 
without any possessions, single with a dog, cat or hamster, 
a freelancer, or a full-time employee. Then, add children, 
breakfast, a car, a tram, work, coffees, meetings, emails, 
phone calls, returns, shopping, gardening, cleaning, cook-
ing, sex, friends, acquaintances… Living in the 21st cen-
tury makes you successful. On average, the amount of in-
formation received by a person within a week equals the 
amount of information our great-grandparents received 
throughout their whole life, and we still can handle it all – 
now this is something to be proud of!

I believe myself to be successful – I live on my own 
terms and I do what I love. In my life, there are people 
whom I love, like, admire, and respect. I develop my-
self, win, exist. And I wish you all the best, too.   

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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BLAUKA – DUET W ŻYCIU I NA SCENIE, ICH DEBIUTANCKI ALBUM „MINIATURA” 27 WRZE-
ŚNIA 2019 UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE, TA PŁYTA TO ZBIÓR PRZEMYŚLEŃ, MARZEŃ I GA-
LIMATIASÓW LUDZKICH RELACJI, WRZUCONY DO ABSTRAKCYJNEGO WORKA PEŁNEGO 
GROTESKI, ABSURDU I DYSTANSU DO SAMYCH SIEBIE. GEORGINA TARASIUK - AUTORKA 
TEKSTÓW I MUZYKI ORAZ PIOTR LEWAŃCZYK - BASISTA I PRODUCENT MUZYCZNY.

KOMPLETNIE ZASKOCZENIE NA 
POLSKIEJ SCENIE MUZYCZNEJ ! 

OTO - BLAUKA

ZDJĘCIA źródło: BlaukaTEKST Justyna Bzdak
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Kto jest pomysłodawcą Blauki i skąd pomysł na taką 
nazwę waszego duetu?
Blauka zaczęła się od prywatnej relacji i nie powstała 
z inicjatywy jednej osoby. Czymś naturalnym było dla 
nas wspólne tworzenie muzyki, a “Miniatura”, czyli nasz 
debiutancki album, to efekt dwuletniej pracy. Przez 
dłuższy czas szukaliśmy nazwy, która będzie dla nas 
tożsama, a musimy przyznać-znalezienie takiej nie było 
łatwym zadaniem. Przerobiliśmy wiele wersji, z czego 
niektóre zachowały się jeszcze w nazwach roboczych 
pierwszych sesji nagraniowych! Pamiętamy jak dziś 
zdziwienie Marcina Gajko [realizatora miksów albu-
mu], który będąc przyzwyczajonym do nazwy roboczej, 
po raz pierwszy zobaczył w nazwie pliku audio “Blau-
ka”. “Blauka?”- spytał i odparł po czasie: ”Całkiem do-
bra nazwa!”. Blauka w mowie potocznej oznacza wagary.

były wyjątkowe, nie inaczej postąpiliśmy 
z naszym pierwszym samodzielnym wy-
dawnictwem. Autorką ilustracji i całego 
projektu jest Natalia Trochowska. Projekt 
graficzny “Miniatury” przeszedł kilka me-
tamorfoz zanim ostatecznie przyjął swój 

Dla jakiego słuchacza jest Miniatura?
“Miniatura” nie powstawała dla określonego typu od-
biorcy, choć zastosowane na płycie różnorakie i dość 
bezkompromisowe zabiegi muzyczne i tekstowe skła-
niają ku słuchaczowi zdecydowanie świadomemu. Zda-
jemy sobie sprawę, że to, co robimy odbiega od kanonu 
obecnego „mainstreamu”, ale takie było założenie – zro-
bić coś, co wnosi kolejną wartość i nie powiela utartych 
schematów w polskiej muzyce. Co więcej, jak pokazały 
nam nasze tegoroczne koncerty, „Miniatura” jest al-
bumem międzypokoleniowym. Na widowni widzieli-
śmy osoby w różnym wieku: byli dwudziestolatkowie, 
a nawet nastolatkowie, nasi rówieśnicy oraz pokolenie 
naszych rodziców. Cieszy nas ten widok, udowadnia-
jąc, że nasza muzyka i teksty docierają do wielu osób 
– bez względu na wiek.

B L AU K A   Z AC Z Ę Ł A  S I Ę  O D 
PRY WAT N E J  R E L AC J I  I   N I E 
P OW S TA Ł A  Z   I N I C JAT Y W Y 
J E D N E J  O S O BY. 

Opisujecie swój gatunek jako 
„retrospektywny rock rekreacyjny”? 
Gdybyście mogli wytłumaczyć o to za styl?
“Retrospektywny rock rekreacyjny” to na-
sze “oczko” puszczone do słuchacza. Bo jak 
określić styl muzyczny własnego zespołu? Czy 
to mainstream, pop, czy może już rock? Big 
beat…? Nieee, to też zupełnie nie to. Muzyka 
alternatywna? A co dokładnie dziś oznacza 
w Polsce muzyka alternatywna? No właśnie. 
Jest to wiele pytań, na które nie byliśmy w sta-
nie odpowiedzieć, stąd wymyśliliśmy swoją 
absurdalną nazwę gatunku. Jak się okazało, 
z groteską “retrospektywnego rocka rekre-
acyjnego” zrobiło się nam całkiem do twa-
rzy – odszyfrowanie znaczenia każdego ze 

słów w zasadzie najlepiej opisuje muzykę, któ-
ra kryje się za nazwą Blauka.

Skąd pomysł na okładkę?
Przykładamy dużą wagę do wizualnej stro-
ny Blauki. Staramy się, aby nasze teledyski 



obecny kształt. Natalia na długo przed pre-
mierą dostała od nas cały album do odsłu-
chu, żeby móc skorzystać z jak największej 
liczby bodźców, pobudzających do tworze-
nia i musimy przyznać, że znakomicie nas 
wyczuła! Ilustracja, która kryje się pod cha-
rakterystycznym, frontowym okienkiem, 
zawiera w sobie kilka głębi, a sam projekt 
w wersji fizycznej można złożyć na kilka spo-
sobów, żeby słuchacz mógł sam wybrać swoją 
wersję „Miniatury”.

Teksty waszych utworów są po polsku, 
za co ogromny plus. Skąd czerpiecie 
inspiracje do tworzenia tekstów i w jakich 
okolicznościach powstały słowa do 
piosenek na Miniaturę?
Słowa, które zostały spisane na tym albumie, 
są analizą obserwacji ludzkich emocji. Niektó-
re z nich są bardziej osobiste, tak jak w piosen-
ce „Haj”, inne powstały z zasłyszanych mimo-
chodem historii czy długich nocnych rozmów 
z bliskimi. Kilka z nich zostało zainspirowane 
przez jedno przypadkowe słowo, które pocią-
gnęło złożony ciąg myślowy. To piosenki ma-
rzycielki, która pomimo coraz cięższego ple-
caka pełnego różnych doświadczeń, cały czas 
patrzy w przyszłość ze szczęśliwym wyrazem 
twarzy. Dla nas najbardziej emocjonujący mo-
ment nadchodzi wtedy, kiedy słyszysz własne 
teksty na ustach innych ludzi na koncercie. Pa-
trzysz im w oczy i wiesz, że w tych piosenkach 
odnajdują siebie i znajdują często to, czego im 
brak i za czym tęsknią.

Lepiej kochać zawzięcie czy zażarcie?
Każdy znajdzie tu inny dogodny dla siebie 
priorytet. Lepiej kochać szczerze.

Kiedyś pewien artysta powiedział, 
że jego „Muzyka jest dla wszystkich, 
ale nie dla każdego” – czy z Wami 
jest podobnie? Do kogo chcecie 
kierować swoją muzykę?
Mówią też, że niektórym „muzyka w życiu nie 
przeszkadza”. Bardzo byśmy chcieli kierować 
naszą muzykę do tych osób, którym muzyka 
jednak zdecydowanie przeszkadza!

Prężnie działacie w social mediach, lubicie 
dzielić się swoim życiem, chociażby tym 
muzycznym ze wszystkimi dookoła?
Social media poniekąd definiują działal-
ność artysty w obecnych czasach. Pozwala-
ją na ciągły kontakt ze słuchaczem, co czę-
sto jest bardzo ciekawym doświadczeniem. 
Jest to bardzo dynamiczne medium. Na 
naszych “blaukowych” kanałach dzielimy 
się głównie życiem muzycznym, bo ono jest 
esencją. Czasami zdarzy nam się przemycić 
coś z życia codziennego, z przestrzeni, w któ-
rej żyjemy. Nagrywanie różnych momentów 
z etapu powstawania płyty sprawiało nam 
ogromną frajdę, tak samo, jak pokazanie 
słuchaczom jak podpisywaliśmy ich płyty za-
mówione przed premierą. Ważne jednak, aby 
pewną przestrzeń zostawić dla siebie i nie roz-
praszać uwagi błahymi kwestiami.

