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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

Człowiek pracy, marzyciel.
Choć większość zna go
jako żeglarza i mistrza
olimpijskiego, ma w rękawie
jeszcze kilka asów. Jest
biznesmenem, inwestorem
i społecznikiem. Zawsze
ma wysoko zawieszoną
poprzeczkę.

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

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

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

IN ENGLISH
A working man and a dreamer.
Most of you know him as a sailor
and an Olympic champion, but
he has several more aces up his
sleeve. He’s a businessman, investor and social activist. He always
aims high.

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

Marudzi, poprawia, kłóci się.
Sam już nie wie, czy woli pisać
o muzyce, turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym akurat
trzeba. Połowa duetu stojącego
za książką „Gastrobanda”.

Aktor, dyrektor artystyczny
„Teatru Montownia”. Specjalista
od one-man show i stand-upów.
Słowem pisanym para się rzadko, ale za to długodystansowo.
Pierwszy felieton w życiu pisał
siedem miesięcy.

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

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

IN ENGLISH
He grumbles, corrects, argues.
No longer knows, if he prefers
to write about music, tourism,
or cuisine, so he writes about
anything what is needed in
a moment. Half of a duo behind
a "Gastrobanda" book.

IN ENGLISH
An actor and the Artistic Director
of the Montownia Theatre.
A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To him,
writing is an occasional but longterm activity. It took him seven
months to write his first feature.
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IN ENGLISH
A photographer and artist
fascinated with people, faces,
poses and life – always with
man in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School and for several years has
been devoted to photography.

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

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

WOJTEK
KALARUS

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.

Wymarzyła sobie, że zawodowo będzie słuchać muzyki.
Dziś nie tylko muzyki słucha,
ale też o niej opowiada i pisze.
Pasjonatka radia i klimatu retro,
kolekcjonerka płyt, okularów
i torebek. Od wielu lat związana
z radiową Trójką.

Znawca i poszukiwacz smaków.
Przeszedł przez wszystkie
szczeble w branży gastronomicznej. Współautor książki
„Gastrobanda. Wszystko co
powinieneś wiedzieć, zanim
wyjdziesz coś zjeść”.

Aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Reżyser,
felietonista.
Związany z Nowym
Teatrem Krzysztofa
Warlikowskiego.

IN ENGLISH

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH
Her dream was to listen to music
professionally. Today, she not only
listens to music, but also talks and
writes about it. She’s a passionate
of radio and retro style, and collects
CD albums, glasses and handbags. For many years, she's been
involved with Polish Radio Three.

Maven and seeker of tastes.
He went through all stages of the
food industry. Co-author of the
book "Gastrobanda. Wszystko
co powinieneś wiedzieć, zanim
wyjdziesz coś zjeść".

IN ENGLISH
A theatre, film and TV
actor.
A director and columnist.
Actor in Krzysztof Warlikowski’s Nowy Teatr.

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

Mówi o sobie “aktor wyłącznie
teatralny”. Od osiemnastu
lat związany Teatrem
Narodowym w Warszawie.
W rankingach krytyków
znajduje się w ścisłej czołówce
najważniejszych aktorów
polskiego teatru w XXI w.

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

Edyta Bartkiewicz - jest
fotografem mody, ma 23 lata
i pochodzi ze Szczecina.
Do Warszawy przyjechała
spełniać marzenia i kieruje
się dewizą 'liczy się jakość,
a nie ilość'.

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

IN ENGLISH

Says that he is “exclusively
a theatre actor”, for many years
now working with the National
Theatre in Warsaw. He is at the
very top of the critics’ ranks of
21st century Polish theatre actors.

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

IN ENGLISH
She’s a fashion photographer,
she’s 23 and comes from
Szczecin. She came to
Warsaw to fulfill her dreams
and follows the rule „Quality
over quantity”.

L O T N I S KO WA P L AT F O R M A M E D I A L N A

13

14

BOHATER hero

LATO UPŁYNĘŁO NAM POD ZNAKIEM FESTIWALI, WYMARZONYCH PODRÓŻY
I NOCY SPĘDZONYCH POD GOŁYM NIEBEM. NIEK TÓRYM TOWARZYSZYŁY
W T YM UTWORY NIXES. ZASTANAWIALIŚMY SIĘ, K TO STOI ZA PROJEK TEM,
K TÓREGO MUZYK A PRZENOSI DO SŁONECZNEJ K ALIFORNII, DAJE
POCZUCIE WOLNOŚCI, UBIERA W ONIRYZM I TWORZY BAJKOWE SNY NA
JAWIE. ZAGADK A ROZWIĄZANA. TO WSZYSTKO DZIĘKI OSTATNIEJ HIPISCE
NAD WISŁĄ – ANI RUSOWICZ.
rozmawiała: ALEKSANDRA BUDK A

zdjęcia: MARTA K ACPRZAK
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ŻYCIE
Z ALTER
EGO
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ILE OSÓB WYSŁAŁO CI TWOJĄ PIOSENKĘ
Z DOPISKIEM „POSŁUCHAJ KONIECZNIE”?
Tak naprawdę to przestałam śledzić, co i kto powiedział, kto pogratulował, a kto nie. Jestem więc
jednocześnie trochę w i trochę poza tym wszystkim. Urodził mi się synek, mam dziś inne priorytety. Sukces polega na tym, że gdy odpuszczasz, to
życie samo ci daje. Spalałam się wcześniej nad
różnymi rzeczami i szło opornie, a dziś myślę sobie – niech się dzieje. Dwie piosenki niXes zostały
wysłane do wielu dziennikarzy muzycznych i nikt
nie zorientował się, kto za tym stoi. Co więcej –
myśleli, że to zachodni projekt. Mam z tego dziką
satysfakcję. Słucham dziś albumu i myślę, że
udało się osiągnąć światową jakość.
WIELU BĘDZIE SIĘ CHWALIĆ, ŻE ZGADŁO, CZĘŚĆ
POKOLORUJE RZECZYWISTOŚĆ. NIE ZDRADZĘ, CZY
ZGADŁAM, POWIEM INACZEJ – UCIESZYŁAM SIĘ.
JESTEŚ PEWNIE OSTATNIĄ HIPISKĄ W TYM KRAJU,
WIĘC KTO, JAK NIE TY, MIAŁ WYDAĆ TAKI ALBUM?
Cieszę się, że ten trend wraca i zyskuje na jakości na przykład w postaci nowoczesnej mody w stylu
hipisowskim, opartej już nie tylko na starych vintage’owych ciuchach. To samo postanowiłam stworzyć w muzyce. Niech to będzie hipisowskie, ale to
nowy trend. Widzę, co dzieje się na świecie, a co
do nas dopiero przychodzi, na przykład z wielkimi
festiwalami typu Open’er. Adaptujemy w Polsce
rzeczywistość zachodnią. Ludzie otwierają się na
modę i muzykę, a my z niXes stawiamy te pionierskie kroki na naszym rodzimym rynku.
I NAZWALIŚCIE TĘ MUZYKĘ PIONIERSKO – BO
TO STYL „NEO HIPPIE SURF COSMIC”. PO CO TE
WSZYSTKIE OKREŚLENIA?
Bo ludziom trzeba dać także jakiś obraz. Ja piszę
piosenki obrazami i na tę płytę olbrzymi wpływ
miały właśnie obrazy, przeżycia i wspomnienia,

ADAPTUJEMY W POLSCE
RZECZYWISTOŚĆ
ZACHODNIĄ. LUDZIE
OTWIERAJĄ SIĘ NA MODĘ
I MUZYKĘ, A MY Z NIXES
STAWIAMY TE PIONIERSKIE
KROKI NA NASZYM
RODZIMYM RYNKU.
więcej na w w w.any where.pl

ale i to, że zaczęłam surfować, że mamy przyjaciół
w Kalifornii. Stąd i klimatyczne klipy – zadbaliśmy,
by strona wizualna odpowiadała tej dźwiękowej.
ZACZĘŁO SIĘ OD MUZYKI CZY POMYSŁU NA TAJNY
PROJEKT MUZYCZNY?
Najpierw pomyślałam, że chciałabym zrobić
w życiu coś nietypowego, co mogłoby zaskoczyć.
W dzisiejszych czasach wszystko się ludziom przeżarło, nastąpiło powszechne znudzenie. Pragnęłam
zadziwić samą siebie, choć nie wiedziałam, czym
mogłabym to zrobić. Wcześniej mieliśmy ułożony
przepis tworzenia – ma być vintage i wiedzieliśmy, jak to się ułoży. Przy płycie niXes poszliśmy
inną drogą, eksperymentowaliśmy. Wyszła z tego
muzyka oparta na latach 60. i 70. z dodanym nowoczesnym brzmieniem. Nie chcieliśmy kopiować zespołów, które uwielbiamy, a staraliśmy się stworzyć
swoje brzmienie. Gdybym wydała to pod swoim
nazwiskiem, byłoby to zbyt bezpieczne i przewidywalne – wiadomo, że wytwórnia by to wzięła, płyta
by się sprzedała. Wiedziałam, że z tym projektem
będzie pod górę, ale my chyba tak lubimy. Po nagraniu wszystkich numerów doszliśmy do wniosku,
że wydać to jako Rusowicz będzie za łatwo. Padł
więc pomysł - zróbmy to niekonwencjonalnie! Tak
wszystko tworzyło się przez ostatni rok, który był
magiczny – pod znakiem ciąży, płyty i przeprowadzki do naszego nowego domu.
CZY OD RAZU USTALILIŚCIE DATĘ WAŻNOŚCI
TEJ ZAGADKI?
Tak. Zastanawiałam się, czy kombinować i szykować maski na scenę, ale byłby to za duży teatrzyk.
Przecież ludzie przychodzą po autografy, musisz
być z fanami w kontakcie. Ludzie z branży już
wiedzą, chociaż nie wiem skąd! Przez całą ciążę
siedziałam w domu, z nikim nie rozmawiałam,
nigdzie się nie pokazywałam. Wiadomo, im
większa tajemnica, tym więcej osób o niej mówi.
Rozmawiamy w momencie, kiedy o niXes nie wiedzą jeszcze słuchacze. Cieszą mnie komentarze pod
teledyskiem, że to może projekt z Islandii… Może
przez ten bajkowy klimat? Baśnie zawsze były mi
bliskie, „Neverending story” to mój ulubiony film
z dzieciństwa. niXes to taka postać wodna, a moje
nazwisko może przecież kojarzyć się z rusałką.
BYŁY W POLSKIEJ MUZYCE TAKIE PRZYPADKI, JAK
CHOCIAŻBY GRZEGORZ CIECHOWSKI UKRYWAJĄCY
SIĘ POD POSTACIĄ EWY OMERNIK. MAMY TEŻ
MUZYKÓW OPIERAJĄCYCH KARIERĘ NA UTAJNIANIU
TOŻSAMOŚCI: SIA, DAFT PUNK, POLSKA BOKKA.
Ja, zainspirowana Davidem Bowiem czy Beyonce,
poszłam inną drogą. Nie chciałam się wiecznie
ukrywać, przecież już wiadomo jak wygląda
Sia – zawsze istnieje ryzyko tego, że tajemnica
się wyda. Nie muszę się ukrywać, niXes to moje

BOHATER hero
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alter ego, ja tą osobą jestem. Bowie miał Ziggy’ego
Stardusta, ja także chciałam pokazać szerszej
publiczności swoje drugie oblicze. Zapragnęłam
stworzyć międzynarodowy projekt z zagranicznymi gwiazdami. Zaprosiłam Jacco Gardnera, to
przedstawiciel nurtu nowoczesnego hippie, ale trafiłam w moment, kiedy nagrywał płytę i nie mógł
się od tego oderwać. Napisałam także do Melody
Prochet z Melody's Echo Chamber. Była zachwycona utworem i gotowa do nagrywania, ale uległa
poważnemu wypadkowi. Ten numer na nią czeka,
mam nadzieję, że jeszcze go razem nagramy. Mam
takie ciche marzenie… Ktoś, siedząc w knajpce
w Holandii, posłucha niXes i niekoniecznie będzie
zastanawiał się nad tym, że to artystka z Polski. Nie
mam jednak parcia na światową karierę.
A MOŻE PO PROSTU MAMY OCHOTĘ NA ZAGADKĘ?
KIEDY JESTEŚMY W STANIE ZOBACZYĆ, CO TEN CZY
TAMTEN AKTOR JADŁ DZIŚ NA OBIAD I CZY BYŁ NA
SIŁOWNI, ŁAKNIEMY ODROBINY TAJEMNICY.
Mogę mówić tylko o tym, jak ja widzę i czuję
świat. Nie śledzę celebrytów. Nie interesuje mnie
to, co jedzą, za to myślę, czy głodny jest mój syn.
Tajemniczość jest pożądana i coraz bardziej będzie.
Za chwilę ludzie zwrócą się ku tajemniczości, wewnętrznemu światu, duchowości, zaczną poszukiwania w głębi siebie.
TAKI PROJEKT MOŻE WYPALIĆ TYLKO RAZ W ŻYCIU.
DLACZEGO WŁAŚNIE TERAZ?
Tak po prostu wyszło. Zamierzam nadal nagrywać
jako niXes. Mam do tego wolną drogę, dzięki temu,
że odkryłam karty. Jestem cały czas w tej samej
wodzie, w nurcie hipisowskim, przed lustrem stoi
Rusowicz, a w nim widzi niXes. To dwa światy, które się przenikają, a jeden nie przeszkadza drugiemu.
TE UTWORY SĄ BARDZO ONIRYCZNE. ŚNIŁY CI SIĘ?
To numery, które są wynikiem różnych doświadczeń – uniesień i upadków, wizji i snów na jawie. Jest
w nich tęsknota za baśniowością. Nie jestem w tych
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ZA CHWILĘ LUDZIE
ZWRÓCĄ SIĘ KU
TAJEMNICZOŚCI,
WEWNĘTRZNEMU
ŚWIATU, DUCHOWOŚCI,
ZACZNĄ POSZUKIWANIA
W GŁĘBI SIEBIE.
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wizjach odosobniona, bo mam przyjaciół, którzy są wkręceni właśnie w takie
alternatywne światy. Razem stworzyliśmy konglomerat ludzi, którzy widzą
rozwiązania inne niż reszta.
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ZNOWU PODYKTUJESZ MODĘ. W 2012
ROKU ZARZĄDZIŁAŚ GRZYWKĘ I KRESKI
NA OCZACH, W 2017 POLECASZ
HIPPIE ELEKTRO. NARODZI SIĘ NOWA
SUBKULTURA?
Jest na to duża szansa. Nie wiem, czy
uda mi się otworzyć tak wiele drzwi, tu
dużą rolę odgrywa świadomość ludzi.
Musi nastąpić pewne przebudzenie.
Patrzę na to młodsze pokolenie – ono
jest mniej pozamykane, swobodnie
rozmawia ze sobą po angielsku. Wtedy,
w 2012 nie wymyśliłam przecież
bigbitu, pokazałam, że można stworzyć
więcej na bazie tego co było.
NIE MOŻNA WYMYŚLIĆ BARDZIEJ
HIPPISOWSKIEGO TYTUŁU NIŻ „HAPPY
PILLS”. PODOBNIE Z „IN THE MIDDLE OF
THE RAINBOW”.
Te teksty są wynikiem doświadczeń.
(śmiech) Tekst do „In The Middle
Of The Rainbow” pisałam podczas
pobytu w Kalifornii. Mam tam przyjaciółkę, którą zapytałam o jej wrażenia. Odpowiedziała: „Zmieniłaś moje
myślenie. Amerykanie szukają zawsze
drugiego końca tęczy, nikt nigdy nie
myśli o tym, żeby przejść przez jej środek”. Udało mi się zmienić stereotypowe
myślenie Amerykanki! Jako dziecko
szukałam nie złotego dzbanka, a drzwi
do portalu, właśnie wejścia do środka tęczy. Zawarłam w tych tekstach metafory
i przemyślenia z dzieciństwa. Są tu doświadczenia duchowe, a nie opowieści
o miłości. W zasadzie jedyną piosenką,
która zakrawa o miłość, ale rodzicielską, jest „Paper Plane”. Spełnieniem dla
artysty są dobrze odczytane intencje.
Przecież to tylko płyta, a ludzie czują te
emocje! I mówią, że utwory są oniryczne, baśniowe, że to tak, jakby oglądali
znowu filmy z dzieciństwa. Wszystko
się zgadza, o to mi chodziło.
GDYBY NAKRĘCONO „INTO THE WILD”,
W KTÓRYM ZAMIAST ALEXANDRA
SUPERTRAMPA GŁÓWNĄ POSTACIĄ
BYŁABY WŁÓCZĄCA SIĘ DZIEWCZYNA,
ALBUM NIXES MÓGŁBY STANOWIĆ
SOUNDTRACK. MYŚLELIŚCIE O TYM,
ŻEBY SPRZEDAĆ TĘ MUZYKĘ DO FILMU?

