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GRZEGORZ 
KAPLA

Reżyser, scenarzy-
sta, pisarz, drama-
turg i dziennikarz. 
Autor największych 
polskich hitów 
komediowych 
w XXI w. (m.in. 
"Ciało", "Testo-
steron" i "Lejdis"). 
"Testosteron" - stale 
obecny w teatrach 
w kilkunastu kra-
jach - jest również 
jedną z najpopu-
larniejszych dziś 
polskich sztuk na 
świecie. W 2015 
roku Saramono-
wicz wydał best-
sellerową powieść 
„Chłopcy".

 IN ENGLISH

A director, screen-
writer, writer, 
playwright and jo-
urnalist. The author 
of the biggest Polish 
comedy hits  
of the 21st century 
(e.g. Ciało, Testo-
steron and Lejdis). 
Present in theatres  
in several countries 
all the time, Testo-
steron is also one of 
today’s most popular 
Polish plays in the 
world. In 2015, Sara-
monowicz published 
his bestseller book 
entitled Chłopcy 
(Boys).

ANDRZEJ  
SARAMONOWICZ

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

 IN ENGLISH

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

Nasi Autorzy

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

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

 IN ENGLISH

A journalist and 
dramatist. Born in 
1990. He spent half 
of his life in theatres 
and even more in ci-
nema auditoria. They 
are his houses. He 
commits everything 
he can to paper. In 
the times of growing 
censorship, he stages 
a performance in 
a theatre in Warsaw 
that is focused on 
a coming-out... of 
a woman, a typical 
Polish Mother, and he 
is not afraid to do so. 
He is also not afraid 
to ask questions, 
reach out for films 
by Lars von Trier 
and juxtapose Berlin 
techno with sung po-
etry on his playlist.

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

 IN ENGLISH

Has been working 
in TVN24 since 2012. 
She has also Gazeta 
Wyborcza, Polskie 
Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat and 
Polsat News in her 
résumé. She likes 
coffee and conver-
sations. She does not 
end on one question 
but avoids people 
who never stop tal-
king. She is addicted 
to news and books. 
She does not like 
wasting time and is 
disgusted by gossip.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

 IN ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two 
novels to his credit 
too. He listened to 
Mariusz Czerkawski 
and Robert Lewan-
dowski tell him 
about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he 
is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwri-
ter, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the Nike 
Literary Award. 
A man of many pas-
sions. He will share 
one of them with us 
recommending one 
picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA 
WARNKE

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

 IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

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

 IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

 IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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CIĄGLEmigruję

BOHATER    HERO

„NIKT NIE WIE, JAK POTOCZĄ SIĘ LOSY PIOSENKI – WYPUSZCZASZ JĄ 
SPOD SKRZYDEŁ I ONA ZACZYNA EGZYSTOWAĆ SAMODZIELNIE, WEDLE 
ODBIORCÓW, I TO ONI PISZĄ JEJ DALSZE LOSY” – MÓWI MELA KOTELUK. 
ALE SAMA DODAJE, ŻE INTUICJA PODPOWIADA JEJ, KIEDY PIOSENKA MA 

PRZYSZŁOŚĆ. TO JAK TO Z TĄ PIOSENKĄ JEST, MELU?

  TEKST: JACEK GÓRECKI    ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK



BOHATER    HERO
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Transformacja i te 
wszystkie emocje, 
szukanie nowego 

balansu – niekończąca 
się historia. Kosmos! 

Jak pokazuje 
historia, dla artystów 

poprzedniej epoki tym 
napędem była energia 

z nonkonformizmu, 
która zawsze dawała 

większą iskrę twórczą 
niż podporządkowanie 
się. Porywająca artystę 

do działania. 