Gdybyście mieli wskazać jednego 
polskiego artystę, którego musielibyście 
słuchać do końca życia, kto to by był?
Pragmatycznie myśląc, wskazalibyśmy artystę 
o możliwie rozbudowanym dorobku artystycz-
nym, na przykład Czesława Niemena, którego 
twórczość jest bardzo bogata i różnorodna. 
Z innej strony moglibyśmy się pochylić nad 
jednym z polskich kompozytorów klasycznych 
XIX i XX wieku. Ciężki wybór. Jeden z legendar-
nych polskich dziennikarzy radiowych, zapyta-
ny o to, jaką płytę zabrałby na bezludną wyspę, 
odpowiedział, że żadną, bo i tak ma ją w głowie. 
Mówiąc o muzyce ulubionych artystów, z nami 
może być całkiem podobnie.
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  BLAUKA
„MINIATURA”
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still remember the surprise of Marcin Ga-
jko  [the mix maker on the album], who 
was used to our working name, when he 
saw the name ‘Blauka’ for the first time. He 
was like, ‘Blauka?’ After a while, he said, 
‘A good one!’ ‘Blauka’ is a colloquial word 
for truancy.

Who is the target audience of 
‘Miniatura’?
‘Miniatura’ wasn’t made for any particular 
audience even though diverse and quite 
uncompromising techniques at the level 
of music and lyrics tip in favour of aware 
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Co chcielibyście powiedzieć ludziom, którzy 
pójdą do Empiku i kupią Waszą płytę?
Dzień dobry wygląda na to, że będziemy się widywać te-
raz trochę częściej. Dziękujemy. 

ENGLISH

A COMPLETE SURPRISE IN POLISH MUSIC.  
MEET BLAUKA

Blauka – a duet in life and on stage. Their debut album 
‘Miniatura’ came out on 27 September 2019. The album 
is a collection of thoughts, dreams, and muddle of human 
relationships throw into an abstract bag full of grotesque, 

absurd, and self-distance. Georgina Tarasiuk – a songwriter 
and composer and Piotr Lewańczyk – a bass player and 
music producer.

Who is the initiator of Blauka and why did you 
choose this name for your duet?
Blauka began with a private relationship and wasn’t set 
up on the initiative of one person. To us, it was natural 
to create music together, and ‘Miniatura’, our debut al-
bum, is an effect of two years of work. We were look-
ing for a name which would describe us best, and we 
must admit that it wasn't an easy task. We went through 
several versions, some of which were even used in 
working names of our first recording sessions! We 

listeners. We’re aware that our work diverg-
es from the current ‘mainstream’ cannon, 
but that was our intention – to do something 
which would add extra value and wouldn’t fol-
low well-established patterns in Polish music. 
What’s more, during this year’s concerts, 
we observed that ‘Miniatura’ is an intergen-
erational album. In the audience, there were 
people of all ages: in their twenties or even 
teenagers, our peers, and the generation of 
our parents. We’re glad to see that our music 
and lyrics reach a lot of people – regardless 
of their age.

You describe your genre as ‘retrospec-
tive recreational rock’? What do you 
mean by that?
‘Retrospective recreational rock’ is a ‘wink’ at 
our audience. How can we define the genre of 
our music? Is it mainstream, pop, or perhaps 
rock? Big beat…? No, not at all. Alternative 
music? What does the term ‘alternative mu-
sic’ mean in Poland today anyway? Exactly. 
There are a lot of questions we couldn’t an-
swer; thus, we came up with an absurd name 
of a genre. As it turned out, the grotesque of 
our ‘retrospective recreational rock’ suits 
us – deciphering the meaning of each of the 
words best describes the music behind the 
name Blauka.

What inspired your cover?
We pay great attention to the visual side 
of Blauka. We try to make our videos spe-
cial; we did the same with our first inde-
pendent release. The author of illustrations 
and the entire design is Natalia Trochows-
ka. The graphic design of ‘Miniatura’ un-
derwent several metamorphoses before 
it was shaped to its present form. A long 
time before the premiere, we gave Natalia 
the album, so that she could listen to it and 
get inspired, and we must admit she got us 
perfectly right! The illustration behind the 
characteristic front window contains a few 
depths, while the design in its physical ver-
sion can be folded in several ways, so that 
our listeners can choose their version of 
‘Miniatura’ themselves.

Lyrics to your songs are in Polish, which is 
a big plus. Where do you find inspiration 
to write lyrics and what’s the story behind 
the lyrics to the songs on ‘Miniatura’?
The lyrics that appear on this album are an 
analysis of the observation of human emo-
tions. Some of them are more personal, 
like ‘Haj’, while others are a result of acci-
dentally heard stories or long night conversa-
tions with family and friends. Some of them 
have been inspired by one accidental word, 
which triggered a complex train of thought. 

They’re songs of dreamers, who still look to 
the future with a happy expression on their 
face despite a heavy bag of various experi-
ences. The most emotional moment for us is 
to hear our lyrics being sung by other people 
at the concert. You look in their eyes and you 
know they can relate to those songs and find 
what they are missing and longing for.

Is it better to love obstinately or 
fiercely?
Everyone will find a priority they can relate 
to. It’s better to love honestly.

Once, some artist said that ‘His music is 
for all, but not for everyone’ – is it the 
same with you? Who do you address 
your music to?
Some also say that ‘there are people 
who don't mind music in life.’ We’d like 
to address our music to all those who 
definitely mind music!

You’re very present in the social media; 
do you like to share moments from your 
life, at least the musical ones?
Nowadays, the social media define the 
activity of artists to some extent. They al-
low us to keep in touch with our followers, 
which is often a fascinating experience. 
It’s a very dynamic medium. On our ‘Blau-
ka’ channels, we mostly share our music 
life, because that’s thwe essence. We some-
times slip some situations from our daily 
life, from the space we live in. Recording 
various moments of the album-making was 
really exciting, just like showing us signing 
albums ordered before the premiere. But 
it’s important to keep some space to your-
self and not to distract attention with irrel-
evant stuff.

If you were to pick one Polish artist 
whom you’d have to listen to until the 
end of your life, who would that be?
Pragmatically, we’d pick an artist with a de-
veloped artistic career, for example, Cz-
esław Niemen, whose music is very rich and 
diverse. On the other hand, we could opt for 
one of Polish classical composers of the 19th 
and 20th century. That’s a hard choice. One 
of legendary Polish radio reporters, when 
asked which album he would take on a de-
sert island, said that he wouldn’t take any 
album because he already has all he needs 
in his head. As regards the music of our fa-
vourite artists, it’s the same with us.

What would you like to tell people who 
will go to Empik and buy your album?
Hello, it seems we’re going to meet more 
often now. Thank you. 
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TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

estem skończonym nihilistą. Podejrzewałem to 
od lat, ale, na szczęście, niedawno potwierdził to 
szef wszystkich szefów swoją wykładnią na temat 

wartości i teraz już wiem na pewno. I od razu mi lepiej. 
Podobno oskarżeni tak mówią: byle do wyroku. Ta mi się 
nasila z wiekiem. 

Kiedyś, dawno temu, pełen pomysłów i zamiarów, 
młodzieńczej siły i ideałów, wybiegałem z domu z ka-
napką w ręku naprawiać świat. Pieniędzy było niewiele, 
jedzenia tyle, co trzeba, za to marzeń i planów pod dostat-
kiem. Dziś siedzę w pełnym słońcu na jednym ze wzgórz 
Mezzane di Sotto i patrząc przez palce na pokryte winną 
latoroślą wzniesienia, piję miejscowe Soave. Trochę wzru-
szeń, ostatki zachwytów, uniesień, coś o pięknie w stylu 
Rylskiego tłucze się po głowie. Przysypiam na leżaku. 

Myślenia niewiele, pracy jeszcze mniej, pozostają pie-
sze wycieczki do miejscowych winnic i wieczorne wizyty 
w lokalnych osteriach. I wiecie co? Zazdroszczę Biance. 
Bianka ma siedem lat i jest córką znajomych. Dbam o hi-
gienę, bo to w końcu wakacje, ale kontakt z kilkoma oso-
bami utrzymuję. W końcu, katastrofa jest piękna dopiero 
w towarzystwie. No więc ten telefon, wiadomość. Magda 
krzyczy z drugiego pokoju: Dzwoniła E. Wiesz co Bianka 
powiedziała dziś w szkole? Na pytanie nauczycielki, co 
lubi robić, odpowiedziała, że lubi być dziewczynką i wal-
czyć o prawa kobiet. Przypominam: Bianka, lat siedem. 
Śmiechu co niemiara, do wieczora tylko o tym, znajomi, 
esemesy, telefony, itp. Bianka zrobiła nam dzień. I teraz 
ja, przysypiając w słońcu Venetto, myślę już tylko o niej. 
Że jej zazdroszczę, że też bym tak chciał. Żeby znowu z tą 
kanapką, bez czapki…żeby znowu wierzyć tak mocno jak 
Bianka, że ten świat można naprawić. Że się jeszcze da. 
I że to, na co dziś patrzę ze słonecznego wzgórza Mezzane 

J
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di Sotto, to nie kolejna cisza przed upadkiem tego samego 
imperium, którego zgliszcza wszędzie dookoła. 