Dlaczego nie? Najlepiej do serialu
Netflixa. (śmiech) Ta muzyka jest obrazowa, więc faktycznie pasowałaby do
filmu. To nie są klasyczne piosenki radiowe, bo trwają nawet po siedem minut.
Nie da się robić muzyki pod radio, pod
które dziś specjalnie tworzy się trzyminutowe single. Dlatego razem z Kubą
Galińskim zrobiliśmy płytę wystrzeloną
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w kosmos. Numery nie są ograniczone
czasem, nie miały spełniać funkcji
komercyjnej. Nie miałam ciśnienia, żeby
wpaść w gusta ludzi.
NIE ŻAŁUJESZ, ŻE SIĘ WYDAŁO?
Trzeba umieć wypuścić coś w świat.
Jest to zdrowe. Zobaczymy zatem, co
będzie. Nauczona różnymi doświad-
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ZAWARŁAM W TYCH
TEKSTACH METAFORY
I PRZEMYŚLENIA
Z DZIECIŃSTWA. SĄ TU
DOŚWIADCZENIA DUCHOWE,
A NIE OPOWIEŚCI O MIŁOŚCI.

21

ANIA RUSOWICZ
Polska wokalistka, kompozytorka, autorka
tekstów. Ma na koncie trzy albumy: „Mój
Big-Bit”, „Genesis” oraz „Retronarodzenie”.
Latem 2017 roku poznaliśmy pierwszy
singiel, ale członkowie niXes nie ujawniali
swojej tożsamości. W listopadzie ukazała się
płyta zespołu, która prezentuje wyjątkowe
brzmienie pod znakiem neo hippie.
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niXes
ALBUM „niXes”
Wydawnictwo Agora
Premiera: 3 listopada 2017

czeniami wiem, że każdego dnia jest kilka premier
płytowych, więc z premiery mojej nie robię afery.
Stało się. Cieszę się, że robię rzeczy niekonwencjonalne. Mam w życiu dużo szczęścia – mam fajnego
męża, udaje mi się żyć z muzyki. Kiedy oglądam
jakiś talent show myślę sobie, że ci ludzie marzą
o tym, żeby mieć takie życie jak ja. A ja po prostu
spełniam marzenia. Wolność zaczyna się w głowie, a potem rozlewa się na rzeczywistość.

IN ENGLISH

LIFE WITH ALTER EGO
This year’s summer was full of festivals, travels
of our dreams and nights spent outdoors. Some
of us were accompanied by songs of niXes. We
wondered who is responsible for the project,
the music of which transports us to the sunny
California, gives us the sense of freedom, envelops us in oneirism and shows us fairytale-like
daydreams. Now the mystery is solved. It’s all
thanks to the last hippie by the Vistula River –
Ania Rusowicz.
HOW MANY PEOPLE HAVE SENT YOU YOUR SONG
WITH AN ANNOTATION “YOU SIMPLY HAVE TO
LISTEN TO THIS”?
Honestly speaking, I’ve stopped following who
said what, who congratulated me and who didn’t.
So I’m both in and beyond it all to some extent.
I have a son now, and my priorities have changed.
Success consists in the fact that when you let go,
life brings it to you anyway. I used to burn myself
out while working on different things, and it was
always an uphill battle, but today I think – let
the chips fall where they may. Two niXes’ songs
were sent to many music journalists and none of
them realized who the mastermind behind the
project was. But not only that – they thought it was
a Western European project. It really gives me

MANY PEOPLE WILL BRAG THAT THEY HAVE
GUESSED CORRECTLY, OTHERS WILL EMBELLISH
THE REALITY. I WON’T TELL YOU WHETHER MY
GUESS WAS RIGHT, I’LL PUT IT DIFFERENTLY – I WAS
HAPPY. YOU’RE PROBABLY THE LAST HIPPIE IN
POLAND, SO WHO ELSE COULD HAVE RELEASED
SUCH AN ALBUM?
I’m glad that the trend is gradually coming back
and gains in quality, which can be seen e.g. in the
modern hippie-style fashion that is no longer based
solely on old vintage clothes. I decided to do the
same thing in music. It may be hippie, but it’s a new
trend. I can see things that are popular in the world
and that are slowly catching on in Poland as well,
for example big events such as the Open’er. Poland
adapts the Western reality. People start to open
up to fashion and music, and we with niXes make
those pioneer steps on our domestic market.
AND YOU LABELLED THIS TYPE OF MUSIC IN
A PIONEER WAY TOO, SINCE IT’S A STYLE CALLED
“NEO HIPPIE SURF COSMIC.” WHY SO MANY
DESIGNATIONS?
Because people need to get some sort of image too.
I write songs with the help of images, and our new
album was heavily influenced by images, experiences and memories; what also left its impact was
the fact that I’ve taken up surfing and that we have
friends in California. Hence the atmospheric music
videos – we took special care to ensure that the
visual side matched the sound.
DID IT BEGIN FROM MUSIC OR THE IDEA FOR AN
UNDERCOVER PROJECT?
At first, I thought I would be great to do something
untypical in life, something that would be surprising. Nowadays, everything has become commonplace, the world has sunk in widespread boredom.
I wanted to astonish myself, even though I didn’t
know what I could do to make it happen. Earlier, we
had a ready recipe for creation – our projects had
to be vintage and we knew how it would all turn out.
When it comes to niXes’ album, we chose another
path, we experimented. The result was music based
on the 1960s and 1970s with the addition of modern
sound. We didn’t want to imitate our favourite
bands; instead, we tried to create our own sound.
If I had released the album using my own name,
it would have been too safe and predictable – the
record label would have taken it and the album
would have sold. I knew that working on that album
would be a struggle, but I think we like doing things
this way. After we recorded all the songs, we concluded that it would be too easy to release it under
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immense satisfaction. Today, when I listen to the
album, I think I’ve succeeded in achieving worldclass quality.
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the name of Rusowicz. Then someone came up with an idea – let’s do it
unconventionally! The whole material
was created last year that was a magical time for me in many respects – the
pregnancy, the album and moving to
our new house.
DID YOU AGREE ON THE EXPIRY DATE
OF THIS MYSTERY ALREADY AT THE
BEGINNING?
Yes. I wondered whether I should push
it even further and prepare masks for
stage, but I concluded that it would
be too much. After all, people come
for autographs, you have to stay in
touch with your fans. People from
the business already know the truth,
but I don’t know how it is possible!
After all, I sat at home throughout my
pregnancy, I didn’t talk with anyone,

I didn’t show up anywhere. Well, the
bigger the mystery, the more people
talk about it. This interview takes
place at the time when our listeners
still haven’t learned the truth about
niXes. I feel happy when I read people’s
comments that our music video looks
like a project from Iceland… Maybe it’s
because of this fairytale-like atmosphere? I’ve always loved fairy tales,
“The Neverending Story” is my favourite
film from childhood. niXes is some
kind of water figure, and my surname
may be associated with a water nymph
(Polish: “rusałka”).
IN THE HISTORY OF POLISH MUSIC,
THERE HAVE BEEN CASES SUCH
AS GRZEGORZ CIECHOWSKI WHO
CREATED UNDER THE NAME OF EWA
OMERNIK. WHAT IS MORE, THERE ARE
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MANY MUSICIANS WHO BASE THEIR
CAREERS ON NOT REVEALING THEIR
IDENTITY, E.G. SIA, DAFT PUNK OR OUR
POLISH BOKKA.
With David Bowie or Beyoncé as my
inspiration, I’ve chosen a different path.
I didn’t want to hide all the time, and
it’s already known what Sia looks like –
there’s always a risk that the secret will
come to light. I don’t have to hide, niXes
is my alter ego, and I am this person.
Bowie had his Ziggy Stardust, and
I too wanted to show my other face to
a broader audience. I wanted to create
an international project with international stars. I invited Jacco Gardner,
a representative of the modern hippie
trend, but at that particular time he
was busy recording his own album and
couldn’t let himself be distracted. I also
wrote to Melody Prochet from Melody’s
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Echo Chamber. She loved the song and was ready
to record it, but then she had a serious accident.
The song still waits for her, I hope we’ll record
it together. I have this secret dream… Someone,
sitting in a small restaurant somewhere in the
Netherlands, will listen to niXes and won’t wonder whether it’s a Polish artist. But I don’t feel any
pressure to make a career on a global scale.
OR PERHAPS PEOPLE WANT A RIDDLE TO
SOLVE? IN A WORLD WHERE WE CAN SEE WHAT
THIS OR THAT CELEBRITY HAD FOR DINNER AND
WHETHER THEY WERE AT THE GYM, WE CRAVE
SOME KIND OF MYSTERY.
As far as the perception of the world is concerned, I can speak only for myself. I don’t follow gossips about celebrities. I’m not interested
in what they eat; instead, I wonder whether my
son is hungry or not. Mystery is desirable and it
will become even more desirable. Soon, people
will turn towards mysteriousness, their inner
world and spirituality, they will start exploring
their own selves.
SUCH A PROJECT CAN WORK OUT ONLY ONCE.
WHY NOW?
It just happened. I intend to keep on recording
albums as niXes. I am free to do so, because I’ve
already shown my hand. I’m still in the same water, in the hippie trend, there’s Rusowicz standing
in front of a mirror, and its surface reflects niXes.
Those are two worlds that permeate each other,
and one doesn’t disturb the other.
THOSE SONGS ARE VERY ONEIRIC. DID YOU SEE
THEM IN YOUR DREAMS?
These are songs that were born from different
experiences – from ups and downs, visions and
daydreams. They contain an element of yearning
for fairytaleness. I’m not alone in those visions,
because I have friends who are drawn to such
alternative worlds. Together, we create a conglomerate of those who see different solutions
from other people.
YOU’LL SET FASHION TRENDS AGAIN. IN 2012, YOU
DECREED A FRINGE AND BLACK LINES AROUND
THE EYES, IN 2017, YOU RECOMMEND HIPPIE
ELECTRO. WILL A NEW SUBCULTURE BE BORN?
There’s a huge chance it will. I don’t know whether I’ll be able to open so many doors, since it’s
people’s awareness that plays a huge role there.
Some sort of awakening must take place. I look at
the younger generation and I think it’s less closed,
it communicates in English without a problem.
After all, back in 2012, I didn’t invent big beat,
I only showed that you could create something
more basing on what had already been created.
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YOU CAN’T COME UP WITH A MORE HIPPIE TITLE
THAN “HAPPY PILLS.” THE SAME APPLIES TO “IN
THE MIDDLE OF THE RAINBOW.”
Those lyrics were born from experience (laughs).
When it comes to the lyrics for “In the Middle of the
Rainbow,” I wrote them when I was in California.
I have a friend there, and I asked her about her
impressions. She said, “You’ve changed my thinking.
Americans are always chasing after the other end of
the rainbow, and no one ever thinks about crossing
its middle.” I managed to break a stereotype for an
American woman! When I was a child, I didn’t look
for a pot of gold, but for a portal, for the entrance to
the middle of the rainbow. In those lyrics, I included metaphors and thoughts from my childhood.
They contain spiritual experience, not tales about
love. Come to think of it, the only song that overlaps
thematically with love – but still the parental one –
is “Paper Plane.” Every artist’s greatest fulfilment is
when their intentions are correctly interpreted. It’s
only an album, but people feel all those emotions
anyway! And they comment that those songs are
oneiric, fairytale-like, that it’s as if they were watching films from their childhood again. Everything is
true, I strived to achieve precisely this effect.
IF “INTO THE WILD” WERE TO BE ADAPTED INTO
A FILM IN WHICH THE MAIN PROTAGONIST WAS
NOT ALEXANDER SUPERTRAMP BUT A WANDERING GIRL, NIXES’ ALBUM WOULD BE A PERFECT
SOUNDTRACK. HAVE YOU CONSIDERED SELLING
THIS MUSIC FOR A FILM?
Why not? Preferably for a Netflix series (laughs).
Our music is based on images, so it would go
well with a film. Since our songs last up to seven
minutes, they are not typical radio pieces. We
don’t create songs so that they comply with radio
standards, and now there’s this trend to make
3-minute singles specifically for the radio. That’s
why, together with Kuba Galiński, we created an
outlandish album. Songs are not limited by time,
they don’t fulfil commercial function. I didn’t feel
pressurized to appeal to people’s tastes.
DON’T YOU REGRET THAT NOW THE CAT IS OUT
OF THE BAG?
You have to be able to release things into the world.
It’s healthy. We’ll see how it works out. Having
been through different kinds of experience,
I know that every day there are several album
premieres, so I don’t make a fuss of the premiere
of niXes. The die is cast. I’m happy that I’m doing
unconventional things. I am lucky – I have a great
husband, I am able to live off music. Whenever
I watch a talent show, I think that all those people
dream about living a life such as mine. And
I simply realize my dreams. Freedom starts in our
heads, then it spreads into reality.
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Praga.