SPOTYKAMY SIĘ W WARSZAWSKIEJ KA-
WIARNI NA ULICY FRANCUSKIEJ, KOJA-
RZONEJ Z AGNIESZKĄ OSIECKĄ, KTÓREJ 
POMNIK STANOWI NIEJAKO POŁUDNIK 
ZERO SASKIEJ KĘPY JAKO STRATEGICZNY 
PUNKT SPOTKAŃ. TU, PO PRAWEJ STRO-
NIE WISŁY, ŻYŁA I TWORZYŁA POETKA 
O WIELKIM WPŁYWIE, Z KTÓREJ TWÓR-
CZOŚCIĄ, W PEWNYM SENSIE, WIĄŻĄ 
SIĘ RÓWNIEŻ TWOJE POCZĄTKI.
Dokładnie, Osiecka mieszkała kilka ulic 
od miejsca, w której siedzimy teraz, przy 
ulicy Dąbrowieckiej. Zresztą, na froncie 
jej przedwojennego domu widnieje 
tablica pamiątkowa w formie zeszytu 
i wiecznego pióra, z wersem piosenki, 
którą wszyscy znamy. Jako dziewczy-
na zainteresowałam się w pewnym 
momencie poezją. Tak zwyczajnie – na 
lekcjach polskiego. Szymborska, Miłosz, 
Różewicz, a w pewnym momencie do-
datkowo pojawiła się ta optyka muzycz-
na, rozczytywanie tekstów piosenek, 
łapczywe wchłanianie i naturalnie 
wskoczyłam w ten nurt znakomitych 
twórców polskiej piosenki, czyli Przy-
borę, Młynarskiego, Koftę i Osiecką 
właśnie. I wtedy jako siedemnastolatka 
spróbowałam swoich sił w konkursie na 
interpretacje piosenek z jej tekstami i nie 
da się ukryć, że były to moje pierwsze, 
a dokładnie może drugie kroki na scenie. 
Pamiętam pierwszy koncert w Teatrze 
na Woli i drugi, nomen omen, w studiu 
im. Agnieszki Osieckiej w radiowej Trój-
ce, która jako rozgłośnia była od zawsze 
obecna w moim rodzinnym domu. To 
było trzynaście lat temu! Trochę jakby 
wspomnienia z poprzedniego życia.

AGNIESZKA OSIECKA MIAŁA NA CIEBIE 
DUŻY WPŁYW?
Na pewno w pewnym sensie tak, na któ-
rymś etapie. Twórczość, która człowieka 
zainteresuje, zainspiruje, pochłonie 
w danym czasie i da jakieś przeżycie, 
daje jakiś wpływ, to naturalne. Nie wiem 
w jakiej mierze, ale przez zbitkę różnych 
doświadczeń pojawia się w pewnym 
momencie chęć odkrycia własnego 
języka, znalezienie swojego charakteru, 
wytrącenia własnej myśli.

WARTOŚĆ TAMTYCH TEKSTÓW – ZA-
RÓWNO WSPOMNIANEJ OSIECKIEJ, 
MŁYNARSKIEGO CZY KOFTY – ODBIE-
RANA SĄ CZĘSTO PRZEZ PRYZMAT 
CZASÓW, W KTÓRYCH POWSTAWAŁY.
Wszystkie zmiany są przecież dobrym 
napędem dla artysty, ustrój i sytuacja 
polityczna napędzała do wypowiedzi. 
A propos samej zmiany – zmiana to 

piękna sprawa i absolutnie inspirujący 
temat. Siła do zainicjowania zmiany 
albo siła do przyjęcia zmiany. Trans-
formacja i te wszystkie emocje, szuka-
nie nowego balansu – niekończąca się 
historia. Kosmos! Jak pokazuje historia, 
dla artystów poprzedniej epoki tym na-
pędem była energia z nonkonformizmu, 
która zawsze dawała większą iskrę 
twórczą niż podporządkowanie się. 
Porywająca artystę do działania. Pa-
radoksalnie, w tak trudnym ustrojowo 
okresie, mimo cenzury, kultura miała 
się dobrze, powstawały ważne insceni-
zacje, książki, muzyka. Rola artystów 
była ważna. A teraz mamy inny zestaw 
spraw: konsumpcjonizm chociażby, 
choć w ostatnim czasie gwałtowanie 
przybywa rożnych napięć na globie. 
Idąc tym tropem: takich przeciążeń 
wcale nie potrzeba, jeśli mogłabym 
mieć osobiste życzenie.