Niedawno odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 
Młodzież z całego świata wyszła na ulice z pytaniami do 
polityków. Jeszcze tylko kilka dni i wracam…a może się 
jeszcze da.   

ENGLISH

THE GRAPEVINE

I am a consummate nihilist. I suspected that for years but, 
luckily, it was recently confirmed by the boss of it all with 
his interpretation on values, and now I know for certain. 
That makes me feel so much better. I heard the accused 
say, if we could just get to the sentence. In my case, this 
gets worse with age.

A long time ago, with a head full of plans and ideas, 
youthful strength and ideals, I  would run out of the 
house with a  sandwich in my hand, ready to change 
the world. I had little money, just enough food, and plen-
ty of dreams and plans in my head. Today, I am sitting in 
full sunlight on one of the hills in Mezzane di Sotto, look-
ing through my fingers at the hills covered with grape-
vine, sipping local Soave. My head is full of thoughts; 
some emotions, the remains of enthusiasm and rapture, 
something about the beauty in the style of Rylski. I am 
dozing off in a beach chair. 

Not much to think of, even less to do; I spend my days 
walking to local vineyards and hanging out in local bars in 
the evening. And you know what? I envy Bianka. Bianka 
is seven and she is the daughter of my friends. I care 
about my hygiene; I am on vacation but I keep in touch 
with a few people. After all, the disaster is beautiful when 
experienced together. So, the call, the message. Magda 
is shouting from the other room, E. called. You know 
what Bianka said today at school? When the teacher 
asked what she liked doing, she said she likes to be a girl 
and fight for women’s rights. Remember, Bianka, seven 
years old. Lots of laughs, the news of the day, friends, 
texts, calls, etc. Bianka made our day. And now, dozing 
off in the sun of Venetto, I  am thinking about nothing 
but her. That I envy her, that I would like to do that, too. 
To have that sandwich, not to wear a hat… to believe as 
much as Bianka that the world can be changed. That it 
still can be done. And that what I am looking at from the 
sunny hill in Mezzane di Sotto is not another calm before 
the fall of the same empire whose ruins are all around me. 

Recently, the Youth Climate Strike took place. Young 
people from all over the world took to the streets with 
questions to politicians. I  am coming back in a  few 
days… and perhaps it still can be done.   

WINNA LATOROŚL 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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rendy to słowo, którego używamy 
wtedy, kiedy nie wiemy co powie-
dzieć o modzie. O trendach mówią 

najwięksi znawcy tematu. Mówi też o nich 
moja ciocia, która przy każdym naszym 
spotkaniu, pyta mnie z  uśmieszkiem: 

MODA NA BYCI E N I EMODN Y M, U BR A N Y M 
W OPOZ YCJ I DO TEG O, CO Z NA J DZI EM Y 
W SI ECIÓW K ACH, SPR AW I Ł A, ŻE N I E DA 
SI Ę DZIŚ BYĆ N I EMODN I E U BR A N Y M.
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minęła, prychnęła i powiedziała „proszę 
tego nie brać, to już nie jest trendi”. Tamta 
grzecznie odłożyła, bo przecież nie może 
sobie pozwolić na bycie nietrendi. Z kolei, 
podczas regularnych odwiedzin u babci, 
co tydzień słyszę od niej, że w modzie jest 

       NIE CHCEMY 
BYĆ TRENDI
TEKST Malwa Wawrzynek

„no to co teraz jest trendi w  modzie ko-
chaniutka?”. Ostatnio nawet, buszując po 
second handach byłam świadkiem sytu-
acji, w której to jedna starsza pani podno-
siła do góry wieszak z bluzką, dokładnie 
się jej przyglądając, na co druga, która ją 
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to albo tamto, że dobrze jest mieć w szafie taki wzór, 
a  ten drugi to już lepiej wyrzucić. Po co wyrzucać, 
kiedy można komuś podarować, myślę sobie na mar-
ginesie, ale babcia brnie już dalej w modowe trendy. 
Zapomina, że trochę jednak siedzę w temacie, że może 
już wiem, że zwierzęce wzory są hot i o tym, że mocno 
wraca moda na lata 70. Nie przypominam jej, bo widzę, 
że świetnie sobie radzi w roli eksperta od mody. W koń-
cu jednak strofuje się i sama z siebie pyta mnie „no i co 
tam jeszcze w tych trendach? Co teraz Malwinko się 
nosi?”. Wszystko babciu, nosi się absolutnie wszystko. 

Tak po prostu — dzisiaj modne jest absolutnie wszyst-
ko. Oczywiście można ciurkiem wymienić „najgorętsze 
trendy jesiennego sezonu”: pantera, zebra, wąż, kroko-
dyl, krata, mocne kolory, printy, frędzle, sztuczne futra, 
płaszcze, oversize’owe puchowe kurtki i wielki szturm na 
sylwetkę lat 80. Tak, to wszystko znajdzie się w przeglą-
dzie trendów, które „absolutnie musisz mieć w szafie”, ale 
prawda jest taka, że żyjemy w czasach, kiedy trudno po-
wiedzieć, co tak właściwie trendy już nie jest. Wystarczy 
popatrzeć na młodzieżowe zakamarki większych miast 
i na to, co nosi młode pokolenie. Wyciągają ubrania ze-
wsząd: z szafy babci, mamy, taty, brata, siostry, z second 
handów i ze sterty materiałów, które wystawiono w pu-
dełku z napisem „do wyrzucenia”. Moda na bycie nie-
modnym, ubranym w opozycji do tego, co znajdziemy 
w sieciówkach, sprawiła, że nie da się dziś być niemod-
nie ubranym. Im dziwniej, tym lepiej. Im brzydziej, tym 
ciekawiej. Im bardziej offowo, tym bardziej stylowo. I tak 
dalej. Trendy przenikają się i nie zacierają się ich granice. 
Vintage idzie w parze z futuryzmem, a brzydota z perła-
mi, diamentami i najpiękniejszymi kąskami. 

Niemała w tym zasługa takich postaci jak Gosha 
Rubchinskiy, czy Demna Gvasalia, który odpowiada 
za rewolucję sygnowaną metkami Balenciaga oraz 
Vetements. Nowa estetyka i stylistyka, którą do mody 
wprowadził Gvasalia dała zielone światło wszystkim 
tym, którzy nie mogli znaleźć swojego miejsca w modzie. 
Outsiderzy nagle stali się największymi ikonami stylu, 
tymi których warto jest kopiować na wybiegu i w sezono-
wych kolekcjach. Nagle to, co dziwne, passé, alternatyw-
ne i przez niektórych uważane za brzydkie, wkroczyło 
do modowego mainstreamu. Ubieranie się w opozycji 
do aktualnych trendów stało się paradoksalnie najwięk-
szym trendem ostatnich lat. Im bardziej próbujesz być 

 M ICH ELE TO KOLEJ N Y MODOW Y 
R EWOLUCJON ISTA, KTÓR EM U 

ZAW DZI ĘCZA M Y W I ELK I 
TR EN D NA WSZ YSTKO, CO 

K I EDY KOLW I EK Z NA L A ZŁO SI Ę 
W NA SZ YCH GA R DEROBACH.

N I E  C H C E M Y  B Y Ć  T R E N D I

niemodny, tym bardziej znajdujesz się w centrum uwagi 
tych, którzy kochają modę ponad wszystko. 