Znane nieznane
SĄ NA ŚWIECIE MIEJSCA, W K TÓRE JEŹDZIMY, BY POZNAĆ ICH ODMIENNĄ
KULTURĘ. SĄ TEŻ NA ŚWIECIE MIEJSCA, W K TÓRE JEŹDZIMY T YLKO PO TO,
BY PRZYJRZEĆ SIĘ BLIŻEJ HOTELOW YM BASENOM I SKLEPOM Z PAMIĄTK AMI.
SĄ JEDNAK I TAKIE, K TÓRE W YDAJĄ NAM SIĘ ZNAJOME. I NAJCZĘŚCIEJ TO
ONE, „DOBRZE ZNANE” OKOLICE, ZAJMUJĄ PIERWSZE POZYCJE NA LIŚCIE
MIEJSC, K TÓRE MNIE W ŻYCIU ZASKOCZYŁY.
tekst i zdjęcia: EDY TA BARTKIEWICZ
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owa o mieście, które zna każdy z Was.
Widzicie je nieustannie w telewizji
i prasie. Znacie je z pocztówek, szkolnych
podręczników i artykułów „gdzie pojechać w najbliższe wakacje”. Wiecie, że słynie z wyśmienitego
piwa, wielkiego zamku górującego nad miastem
oraz najbardziej obleganego przez turystów mostu
na świecie. Myślę, że już doskonale wiecie, że celem
dzisiejszej wycieczki jest stolica naszych południowych sąsiadów - Praga.
Nie każdy turysta wie (choć każdy to widzi) skąd
Praga ma tak ogromną liczbę świetnie zachowanych
zabytków? Zajrzyjmy na chwilę do kart historii. 15
marca 1939 roku prezydent Czechosłowacji Emil
Hácha oraz minister spraw zagranicznych František
Chvalkovsky, pod groźbą zbombardowania Pragi

PRAGA JEST JEDNYM
Z NAJPIĘKNIEJSZYCH I NAJLEPIEJ
ZACHOWANYCH MIAST EUROPY,
A JEJ ZABYTKI OGLĄDA ROCZNIE
PONAD 6 MILIONÓW LUDZI.
więcej na w w w.any where.pl

zostają zmuszeni do oddania kraju czeskiego
w ręce wodza III Rzeszy. Kolejnego dnia powstaje
Protektorat Czech i Moraw, a życie tutaj toczy się bez
zmian. Oddanie Pragi bez walki - choć kontrowersyjne, z dnia na dzień pokazuje, że była to jednak
dobra decyzja. Praga jest jednym z najpiękniejszych
i najlepiej zachowanych miast Europy, a jej zabytki
ogląda rocznie ponad 6 milionów ludzi. Choć amerykańscy piloci w swych bombowcach w 1945 roku
pomylili Pragę z Dreznem i zrzucili na nią 152 tony
bomb, w czasie wojny miasto nie odniosło żadnych
innych ran i przetrwało do dzisiaj w prawie całej
swej okazałości.
Praga jest świetnym miejscem na weekendowy
wyjazd. Oczywiście niemożliwe jest zwiedzenie
wszystkich jej najważniejszych zabytków w dwa dni,
ale nie martwcie się. Wrócicie tu niebawem po więcej.
Na dobry początek dnia idę obejrzeć rekordzistę
w kategorii zamków - największy na świecie pod
względem zajmowanej powierzchni - Zamek na
Hradczanach. Stojący na wzgórzu nad Wełtawą
olbrzym jest jedyny w swoim rodzaju. Są takie budowle, na które się patrzy - nie myśląc o niczym, po
prostu podziwiając. To jest właśnie jedna z nich. Gdy
wchodzę do środka Archikatedry Świętych Wita,
Wacława i Wojciecha, po raz kolejny zatrzymuję
się, wpatrując w te piękne i niepowtarzalne linie,
kolory i kształty. Razem ze mną robi to niezliczony
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WSTAJĘ O 4 NAD RANEM, ULICE SĄ CIEMNE I PUSTE.
MIASTO SMACZNIE ŚPI, WIĘC CHCĘ JE ZWIEDZIĆ PO
CICHUTKU, W SAMOTNOŚCI.
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tłum ludzi i to jest właśnie ta chwila,
w której uświadamiam sobie, jak trudno
będzie zwiedzało się Pragę w słoneczny
wrześniowy weekend. Dowodem na to
jest słynna Złota Ulica, w której tłum
napływających ludzi jest tak ogromny,
że zaczyna mnie przerażać... Kolejnym
przystankiem jest oczywiście Stare
Miasto i Rynek Staromiejski. Najbardziej
reprezentacyjny plac miasta otaczają
barokowe, kilkusetletnie kamienice.
Znajduje się tu słynny zegar astronomiczny Orloj, Kościół Najświętszej Marii
Panny przed Tynem, a pomiędzy kamienicami zachęcająco wyłania się Teatr
Narodowy znajdujący się w sąsiednim,
Nowym Mieście. Niestety, Rynek jest rów-

nież miejscem odpoczynku i biesiady 3/4
turystów odwiedzających Pragę. Będąc
tutaj, musicie się liczyć z ogromnymi tłumami w ciasnych uliczkach, a o każdej
pełnej godzinie będziecie stali w kolejce
do zobaczenia ruchomych figurek 12
apostołów i wyobrażeń Śmierci, Turka,
Marności i Chciwości na zegarze astronomicznym. Brak miejsc na ławkach
i w restauracjach, a do tego upalne słońce
sprawiają, że nawet najwięksi twardziele
szukają choćby drzewka, w którego cieniu mogliby się na chwilę schować.
Nadszedł czas na kluczowy punkt
programu - Most Karola. Jestem prawie
pewna, że to nie tytuł najstarszego
kamiennego mostu na świecie sprawia,
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że wszyscy chcą mieć z nim pamiątkowe zdjęcie. To musi być jakaś magiczna
moc, dzięki której na pięciuset szesnastu
metrach ludzie tak bardzo się do siebie
zbliżają. Zbliżają się dosłownie. Czasem
tak, że dostanie się na most jest niemożliwe. Tego dnia oglądam go z daleka, ale
dla chcącego nic trudnego.
Wstaję o 4 nad ranem, ulice są ciemne
i puste. Miasto smacznie śpi, więc chcę je
zwiedzić po cichutku, w samotności. Ku
mojemu zdziwieniu, na moście Karola
o 4 nad ranem mijam trzy młode pary
uczestniczące w sesjach ślubnych, imprezowiczów chcących zaliczyć wschód
słońca na moście, zakochanych okrytych
kocami, którzy rozmawiając całą noc nie
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MIASTO TAK DOBRZE NAM
„ZNANE” I TAK OSIĄGALNE,
JUŻ PO PRZEKROCZENIU
JEGO GRANIC POKAZUJE, ŻE
NIEWIELE O NIM WIEMY.
zauważyli, że noc już się skończyła. Ktoś robi timelapse, ktoś inny tańczy, jeszcze inni po prostu tam są.
Znowu, most przyciągnął do siebie ludzi i zebrał ich
na tych kilkuset metrach. Jest to jednak spotkanie
inne niż poprzednio. Nie ma tu gniewnych spojrzeń,
przepychania się łokciami i pośpiechu. Teraz, o świcie, wszyscy delikatnie się uśmiechają, obserwując
wyłaniający się z mroku Zamek na Hradczanach.
Teraz obecność tych ludzi nie jest dziełem przypadku, a w ich spojrzeniach widać pewnego rodzaju
szacunek, że towarzysze podróży są o tej nieludzkiej
porze w tym samym miejscu, w tym samym celu.
Wschód słońca na moście Karola - magiczna chwila
budząca wszystkich do życia, choć nie w samotności
- jest moim najlepszym wspomnieniem z Pragi.
Sezon trwa tu cały rok. Każdy zakątek miasta
kusi swym wyglądem, historią i indywidualnością. Od setek zabytków przez smaczne jedzenie, aż
po wieczorne spacery z pysznym czeskim piwem
w ręku. Miasto tak dobrze nam „znane” i tak osiągalne, już po przekroczeniu jego granic pokazuje,
że niewiele o nim wiemy. Ale Praga wybacza
wszystko, zaprasza do siebie i gości niczym najlepszy gospodarz. Nic w tym dziwnego. W końcu nazwa Praga pochodzi od czeskiego słowa práh (próg),
sprawiając, że czujemy się tu jak po przekroczeniu
progu własnego domu.
IN ENGLISH

PRAGUE – THE KNOWN UNKNOWN
There are places in the world which we visit to get
to know the local culture. There are also places
which we visit only to get familiar with hotel
swimming pools and souvenir shops. But there
are also places that seem familiar to us. And
more often than not it is precisely those “well
known” locations that surprise me the most.
I’m talking about a city that is known to each and
every one of you. You can see it on TV and in press.
You know it from postcards, school textbooks and
articles about where to go on holiday next summer.
You know that it’s famous for excellent beer, a great
towering castle and the most tourist-besieged bridge
in the world. I think you can already guess that the
destination of today’s journey is the capital of the
Czech Republic – Prague.

Although each tourist can see that Prague boasts
an astonishing number of greatly preserved historic
sites, not everyone knows the reason for it. Let’s
peek into history. On 15 March 1939, the President
of Czechoslovakia Emil Hácha and the Minister of
Foreign Affairs František Chvalkovsky, under the
threat of bombardment of Prague, were forced to
give up their country in favour of the Fuehrer of the
Third Reich. The following day, the Protectorate of
Bohemia and Moravia was established, and the life
continued as always. Giving up Prague overnight
without putting up a fight – although controversial in
itself – proved to be a good decision in the long run.
Prague is one of the most beautiful and best-preserved cities in Europe, whereas its historical sites
attract over 6 million people annually. Even though
in 1945 American bomber pilots mistook Prague for
Dresden and dropped 152 tons of bombs on it, the city
didn’t sustain any other damage during the war and
has been preserved virtually in its full glory.
Prague is a great place for a weekend trip. Of
course, it’s impossible to visit all its most important
historical sites in two days, but don’t worry. You’ll go
back there for more soon enough.
To get my day off to a good start, I set out to see
the record-breaking castle when it comes to its area
– Prague Castle. Overlooking the Vltava River from
a hill, the giant is truly in a class by itself. There are
buildings at which you just stare in silent admiration, and this castle is definitely one of them. When
I enter the Metropolitan Cathedral of Saints Vitus,
Wenceslaus and Adalbert, I pause yet again, gaping
at the beautiful and extraordinary lines, colours
and shapes. I’m in the midst of a countless crowd of
tourist and it’s precisely in this moment that I realise how difficult it will be for me to do sightseeing
in Prague on a sunny weekend in September. The
irrefutable proof thereof is the famous Golden Lane,
where the incessant stream of people is so great
that it starts to scare me… The next stop is obviously the Old Town and Old Town Square. This most
representative square of the city is surrounded
by baroque, several-hundred-years old tenement
houses. It features the famous astronomical clock
called Prague Orloj and the Church of Our Lady
before Týn, whereas from between tenement
houses emerges the welcoming National Theatre
located in the neighbouring quarter of New Town.
Unfortunately, the square is a place of relaxation
and feasts for the vast majority of tourists visiting Prague. You have to take into account that the
narrow alleys are packed to capacity with overwhelming crowds, and that at each full hour you’ll
have to wait in a queue to see the moving figures of
twelve Apostles, as well as Death, Lust, Vanity and
Greed flanking the astronomical clock. The lack of
unoccupied benches and seats in restaurants, as
well as the scorching sun make even the toughest
daredevils look for at least a tree to hide in its shade
and find some respite.
Then comes the time for the most important
point on the agenda – Charles Bridge. I’m almost
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positive that it’s not the title of the oldest
stone bridge in the world that makes
everyone want to have a photo with the
structure. It has to be some kind of magical power, due to which the bridge’s five
hundred sixteen metres have the power to
make people become very close to each
other. Literally. Sometimes to the extent
that you can’t physically squeeze into the
crowd. Today, I admire the bridge from
afar, but where there's a will, there's a way.
I wake up at four in the morning, when
streets are still shrouded in darkness
and empty. The entire city sleeps soundly,
that’s why I want to do some sightseeing
quietly, in solitude. Even though it’s still
the break of dawn when I get to Charles
Bridge, to my astonishment I walk past
three pairs of newlyweds having their
wedding photo shoots, several party-goers wanting to see the sunrise from the
bridge, as well as some couples in love
who, wrapped in blankets, have talked
all night long and haven’t noticed that the
night has already ended. Someone makes
a time-lapse video, someone else dances,
others still simply are there. Again, the
bridge has attracted people and gathered
them on its several hundred metres of
length. But it’s a different meeting than
before. There are no angry looks there, no
pushing, no elbowing or frenzy. Now, at
dawn, everyone smiles gently, looking at
Prague Castle emerging from the dark-

ness. This time, presence of all those people is not a coincidence, and their eyes are
full of some kind of respect for the other
people who have come to the same place
for the same reason at this inhumanly
early hour. The sunrise on Charles Bridge
– a magical moment waking everyone up
to life, albeit not a solitary one – is one of
my best memories from Prague.
High season lasts the entire year there.
Every nook and cranny of the city tempts
with its looks, history and individuality,
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from hundreds of historical sites, through
delicious food and superb Czech beer,
to evening strolls. The city that is so
“well-known” to us, so accessible, shows
us how little we actually know about it
the moment we cross its borders. But
Prague is very forgiving, and receives
us like the best of hosts. There’s nothing
surprising about it. After all, the name
“Prague” stems from the Czech word “práh”
(“threshold”), which makes us feel as if we
were at the threshold of our own house.