ALE W TWOICH TEKSTACH NIE MA 
POLITYKI. NIE MIESZASZ SIĘ W TYM 
ZEPSUTYM SOSIE, TYLKO OBSERWUJESZ 
Z BOKU, ZWRACAJĄC UWAGĘ NA 
INNE RZECZY, KTÓRE NAS DOTYKAJĄ. 
RACZEJ KIERUJESZ SIĘ W STRONĘ 
AKTYWISTYCZNYCH POSTULATÓW. 
Moje teksty nie są publicystyczne. Sku-
piam się na jednostce, na autentycznym 
przeżyciu. Jeśli ja coś czuję i znajduję 
słowo i dźwięk, żeby to wyrazić, ktoś od-
najdzie w tym moją i jednocześnie swoją 
prawdę. Everything is connected. Sama 
widzę to po sobie – odbiorcy, że ktoś za 
mnie nazywa coś, na co nie mogłam 
znaleźć słów. Nagle przychodzi taki mo-
ment, impuls, myśl – siadam i zapisuję.

JAK WIĘC NAPISAĆ DOBRĄ PIOSENKĘ, 
KTÓRA BĘDZIE WARTOŚCIOWA I PRZE-
BOJOWA W JEDNYM? PAMIĘTAM JAK 
PEWNA ZNANA WOKALISTKA OPOWIA-
DAŁA MI, ŻE SWÓJ NAJWIĘKSZY PRZE-
BÓJ PISAŁA PÓŁ ROKU DOKLEJAJĄC RAZ 
NA KILKA TYGODNI PO ZDANIU.
Nikt nie wie, jak potoczą się losy piosen-
ki – wypuszczasz ją spod skrzydeł i ona 
zaczyna egzystować samodzielnie, wedle 
odbiorców, i to oni piszą jej dalsze losy. 
Każdy ma swój styl pisania i swoje tempo. 
U mnie najgorzej działa nadmierne przy-
gotowywanie się, kiedy chcę coś napisać, 
zabieram się do tego i powstaje cała pira-
mida jakichś przeciwstawnych okoliczno-
ści. Może można wyrobić jakaś regularną 
metodę pracy – z lekką zazdrością czyta-
łam, że tak, ale u mnie na razie nie wypala 
to w ten sposób. Piszę dla samej siebie 
i to daje taki efekt. Mam wiele dowodów 

na to, że słuchają ich ludzie o podobnym 
światopoglądzie. I tak tworzą się chyba te 
styczne – przez teksty. Lubię siedzieć po 
nocach i pisać, nagrywać, wypalić przy 
tym paczkę papierosów. Niewykorzysta-
nego materiału wystarczyłoby na trzy 
kolejne płyty, ale niechętnie po nie sięgnę, 
muszą być przede wszystkim aktualne 
dla mnie, żebym mogła je śpiewać. Mam 
taki tryb działania, że jak jest już tekst 
i melodia, to od razu chcę nagrywać, na 
tak zwane świeżo. Nieraz demo pokazy-
wało siłę nad docelowym ujęciem. Wiem, 
kiedy piosenka ma przyszłość. To chyba 
kwestia intuicji. I takim momentem we-
ryfikacyjnym jest chwila, w której gramy 
ją na koncertach po raz pierwszy – wtedy 
czuje się energię tej muzyki, z ludźmi.

CO JEST ZATEM NAJWAŻNIEJSZE PRZY 
PISANIU TEKSTÓW?
Dla każdego co innego jest ważne, więc 
nie umiem odpowiedzieć uniwersalnie. 
Dla mnie emocje, niezależnie od intelektu. 
Nie chodzi mi o skrajny jego brak oczywi-
ście. To emocje są „klejem”, posłańcem in-
formacji. Inspiruje mnie sztuka, inspirują 
ludzie, podróże i zmiana perspektywy. 
Taka ciągła migracja umysłu.

MIAŁAŚ TO SZCZĘŚCIE, ŻE WYCHO-
WAŁAŚ SIĘ W DOMU MUZYCZNYM. 
RODZICE PUSZCZALI CI NIE TYLKO 
TRÓJKĘ, ALE TEŻ JOY DIVISION, CO NIE 
JEST TAKĄ OCZYWISTOŚCIĄ W KAŻDYM 
DOMU. PO ZA TYM JAZZ. DOSTAŁAŚ SO-
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LIDNE PODSTAWY, ŻEBY DZISIAJ Z TEGO 
CZERPAĆ I ŁAKNĄĆ NOWYCH INSPIRA-
CJI, CIĄGLE POSZERZAĆ HORYZONTY 
I PRZEKAZYWAĆ TĄ NAUKĘ INNYM.
Zgadza się, ale miałam też obszerną 