Doskonałym przykładem jest tu również estetyka 
Gucci, za którą odpowiada Alessandro Michele. Era 
jego panowania w Gucci to czas wyciągania z szafy 
wszystkiego, co się w niej znajduje i tworzenia z tego 
nowej, bardzo eklektycznej, dziwacznej, ale absurdal-
nie fascynującej stylistyki. Michele to kolejny modowy 
rewolucjonista, któremu zawdzięczamy wielki trend na 
wszystko, co kiedykolwiek znalazło się w naszych gar-
derobach. Kto nie wierzy, ten niech choć przez chwilę 
spojrzy na kolekcję na sezon wiosna/lato 2020, w któ-
rej z jednej strony nie ma miejsca na przypadek, z dru-
giej zaś wszystko wydaje się być jednym wielkim przy-
padkiem. Mistrzostwo Michelle polega na tym, że ten 
„przypadek” działa i sprawdza się doskonale od kilku 
lat. Dlaczego? Może dlatego, że coraz więcej osób bun-
tuje się, kiedy ktoś karze im nosić panterę, kratę i kro-
kodylą imitację skóry, kiedy wcale nie mają na to ocho-
ty? Może dlatego, że w modzie naprawdę było już wiele, 
jeśli nie wszystko i głupio mówić, że hitem tej jesieni 
będzie krata, która przecież hitem jesieni jest co roku?  
A może dlatego, że w końcu doszliśmy do granicy ab-
surdu, kiedy to w tym samym sezonie panuje moda na 
maksymalizm i minimalizm? Łatwo się w tym wszyst-
kim pogubić, dlatego warto pozostać wiernym trendo-
wi na bycie niemodnym. Ostatecznie i tak skończymy 
jako największa ikona stylu w całym towarzystwie.   

ENGLISH 

WE DO NOT WANT TO BE TRENDY

We use the word ‘trendy’ when we do not know what 
to say about fashion. Experts on the subject talk about 
trends. My aunt talks about them, too. Every time we 
meet, she asks me with a smile, ‘So, what’s trendy now, 
my dear?’ Recently, while rummaging through thrift 
stores, I  witnessed a  situation when an old lady lift-
ed a hanger with a shirt, examining it carefully, while 
another woman snapped, ‘Don’t take it, it's not trendy 
anymore.’ The first woman put the shirt back because 
she could not allow herself not to be non-trendy. In 
turn, when I visit my grandma, every week she tells me 
that this or that is in fashion, that it is good to have some ZD
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pattern in your closet, and we should get 
rid of the other one. Why get rid of it when 
you can just give it to someone, I think, but 
grandma carries on. She forgets that I am 
a little into the topic, that perhaps I already 
know that animal patterns are hot and that 
the 70s are coming back in style. I do not 
mention it because I see that she is doing 
great in the role of a fashion expert. Finally, 
she reproves herself and asks, ‘So, how are 
things in fashion? What do people wear 
these days?’ Everything, grandma, people 
wear absolutely everything. 

As simple as that – absolutely every-
thing is in fashion today. Of course, one 
can list ‘the hottest trends of this autumn 
season’ – panther, zebra, snake, crocodile, 
check, vivid colours, prints, fringes, arti-
ficial furs, coats, oversize down jackets, 
and the figure of the 80s. Yes, these are 
the absolute ‘must-haves’, but the truth is 
that we live in a time when it is hard to say 
what is not trendy anymore. Suffice to have 

M O D A  /  F A S H I O N5 4 – 5 5

icons of style, copied on the catwalk and in 
seasonal collections. All of a sudden, what 
was strange, passé, alternative and consid-
ered ugly by some became a part of the fash-
ion mainstream. Dressing in opposition to 
the current trends paradoxically became the 
biggest trend of recent years. The more you 
try to be non-trendy, the more you are in the 
centre of attention of those who love fashion 
above all else. 

A perfect example is also the aesthetics 
of Gucci behind which stands Alessandro 
Michele. The era of his reign in Gucci is 
the time of pulling everything out of your 
closet and building a new, eclectic, pecu-
liar but absurdly fascinating style. Michele 
is another fashion revolutionist to whom 
we owe a big trend for everything that has 
ever been in our closet. If you do not be-
lieve me, have a look at the 2020 spring/
summer collection, where nothing is acci-
dental and, on the other hand, everything 
seems to be one big accident. The phe-
nomenon of Michelle is that this 'accident’ 
has really worked for several years. Why? 
Perhaps it is because more and more peo-
ple do not like when someone tells them to 
wear panther, check, and artificial croc-
odile leather when they do not want to. 
Perhaps it is because a lot has been done in 
the field of fashion, if not everything, and 
it is silly to say that the hit of this autumn 
is check, while it is the hit of every au-
tumn. And perhaps it is because we finally 
reached the absurdity when maximalism 
and minimalism go hand in hand in the 
same season. It is easy to get confused so 
it is better to stick to the non-trendy. In the 
end, you will be the biggest icon of style in 
the crowd anyway.   

a  look at the youth in big cities and what 
the young generation wears. They get their 
clothes from everywhere: their grandma, 
mum, dad, brother, sister, thrift stores, and 
piles of fabrics in the box to be thrown out. 
The fashion for being non-trendy, dressed 
in opposition to what we can find in cloth-
ing chains, made it impossible to be non-
trendy nowadays. The stranger, the better. 
The uglier, the more interesting. The more 
off, the more stylish. And so on. Trends 
overlap and their boundaries get fuzzy. 
Vintage goes with futurism, and ugliness 
with pearls, diamonds, and the most beau-
tiful spices. 

Much credit for this is due to such figures 
as Gosha Rubchinskiy or Demna Gvasalia, 
who is responsible for the revolution signed 
with the labels of Balenciaga and Vetements. 
The new aesthetics and style introduced by 
Gvasalia gave the green light to all those who 
could not find their place in the world of fash-
ion. Outsiders suddenly became the greatest ZD
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olekcja Midnight Garden projektantki Ange-
liki Józefczyk jest utrzymana w glamrockowym 
klimacie. Odwołuje się do elementów charak-

terystycznych dla lat ‘70, czasów koncertów, wolności 
głoszenia swoich poglądów i królowania Davida Bowie. 
W kolekcji pojawiają się rozmaite faktury tkanin. Głów-
nymi kolorami w kolekcji są bordo i butelkowa zieleń. Mat 
łączy się z błyskiem, frędzle przeplatają z metalowymi 
zdobieniami, printy tworzą oryginalny patchwork. Po-
szczególne sylwetki z kolekcji są nośnikami haseł o moż-
liwości wolnego wygłaszania swojej opinii oraz indywidu-
alności - FREEDOM IS GOLD, KINDNESS, CULTURE NOT 
VIOLENCE, KISS THE DREAMER WHO CREATE THE FUTU-
RE. Mocnym akcentem są bogato zdobione obszerne kurtki 

K oraz asymetryczny garnitur w kolorze fuksji. Projektantka 
chce zwrócić uwagę na fakt że moda jest narzędziem które 
pozwala wrócić do przeszłości w nowoczesnej wersji, wy-
głaszać swoje poglądy oraz bawić się nią w glamrocko-
wym kobiecym stylu. 

ENGLISH

MIDNIGHT GARDEN

The Midnight Garden collection by Angelika Józefczyk is 
glam rock in style. It refers to the characteristic features 
of the 70s, the times of concerts, freedom of speech, and 
David Bowie's peak of popularity. The collection features 
a variety of fabric textures. The dominant colours are 

claret and bottle-green. It is a blend of matt 
and gloss, fringes and metal decorations, 
and prints creating an original patchwork. 
The individual elements promote the idea 
of freedom of speech and individuality – 
FREEDOM IS GOLD, KINDNESS, CULTURE 
NOT VIOLENCE, KISS THE DREAMER WHO 
CREATE THE FUTURE. Richly decorated 
oversize coats and an asymmetric fuchsia suit 
are a strong accent to the collection. The de-
signer wished to highlight the fact that fashion 
is a tool which allows us to bring back the fu-
ture in a modern style, express your opinions, 
and play with it in a glam rock feminine style. 
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 jednak nie wszystko. Co można zauważyć 
w  przypadku wielu produktów, Porsche 
przenosi swoją estetykę poza auta, w posta-

ci gadżetów, które zachowują jakość i charakter maszyn 
z włoskiej stajni.

Włoski, sportowy styl Porsche wyjątkowo dobrze kom-
ponuje się ze światem mody. Tak też jest w przypadku ko-
lekcji Porsche Driver’s Selection. Marka prezentuje całą 
kolekcję spod znaku casual, która zachwyca nie tylko 
estetyką, ale także dbałością wykonania i wygodą jaką 
zapewnia. Definitywnie wyróżnia się wśród innych tego 
typu kolekcji tym, że nie jest to typowa odzież sportowa, 
ale stylowe ubranie na co dzień. W ofercie salonu Porsche 
Centrum Sopot znajdziemy bluzy, koszulki polo, kurt-
ki oraz t-shirty z wyjątkowych kolekcji m.in. GT3 RS, 
Martini Racing, Motosport Fanwear, #Porsche, 911 
oraz Classic. Każda z nich zapewnia zupełnie innego 
rodzaju doświadczenie – podobnie zresztą, jak różne 
wersje aut Porsche. Wszystkie produkty dostępne są 
w wersji dla niego i dla niej, toteż można ową kolekcję 
dobrać także dla par.