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

POWIEŚĆ
MOJEGO ŻYCIA
RECENZJE reviews

że obdarowywałem niektórymi egzemplarzami co
godniejszych przyjaciół, ale przede wszystkim chroniłem „Budowniczego” przed miazgą nicości, od czasu
do czasu namawiając polskich wydawców – niestety
bezowocnie - by go wreszcie wznowili.
A kiedy już straciłem na to nadzieję, okazało się, że
niemożliwe stało się możliwe. I dziś – po 45 latach od
pierwszego wydania! - każdy bez problemu może już
kupić i przeczytać tę mistrzowską, błyskotliwą i pełną
ironii powieść szkatułkową, gdzie każde opowiadanie
otwiera kolejne opowiadanie, w którym ktoś snuje
opowieść bez świadomości, że sam jest przedmiotem
opowieści nieznanego mu narratora.
Boże, jak ja Wam zazdroszczę, że będziecie to czytać
po raz pierwszy! ■
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HERBERT ROSENDORFER,
„BUDOWNICZY RUIN”
WYD. PIW, WARSZAWA 2017

IN ENGLISH

J

eśli istnieją książki życia, to „Budowniczy ruin”
z pewnością jest moją. Od 1988 roku, kiedy przyjaciel podarował mi ową powieść austriackiego
pisarza Herberta Rosendorfera, popełnioną z miłości
do „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, przeczytałem ją dziesiątki razy, zajeżdżając egzemplarz z jedynego wydania z 1972 roku do imentu.
Przez całe lata tropiłem potem „Budowniczego” po
zakurzonych antykwariatach w całej Polsce. Bez powodzenia. Szczęśliwie internet stworzył nowe szanse:
sprzedawcy ksiąg używanych zaczęli publikować swoje oferty w sieci. W odpowiedzi zacząłem skupować
wszystkie egzemplarze z 1972 roku, jakie się tylko pojawiały w sieci. Żona sugerowała terapię, bojąc się, by
„Budowniczy ruin” nie stał się dla mnie katalizatorem
podobnej manii, co „Buszujący w zbożu” J. D. Salingera
dla zabójcy Johna Lennona. Ale ja nie dyszałem żądzą
mordu. Wprost przeciwnie: pragnąłem ocalić powieść,
którą uważałem za arcydzieło błyskotliwej rozrywki.
Byłem więc dla książki Rosendorfera niczym wydrążony w wiecznej zmarzlinie Spitsbergenu Globalny
Bank Nasion dla roślin Matki-Ziemi. Zdarzało się,

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

THE NOVEL OF MY LIFE
The book of my life, if something like that exists, is ‘The
Architect of Ruins’. Since 1988, when my friend gave me
that novel of an Austrian writer, Herbert Rosendorfer,
inspired by ‘The Manuscript Found in Saragossa’, I’ve
read it dozens of times, exploiting to the full my copy of
the one and only 1972 edition.
For many years, I was searching for ‘The Architect
of Ruins’ in stuffy second-hand bookshops all over
Poland. Without success. Fortunately, the Internet
offered new opportunities: second‑hand books began
to be sold online. So I began to buy all available
copies of the 1972 edition. My wife suggested that
I should go see a shrink. She was afraid that ‘The
Architect of Ruins’ might trigger a mania in my case
just like J. D. Salinger’s ‘The Catcher in the Rye’ did in
the case of John Lennon’s killer. But I wasn’t lusting
for blood. Quite the contrary: I wished to save a novel
that I regarded as a masterpiece of sophisticated
entertainment. So for Rosendorfer’s novel, I was what
the Global Seed Vault sunk through deep permafrost
on Spitsbergen is for Mother Earth plants. I would
sometimes give a copy of the book to my friends
who were worth it, but primarily, I sheltered ‘The
Architect’ from the pit of nothingness, occasionally
persuading, without success, Polish publishers to
republish the book.
And when I lost all hope, it turned out that the
impossible became possible. And today – 45 years
after its first publication! – everyone can easily buy
and read this masterly-written, brilliant and full of
irony Chinese-box novel, where every story opens
another story, in which someone spins a yarn unaware
that he himself is a character in a story told by an
unknown narrator.
Oh, how I envy you that you will read it for the
first time! ■
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JESTEŚ
W DOBRYCH
RĘKACH
K AŻDY, K TO CHOĆ RAZ ODWIEDZIŁ PRZYPADKOWO
W YBRANEGO DENT YSTĘ, WIE, ŻE TAK A DECYZJA
POTRAFI ODCISNĄĆ PIĘTNO NA PSYCHICE DO
KOŃCA ŻYCIA . POD T YM WZGLĘDEM SAMOCHODY
OD ZĘBÓW NIEWIELE SIĘ RÓŻNIĄ. I CHOĆ MAWIA
SIĘ, ŻE REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU, TO
W RZECZY WISTOŚCI O W YBORZE SERWISU
DLA NASZEGO PORSCHE ZAWSZE ZADECYDUJĄ
REKOMENDACJE ORAZ DOŚWIADCZENIE. T YCH
W PORSCHE CENTRUM SOPOT NIE BRAKUJE. JAK
ONI TO ROBIĄ?
tekst: ANNA NAZAROWICZ zdjęcia: TOMASZ SAGAN
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ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca nie ma – jest
turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą
samochodu jeszcze zanim wsiadła na
rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma
cztery koła, a każdy z samochodów darzy
wielkim uczuciem. Autorka bloga „Panie
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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OPRÓCZ NAPRAW GWARANCYJNYCH
SERWIS PORSCHE CENTRUM SOPOT
ŚWIADCZY RÓWNIEŻ POGWARANCYJNE
USŁUGI SERWISOWE.

O

bserwując tempo rozwoju
dzisiejszej motoryzacji, można
odnieść wrażenie, że tu postęp
porusza się w siedmiomilowych butach.
To, co wczoraj brzmiało jak „Odyseja
Kosmiczna”, dziś staje się rzeczywistością. Przeciwnicy takiego obrotu spraw
podkreślają, że produkcja samochodów
idzie w złym kierunku, ponieważ samochody stają się dla nas rzeką tajemnic.
Z kolei zwolennicy technologicznych
nowinek dostrzegają drugą stronę tego
medalu. Bo jeszcze nigdy samochody
nie oferowały nam aż tyle. Zwłaszcza
te spod znaku Porsche, z których nawet
mucha nie chce wysiadać. Pod maską
każdego z nich, obok stada dzikich koni,
kryje się również nie mniejsza ilość
elektroniki. Jest ona źródłem nie tylko

takich przyjemności, jak nawigacja,
podgrzewane czy też wentylowane fotele
oraz automatyczna skrzynia biegów
szybsza niż rumaki na torze wyścigowym Służewiec. To właśnie ona czuwa
również nad naszym bezpieczeństwem.
Wszystko to sprawia, że dzisiejsze samochody są bardzo skomplikowaną technologicznie układanką, która wymaga
specjalistycznego sprzętu oraz obszernej
wiedzy. Co więcej, ta ostatnia dodatkowo
wymaga systematycznego uzupełniania. Bezpowrotnie zatem minęły czasy,
kiedy za pomocą jednego klucza byliśmy
w stanie naprawić swój samochód. Ale
wtedy nikt też sobie nie wyobrażał, że
jazda, obok szóstki w totolotka, może być
źródłem aż takiej radości.
Mimo że samochody wciąż nie potrafią się z nami komunikować ludzkim
głosem, pracownicy serwisu Porsche
Centrum Sopot porozumiewają się
z nimi bez słów. Załoga składająca się z 3
doradców oraz 7 mechaników pracuje
pod czujnym okiem kierownika, którym
obecnie jest Marcin Wiewiór, człowiek
od lat związany ze światem Porsche,
wcześniej piastujący to samo stanowisko w salonie Porsche we Wrocławiu.
Każdy z członków tego zespołu posiada
ogromną wiedzę na temat samocho-
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dów Porsche. Co więcej, nieustannie
zdobywają nową na kolejnych szkoleniach, czego najlepszym dowodem są
liczne certyfikaty potwierdzające nabyte
umiejętności. W końcu co roku na rynku
pojawiają się nowe propozycje ze stajni
niemieckiego producenta: jeszcze szybsze, jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej fascynujące, chociaż mogłoby się
wydawać, że tych samochodów nie da się
lepiej zbudować.
Oprócz napraw gwarancyjnych
serwis Porsche Centrum Sopot świadczy
również pogwarancyjne usługi serwisowe. Dla swoich klientów serwis przygotował pomoc drogową, ale nie oznacza to
bynajmniej, że samochody te cierpią na
znaczne usterki. To raczej świadomość,
że Porsche to ekstremalnie sportowe
maszyny, o formę których powinni dbać
tylko odpowiednio przeszkoleni ludzie
dysponujący oryginalnymi częściami. Te
ostatnie są niezwykle ważne, bowiem ich
jakość oraz materiały, z jakich zostały
wykonane, mogą zaważyć na naszym
bezpieczeństwie. A tylko oryginalne części dedykowane do konkretnych modeli
Porsche spełniają najwyższe wymagania
jakościowe stawiane podczas produkcji.
Tym samym są najlepszą gwarancją
na długą i bezpieczną eksploatację. Do
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DO DYSPOZYCJI KLIENTÓW
SERWISU POZOSTAJĄ OCZYWIŚCIE
SAMOCHODY ZAMIENNE ORAZ
MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWANIA OPON.
dyspozycji klientów serwisu pozostają
oczywiście samochody zamienne oraz
możliwość przechowania opon. Tutaj,
po uprzednim oczyszczeniu, zapewnia się im idealne warunki, w których
mogą poczekać do kolejnego sezonu. Na
uwagę zasługuje fakt, że podczas przechowywania Porsche Centrum Sopot
opony są objęte ubezpieczeniem. Bo tu
każdy fragment Twojego samochodu
jest w najlepszych rękach.
IN ENGLISH

YOU ARE IN GOOD HANDS
Everyone who has ever visited
a randomly chosen dentist knows
that such a decision can leave an
imprint on one’s psyche for the rest
of one’s life. In this respect, cars

aren’t that much different from
teeth. But even though it is said
that advertisement is the engine of
commerce, in reality it will always be
recommendations and experience
that will tip the scales and influence
the choice of the car service centre
for our Porsche. And when it comes
to recommendations and experience,
there is no lack thereof at Porsche
Centrum Sopot. How do they do this?
Observing the pace of development of
today’s automotive industry, you can
be under the impression that progress
moves forward in seven-league boots.
What yesterday sounded like something
taken straight from “Cosmic Odyssey,”
today becomes reality. Those who oppose
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such turn of events underline that the
production of cars heads in the wrong
direction, and that cars are steadily becoming a mystic river for us. Conversely,
supporters of technological novelties emphasise the other side of the coin. For never before have cars offered us so much.
Especially those of the Porsche make,
since even flies don’t want to get out of
them. Under the bonnet of every Porsche
car, alongside an enormous herd of wild
horses, we can discover an equally great
amount of electronics. It’s the source of
such pleasures as navigation, heated or
ventilated seats and automatic gearbox
that not only is faster than steeds on the
Służewiec track for horseracing, but also
watches over our safety. All those things
render today’s cars a very complex technological jigsaw puzzle that requires both
specialist equipment and vast knowledge.
What is more, the latter needs to be regularly broadened. As can be seen, gone
are the days when we were able to fix our
cars with the help of just one spanner.
But back then, on the other hand, no one
imagined that the drive – just as hitting
the jackpot – could be a source of such
immense joy.
Even though cars still can’t communicate with us in human language, the
employees of the service centre Porsche
Centrum Sopot don’t need words to
understand them. The crew is made up
of three advisors and seven mechanics,
and works under the watchful eye of
the current manager, Marcin Wiewiór,
who’s been involved with the world of

Porsche for years and earlier held the same position
in Wrocław. Each of the team members is extremely
well versed in the subject of Porsche cars. Moreover,
they incessantly broaden their knowledge at numerous trainings, the best proof of which are various certificates confirming their skills. After all,
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each year witnesses the appearance of new models
designed by the German producer – even faster,
even more beautiful and even more fascinating
than ever before, although it would seem that those
cars can’t possibly be improved.
Apart from warranty repairs, Porsche Centrum
Sopot provides non-warranty services. The centre
has introduced the service of roadside assistance
for their clients, but by no means does it mean that
Porsche cars have any considerable shortcomings. The range of services stems rather from the
awareness that Porsche cars are out-and-out sports
machines that should be taken care of only by
appropriately trained people who have original replaceable parts at their disposal. And the originality
of said parts is extremely important, as their quality
and material can have an impact on our safety. Only
original parts dedicated to specific Porsche models
comply with the highest quality standards required
during the process of production and only they are
the best guarantee of a long and safe exploitation.
Of course, clients of the centre can use replacement
cars, as well as take advantage of the possibility
of tyre storage. There, tyres are properly cleaned
and then stored in perfect conditions so that they
can safely wait for the next season. What deserves
particular attention is that the tyres are covered by
insurance for the entire period of storage at Porsche
Centrum Sopot. Because every element of your car
is in the best hands there.
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O NICZYM