„guilty playlist”. Jako dzieciak słuchałam 
rownież, mówiąc delikatnie, kontrower-
syjnej muzyki, ale wtedy było to dla mnie 
okej. A bywały to rzeczy straszne – jakby 
ktoś te listę ujrzał, mógłby się głęboko 
zawieść. (śmiech) Wyczynem ze strony 
moich rodziców było przede wszystkim 
to właśnie, że dawali nam swobodę, da-
wali się rozwijać w swoim tempie. Z mo-
jego dzisiejszego punktu widzenia to było 
genialne świadectwo miłości z ich strony, 
cierpliwości i wyrozumiałości. „Czym 
skorupka za młodu nasiąknie...”, to ma 
konkretne znaczenie w dorosłym życiu, 
fakt. Jestem szczególnie wdzięczna za 
to, co wyniosłam z domu rodzinnego, 
a czym jest poszanowanie różności i po-
strzeganie jej jako wartość.

W JAKIM MUZYCZNYM KIERUNKU 
BĘDZIESZ TERAZ MIGROWAŁA? 
Kierunek formuje się na bieżąco. To pro-
ces, który nabiera formy i przede wszyst-

kim potrzebuje powietrza, luzu. I w takiej 
atmosferze myślę o trzeciej płycie: swo-
bodnego tworzenia w domu, po nocach. 
Wtedy jest cicho i można się skupić. Może 
w przyszłości uda się wyjechać w trasę 
dalej w świat? Zobaczymy.

ROZUMIEM, ŻE ZESPÓŁ WIE O TWOICH 
ŚWIATOWYCH PLANACH?
Cóż, nie bardzo! (śmiech). Po kolei, przyj-
dzie czas. Mam wspaniały zespół ludzi 
obok siebie. Utalentowany i spontanicz-
ny. Umiemy ze sobą żyć – grać, gadać, 
urządzać burze mózgów, organizować 
tydzień prób przed trasą, tak jak ostatnio 
na Mazurach. Pełna frajda i to jest coś.

UWAŻAM, ŻE TO, ŻE PRZEMIESZCZACIE 
SIĘ WSPÓLNIE W JEDNYM SAMOCHO-
DZIE PODCZAS TRASY KONCERTOWEJ 
WAS NA PEWNO WYRÓŻNIA. TO ZNA-
CZY, ŻE MIMO BYCIA JUŻ PONAD TRZY 
LATA NON-STOP W TRASIE KONCERTO-
WEJ NIE CZUJECIE PRZEJEDZENIA SOBĄ. 
Tak, słyszałam o zespołach, które już ze 
sobą nie podróżują, nie spędzają ze sobą 
czasu przed koncertem i spotykają się na 
scenie. Ciężko to sobie nawet wyobrazić. 

Muzyka to suma energii ludzi gadających 
ze sobą na scenie w jakimś instrumen-
talnym wymiarze, mówiąc trochę filozo-
ficznie. Samo czyste odegranie akordów 
nie niesie nic poza czystym zagraniem 
akordów – tak to widzę. W trasie jest 
tak, że czasem ktoś nie ma ochoty gadać 
w busie – śpi, czyta, zamyka się w pudeł-
ku nicości i to jest ok. Normalna sprawa 
i dowód pewnej zażyłości wręcz! Czasa-
mi mamy kreatywne próby kiedy dymi 
się od pomysłów, a czasami nici. I wtedy 
umiemy sobie odpuścić w czas. Przy-
braliśmy system tygodniowych zlotów 
w dziczy i to działa. Reset poza miastem, 
przewietrzenie głów, relaks i granie od 
rana do wieczora. W styczniu przed 
wznowieniem trasy „Migracje”, wyje-
chaliśmy na tydzień do Kwaśnego Jabłka, 
gdzie w przerwach obiadowych zajada-
liśmy się warzywami i ziołami z tam-
tejszej, ekologicznej uprawy. Wspaniali 
właściciele i pracownicy tego miejsca 
wyznali, ze z pełnym zaciekawieniem 
przysłuchiwali się naszym rozmowom 
podczas prób, które były nieraz długim 
sporem o jakiś dźwięk albo o brzmienie 
czegoś. A tydzień później zagraliśmy 
pierwszy koncert trasy w Filharmonii 
Szczecińskiej, będącym pierwszym z cy-
klu osiemnastu, gęsto zaplanowanych 
koncertów. Jak widać ciągle migruję! 