To jednak nie wszystko. W ofercie spod znaku Por-
sche, znajdziemy także akcesoria, wspierające aktyw-
ność fizyczną. Torby, piłeczki oraz ręczniki do golfa, 
klapki i kąpielówki idealne na basen lub do SPA, a także 
torby typu żeglarskiego oraz plecaki idealne na wyciecz-
ki rowerowe. A skoro już o rowerach mowa – Porsche to 
nie tylko światowej klasy samochody, ale również jed-
noślady. Rowery marki Porsche to wyjątkowa jakość 
w połączeniu z wyjątkową estetyką. Projekt roweru to 
wysokiej klasy sprzęt, uzupełniony twardszymi od sta-
li włóknami węglowymi oraz super lekkim aluminium. 
Dodatkowo, jednoślad posiada przerzutkę do 20 bie-
gów, a świetne przyspieszenie zapewnione jest dzięki 
zamontowanym wysokiej jakości oponom oraz kołom.

Oczywiście, gadżety Porsche to nie tylko stylowe 
ubrania. To także myszki, parasolki, zegarki, kubki, 
szklanki, breloki, czy innego rodzaju dodatki, które 
umilają nam swoją estetyką każdy dzień. Jeśli już zga-
dzamy się na codzienność, niech ta codzienność ma 
przynajmniej styl. Styl Porsche Driver’s Collection. 

ENGLISH

MAKE EVERY DAY COUNT – PORSCHE DRIVER’S 
SELECTION

When you think about Porsche, the first thing that comes to your 
mind is a luxury sports car, the wind blowing through your hair 
while you are driving a 911 along winding roads in South Italy, 
and a stop by the beach to enjoy the sunshine, the sea and the 
legendary body of the car.

KAŻDY DZIEŃ MUSI MIEĆ CHARAKTER 

PORSCHE DRIVER’S SELECTION

.
PIERWSZE SKOJARZENIA Z MARKĄ PORSCHE TO EK-
SKLUZYWNE, SPORTOWE AUTA, WIATR WE WŁOSACH 
PODCZAS JAZDY KRĘTYMI ŚCIEŻKAMI 911-TKĄ PO PO-
ŁUDNIOWEJ ITALII ORAZ PRZYSTANEK PRZY PLAŻY, 
BY NAPAWAĆ SIĘ SŁOŃCEM, MORZEM ORAZ LEGEN-
DARNĄ JUŻ LINIĄ TEGO AUTA.

ZDJĘCIA Mat.PrasoweTEKST Jakub Wejkszner

To
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

But that is not all. Now, the brand takes its 
aesthetics beyond cars and launches new 
gadgets, which maintain the quality and char-
acter of the Italian vehicles.

lightful aesthetics, ensuring top quality and 
comfort. What makes it so unique is the fact 
that it does not comprise typical sportswear 
but stylish casual clothes. Porsche Centre 
Sopot offers blouses, polo shirts, jackets and 
T-shirts from one-of-a-kind collections, in-
cluding GT3 RS, Martini Racing, Motosport 
Fanwear, #Porsche, 911 and Classic. Each of 
them provides a different experience, just like 
different versions of Porsche vehicles. All the 
products are available for women and men, so 
couples can even get matching outfits.

But there is more. Porsche also offers ac-
cessories supporting physical activity, such 
as bags, golf balls and towels, flip flops and 
swimming trunks perfect for a swimming pool 
or a SPA, as well as sailing bags and backpacks 
for cycling trips. Speaking of cycling – apart 
from worldclass cars, the brand also produc-
es two-wheel vehicles with a unique design. 
It is topquality equipment fitted with 
harder-than-steel carbon fibres and ex-
tra-light aluminium. This 20-speed bike 
also features superior acceleration en-
sured by topquality tyres and wheels.

Porsche gadgets are not only stylish 
clothes. The brand also offers mouses, 
umbrellas, watches, mugs, glasses, key-
chains and other accessories, which will 
make your day better. If you accept the es-
tablished routine, let it be stylish. Porsche 
Driver’s Collection Style. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

The Italian sports character of Porsche 
perfectly fits the world of fashion. This is the 
case with Porsche Driver’s Selection. The 
brand unveils the casual collection with de-
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Szukając połączenia lotniczego staramy się 
wybrać najwygodniejsze, najszybsze oraz 
najkrótsze opcje transportu. Z wylotem ze 

Szczecina nie tylko polecisz w ciekawe miejsca 
ale również skrócisz czas w podróży. Rodzime, 
lokalne lotnisko Szczecin Goleniów ze światowy-
mi możliwościami 

Loty z przesiadkami to loty oferowane przede 
wszystkim przez rejsowe linie lotnicze na dłu-
gich trasach. Siatka połączeń pozwala korzystać 
z ogromnej liczby rejsów do wszystkich zakąt-
ków globu. Kłopotliwa byłaby jednak koniecz-
ność zakupu odpowiedniego biletu na każdy 
poszczególny odcinek lotu. Dlatego też linie 
lotnicze na całym świecie zrzeszają się i działają 
wspólnie, aby umożliwić pasażerom łączenie 
dowolnych przelotów tak, aby mogli dotrzeć na 
miejsce szybko i bez komplikacji. Czas przesia-
dek został dopracowany tak aby pasażer miał 
skrócony czas oczekiwania i spokojnie przesiadł 
się na kolejny samolot. 

Podróżując z lotniska Szczecin Goleniów zaczy-
nasz swoją podróż tuż spod domu nie tracąc wielu 
godzin na dojazd do obcego lotniska, martwiąc się 
ewentualnymi korkami oraz barierą językową. 

ODLOT PRZEZ STOLICĘ

Inny kontynent? Azja, Ameryka Północna? 
Jedna przesiadka via Warszawa i jesteś w miej-
scu o jakim marzysz. 

Dodatkową wygodą jest nadanie bagażu na 
lotnisku w Szczecinie. Bagaż, który przewożony 
jest w luku samolotu, czyli bagaż rejestrowany, zo-

N A J L E P S Z A  M I E J S C Ó W K A  W  S A M O L O C I E
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staje automatycznie nadany na kolejny 
odcinek lotu, dlatego nie ma potrzeby 
odbierania go i ponownego nadania. 

Gdy inni trącą czas na podróż do 
odległego, obcego lotniska Ty z kubkiem 
dobrej kawy czekasz na swój wylot z na-
szego lotniska. W Warszawie, krótkie 
rozprostowanie nóg i kolejny samolot 
czeka z Twoim bagażem do wymarzo-
nego miejsca na całym świecie. 

LOT wprowadził do systemu ko-
lejny rejs dziennie między Warszawą 
a Szczecinem. Dodatkowe połączenie, 
które będzie realizowane w godzinach 
wczesno-popołudniowych, da miesz-
kańcom Szczecina i okolic dostęp do 
jeszcze większej liczby kierunków 
obsługiwanych przez LOT z War-
szawy. W szczególności umożliwi 
wygodne przesiadki na rejsy do USA 
i Kanady oraz skroci czas oczekiwa-
nia na powrót do domu z rejsów które 
przylatują do stolicy rano. 

Połączenie jest wykonywane od 29 
października 2019 roku, we wtorki, 
środy, czwartki, piatki i niedziele. Rejs 
LO3939 z Warszawy do Szczecina wy-
startuje o 10:40. Lot powrotny z lotni-
ska Szczecin Goleniów do Warszawy 
LO3940 będzie startował o 12:20.   

  IN ENGLISH

FLYING VIA THE CAPITAL 

When looking for a flight, we try to 
find the most comfortable, fastest, and 

shortest option. Now, Szczecin offers 
not only attractive destinations but 
also shorter flights. Local Szczecin 
Goleniów Airport presents world 
opportunities.

Connecting flights are mostly op-
erated by regular airlines on long dis-
tances. The schedule contains plenty 
of destinations all over the world. The 
only problem is buying proper tickets 
for every single part of the journey. 
Therefore, airlines all over the world 
join forces and act together to make 
connecting flights easier so that pas-
sengers can reach their destination 
in a fast and easy way. Flights are 
scheduled in such a way so that pas-
sengers do not have to wait too long for 
the next flight and can change flights 
effortlessly. 

If you choose Szczecin Goleniów 
Airport, you can begin your journey 
right from home, without travelling 
to another airport, worrying about 
possible traffic problems and the lan-
guage barrier. 

A different continent? Asia, North 
America? One connecting flight via 
Warsaw and you can get to your 
dream destination. 

Checking in your baggage at 
Szczecin Airport is an added boon. The 

baggage transported in the hold of an 
aircraft, namely the checked baggage, 
is automatically checked in for the 
next part of your journey, and there is 
no need to claim and re-check it in. 

When other people lose time trav-
elling to another airport, you can wait 
for your departure at our airport with 
a cup of delicious coffee. In Warsaw, 
you have a while to stretch your legs 
and you get on a plane that will take 
you to your dream destination any-
where in the world. 