P

ostanowiłem napisać felieton
o niczym. Kiedy skończyłem,
zadowolony pobiegłem do
redaktora.
- Ale panie Rafale, ten felieton jest
o niczym!
- No właśnie o to chodziło.
- Pana chyba porąbało. Tekst musi
być o czymś!
- Ale dlaczego? Uważam, że „nic” jest
ciekawym tematem. Paru filozofów
zjadło na tym zęby.
- Zjedli zęby, bo z biedy nie mieli co
do garnka włożyć! A moje pismo ma zarabiać. Proszę napisać o czymkolwiek!
No i szybciutko skończyło się moje
rumakowanie. Więc wysmażyłem
felieton „o czymkolwiek”. Redaktor nie
był zachwycony.
- Co to ma być?
- Felieton o czymkolwiek! Tak jak pan
prosił.
- Ale to jest o niczym!
- No bo z jakiegokolwiek tematu wybrałem „nic”.
- Widzę, że się nie rozumiemy. Pana
felieton ma się sprzedać!
- Myślałem, że w czasach materialistycznego podejścia…
- Niech się pan zamknie do jasnej
cholery. Wiedziałem, że jak zatrudnię
aktora, to będą same kłopoty. Panie,
ja potrzebuję humoru, seksu i sensacji, a nie filozoficznego hamletyzowania. Moje pismo czytają ludzie na
lotniskach, a nie członkowie Klubu
Inteligencji Katolickiej. Wynocha! Ma
pan czas do jutra!
Nie miałem pretensji do redaktora. On miał swoje racje, a ja swoje. Wracałem do domu taksówką.
Kierowca całą drogę gadał o niczym.
- …i mówię panu, ja bym to całe towarzystwo pogonił w skarpetach... Sami
złodzieje i oszuści… A w zeszłe lato
zatrułem się starym piwem i dostałem
sraczki… A mojej starej to już w ogóle
nie rozumiem… Jak jedziesz, cioto!
Jechaliśmy 20 minut, on nawijał, ja
starałem się zebrać myśli. I nagle mnie
olśniło! No tak! Ten taksówkarz był geniuszem. Wyrzucił z siebie co najmniej
30 tysięcy znaków, a ja nie pamiętałem ani słowa! To jest to. Wbiegłem do
domu, usiadłem przed komputerem
i napisałem felieton.
Rano redaktor wyglądał na
zadowolonego.
- No, no panie Rafale. Muszę przyznać,
że mnie pan zaskoczył. Nie spodzie-

■ IN ENGLISH

COLUMN ABOUT NOTHING
I decided to write a column about nothing. Pleased
with myself, I put the final dot and ran to the editor.
“But Mr. Rutkowski, this column is about nothing!”
“Well, yes, that’s the point.”
“You must be out of your mind. An article must be
about something!”
“But why? I think ‘nothing’ is an interesting topic.
Quite a few philosophers have cut their teeth on it.”
“They cut their teeth, because they were so poor
they didn’t have anything to eat! And my magazine
is supposed to generate profit. Please write about
anything, anything at all!”
With that, my cockiness came to an abrupt end.
Mindful of the editor’s advice, I penned a column
about “anything.”
The editor wasn’t particularly delighted.
“What’s this?”
“A column about anything! Just as you asked.”
“But it’s about nothing!”
“Well, it’s because from the broad subject of
‘anything’ I picked ‘nothing.’”
“I think we’re talking at cross purposes here. Your
column is supposed to sell!”
“I thought that in the times of materialistic pproach…“
“Oh, for crying out loud, just shut up, will you?
I knew that hiring an actor would end in a disaster.
You need to understand that I need humour,
sex and scandal, and not some philosophical
Hamletisms! My magazine is read by people
at airports and not by members of the Catholic
Intelligentsia Club. Get out! You have till tomorrow!”
I didn’t hold a grudge against the editor. He had
his reasons, and I had mine. I went home in a taxi.

RAFAŁ RUTKOWSKI
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”.
Specjalista od kultowych one-man show i stand-up
Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest niepoważny,
dlatego z wielkim szacunkiem odnosi się do grabarzy
i tych, którzy pilnujących gablot w muzeach. Sam
uchodzi raczej za lekkoducha, o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie skarbowym. Słowem
pisanym para się rzadko, ale za to długodystansowo.

The driver blabbered about nothing all way long.
“Let me tell you, I would chase them all away…
Thieves, thieves everywhere. And tricksters. And
last year, I got food poisoning because of some old
beer, and I had the shits. And as for my wife, I don’t
get her at all. How are you driving, you idiot!”
We drove for twenty minutes. During this time,
he kept on prattling away and I tried to gather
my thoughts. And then, suddenly, I was struck by
a brilliant idea! Yes! That taxi driver was a genius!
He spat out at least thirty thousand characters,
and not a word of it stuck in my mind! That was it!
I dashed into my house, sat in front of the computer
and concocted a column.
Next morning, the editor looked pleased.
“Well, Mr. Rutkowski, I have to admit you
surprised me. I didn’t expect you to write a text
about nothing, yet with a tad of eroticism and
humour. It’s very interesting, very interesting
indeed. Who knows, it may even become a new
trend in writing. Just come up with a title and we
can print it!”
As for the title, I already had one. But I wanted
to keep the editor in suspense for a while longer.
I went to a café and ordered an espresso. There
were colourful magazines scattered on the table.
Sipping my coffee, I read a truly fascinating
interview with a star, about nothing. With some
envy and admiration, I thought that perhaps
I hadn’t been the first one after all.
I came back home. Standing on the threshold,
I engaged in a small talk about nothing with one of
my neighbours; afterwards, I sat down comfortably
on the couch in front of TV. I watched a program,
in which some specialists argued about nothing.
I drank a cocktail and turned on my computer.
I perused my column once again. It was about
absolutely nothing, but at the same time it was
funny, with subtle erotic undertones. Not half bad…
Ah, and the title was, “Column about shit.” ■
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wałem się, że uda się panu napisać tekst o niczym,
dodając jednocześnie trochę erotyki i humoru. To
jest bardzo interesujące. To może być nowy trend
w pisarstwie. Jeszcze tylko proszę wymyśleć tytuł
i drukujemy!
Tytuł miałem już wymyślony. Ale chciałem
jeszcze potrzymać redaktora w napięciu. Poszedłem
do kawiarni, zamówiłem espresso. Na stole leżały
jakieś kolorowe pisma. Popijając kawę przeczytałem
arcyciekawy wywiad z gwiazdą, o niczym. Z lekką
zazdrością i podziwem pomyślałem, że jednak nie
byłem pierwszy.
Wróciłem do domu. W drzwiach pogadałem
jeszcze chwilę o niczym z sąsiadem, aż wreszcie zadowolony rozsiadłem się na kanapie przed telewizorem. Leciał program, w którym jacyś eksperci kłócili
się o nic. Wypiłem drinka i włączyłem komputer.
Jeszcze raz przeczytałem mój felieton. Był kompletnie o niczym, ale jednocześnie był zabawny, z lekką
nutką erotyzmu. Całkiem nieźle…
Aha, jeszcze tytuł:
„Felieton o dupie Maryni” ■
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JEST NUDNE, A JEST OGROMNIE
NIEDOCENIONE NA TLE INNYCH. JEGO
DZIEJE I LEGENDY WCIĄŻ KRĄŻĄ WŚRÓD
MIESZK AŃCÓW ZAFASCYNOWANYCH
JEGO BARWNĄ HISTORIĄ , LECZ SŁUCH
O NIM GINIE ZARAZ ZA JEGO GRANICAMI.
MOWA TU O SZCZECINIE – MIEŚCIE
NAZY WANYM „PO DRODZE DONIK ĄD”
I „WIELK Ą WIOSK Ą Z TRAMWAJAMI”.
tekst i zdjęcia: EDY TA BARTKIEWICZ

S

ą to chyba dwa najbardziej drażniące
szczecinian stwierdzenia, oczywiście zaraz
za tym, że Szczecin leży nad morzem. Aby
wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z tym
tematem: nie, Szczecin nie leży nad morzem, choć
wody Bałtyku docierają do Odry i części Zalewu
Szczecińskiego (są to morskie wody wewnętrzne)
i z tego względu miasto posiada trzeci największy
port w kraju. Szczecin bywał szwedzki, pruski
i niemiecki, a na dobre stał się częścią Polski po II
wojnie światowej. W kwietniu 1945 roku znajdowało się tu zaledwie dwustu Polaków, lecz rok później
mieszkało tu już ponad 100 tysięcy obywateli.
Tyle ze wstępu. Opowiem Wam teraz, co niepowtarzalnego ma moje miasto.
Ma przepiękne Wały Chrobrego (Hakenterrasse),
które są jednym z najbardziej okazałych zabytków
Szczecina. Zbudowane zostały w latach 1902-1921
na życzenie ówczesnego nadburmistrza Hermanna
Hakena i przetrwały naloty dywanowe RAF w 1944
roku w prawie nienaruszonym stanie. To one są
sercem odbywającego się tu co jakiś czas finału regat
The Tall Ship's Races oraz obchodzonych raz w roku
Dni Morza i Pyromagic Show. Będąc tu, podziwiam
„wielką trójkę” – gmachy Urzędu Wojewódzkiego,
Muzeum Narodowego i Akademii Morskiej.
Wystarczy, że odwrócę się o 180 stopni i mogę patrzeć
na port Szczecin-Świnoujście wraz z Łasztownią, na
drugim brzegu Odry. Widzę też ogromnego, szarego
kolosa stojącego samotnie na uboczu. To Ewa (swoje
imię otrzymała na 10. urodziny), jeden z największych w Europie elewatorów portowych, mogący
pomieścić około 45 tysięcy ton zboża.
Kierując się do centrum miasta, przechodzę
przez piękne, gwiaździste place wyglądające
jak te w Paryżu. Plac Sprzymierzonych, Plac
Odrodzenia i Plac Grunwaldzki odpowiadają
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gwiazdom z Pasa Oriona – gwiazdom Mintaka,
Alnilam i Alnitak. Gdy podnoszę głowę, wpatruję
się w bogato zdobione, eklektyczno-secesyjne kamienice, które ciągną się tak daleko jak sięga mój
wzrok. Wśród nich pojawiają się klasycystyczne
i barokowe pałace (Pałac Joński, Klasycystyczny,
Sejmu Stanów Pomorskich, Ziemstwa
Pomorskiego, Pod Globusem). Odwiedzam Zamek
Książąt Pomorskich – dawną siedzibę rodu
Gryfitów oraz Basztę Siedmiu Płaszczy, pozostałość po gotyckiej fortyfikacji z XIV wieku. Na
jasnych błoniach wpatruję się w zachwycający
pomnik Czynu Polaków – trzy orły wykonane
z brązu, ważące aż 60 ton!
Dworzec główny w Szczecinie nie jest tylko tym,
na co wygląda. Pod jego powierzchnią zwiedzam
schron przeciwlotniczy, którego kondygnacje
sięgają 18 metrów w głąb ziemi, a grubość ścian
dochodzi do 3 metrów. Jest tam również schron
przeciwatomowy, w którym znajdują się eksponaty związane ze szczecińskim systemem schronów oraz obroną cywilną. Tuż obok, przy ulicy
Kolumba, nad samym brzegiem rzeki, znajdują
się zabytkowe fabryki drożdży i alkoholu, które są
fragmentem nadodrzańskiej zabudowy fabrycznej
miasta. Cóż, Warszawa ma swoje Włochy, za to
Szczecin ma swoją Wenecję.
Idąc w kierunku Mostu Długiego widzę, że
każdy mieszkaniec Szczecina uśmiecha się, niezależnie od wieku. To pewnie dzięki zapachowi.
Każde miasto ma swój zapach. Moje pachnie czekoladą. Właśnie tu, w samym jego sercu, od 71 lat
istnieje fabryka czekolady Gryf, z której zapach
unosi się w pobliżu Bazyliki archikatedralnej św.
Jakuba, otula Stare Miasto i dociera aż do Bramy
Portowej (jednej z dwóch bram dawnych murów
obronnych Szczecina).
Stocznia Szczecińska, duma miasta, z wznoszącymi się nad nią wielkimi żółtymi suwnicami, zachwyca mnie, ilekroć na nią spojrzę.
Niemożliwe do zliczenia metalowe żurawie na
tle ciemnego, burzowego nieba przywodzą na
myśl wydarzenia z grudnia 1970 roku, o których
tak wiele razy opowiadał mi dziadek. Płynę obok
doku numer 5 Szczecińskiej Stoczni Remontowej
Gryfia, by po kilkunastu minutach dotrzeć do
wraku Ulrich Finsterwalder – statku o kadłubie
wykonanym z...żelazobetonu. Drugi taki statek leży na dnie Bałtyku w okolicach Wisełki,
a trzeci został wysadzony w powietrze prawie 50
lat temu. To właśnie tu, od strony wody, poznaję
wyjątkowych strażników Szczecina – kormorany. Siedzą na wysokich, wysuszonych drzewach
i obserwują każdego, kto zbliża się do miasta.
Znajduję się właśnie w okolicach Międzyodrza
należącego do Doliny Dolnej Odry. Podziwiam tu
nie tylko ptactwo wodne, lecz też kąpię się w oko-
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licach Trzebieży, gdzie woda nawet
bardzo daleko od brzegu sięga zaledwie do pasa. Patrzę na ogromny statek
wpływający do szczecińskiego portu
zaledwie kilkanaście metrów ode
mnie, gdzie głębokość dna z jednego
metra przechodzi nagle do dziesięciu...
Od małych i większych parków w samym środku miasta aż
po Puszczę Bukową, Wkrzańską
i Goleniowską, Szczecin z każdej
strony otoczony jest bujną zielenią.
Posiada też jeden z największych
cmentarzy na świecie. Jego wielkość
to aż 173 hektary i rośnie tu ponad 415
gatunków drzew i krzewów, ponieważ
cmentarz został stworzony w charakterze parku w 1900 roku. W Lesie

NIEMOŻLIWE DO ZLICZENIA
METALOWE ŻURAWIE NA TLE
CIEMNEGO, BURZOWEGO NIEBA
PRZYWODZĄ NA MYŚL WYDARZENIA
Z GRUDNIA 1970 ROKU,
Arkońskim wspinam się na ruiny
wieży Quistorpa, wieży widokowej
zniszczonej w niejasnych okolicznościach, a na Zielonym Wzgórzu
na Gocławiu oglądam kolejny punkt
widokowy – wieżę Bismarcka.
Wieczorem idę do jednego z naj-
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dłużej nieprzerwanie działających
kin na świecie, kina Pionier, które
wyświetla filmy od 1907 roku! Mogę
też iść do przepięknej Filharmonii im.
Mieczysława Karłowicza, która zdobyła nagrodę w Europejskim Konkursie
Architektury Współczesnej im. Miesa
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van der Rohe lub zwiedzić piwnicę Starki – jednej z najbardziej tajemniczych polskich wódek
(jej historia liczy sobie prawie 500 lat!).
Choć moje miasto ucierpiało w czasie alianckich
nalotów podczas wojny, większość budulca została
wysłana do stolicy i nie było wiadomo, czy Stettin
stanie się Szczecinem, ujmuje mnie ono swoją
historią i niepowtarzalnym wizerunkiem. Nic, co
się tu znajduje, nie ma odzwierciedlenia w żadnym
innym miejscu na świecie.
Dlatego Szczecinie, cieszę się, że jesteś!
IN ENGLISH