 IN ENGLISH

I’m constantly 
migrating

“No one knows how the wheels of 
a song will roll – you let it free from 
under your wings and it starts to 
exist independently, adapting to the 
receivers, and it is they who write its 
future,” says Mela Koteluk. But, as 
she herself adds, intuition tells her if 
a song has a future. Then how’s with 
those songs after all, Mela?
WE MEET IN A CAFÉ IN WARSAW AT 
FRANCUSKA STREET, ASSOCIATED 
WITH AGNIESZKA OSIECKA, WHOSE 
MONUMENT IS SEEN AS THE PRIME ME-
RIDIAN OF SASKA KĘPA (DISTRICT OF 
WARSAW), THE STRATEGIC MEETING 
POINT. HERE, ON THE RIGHT SIDE OF 
THE VISTULA RIVER, THE INFLUENTIAL 
POET LIVED AND CREATED, AND YOUR 
BEGINNINGS ARE – IN A SENSE – CON-
NECTED WITH HER OUTPUT.
Exactly, Osiecka lived several streets 
from the place we are sitting now, at the 
Dąbrowiecka Street. Anyway, on the 
front wall of her pre-war house there is 
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Kierunek formuje się na bieżąco. To proces, 
który nabiera formy i przede wszystkim 

potrzebuje powietrza, luzu. I w takiej 
atmosferze myślę o trzeciej płycie: swobodnego 

tworzenia w domu, po nocach. Wtedy jest 
cicho i można się skupić. 
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a plaque shaped as a notebook and a pen 
with a verse of a song that we all know. 
As I girl, I was somewhat interested in 
poetry. I came to like it in a very ordinary 
way – during Polish classes. Szymborska, 
Miłosz, Różewicz, and then,  at a certain 
point, there also appeared this musical 
optics, reading lyrics, greedy osmosis, 
and subsequently, I jumped into this 
stream of superb authors of the Polish 
song, namely Przybora, Młynarski, Kofra 
and Osiecka. And when I was seventeen, 
I tried my hand at a competition which 
consisted in interpretation of songs with 
Osiecka’s lyrics, and it was easy to tell 
that those were my first – or maybe 
second – steps on the stage. I remember 
my first concert in the Theatre in Wola, 
and the second one, nomen omen in 
Agnieszka Osiecka’s studio in the Polish 
Radio Three (an esteemed music station 
broadcasting a whole gamut of music, e.g. 

rock, alternative and jazz), which was al-
ways present in my family house. It was 
thirteen years ago! Feels like memories 
from a previous incarnation.

DID AGNIESZKA OSIECKA HAVE 
A GREAT INFLUENCE ON YOU?
To a certain extent she certainly did, at 
least at some point. Pieces of art, which 
pique a person’s interest, inspire them, 
immerse them and give them some kind 
of spiritual experience, have an impact, 
it’s only natural. I don’t know to what 
degree, but thanks to the combination 
of various kinds of experience, at some 
point there appears a willingness to dis-
cover one’s own language, find one’s own 
character, precipitate one’s own thought.

THE VALUE OF THOSE LYRICS – OF 
OSIECKA, MŁYNARSKI OR KOFTA – ARE 
OFTEN PERCEIVED THROUGH THE 

PRISM OF TIMES IN WHICH THEY WERE 
CREATED. 
All changes are a good driving force 
for an artist, and the political system 
and the overall situation were encour-
agement to speak out loud. Apropos of 
change as such – change is a beautiful 
phenomenon and an absolutely inspiring 
subject. A strength to initiate a change 
or a strength to welcome it. Transforma-
tion and all those emotions, searching 
for a new balance – a never-ending 
story. Awesome! As history shows, the 
driving force of artists from the previ-
ous epoch was the energy drawn from 
non-conformism, which has always 
been a greater creative incentive than 
subordination, and it inspired an artist to 
act. Paradoxically, in such difficult times 
when we think of the political system, 
the culture was in a good shape despite 
the censorship – there were created 
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important stage productions, books, mu-
sic. The role played by artists was very 
important. And now, we have another set 
of problems, for example consumerism, 
although recently there has also been 
a violent rise of other various tensions on 
the globe. Following this thought, if my 
personal wishes mattered, I would say 
that we don’t need those overloads.