LOT has added one more daily 
flight between Warsaw and Szczecin. 
The extra flight in the early afternoon 
will allow the inhabitants of Szczecin 
and its surroundings to benefit from 
even more destinations operated by 
LOT from Warsaw. In particular, it 
will make it easier to get to flights to 
the USA and Canada and shorten the 
waiting time of all those who arrive in 
the capital in the morning. 

The flight was launched on 29 
October 2019 and is scheduled on 
Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday and Sunday. The flight LO3939 
from Warsaw to Szczecin departs 
at 10.40. The return flight LO3940 
from Szczecin Goleniów to Warsaw 
departs at 12.20.   
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Jesienna podróż zaplanowana w li-
stopadzie jest świenym pomysłem 
z dwóch powodów. Po pierwsze 

cena czyni cuda – koszt biletów oraz 
zakwaterowania jest w bardziej przy-
stępnej cenie. Po drugie – niewielka ilość 
turystów pozwala na bardziej kameralne 
i uważniejsze zwiedzanie. Nie walczymy 
w wielu miejscach o wolną przestrzeń, nie 
musimy stac w gigantycznych kolejkach 
a dostęp do wielu atrakcji nie wiąże się 
z uprzednią rezerwacją. Nie wspominając 
już o warunkach pogodowych. W upale 
wolimy spedzić czas leniwie na plaży. 
Zatem okres jiesieni jest świetnym mo-
mentem aby odwiedzić stolice i zobaczyc 
wiele zabytków kulturowych. 

Z naszego lotniska bezpośrednie wy-
loty do Londynu, Dulina, Oslo, Stavanger, 
Liverpool, Bergen, Kopenhagi, umożliwia-
ją szybką podróż na urlop. Ze względu na 
okres oraz uprzednio wcześniejszy zakup, 
bilety mają naprawdę niskie ceny. 

OSLO  ( z Norwegian do Oslo Gar-
dermoen lub Wizzair do Oslo Torp we 
wtorki i soboty )
Oslo to najstarsza ze stolic państw skan-
dynawskich. Miasto zanurzone jest w kry-
stalicznej poświacie. Leży w południowo-
-wschodniej części kraju nad Oslofjorden. 
Stolica Norwegii  to miasto ekologiczne, 
choć nowoczesne. Rozległe, choć spra-
wiające wrażenie, że wszędzie jest blisko.  
Z powodzeniem stolicę Norwegii można 
zwiedzać pieszo, bądź rowerem. Oczywi-
ście w Oslo istnieje gęsta sieć autobusów 

życiem.  Stare miasto czyli Gamle Sta-
vanger. Doskonale zachowana, urokliwa 
część miasta. Większość ze znajdujących 
się tutaj małych domków jest napraw-
dę doskonale utrzymana i odnowiona. 
Wąskie uliczki tworzą niepowtarzalny, 
doceniany przez turystów klimat. 

W samym Stavanger do najcenniej-
szych zabytków należy katedra romań-
ska z przełomu XII i XIII wieku, dwór 
Ledal z XVIII wieku oraz Pałac Biskupi, 
w którym zgromadzono bogate zbiory 
archeologiczne, zwłaszcza z epoki brązu. 
W Stavanger warto zobaczyć też Muzeum 
Konserw, Muzeum Ropy naftowej czy 
Muzemu Archeologiczne.

Norweskie fiordy uważane są za 
najpiękniejsze miejsca i najlepszy cel 
podróży na świecie. Okazały się zwycięz-
cą w ankiecie na najbardziej popularne 
miejsce światowego dziedzictwa prze-
prowadzonej przez czasopismo National 
Geographic Traveler i ośrodek National 
Geographic Center for Sustainable Desti-
nations . W regionie Stavanger jest wiele 
pięknych fiordów. Jednym z najsławniej-
szych w tym regionie jest Lysefjord, o dłu-
gości 42 kilometrów, ze ścianami skalny-
mi opadającymi prawie pionowo do wody 
z wysokości 1 000 metrów. Fiord jest nie 
tylko długi i wąski, ale w niektórych miej-
scach również tak głęboki, jak wysokie są 
góry. Najlepszym sposobem podziwiania 
tego cudu natury jest wycieczkowy rejs ze 
Stavanger, dostępny przez cały rok.

BERGEN  ( z Wizzair do Bergen we 
środy i niedziele)
Bergen to drugie największe miasto 
Norwegii, nazywane jest często bramą 
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miejskich, tramwajów i kolej podziemna 
(T-bane), natomiast przeciwległe brzegi 
fiordu łączą liczne promy. Ogromnym 
ułatwieniem dla turystów jest Karta Oslo 
(Oslo Kortet), która upoważnia do darmo-
wych przejazdów komunikacją miejską 
w granicach miasta oraz bezpłatnego 
wstępu do wszystkich muzeów. Ponadto, 
posiadacze karty mają zapewnione bez-
płatne parkowanie i wstęp na baseny oraz 
szereg zniżek w restauracjach i hotelach. 
Kartę taką można zakupić w hotelach, 
biurach turystycznych i campingach.  

Spacer do Pałacu Królewskiego, rejs po 
fiordzie, ryby i kawior na śniadanie. I na 
każdym kroku muzeum, jak chociażby 
to z łodziami wikingów, niepowtarzalny 
gmach opery, rzekomo najbrzydszy ra-
tusz, w którym Danuta Wałęsa odbierała 
dla męża Pokojowego Nobla, malownicze 
drewniane domki porozrzucane nad za-
tokami. Współczesne Olso jest nowocze-
sną stolicą wraz z dużą różnorodnością 
dań etnicznych, fast food’ów, restauracji, 
i klasycznych kawiarenek. 

STAVANGER  (z Wizzair do Stavan-
ger w środy i niedziele)
Stavanger jest również urokliwym 
miastem,  miastem portowym, założo-
nym w 1425 roku. Gdyby nie umiejętność 
współistnienia przemysłu z naturą, mie-
libyśmy nowoczesne miasto bez duszy, 
a tak zwiedzanie miasta Stavanger, gdzie 
tuż obok siebie funkcjonują drewniane 
domy, nowoczesne instalacje portowe 
i przemysł naftowy, jest ciekawym prze-

J ESIEN NA PODRÓŻ
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do krainy fiordów. Właśnie z Bergen mo-
żemy udać się nad największy norweski, 
a zarazem drugi największy na świecie 
Sognefjord. Samo miasto jest naprawdę 
urocze i warto poświęcić tu dwa – trzy 
dni na jego bliższe poznanie. Bergen sły-
nie również jako jedno z najbardziej desz-
czowych miejsc w Europie. Bergen jest 
głównym miastem i portem morskim 
zachodniej Norwegii. Przez ponad 500 lat 
było to miasto z największym ośrodkiem 
w kraju, co daje mu miejsce zaraz po Oslo 
w XIX wieku. Bergen jest uroczym starym 
miastem z perspektywy młodych. Kiedy 
przylecisz do Bergen zobaczysz ogłusza-
jące skały wyrastające z morza i fiord 
otoczony przez majestatyczne góry. Dra-
matyczne skały, żywa scena muzycznej 
i przyjemna, swobodna atmosfera czy-
ni Bergen bardzo popularnym miejscem. 
Miasto Bergen otoczone jest przez siedem 
gór i oparte na swoim portu. W powia-
cie Bergenhus istnieją dobrze zachowane 
średniowieczne budynki. Po drugiej stro-
nie portu jest obszar Klosteret, posiada-
jące piękne 18 wieczne drewniane domy 
i urocze alejki, gdzie można wybrać na 
spacer na półwyspie Nordnes. W centrum 
miasta rozciąga się główny plac (Torget) 
aż do obszaru Nygard, gdzie można zna-
leźć większość sklepów i restauracji.

LONDYN ( z Ryanair do Londyn 
Stansted od poniedziałki, wtorki, 
środy, piątki, niedziele)
Londyn jest stolicą i największym mia-
stem Wielkiej Brytanii. Położony w po-
łudniowo - wschodniej części Anglii nad 
rzeką Tamizą. Jak również najbardziej 
dynamicznym i najgęściej zaludnionym 
miastem zachodniej Europy. Londyn to 
tygiel narodowości i kultur jak również  to 
jedno z najpiękniejszych i najciekawszych 
miast świata, miejsce, gdzie wprost roi się 
od rozmaitych atrakcji.

LIVERPOOL 
( z Ryanair w czwartki i niedziele)
Ośrodek portowy, przemysłowy, nauko-
wy i kulturalny, drugi co do wielkości 
w Wielkiej Brytanii po Londynie. Dość 
niepozorne miasto, które kojarzone jest 
głównie ze słynnym zespołem The Beatles 
oraz drużyną piłkarską. Już przy pierw-
szym kontakcie robi ogromne wrażenie 
na obserwatorze. Nie jest to wcale robotni-
cza angielska mieścina, ale - zwłaszcza od 
strony rzeki - przepiękne, monumentalne 
miasto z klasycznymi zabytkami, które 
nocą, podświetlone reflektorami zapierają 
dech swoim urokiem.