THE CITY OF CONTRASTS
There is a Polish city that is neither small nor
boring, but it still remains greatly unappreciated in comparison to other cities. Its history
and legends still circulate amongst the inhabitants fascinated with its colourful past, but
its fame dwindles away beyond its borders.
I’m talking about Szczecin – a city that is
sometimes described as located “on the way
to nowhere” or as “a giant village with trams.”
Those are probably two most irritating statements
for people living in Szczecin, maybe apart from
the assumption that the city is located by the sea.
To dispel any lingering doubts related to the topic
– no, Szczecin does not lie by the sea, although
the waters of the Baltic Sea reach the Oder and
a part of the Szczecin Lagoon (those are internal
sea waters) – after all, Szczecin is home to the
third biggest harbour in the country. For some
time, Szczecin belonged to Sweden, Prussia and
Germany, but it became Polish for good after the
Second World War. In April 1945, it was inhabited
only by two hundred Poles, but already one year
later the number grew to 100 thousand.
That ends the introduction. Now, I’ll move on to
telling you about the unique things in my city.
Szczenin boasts the beautiful Chrobry
Embankment (Polish: Wały Chrobrego; German:
Hakenterrasse) that constitutes one of the most
magnificent historic sites in the city. Built in
the period between 1902 and 1921 on request
of the then Lord Mayor Hermann Haken, it

survived the carpet bombing of the RAF in 1944
almost unscathed. It is the heart of not only
the grand finale of the Tall Ships Races that is
sometimes held in Szczecin, but also the annual
celebration of the Sea Days and the Pyromagic
Show. Standing there, I admire the “great three” –
buildings of the Voivodeship Office, the National
Museum and the Maritime University. It’s enough
for me to turn 180 degrees to be able to look at the
Szczecin-Świnoujście seaport with Łasztownia
that are both located on the other side of the Oder.
I can also see a grey giant standing somewhat in
seclusion. It’s an elevator called Ewa (it was given
a name on its tenth birthday), one of the biggest
European harbour elevators that can hold about
45 thousand tons of corn.
As I head towards the city centre, I cross
beautiful star-shaped squares resembling those
in Paris. Sprzymierzonych Square, Odrodzenia
Square and Grunwaldzki Square represent stars
from the Belt of Orion – Mintaka, Alnilam and
Alnitak. When I tilt up my head, I gaze at richly
ornamented eclectic-nouveau tenement houses
that stretch out as far as the eye can see. Amongst
them, there can be found classical and baroque
palaces, such as the Ionic Palace, the Classical
Palace, Landed Gentry House (Polish: Pałac
Sejmu Stanów Pomorskich), the Palace of the
Pomeranian Land Owners and the Palace Under
the Globe. I visit the Pomeranian Dukes' Castle
which is the former seat of the Griffins, the Tower
of Seven Cloaks and the remains of a Gothic
fortification from the 14th century. In the bright
yard, I stare at the awe-inspiring Monument to the
Deed of Poles – three eagles made of bronze and
weighing as much as 60 tons!
The main railway station in Szczecin is more
than just a station. Under its surface, I visit the
air-ride shelter, the floors of which extend up to 18
metres into the ground, whereas the thickness of
its walls reaches 3 metres. It also houses a fallout
shelter, in which we can see exhibits related to the
system of shelters and civil defence in Szczecin.
Not far away, at Kolumb Street, right by the
riverbank, we can find historic yeast and alcohol
factories that are a part of the factory layout of
the city. Well, Warsaw has its Italy (TN: one of the
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CHOĆ MOJE MIASTO UCIERPIAŁO W CZASIE
ALIANCKICH NALOTÓW PODCZAS WOJNY,
WIĘKSZOŚĆ BUDULCA ZOSTAŁA WYSŁANA DO
STOLICY I NIE BYŁO WIADOMO, CZY STETTIN
STANIE SIĘ SZCZECINEM, UJMUJE MNIE ONO SWOJĄ
HISTORIĄ I NIEPOWTARZALNYM WIZERUNKIEM.
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districts of Warsaw is called “Włochy,”
which literally translates into English as
“Italy”), and Szczecin has its Venice.
As I approach the Long Bridge (Polish:
Most Długi), I can see every inhabitant
of Szczecin smiling, irrespective of
their age. It’s probably thanks to the
smell. Each city has its own smell.
Mine smells of chocolate. It is there, in
the very heart of the city, that the Gryf
chocolate factory has been present for
the past 71 years, and its smell lingers
in the vicinity of the Cathedral Basilica
of St. James the Apostle, wraps around
the Old Town and reaches as far as the
Harbour Gate (one of two gates of the
former battlements in Szczecin).
The Szczecin Shipyard, the pride
of the city, takes my breath away
whenever I look at it and its towering
yellow cranes. The view of countless
cranes against the dark stormy
sky reminds me of the events from
December 1970, about which I was
told by my grandfather on numerous
occasions. I move close to the dock no 5
of the Marine Ship Repair Yard Gryfia,
and after several minutes I reach the
shipwreck Ulrich Finsterwalder – it’s
a ship with a hull made of… reinforced

concrete. Another such ship lies on the
bottom of the Baltic Sea in the vicinity of
Wisełka, and yet another one was blown
up nearly 50 years ago.
It’s precisely there, from the
waterside, that I meet Szczecin’s
extraordinary guards – cormorants.
They sit on tall dry trees and observe
anyone approaching the city. I am
near Międzyodrze, a part of the Lower
Oder Valley. There, I not only admire
the waterfowl; I also enjoy a bath in
the vicinity of Trzebież, where even far
away from the riverbank the water is
merely waist-high. I look at a giant ship
entering the harbour in Szczecin only
several metres away from me, where the
depth of the river increases suddenly
from one metre to ten…
From each side, Szczecin is
surrounded with lush vegetation – from
smaller and bigger parks in the very
centre of the city to the Beech Woods,
Wkrzańska Forest (Ueckermünde
Heath) and Goleniowska Forest. What
is more, Szczecin has one of the world’s
biggest cemeteries that occupies the
area of 173 hectares and is home to
over 415 species of trees and bushes
– after all, it was created in 1900 as
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a park. In Arkoński Forest, I climb
on the ruins of the Quistorp Tower,
an observation tower destroyed in
unclear circumstances, whereas on the
Green Hill (Polish: Zielone Wzgórze) in
Gocław I visit yet another observation
point – the Bismarck Tower. In the
evening, I go to the Pionier Cinema
which is one of the oldest cinemas in
the world in terms of the length of their
continuous operation – it has been
showing films since 1907! I can also visit
the exquisitely beautiful Mieczysław
Karłowicz Philharmonic Hall that
received the European Union Prize for
Contemporary Architecture – Mies
van der Rohe Award; I can also visit the
basement of Starka – one of the most
mysterious Polish vodkas (its history
dates back to 500 years ago!).
Although my city suffered from air
raids by the Allied Forces during the war,
most of the building material was sent
to the capital and no one knew whether Stettin would eventually become
Szczecin, it charms me with its history
and unique image. It has things that can’t
be found in any other place in the world.
That’s why, Szczecin, I’m glad you
are here!
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JESIEŃ

W PRALNI NA SMUTNEJ
AMATORZY. DOPIERO TERAZ ZACZNĄ NARZEK AĆ, JAK Ą
TO ONI MAJĄ DEPRESJĘ, JAK Ą CHANDRĘ JESIENNĄ , JAK
FATALNIE REAGUJĄ NA BRAK PROMIENI SŁONECZNYCH.
■ tekst: ALEKSANDRA BUDK A
■ ilustracja: K ATARZYNA GNACIŃSK A
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na, nawet jeśli słońce wypala na jej nosie
rude piegi, potrafi zorganizować sobie zawody w nieuśmiechaniu się na czas. Kiedy
w upalny lipcowy dzień kupuje mineralną lekko
gazowaną i paczkę cienkich mentolowch, a kasjer
pokazuje uzębienie, upewniając się, czy o czymś
przypadkiem nie zapomniała i czy w czymś
jeszcze może pomóc, odechciewa się jej tego lata
jeszcze bardziej.
Jesienią jest inaczej. Wtedy nawet sprzedawcy
nie mają ochoty doradzić w wyborze drożdżówki
na śniadanie, wypowiadają dużo mniej słów, a to,
że ona nie odzywa się do nich w ogóle, nie uznaje
się za nieuprzejmość. Jesienią poczytywana jest
za całkiem normalną. Przestaje być wyrzutkiem,
dziwakiem, który nie lubi, jak jest ciepło, a lubi
tę poetycką na wskroś słotę. Normalni ludzie
mają przecież zupełnie odwrotnie. W październiku, gdy zatoki eksplodują z bólu, gdy wszyscy
narzekają, poddają się wirusom grypy, a przede
wszystkim łapią słynną depresję, ona nareszcie
czuje się prawowitym członkiem tego porypanego
społeczeństwa.
Wcale nie jest wyjątkowa. Ona jest inna, swą
innością ani zachwycona, ani przerażona. Ni to ją
boli, ni pasjonuje, ot, po prostu jest panią jesienią.
Kiedy inni dziedziczą po rodzicach dobre geny,
które potem objawiają się długimi nogami, nieprzeciętną inteligencją albo szlachecką niebieską
krwią w żyłach, ona po matce wiośnie i ojcu
lecie nie dostała nic, bo z połączenia tych dwojga
wyszła pokręcona spirala DNA jesieni. W dodatku
stereotypowa. Bo kasztanowe loki na głowie
może mieć tylko pani jesień. Wiatr z ochotą je
rozwiewa, chodzi potem potargana jak pościel na
łóżku, którego znowu nie zasłała. Kolejny raz nie
pozbierała z podłogi brudnej bielizny, tworzącej
wstydliwy koronkowy labirynt prowadzący do
sypialni. Musi w końcu posegregować pranie,
koronki ustawić na trzydzieści, bawełnę na czterdzieści, a ręczniki na sześćdziesiąt. Ma za mało
bielizny, ręczników i ubrań, więc pralkę włącza
rzadko, chociaż tak lubi dudniący odgłos jej pracy.
Sortowanie tych markowych butikowych szmatek
sprawia pani jesieni przyjemność i trochę podnieca. Najbardziej podniecałoby ją pranie posiłowniowych męskich T-shirtów, ale nie ma w okolicy
ani siłowni, ani mężczyzn.
Mogłaby otworzyć pralnię i prać wszystkim
zdesperowanym albo zdeprecjonowanym ludziom
ich smutki i stresy. A jesienią, wiadomo, pralniany
interes idzie najlepiej. Przyjmowałaby te jesienne kurtki, płaszcze, palta, trencze i prochowce
do czyszczenia, przygotowywałaby je na deszcz,
liście i listopadowe łzy. W małym głośniku grałby
jazz, a nie pogodowe radio dla optymistów. Nie
uśmiechałaby się do klientów, bo nie tego by
oczekiwali. Stworzyłaby kultowe miejsce spotkań,
chodziłoby się tam powdychać smutek i rozpacz,
przesiąknięte byłyby nim nawet świeżo wyprane
koszule. Byłaby znana z tego, że poprawia nastrój,
pogarszając go, ci podobni do niej, zmęczeni na
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przykład presją wiosennego obowiązku zakochania
się, mówiliby: „Chodźmy na Smutną, do pralni pani
jesieni, do ostatniego bastionu normalności w tym
popieprzonym wesołym miasteczku zwanym
miastem stołecznym!”. A ona witałaby atrakcyjnym
cennikiem płukania ubrań w płynie z goryczy, żalu
i boleści duszy, a grzeczne dzieci swoich gości nagradzałaby naklejką z chmurką z piorunkiem.
Paliłaby przed wejściem te swoje cienkie
mentolowe, nie przeszkadzałby jej deszcz, trzeba
przecież czasem zmoknąć. Nie widać wtedy łez, bo
pani jesień czasem by sobie płakała, jej też się coś
od życia należy. Płakałaby też, słuchając jazzu nad
żelazkiem parowym w swojej pralni na Smutnej,
niezależnie od pory roku płakałaby za wszystkich
zadowolonych niepoprawnych optymistów, za
miliony szczęśliwych cierpiałaby, za tych, co oddają płaszcze do prania też uroniłaby łzę. Bo ona
jesienią jest cały czas, a pozostali piorą chemicznie swoje jesionki tylko raz w roku. ■
■ IN ENGLISH

AUTUMN IN THE LAUNDRY
ON SAD STREET
Amateurs. Only now will they begin to complain about their depression, autumn blues,
and a lack of sunlight.
She can take on nonsmiling challenges even if
the sun brings out a sprinkling of golden freckles
across her nose. When she buys a bottle of sparkling water and a pack of slim menthol cigarettes
on a scorching hot July day, and the shop assistant
gives her a toothy grin and asks whether she needs
anything else, she’s even more fed up with summer.
It’s different in autumn. Shop assistants don’t
feel like advising on the selection of buns for
breakfast, they speak less and don’t consider her to
be rude when she doesn’t say a word to them. She
is regarded as quite normal in autumn. She’s no
longer an outcast, a weirdo who doesn’t like when
it’s warm and prefers this poetic rainy weather. As
opposed to normal people. In October, when sinuses ache badly and everybody complains, falls
ill with the flue and gets the famous autumn blues,

ALEKSANDRA BUDK A
Wymarzyła sobie, że zawodowo będzie słuchać muzyki.
Dziś nie tylko muzyki słucha, ale też o niej opowiada
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, kolekcjonerka płyt,
okularów i torebek. Od wielu lat związana z radiową Trójką.