BUT THERE IS NO POLITICS IN YOUR 
LYRICS. YOU DON’T STIR IN THIS ROT-
TEN SAUCE, BUT ONLY OBSERVE FROM 
ASIDE, PAYING ATTENTION TO DIFFER-
ENT THINGS THAT INFLUENCE US. YOU 
TEND TO LEAN TOWARDS ACTIVISTS 
POSTULATES.
My lyrics are not journalistic. I focus on 
an individual, on authentic experience. 
If I feel something and find the right 
word and sound to express it, someone 
will discover both my truth and their 
truth at the same time. Everything is 
connected. I see it myself as a recipient, 
that someone names for me some things 
which I couldn’t find words to describe. 
Suddenly there comes a moment, an 
impulse, a thought – and I sit at the desk 
and write it down.

SO HOW TO WRITE A GOOD SONG 
THAT WILL BE VALUABLE AND POTEN-
TIALLY POPULAR AT THE SAME TIME? 
I REMEMBER THAT ONE FAMOUS 
SINGER TOLD ME THAT SHE HAD BEEN 
WRITING HER BIGGEST HIT FOR HALF 
A YEAR, ADDING ONE SENTENCE EVERY 
FEW WEEKS.
No one knows how the song’s future will 
look like – you let it free from under 
your wings and it starts to exist inde-
pendently, adapting to the receivers, and 
it is they who write its future. Every-
one has their own style of writing and 
their own tempo. In my case, excessive 
preparation works against me, espe-
cially when I want to write something. 
I get down to work and suddenly there 
appears a whole pyramid of some 
adverse events. Perhaps you can work 
out a regular method of working – with 
a pang of jealousy, I’ve read that yes, you 
can, but in my case it’s just doesn’t work 
out this way. I write for myself and this 
produces the desired effect. I have many 
proofs that most of the people who listen 
to my songs have a similar outlook on 
life. And that’s how those tangents are 
created – through lyrics. The unused 
material would be enough for next three 
albums, but I think I’ll reach for them 
only reluctantly, since I am only able to 

sing those lyrics which are of current 
importance to me. I have such modus 
operandi that when there are lyrics and 
a melody, I want to record it straight 
away. Not infrequently, it turned out that 
a demo had the upper hand over the tar-
get recording. I know when the song has 
a future. I think it’s a matter of intuition. 
And such a verifying moment comes 
when we play a song on the stage for the 
first time – then you feel the energy of 
this song with the people around you.

THEN WHAT IS MOST IMPORTANT 
WHEN WRITING LYRICS?
Each person has their own priorities, so 
I can’t answer universally. For me, it’s 
always been emotions, irrespective of 
intellect. Of course, I don’t mean the ex-
treme lack thereof either. It is emotions 
that are the “glue,” the messenger of 
information. I’m inspired by art, people, 
travels and the change of perspective. 
A constant migration of mind.

YOU WERE LUCKY TO HAVE BEEN 
BROUGHT UP IN A MUSICAL HOUSE. 
YOUR PARENTS PLAYED NOT ONLY THE 
POLISH RADIO THREE FOR YOU, BUT 
ALSO JOY DIVISON, WHICH IS NOT SO 
OBVIOUS IN EVERY HOUSE. APART FROM 
THAT, JAZZ. YOU WERE GIVEN SOLID 
FOUNDATIONS, AND NOW YOU CAN 
DRAW FROM THEM AND CRAVE NEW 
INSPIRATIONS, CONSTANTLY BROAD-
EN YOUR HORIZONS AND PASS THIS 
KNOWLEDGE ON TO OTHER PEOPLE.
That’s true, but I also had a long “guilty 
playlist”. As a child, I used to listen to con-
troversial music, to speak euphemistical-
ly, but it was okay for me then. And some 
of the songs were truly awful – if some-
one were to see this list, they might feel 
deeply disappointed (laughs). My parents’ 
greatest feat was the fact that they gave us 
freedom, they let us develop at our own 
pace. From my today’s perspective, it 
was a brilliant proof of love, patience and 
understanding. “What youth is used to, 
age remembers” – this has a substantial 
meaning in the adult life, that’s true. I’m 
especially grateful for what I’ve learnt 
in my family home, namely respect for 
diversity and perceiving it as a value.