Miasto zbudowane z czerwonej cegły, 

muzyki jak i klubowicze. 
Mając mało czasu warto skorzystać 

z oferty lokalnych touroperatorów i wy-
brać się na zwiedzanie miasta dwupozio-
mowym autobusem, autobusem duchów 
lub na zwiedzanie miasta śladami jego 
muzycznych sław. 

Dublin najlepiej zwiedza się pieszo, 
pozwala to oczywiście na uniknięcie 
korków, ale też pozwala na podpatrzenie 
życia kosmopolitycznego miasta. Dublin 
założyli Wikingowie, pozostałości tego 
walecznego ludu znaleźć można w wielu 
miejscach miasta, duży wpływ na jego 
rozwój mieli Anglo-Normanie, ale naj-
większy Anglicy, którzy pozostawali tu 
mnóstwo eleganckich budowli uży-
teczności publicznej tak jak i eleganckie 
georgiańskie place i ulice. Celtycki Tygrys 
pozostawi po sobie nowoczesne budynki 
rozbudowywanych od kilku lat Docklan-
dów i The Spire – czyli błyszczącą, me-
talową Szpilę w samym środku głównej 
ulicy Dublin – O’Connell Street. 

KOPENHAGA 
(z SAS od poniedziałku do piątku)
Kopenhagę można zwiedzać sprawdzoną 
metodą - na piechotę. Stolica Danii nie jest 
rozległa. Podczas jednego weekendu obej-
dziemy spacerem całe Stare Miasto 
i dotrzemy do najważniejszych zabytków 
i muzeów miasta. Przejście na plac, gdzie 
wznosi się potężny gmach ratusza, nie zaj-
muje więcej niż 10 minut. Budowlę w stylu 
włoskiego renesansu zaprojektował 
zafascynowany architekturą XVI-wiecz-
nej Sieny Martin Nytrop. Obowiązkowym 
punktem programu podczas pobytu 
w Kopenhadze jest wizyta w zespole 
pałaców duńskiej rodziny królewskiej – 
Amalienborg, który składa się z czterech 
identycznych XVIII-wiecznych pałaców 
zbudowanych wokół ośmiokątnego placu. 

jest pełne kontrastów. Na tle zabytkowych 
kościołów i kamienic znajdują się szkla-
ne budynki biurowców. W Liverpoolu hi-
storia żyje z nowoczesnością w prawdzi-
wej symbiozie. Prawdziwym dowodem 
są dwa kościoły  przy jednej ulicy Hope 
Street)- architektoniczne arcydzieła 
Liverpoolu: największa w Europie angli-
kańska świątynia - bazylika Liverpool 
Cathedral oraz nowoczesna Metropolitan 
Cathedral, która szczyci się największy-
mi na świecie witrażami.  W Liverpoolu 
mieściła się główna kwatera kampanii 
wojennej - Bitwy o Atlantyk. Do dziś 
można podziwiać największy zbiór 
okrętów wojennych XX wieku w Wielkiej 
Brytanii w Historycznym Muzeum Okrę-
tów Wojennych na półwyspie Wirral. 
Wśród eksponatów znajduje się  wycią-
gnięty po 48 latach, jeden z zatopionych 
niemieckich U-bootów. Chcąc poznać 
historię tego portowego miasta, należy 
odwiedzić znajdujące się w historycz-
nych budynkach Albert Dock Merseyside 
Maritime Museum.

DUBLIN  
(z Ryanair we wtorki i soboty)
Dublin (po irlandzku Baile Átha Cliath) 
sięga swoją historią IX wieku, kiedy to 
Wikingowie założyli osadę na brzegu 
rzeki Liffey. Dublin jest największym 
miastem Zielonej Wyspy, charakteryzuje 
się dużym zagęszczeniem zabytków oraz 
atrakcji turystycznych.

Dublin tętniąca życiem stolica Re-
publiki Irlandii nie pozwoli się nudzić 
nikomu. Odwiedzając Irlandie należy 
koniecznie spędzić kilka dni w Dublinie, 
tutejsze muzea, galerie, puby nie mają so-
bie równych, a na każdym kroku spotkać 
można pozostałości bogatej irlandzkiej hi-
storii. Wieczorem znajdą tu coś dla siebie 
miłośnicy teatru, tradycyjnej irlandzkiej 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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by National Geographic Traveler and the 
National Geographic Center for Sustain-
able Destinations. The area of Stavanger 
boasts a lot of beautiful fjords. One of 
the best-known fjords in the region is 
Lysefjord, which measures 42 kilo-
metres and boasts rocky walls falling 
almost vertically over 1 000 metres into 
the water. The fjord is not only long and 
narrow but in some spots, it is also as 
deep as high. The best way to admire 
this natural wonder is taking a cruise 
from Stavanger, which is available all 
year round.

BERGEN (to Bergen with Wizzair 
on Wednesday and Sunday)
Bergen is the second-largest Norwegian 
city, often called a gateway to the fjords. 
From Bergen, you can go to the largest 
in Norway and the second-largest in the 
world Sognefjord. The city is really love-
ly, and you will not regret it if you spend 
two or three days here to get to know 
it better. Bergen is known as one of the 
rainiest cities in Europe. It is the main 
city and seaport of western Norway. For 
over 500 years, it was a city with the 
largest centre in the world, which made 
it the second most important Norwegian 
city after Oslo in the 19th century. From 
the perspective of the youth, it is a lovely 
old town. When you arrive in the city, 
you will see rough rocks sticking out of 

Szczególnie oczekiwana jest uroczysta 
zmiana warty. Codziennie w południe 
można oglądać gwardzistów królewskich 
w czarno-niebieskich historycznych 
mundurach i charakterystycznych czap-
kach z futra niedźwiedziego, przekazu-
jących posterunek. W niedzielę podczas, 
obecności królowej w pałacu, zmiana 
warty ma szczególnie uroczystą oprawę 
z udziałem wojskowej orkiestry. Port Ny-
havn to chyba najbardziej kolorowe miej-
sce w całej Kopenhadze. Urocze, małe ka-
mieniczki z barwną fasadą w odcieniach 
czerwieni, żółci i błękitu dumnie prężą się 
nad portowym kanałem. We wnętrzach 
swych kryją niezliczoną ilość restau-
racji, barów i kawiarni.  Dziś to miejsce 
wyjątkowe na kopenhaskiej mapie. Dzięki 
licznym działającym tu barom i restau-
racjom określane jest mianem „najdłuż-
szego baru Skandynawii”. Bowiem Port 
Nyhavn odwiedza się głównie po to, by 
posmakować Kopenhagi. Rarytasem jest 
smorrebrod z warzywami i różnymi do-
datkami, np. śledziem, dorszem, łososiem, 
kawiorem lub anchois. Nie można się tym 
najeść, ale z piwem smakuje znakomi-
cie. Lepszą metodą na głód jest smażona 
flądra z frytkami, sałatką i dużym piwem 
(małego nie podają).    

  IN ENGLISH

AN AUTUMN TRIP

Going on an autumn trip in November is 
a great idea for two reasons. Firstly, the 
price – plane tickets and accommoda-
tion are much cheaper. Secondly, fewer 
tourists – and, in consequence, calmer 
and more mindful travelling. You do 
not need to force your way through the 
crowd, wait in endless queues, or book 
a ticket in advance to visit popular at-
tractions. Not to mention the weather. In 
summer, we prefer idle relaxation on the 
beach. Therefore, autumn is a great time 
to go sightseeing in one of the popular 
European capitals. 

Our airport offers direct flights to 
London, Dublin, Oslo, Stavanger, Liver-
pool, Bergen and Copenhagen. Ticket 
prices are really low with reservation 
due to the season of the year.

OSLO (to Oslo Gardermoen with 
Norwegian or Oslo Torp with Wizzair 
on Tuesday and Saturday)
Oslo is the oldest Scandinavian capital. 
The city is bathed in a crystal glow. It 
is located in south-eastern Norway, by 
the Oslofjord. The capital of Norway is 

an eco-friendly and modern city. It is 
sprawling although it seems that ev-
erything is close at hand. You can move 
around the city on foot or by bike. Of 
course, in Oslo, there is a developed net-
work of buses and tramways, a subway 
(T-bane), as well as a ferry connection 
between the fjord banks. A great option 
for tourists is the Oslo Card (Oslo Kortet), 
which ensures free public transport in 
the city and free admission to all the 
museums. The cardholders are also 
entitled to free parking and admission 
to swimming pools as well as several 
discounts in restaurants and hotels. You 
can buy the card in hotels, tourist agen-
cies, and camping sites.