she finally feels that she’s a true member of this
mad community.
She isn’t special at all. She is different, but it’s
nothing amazing or scary. She doesn’t feel particularly bitter about it or fascinated by it; she’s
just Ms Autumn.
Other people receive good genes from their
parents – genes for long legs, high intelligence or
noble blue blood in their veins. She didn’t get anything from her parents, Mother Spring and Father
Summer – the combination of the two created
a twisted spiral of autumn DNA. On top
of that, a stereotyped one. Only Ms Autumn may
have chestnut, curly hair. The wind tousles it eagerly, so she looks messy like her unmade bed. Her
underwear, which she left on the floor again, has
created an embarrassing maze of laces leading to
her bedroom. It’s high time she sorted her laundry
out, laces at thirty degrees, cotton at forty, and
towels at sixty. She is short of underwear, towels
and clothes, so she rarely does the washing even
though she really likes the rumble of the washing
machine. Sorting these designer outfits makes
Ms Autumn happy and a bit excited. She would be
thrilled to wash men’s gym T-shirts, but there are
no gyms or men near her.
She could set up a laundry and wash sorrows
and stresses of all desperate or belittled people.
And everyone knows that the laundry business
does best in autumn. She would take autumn
jackets, coats, cloaks, trenches and wraps and
prepare them for the rain, leaves and November
tears. There would be jazz music in the background instead of weather forecasts for optimists. She wouldn’t smile at her clients, because
they wouldn’t expect her to do that. It would be
a cult meeting place, where people would come
to breathe in sorrow and despair; even freshly
washed shirts would be soaked in nostalgia. She
would be known for keeping people’s spirits up by
getting them down. Those fed up with the pressure of falling in love in spring would say, ‘Let’s
go to Sad Street, to Ms Autumn’s laundry, to the
last stronghold of normality in this crazy happy
city called the capital!’ She would welcome them,
offering attractive prices of softening clothes in
bitterness, regret and sorrow, and she would give
stickers with a cloud and a thunder to well-behaved children of her guests.
She would smoke her slim menthol cigarettes
in front of the entrance and she wouldn’t mind the
rain at all – one has to get wet from time to time.
Tears don’t show in the rain. Ms Autumn would
sometimes cry, she deserves that, too. She would
also cry while listening to jazz music over a steam
iron in her laundry on Sad Street; regardless of the
season, she would cry for all cheerful, incurable
optimists, suffer for millions of happy people, and
shed a tear for those who take their coats to the
laundry. Because she is autumn all the time, and
others have their coats washed only once a year. ■
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material
girl

FOTOGRAF Photographer: WERONIKA KOSIŃSKA
MODELKA Model: ANGELIKA, NATALIA / SPECTO MODELS
WŁOSY Hair: PATRYK NADOLNY

MAKIJAŻ make - up: AGA BRUDNY

PROJEKTKA Designer: WALERIA TOKARZEWSKAKARASZEWICZ
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ardzo lubię przylatywać na lotnisko w Nicei.
Samoloty skręcają na wysokości Wyspy Świętej
Honoraty koło Cannes, a potem łagodnie kładą
się w powietrzu - tak, jakby miały wylądować na wodzie,
a nie na pasie startowym.
Ale nie lubię z Nicei wylatywać. Być może dlatego, że zostawiam za sobą niespotykany nigdzie indziej
lazur wody w Beaulieu-sur-Mer, przytulne muzeum
z pracami Picassa w Antibes i obłędne, złote wschody
Księżyca w Monaco. Podczas wylotu lotnisko wydaje mi
się chaotyczne, przygnębiające i nieprzyjazne. W takich
okolicznościach poznałem Pascala, który siedział obok
mnie na hali odlotów i w pewnym momencie poprosił,
żebym przypilnował jego babcię, bo musi iść do toalety. Po
czym wręczył mi urnę z czarnego, żyłkowanego granitu,
w kształcie walca, ozdobioną srebrną różą. Kiedy wrócił
z toalety i przejął ode mnie „babcię”, zaczął mówić, nie
zwracając nawet uwagi na to, czy słucham.
„Patrzyłem na Nią jak gaśnie. I nic nie mogłem zrobić.
Przykucnąłem przy Jej łóżku na krześle, które – kiedy siadała – stawało się oparciem dla Jej rąk i zbyt ciężkiej głowy.
Moja twarz wyrażała troskę i zalęknienie, a nogi skierowane były ku drzwiom. Część mnie chciała być z Nią jak
najdłużej, a część szykowała plan ucieczki z tego dusznego
pokoju. Czy zawsze w pokojach umierających osób jest tak
duszno? Dlaczego nie otwiera się w nich okien? Może bliscy
boją się tego, że dusza szybciej się wymknie? A tak, przy
zamkniętym oknie, obija się o ściany i ze złości, że nie ma
gdzie uciec, pastwi się jeszcze bardziej nad - i tak już umęczonym do granic możliwości - ciałem chorego.
Przyłożyła głowę do poduszki, pod pergaminowy policzek włożyła ręce ze starannie opiłowanymi paznokciami.
Miała dosyć. Ciężki był Jej oddech i powieki. Wiedziałem, że

TOMASZ SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności.
Wykładowca akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity
słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier i trener
poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych
emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. Wegetarianin,
cyklista i optymista. Nowojorczyk z duszy, berlińczyk z wyboru
i warszawianin z miłości. Dla nas pisze o tym,
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

chce umrzeć. W starości nie ma nic dobrego – powiedział
mi ktoś wczoraj. To po co jest starość? – zapytałem naiwnie.
Może po to, żeby zdążyć z tym, czego nigdy nie miało się
czasu zrobić wcześniej? Ale przecież kiedy jest się starym,
nie ma się już na to siły i ochoty. Więc po co? Po co?
– Te kwiaty… - powiedziała cichutko, wskazując na bukiet
tuberoz, stojący na komódce. – Tak? – zbliżyłem ucho do Jej
twarzy, żeby nie uronić ani jednego słowa. – Te kwiaty są od
Ciebie. Ja to wiem… I to była Jej ostatnia w życiu pewność”.
IN ENGLISH

NCE NICE
I really like to arrive at the airport in Nice. Planes turn
above Saint‑Honorat Island near Cannes and go down
gently as if they were to land on water, not on the runway.
But I don’t like to depart from Nice. Perhaps it’s because
I have to leave behind the one‑of‑a‑kind sky‑blue waters
in Beaulieu‑sur‑Mer, the cosy museum in Antibes
housing Picasso’s works, and amazing gold moonrises
in Monaco. When I am to depart, the airport seems
chaotic, depressing and hostile. In such circumstances,
I met Pascal, who was sitting next to me in the departure
lounge and asked me to watch his grandma for a while,
because he had to go to the restroom. He gave me
a cylinder‑shaped urn made from black, veined granite,
adorned with a silver rose. When he came back and took
his ‘grandma’ from me, he began to talk. He didn’t care
whether I was listening to him or not.
“I saw her passing away. And there was nothing I could
do. I sat down on a chair next to her bed, against which she
would rest her hands and her too heavy head when she
was sitting. I looked worried and afraid, and my legs were
turned towards the door. A part of me wanted to be with
her as long as possible, and the other part was devising
a plan of escape from that stuffy room. Are the rooms of
dying people always so stuffy? Why won’t anybody open
the window? Perhaps people are afraid that the soul will
slip out of the room sooner? With all windows closed, it
bangs on the walls, livid, as it can’t get out. So it torments
the already tormented body of the sufferer even more.
She put her head on the pillow, placing her hands with
neat fingernails beneath her parchment cheek. She’s
had enough. Her breath was heavy, and so were her eyes.
I knew she wanted to die. ‘There’s nothing good about being
old,’ I was told yesterday. ‘Then why do we get old?’ I asked
naively. Perhaps it gives us a chance to do things we didn’t
have time to do when we were young? But when you’re old,
you become listless and weak. So what’s the point then?
‘These flowers…’ she said quietly, pointing to a bouquet
of tuberoses on the chest of drawers. ‘Yes?’ I leaned over
not to miss a word. ‘These flowers are from you. I know it…’
And that was the last thing she was sure of.”

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
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WYBÓR NALEŻY
DO CIEBIE!

KOJARZONA CHYBA NAJBARDZIEJ Z RIWIERĄ – I SŁUSZNIE.
WŁAŚNIE TAM MOŻNA ODNALEŹĆ NAJPIĘKNIEJSZE
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE PLAŻE, UROKLIWE ZATOCZKI,
ROŚLINNOŚĆ I KRAJOBRAZY, KTÓRE IDEALNIE KOMPONUJĄ SIĘ
ZE ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI.
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
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ednym z głównych punktów na turystycznej mapie Turcji jest nadmorska
Antalya. To położone na Riwierze
Tureckiej miasto to coraz bardziej popularny kurort i licząca ponad milion mieszkańców metropolia, a więc jedno jest
pewne – atrakcji tu nie zabraknie, a każdy
znajdzie coś dla siebie. Szczególnie, że
niektórzy przyznają Antalyi tytuł najpiękniejszego miejsca na Ziemi.

Centrum miasta kryje w sobie urokliwą, zabytkową dzielnicę. To właśnie
tam znajdziemy symbol miasta – XIIIwieczny Żłobiony Minaret, meczet Ulu
Camii czy Mevlevihane – dom derwiszy
z XV wieku, w którym dziś znajduje się
Galeria Sztuk Pięknych. Warta uwagi
jest także wieża zegarowa przy meczecie
Tekeli Mehmet Pasa. Nieco dalej znajduje
się ciekawa dzielnica, w której obejrzeć
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można odrestaurowane domy osmańskie. W porcie na turystów czeka zabytkowa latarnia morska, służąca niegdyś
jako budowla obronna. Idąc w kierunku
głównej ulicy miasta dojdziemy do Kesik
Minare. Są to ruiny XII-wiecznej bazyliki
bizantyjskiej, zmienionej z czasem w meczet. Zmiana ta nie trwała jednak długo –
elementy religii islamskiej wybudowane
zostały z drewna i spłonęły w pożarze,
podczas gdy gmach starej bazyliki
pozostał niemal nienaruszony. Niedaleko
stąd znajduje się jeden z najciekawszych
zabytków Antalyi, łuk triumfalny z II
wieku – Brama Hardiana.
Najwięcej turystów z Polski przybywa
jednak do Alanyi. Wszystko za sprawą
jej bogatej infrastruktury turystycznej:
licznym hotelom, restauracjom oraz
miejscom rozrywki. Oczywiście to nie
wszystko, co oferuje nam miasto. To, co
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przyciąga tu wzrok to oszałamiająca
przyroda. Będąc w okolicach nie można
ominąć jaskiń lądowych, w tym tej, której wejście prowadzi od popularnej plaży
Kleopatry – jaskini Kapiącego Kamienia.
Urzekające są jaskinie Piracka,
Fosforyzująca czy jaskinia Zakochanych.
Każda z nich położona jest na pokrytych
drzewami zboczach, z których spływają
liczne wodospady – widoki zapierające
dech w piersiach! Można do nich dotrzeć
jedynie od strony morza, korzystając
z zorganizowanej wycieczki lokalnej
lub wynajętej łodzi. Na uwagę zasługuje
również kilka ciekawych meczetów
i seldżucka stocznia – jedyny tego typu
zabytek całej Turcji.
Zdecydowanie godna polecenia jest
również górująca nad miastem wybudowana na cyplu twierdza, której historia
sięga czasów hellenistycznych. W obrębie tego zabytkowego miejsca znajdzie-
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my m.in. meczet, bizantyjską kaplicę
oraz jeden z symboli miasta – Czerwoną
Wieżę. Uwaga – na zwiedzanie tego
muzeum na świeżym powietrzu należy
poświęcić nawet cały dzień i mnóstwo
energii, ale naprawdę warto!
Niejeden z nas słyszał o Kapadocji,
gdzie krajobraz jest iście księżycowy.
Budynki zbudowane są w formach skalnych, w tufie – porowatej skale. Będąc
w tym miejscu warto zwrócić swoje
kroki do podziemnego miasta Saratli
i zwiedzić muzeum w Konya.
Kolejnym miejscem, które obowiązkowo trzeba zobaczyć przy okazji pobytu
w Turcji jest Side – małe, bardzo stare
miasteczko, powstałe ponad 2,6 tys. lat
temu. Znane jest przede wszystkim
z pozostałości starego miasta znajdującego się na malowniczym półwyspie.
Side nadal może pochwalić się m.in.
grecko-rzymskim amfiteatrem z II
wieku. Spacerując wśród ruin podziwiać
można pozostałości po zabudowaniach
agory, w której centrum znajdowała się
okrągła świątynia poświęcona Tyche –
bogini fortuny i przypadku. Na krańcu
półwyspu, nad samym morzem leży
jeden z najważniejszych zabytków Side
– świątynia Apolla z II wieku, a obok niej
mniejsza świątynia Artemidy, po której
pozostały już jedynie fundamenty. Nieco
dalej znajdziemy pozostałości łaźni
rzymskich oraz ruiny ozdobionych niegdyś marmurem, posągami i reliefami.
We wschodniej części miasta zobaczyć
można pozostałości bazyliki z V wieku.
Zabytkowe Side to również idealne
miejsce dla sympatyków błogiego
plażowego lenistwa. Międzynarodowy
Festiwal Kultury i Sztuki w Side to
plenerowe koncerty, spektakle, pokazy
rozmaitych tańców. A wszystko to
właśnie w amfiteatrze.
Koniecznie trzeba znaleźć trochę
czasu, by poznać Turcję od jej przyrod-
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niczej strony. Do największych atrakcji
tego typu należy niewątpliwie wodospad
Kursunlu, położony na terenie parku
narodowego, około 13 kilometrów na północny-wschód od Antalyi. Woda dwoma
stopniami spływa po pokrytych dziką
roślinnością skałach, po drodze rozdzielając się na kilkanaście strumieni. Jest to
miejsce dość licznie odwiedzane przez
turystów i miejscowych, chcących uciec
na chwilę od miejskiego zgiełku i letniego upału. Warto wybrać się także na
wyspę Kekova oraz zwróćcie uwagę na
leżącą naprzeciwko niej niewielką wysepkę Simena. Ze statku widać górujący
nad nią średniowieczny zamek, który
miał chronić jej mieszkańców przed
częstymi atakami piratów.
Obowiązkowa jest wizyta w łaźni
tureckiej (tzw. Hammam) – to idealny
sposób, by w ciągu 2-3 godzin prawdziwie się odprężyć. Najpierw czeka nas
relaks w marmurowym pomieszczeniu
z rozgrzaną parą wodną, następnie masaż i peeling całego ciała. Ostatni krok
to masaż w mydlanej pianie. Cudowne,
prawda?
Turcja to raj dla miłośników zakupów.
Szaleństwu można się oddać na przykład na Bazarze Sułtana w Bodrum czy
stambulskim Krytym Bazarze. Tureckie
targi to labirynty uliczek, w które warto
się zaplątać nawet wtedy, kiedy nie
ma zamiaru się nic kupować. Miszmasz proponowanych tam produktów
może przyprawić o zawrót głowy. Od
lokalnych ubiorów, przez podróbki
znanych marek, po oryginalne towary.
Znajdziemy tu zarówno targ owocowo-warzywny, jak i taki z produktami pochodzenia zwierzęcego. Należy pamiętać
o tym, że jesteśmy w kraju arabskim – tu
trzeba się targować!
Wyloty ze Szczecina do Turcji z biurem podrózy Wezyr Holidays startują
w czerwcu 2018 roku. Szczegóły na
stronie www.wezyrholidays.pl.
IN ENGLISH

TURKEY? THE CHOICE IS YOURS!
Probably, it’s chiefly associated with
the Turquoise Coast – and rightly so.
It is there that we can find the most
beautiful Mediterranean beaches,
charming bays, beautiful vegetation
and landscapes that are in perfect harmony with myriad traces of the past.
One of the main points on the tourist
map of Turkey is the seaside city of
Antalya. Located on the Turkish Riviera,

it is both a resort town that steadily
gains popularity and a metropolis with
population of over one million inhabitants. One thing is certain – there’s
no shortage of attractions there, and
everyone will find something to their
liking. Especially that some people
consider Antalya the most beautiful
place on Earth.
The centre of the city boasts a charming historic district. It’s the location of
the city’s symbol – the 13th-century
Yivli Minare, as well as Bursa Grand
Mosque and Mevlevihane, a 15th-century house of the Devishes in which we
can now find an art gallery. What is
also worth paying attention to is a clock
tower by Tekeli Mehmet Paşa Mosque.
Slightly farther away is an interesting
district, in which we can see renovated
Ottoman houses. The harbour, in turn,
tempts tourists with a historic lighthouse, once used as a fortified building.
As we head towards the main street of
the city, we’ll reach Kesik Minare – ruins of a 12th-century Byzantine church
that was later turned into a mosque.
The change, however, wasn’t permanent – Muslim religious elements were
built of wood and soon were consumed
by fire, whereas the original building
of the old basilica survived almost unscathed. Not far away, we can find one
of Antalya’s most interesting historic
monuments – the Hadrian’s Gate, dating back to the 2nd century.
But the greatest number of tourists
from Poland chooses to visit Alanya. It’s
all thanks to its rich tourist infrastructure – numerous hotels, restaurants and
entertainment centres. Of course, it’s not
just that, as the city has much more to
offer. What is particularly eye-catching
is the absolutely stunning nature. If we
decide to visit those areas, we can’t forgo
entering land caves, including Damlataş
Cave, known as the “dripping cave,” the
entry of which leads to the popular
Kleopatra Beach. Other charming caves
include Pirates’ Cave, Phosphorous Cave
or Lovers’ Cave. Each one of them is
located on forested hills with numerous
waterfalls – the landscapes will take our
breath away! We can reach them only
from the side of the city, either by joining
a guided local tour or by renting a boat.
What also deserves particular attention
are several fascinating mosques and
a Seljuk shipyard – the only historic
building of this type in the entire Turkey.
Another attraction that is definitely
worth recommending is a fortress, over-
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looking the city from a cape and having
a history dating back to the Hellenistic
times. In the vicinity of this historic
place, we can find – among other things –
a mosque, a Byzantine chapel and one of
the symbols of the city – the Red Tower
that now houses a museum. And even
though the tour around it can take us
even one whole day and consume loads
of energy, it’s definitely worth it!
Many of us have heard about
Cappadocia, where the landscape resembles the surface of the Moon. There,
houses are built in rock forms made of
peat – a porous sedimentary rock. What
is more, it’s also worth going to the underground city of Saratli and visiting the
museum in Konya.
Another place that is a definite mustsee is Side – a small and very old town
founded over 2 600 years ago. It’s famous
chiefly for the remains of the old town
located on a picturesque peninsula.
Among other things, Side can still boast
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a Greek-Roman amphitheatre from the
2nd century. Strolling amongst ruins, we
can admire the remains of the agora, in
the centre of which was a round temple
dedicated to Tyche – the deity of fortune
and chance.
On the tip of the peninsula, by the very
sea, is one of the most important historic
sites of Side – the Temple of Apollo from
the 2nd century, and the nearby smaller
Temple of Artemis, from which now only
the foundations remained. Slightly farther
away, we can find the remains of Roman
baths and ruins that were once adorned
with marble, statues and reliefs. In the
eastern part of the town, we can see the
remains of a basilica from the 5th century.
The historic town of Side is also
a perfect place for fans of blissful beach
idleness, whereas Side International
Culture and Art Festival includes outdoor concerts, theatre plays and various
dance shows. All performances take
place in the amphitheatre.

We should definitely find some time
to get to know Turkish nature. To the
greatest attractions of this type belongs
the Kurşunlu Waterfall located in a national park, about 13 kilometres northeast
of Antalya. The water covers two steps,
flowing down through rocks overgrown
with lush vegetation and splitting into
several streams on the way. It’s a place
much frequented by tourists and local
people who want to take some rest away
from the hustle and bustle of the city and
the summer heat. It’s also worthwhile
to visit Kekova Island, as well as a small
island of Simena located opposite it. If
you board a ship, you can see that the
latter is overlooked by a towering mediaeval castle that was meant to protect
the island’s inhabitants against frequent
raids of pirates.
We should also visit a Turkish bath
(the so-called hammam) – it’s a perfect
way to recharge our batteries in two or
three hours. First, we relax in a marble

więcej na w w w.any where.pl

room with hot vapour, then we enjoy
a massage and a full body peeling, and
the last step is massage in soap foam.
Sounds wonderful, doesn’t it?
Turkey is a genuine paradise for
those who love shopping. You can go on
a shopping spree e.g. to the Sultan Bazaar
Shopping Centre in Bodrum or the Grand
Bazaar in Istanbul. Turkish bazaars
are composed of labyrinths of lanes that
are worth venturing into even if we don’t
want to buy anything. The variety of
products can make us feel dizzy – there’s
everything there, from local clothes,
through imitations of well-known brands,
to original goods. We’ll also find different
kinds of markets, e.g. with fruit and vegetables or with products of animal origin.
We should remember that we are in an
Arab country – we need to bargain there!
Flights from Szczecin to Turkey with the
travel agency Wezyr Holidays will be
launched in June 2018. More details can
be found at www.wezyrholidays.pl.
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PEW N E SĄ
T Y LKO
ZMIANY
LINIA RYANAIR, IRLANDZKI PRZEWOŹNIK LATAJĄCY
Z NASZEGO PORTU DO DUBLINA, LONDYNU,
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LIVERPOOLU ORAZ WARSZAWY, W RAMACH
PROGRAMU „ALWAYS GETTING BETTER”
NIEUSTANNIE PRZECHODZI ZMIANY. DOTYCZĄ
ONE TAKŻE POLITYKI BAGAŻOWEJ FIRMY.
źródło: W W W.CENTERFLY.PL

Od

niedawna tańszy
jest bagaż rejestrowany – za 25 euro
przewieźć można walizkę czy torbę
o wadze do 20 kilogramów (dotychczas droższy był bagaż ważący do
15 kilogramów). Zmiana polityki ma
zachęcić pasażerów do zmniejszenia
pojemności bagaży podręcznych, co
z kolei skróci czas wejścia na pokład.
W efekcie zmniejszyć ma się skala
opóźnień lotów – mówią przedstawiciele Ryanaira.
Większe zmiany dotyczą bagażu
podręcznego. Nadal dozwolone będą
dwie „małe” torby czy walizki, jednak
tylko pasażerowie z wykupionym piewszeństwem wejścia na pokład będą
mogły mieć zabrać wszystko do kabiny. Pozostali zostaną wpuszczeni do

zdjęcia: PIX ABAY.COM

samolotu tylko z mniejszym bagażem
podręcznym (o wymiarach 35 cm x 20
cm x 20 cm). Drugi, większy bagaż (55
cm x 40 cm x 20 cm) zaraz po kontroli
bezpieczeństwa zostanie im odebrany
i bezpłatnie umieszczony w luku bagażowym. Oznacza to, że podczas lotu
będzie on niedostępny.
Jak tłumaczy przewoźnik, zmiany
mają na celu zredukowanie opóźnień
wynikających z faktu, iż wielu podróżnych zabierało ze sobą na pokład
samolotu dwa bagaże podręczne, których umieszczenie w schowkach oraz
pod fotelami zajmowało sporo czasu.
Nie bez znaczenia jest także wysokie
wypełnienie samolotów Ryanaira –
nowa polityka bagażowa powinna
ułatwić i przyspieszyć proces zajmowania miejsc w samolocie.
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Zmiany w kwestiach bagażu prowadza też węgierska firma Wizzair,
z którą ze Szczecina polecieć można
do Londynu, Oslo, Bergen i Stavanger.
Do tej pory maksymalne wymiary
bagażu podręcznego wynosiły 42 cm x
32 cm x 25 cm. Od początku sezonu zimowego przewoźnik postanowił zwiększyć
limit darmowego bagażu podręcznego
do 55 cm x 40 cm x 23 cm i wagi do 10 kg.
Zatem polityka podziału na duży płatny
oraz mały bezpłatny zostanie zmieniona
na jeden rodzaj bagażu podręcznego.
Pasażerowie, którzy wykupili usługę
Wizz Priorytet, zapewnią sobie przewóz
bagażu podręcznego w kabinie. Do tego
otrzymają priorytetowy boarding oraz
możliwość zabrania na pokład drugiej,
mniejszej sztuki bagażu podręcznego
o rozmiarach 40 cm x 30 cm x 18 cm.

Może to być np. damska torebka czy
torba na laptopa. Pozostali pasażerowie,
ze względu na ograniczoną ilość miejsca
na pokładzie, będą mieli oznaczone
torby które zostaną zabrane do luku
bagażowego. Ułatwieniem jest możliwość nadania bagażu podręcznego za
darmowo przy stanowiskach check-in
(oczywiście jeśli spełnia wymogi bagażu
podręcznego). Tym samym pozwoli na
wygodniejsze podróżowanie bez dodatkowej opłaty.
IN ENGLISH

ONLY CHANGES ARE CERTAIN
Ryanair, the Irish carrier flying
from our airport to Dublin, London,
Liverpool and Warsaw, is undergoing
constant changes within the

framework of the “Always getting
better” program. The changes include
the company’s luggage policy as well.
Not long ago, the price of checked luggage has been lowered – for EUR 25 you
can transport a suitcase or a bag weighing up to 20 kilograms (until recently,
the charge for luggage weighing up to 15
kilograms was higher). The change of
policy is meant to encourage passengers to decide on a smaller capacity of
their hand luggage, which in turn will
result in shortening the time needed
for boarding the plane. According to
Ryanair’s representatives, the extent of
flight delays will thus be reduced.
More profound changes involve
hand luggage. Passengers will still be
allowed to take two “small” bags or
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suitcases, but only passengers with
pre-booked priority boarding will be
able to take everything onboard. The
rest of passengers will board the plane
only with the smaller piece of hand
luggage (35 cm x 20 cm x 20 cm). The
other, larger piece of luggage (55 cm
x 40 cm x 20 cm), will be taken away
right after the safety check and placed
in the storage area without any additional fee. It means that this particular
piece of luggage will be unavailable
during the flight.
As the carrier explains, changes are
meant to reduce flight delays resulting
from the fact that many passengers
took two pieces of hand luggage on
board, and, consequently, took longer
time to place them in overhead compartments and below airplane seats.
What is also important, Ryanair planes
are always filled to a considerable
extent – the new luggage policy should
both facilitate and accelerate the process of taking seats onboard.
Changes in luggage policy have
been introduced also by the Hungarian
carrier Wizzair which services flights
from Szczecin to London, Oslo, Bergen
and Stavanger.
Up until recently, the highest permissible dimensions of hand luggage
amounted to 42 cm x 32 cm x 25 cm.
At the beginning of the winter season,
however, the carrier decided to increase
the dimension limit of free hand luggage
to 55 cm x 40 cm x 23 cm and its weight
limit to 10 kilograms. Therefore, the policy of differentiating between the bigger
paid piece of luggage and the smaller
free piece of luggage will be replaced
with a policy regarding only one type of
hand luggage.
Passengers who bought the service
of Wizz Priority have the guarantee
that their hand luggage will be transported in the cabin. What is more, they
will take advantage of priority boarding and have the possibility to take
one additional piece of hand luggage
up to 40 cm x 30 cm x 18 cm. It can be
e.g. a women’s handbag or a laptop
bag. Other passengers, due to limited
space onboard, will have their bags
labelled and then placed in the storage
area of the plane. Another facilitation
is the possibility to check your hand
luggage for free at the check-in points
(of course, if it meets the requirements
set for hand luggage). It will allow for
more comfortable travelling without
any additional fee.
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KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7

KRETA
KORFU
ZAKYNTHOS
RODOS
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
TURCJA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA

KORFU
ZAKYNTHOS

RODOS
KRETA
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TURCJA

BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N

DU BLIN

S TAVA NG E R

OSLO TORP

LOTNISKO airport

E DY N BU RG

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
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WA R S Z AWA

LONDYN LUTON
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

135

LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

17:35

21:20

FR2466/7

737

7

18:30

22:15

FR2466/7

737

DUBLIN

2 …6

PRZYLOT
ARRIVAL

17:10

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

17:35

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR5322/3

737

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

2

11:30

12:00

DY1014/5

737

6

10:10

10:40

DY1014/5

737

OSLO TORP

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

123..5

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1..5

PRZYLOT
ARRIVAL

17:45

ODLOT
DEPARTURE

18:15

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

3…7

PRZYLOT
ARRIVAL

10:15

ODLOT
DEPARTURE

10:45

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W6 2159/60

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

16:30

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PRZYLOT
ARRIVAL

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

17:00

2162/3

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1

08:45

09:15

LO3931/2

2

08:55

09:25

LO3931/2

Q400

6

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

Q400

1234567

14:35

15:05

LO3933/4

Q400

12345.7

20:35

21:05

LO3935/6

Q400

NOWOŚĆ WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1235

20:55

18:00

FR2361/2

B737

4

21:00

18:05

FR2361/2

B737

7

21:50

18:55

FR2361/2

B737

BERGEN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1…5

A320

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

ODLOT
DEPARTURE

WARSZ AWA

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR

PRZYLOT
ARRIVAL

10:40

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

11:10

LIVERPOOL
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

4

21:00

21:23

FR7111/2

737

7

19:55

20:20

FR7111/2

737

POD KONIEC MARC A ( W Z ALEŻNOŚCI OD KIERUNKU) ZMIANA ROZKŁ ADU NA OKRES LETNI
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INTERNET

AIRPORT

TA XI

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN
INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

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

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

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

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

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

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

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

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

Szczecin – 25 PLN.

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

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

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

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

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

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

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

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

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

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