A walk to the Royal Palace, a fjord 
cruise, fish and caviar for breakfast, and 
a museum around every corner, such as 
the museum with Viking boats, the one-
of-a-kind opera house, reportedly the 
ugliest town hall, where Danuta Wałęsa 
received the Nobel Peace Prize for her 
husband, picturesque wooden houses 
scattered by bays. Contemporary Oslo is 
a modern capital with a variety of ethnic 
dishes, fast foods, restaurants, and tradi-
tional cafés. 

STAVANGER (to Stavanger with 
Wizzair on Wednesday and Sunday)
Stavanger is a picturesque port city 
founded in 1425. But for its harmony 
with nature, we would have a modern 
city without a soul. Visiting Stavanger, 
which is a blend of wooden houses, 
modern port installations, and the oil 
industry is an enjoyable and interesting 
experience.

The Old Town, Gamle Stavanger. 
A well-preserved, lovely part of the city. 
Most of the little houses in this part of the 
city are really well-kept and restored. 
The narrow streets create a unique 
atmosphere around the place, which is 
appreciated by tourists. 

The landmarks of Stavanger include 
the Roman Cathedral dating back to the 
turn of the 12th and 13th century, the 
Ledaal Manor House of the 18th century, 
and the Bishop Palace housing vast 
archaeological collections, especially 
of the Bronze Age. Other places worth 
visiting in Stavanger include the Can-
ning Museum, the Oil Museum and the 
Archaeological Museum.

Norwegian fjords are regarded as 
the most beautiful and worth-visiting 
destination in the world. They have 
been chosen the most popular spot of 
world heritage in a survey carried out 
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the sea and the fjord surrounded by ma-
jestic mountains. The dramatic rocks, 
eventful music stage, and its pleasant, 
convivial atmosphere make Bergen 
very popular. The city is surrounded 
by seven mountains and based on its 
port. In the area of Bergenhus, there 
are well-preserved Medieval buildings. 
On the other side of the port, there is an 
area of Klosteret, boasting beautiful 
18th-century wooden houses and lovely 
streets, where you can take a walk on the 
Nordnes Peninsula. In the city centre, 
there is the Main Square (Torget), which 
spreads to the area of Nygard, full of 
shops and restaurants.

LONDON (to London Stansted 
with Ryanair on Monday, Tuesday, 
Wednesday, Friday, Sunday)
London is the capital and largest city of 
Great Britain. It is located in south-east-
ern England by the River Thames. It is 
also the most dynamic and most densely 
populated city in western Europe. Lon-
don is a cultural melting pot and one of 
the most beautiful and fascinating cities 
in the world, with lots of tourist attrac-
tions and historical landmarks.

LIVERPOOL (with Ryanair on 
Thursday and Sunday)
The second-largest (after London) port, 
industrial, scientific, and cultural centre 

in Great Britain. Quite an inconspic-
uous city, mostly associated with 
famous The Beatles and its football 
team. It makes a huge impression from 
the very beginning. As opposed to what 
you might expect, it is not a working 
English town but – especially from the 
side of the river – beautiful, majestic 
city with classical monuments, which 
are particularly attractive at night 
when illuminated.

The red-brick city is full of contrasts. 
Behind historical churches and town-
houses, there are glass office build-
ings. Liverpool is a harmonious blend 
of history and modernity. The best 
example for that is Hope street with two 
architectural pearls of Liverpool – the 
largest in Europe Anglican Church, the 
Liverpool Cathedral, and the modern 
Metropolitan Cathedral, which boasts 
the largest in the world stained glass 
windows. Liverpool was the site of the 
headquarters of the war campaign in 
the Battle of the Atlantic. The Historic 
Warship Museum on the Wirral Pen-
insula boasts the biggest collection of 
20thcentury warships in Great Britain. 
The exhibits include one of the sunk 
German U-boats recovered after 48 
years on the seabed. If you want to learn 
more about the history of this port city, 
visit the Merseyside Maritime Museum 
based in the Albert Dock.

DUBLIN (with Ryanair on Tuesday 
and Saturday)
Dublin (Baile Átha Cliath in Irish) was 
originally a Viking settlement by the 
River Liffey founded in the 9th century. 
At present, it is the largest city of Green 
Island, characterised by masses of mon-
uments and tourist attractions.

It is a vibrant capital of the Republic 
of Ireland, where you simply cannot get 
bored. When in Ireland, spend a few 
days in Dublin and discover the rich 
Irish history. The local museums, art 
galleries and pubs are second to none, 
and everyone will find something to 
their liking here. In the evening, there 
are plenty of attractions for theatre buffs, 
lovers of traditional Irish music, and 
party-goers. 

If you do not have much time, 
consider going on a tour around the 
city in a double-decker, a ghost bus or 
a tour in the footsteps of Dublin famous 
musicians.

The best way to explore the city is on 
foot, which allows you to avoid traffic 
jams and gives you a chance to observe 

the cosmopolitan city up close. Dublin 
was founded by the Vikings, and their 
influences can still be found in many 
parts of the city. The city development 
was also influenced by the Anglo-Nor-
mans and, mostly, by the English, who 
constructed plenty of elegant public 
buildings and Gregorian squares and 
streets in the city. The Celtic Tiger 
will leave behind modern buildings of 
developed Docklands and The Spire – 
a glistening metal spire in the middle 
of the main street, O’Connell Street. 

COPENHAGEN (with SAS from 
Monday to Friday).
The best way to explore Copenhagen 
is on foot. The capital of Denmark is 
not vast. During one weekend, you can 
take a walk in the Old Town and see 
the most important sights and muse-
ums in the city. Walking to the square 
with the majestic City Hall takes less 
than 10 minutes. The building in the 
Italian Renaissance style was designed 
by Martin Nytrop, who was fascinat-
ed by 16th-century Siena. When in 
Copenhagen, you cannot pass up the 
complex of palaces of the Danish royal 
family – Amalienborg, which consists 
of four identical 18th-century palac-
es built around an octagonal-shaped 
square. The Changing of the Guard 
ceremony is a must. Every day at high 
noon, you can see royal sentries in 
black and blue historical uniforms and 
characteristic bearskin hats relieved 
by a new batch of sentries. On Sunday, 
when the Queen is in the residence, the 
changing of the guard is particularly 
ceremonial and new sentries are ac-
companied by the Royal Guards music 
band. Port Nyhavn is probably the most 
colourful place in entire Copenhagen. 
Lovely little townhouses with colour-
ful fronts in red, yellow and light blue 
are spread along the port canal. They 
house numerous restaurants, bars and 
cafés. It is a special place on the map 
of Copenhagen. Because of the number 
of bars and restaurants, it is called ‘the 
longest bar in Scandinavia’. After all, 
tourists visit the port of Nyhavn to get 
a taste of Copenhagen. The specialities 
include smorrebrod with vegetables 
and various sides, such as herring, cod, 
salmon, caviar or anchovies. You will 
not eat your fill, but it tastes excellent 
with beer. For big appetites, restau-
rants serve fried flounder with fries, 
salad and large beer (they do not serve 
small beer).   

7 0 – 7 1



Do Warszawy
czy dalej w świat?

Lataj LOT-em
ze Szczecina do Warszawy

4 razy dziennie!

lot.com

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KRAKÓW

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 18:15 18:40 FR2466/7 737

 -2----- 21:45 22:10 FR2466/7 737

 --3---- 21:35 22:00 FR2466/7 737

----5-- 10:35 11:00 FR2466/7 737

------7 17:00 17:25 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2----- 17:10 22:00 FR5322/3 737

-----6- 20:20 20:45 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 10:10 10:40 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:00 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456- 09:00 09:30 LO3937/8 Q400

-2345-7 11:50 12:20 LO3937/8 Q400

1234567 14:30 15:00 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 22:05 22:30 FR9507/8 B737

---4--- 21:50 22:15 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:55 11:25 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 21:00 21:25 FR7111/2 737

------7 20:05 20:30 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

KOPENHAGA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1234--- 09:25 09:50 SK2757/8 ATR

----5-- 16:00 16:30 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS

OD 27.11.2019 ZMIANA ROZKŁ ADU LOTÓW – Z APR A SZ AMY NA NA SZ Ą STRONĘ W W W. AIRPORT.COM.PL 

From 21.11.2019 the schedule will change - Check it on our site www.airpor t .com.pl

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 10:20 10:50 DY1014/15 B737

-----6- 17:40 18:10 DY1014/15 B737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

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

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

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

          INTERNET

www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

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

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 91 481 7400
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 9 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 11 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

3 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 77 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

40 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from a 
bus driver or book it at: 504 188 737

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

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.

Zbliż telefon i odczytaj film
 