IN WHAT MUSICAL DIRECTION WILL 
YOU NOW MIGRATE?
The direction is being shaped day by 
day. It’s a process that takes form, and 
it needs air, some space. This is the 
atmosphere in which I think about my 
third album: the atmosphere of the 

casual creative process at home, at night. 
Nights are silent and let you stay focused. 
Maybe in the future I will be able to go 
on tour further in the world? We’ll see.

I UNDERSTAND THAT THE BAND 
KNOWS ABOUT YOUR GLOBAL PLANS?
Well, not exactly (laughs). One step at 
a time, the time will come. I am sur-
rounded by a wonderful group of people. 
Talented and spontaneous. We know 
how to live with each other – how to play, 
talk, do brainstorming, organize a week 
of rehearsals before the tour, just as we 
recently did in Masuria. A great fun and 
this is really something.

I THINK THAT THE FACT THAT YOU ALL 
GO TOGETHER IN ONE CAR WHILE ON 
TOUR IS SOMETHING THAT DISTIN-
GUISHES YOU. IT MEANS THAT DESPITE 
BEING WITH EACH OTHER NON-STOP 
FOR THREE YEARS, YOU DON’T FEEL 
FED UP WITH EACH OTHER.
Yes, I’ve heard about bands that don’t even 
travel together, don’t spend time together 
before a concert and meet only on the 
stage. It’s hard to imagine. Music is the 
sum of energy of people who play together 
on the stage in some instrumental dimen-
sion, to say philosophically. Mere playing 
the right chords doesn’t produce anything 
but the right chords – that’s how I see it. It 
sometimes happens on tour that someone 
doesn’t want to speak on the bus – they 
sleep, read, shut themselves in a box of 
nothingness, and it’s perfectly okay. It’s 
something normal and even a proof 
of some kind of intimacy! During our 
creative rehearsals, sometimes we’ve got 
innumerable ideas, and sometimes we’ve 
got nothing. And then we are able to let it 
go just in time. We’ve adopted a system of 
weekly meetings in the wilderness, and it 
works really well. A chill-out away from 
the city, breathing in some air, relaxing 
and playing from dawn to dusk. In Jan-
uary, before we resumed our Migrations 
tour, we went for a week to Kwaśne Jabłko 
(Sour Apple), where we relished vegeta-
bles and herbs from the local ecological 
crops during our lunch breaks. The 
wonderful owners and workers of this 
place confessed that they’d listened with 
great interest to our conversations during 
rehearsals, which often consisted in 
long disputes over some sound or some 
tune. And a week later, we played our 
first concert in Szczecin Philharmonics, 
the first in the cycle of eighteen densely 
scheduled concerts. As you can see, I’m 
constantly migrating! 
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z indiańskich słów: albo od „checagou”, jak 
Indianie Miami i Illinois, którzy uciekli tu 
przed agresywnymi Irokezami, nazywali 
dziki por, który porastał brzegi rzeki, albo od  

„shikaakwa”, co w ich języku miało oznaczać 
„dziką cebulę” lub „dziki czosnek”.

Tereny Chicago trafiły do Stanów Zjed-
noczonych w wyniku traktatu zawartego 
z Indianami. Nie oznaczało to jednak zgody 
między przyjezdnymi, a czerwonymi – we-
sterny w tym temacie nie kłamią. Jeszcze na 
początku XIX wieku, kiedy biali nie mogli 
dogadać się między sobą (trwała wojna 
brytyjsko-amerykańska) Indianie dorzucali 
swoje trzy grosze. Wytłukli na przykład całą 
załogę Fortu Dearborn, który stał w miejscu 
dzisiejszego Chicago.

Rozwoju osady nie dało się jednak zatrzy-
mać. Chicago pasło się i pęczniało – ludziom 
żyło się tu dostatnio, więc do miasta ściągały 
tysiące szukających stabilności i dostatku 
mieszkańców z całej Ameryki Północnej 
i nie tylko. Wkrótce miasto stało się jednym 
z najważniejszych punktów na mapie Sta-
nów Zjednoczonych. 

Sielanka nie trwała jednak długo. W senną 
niedzielę 8 października Patrick i Catherine 
O'Leary prawdopodobnie wybiegli ze swojej 
małej obory na tyłach posesji 137 DeKoven 
Street z krzykiem. Legenda głosi, że podczas 
dojenia krowa kopnęła lampę naftową, od niej 
zaś zapaliła się słoma i w rezultacie w ogniu 
stanął cały budynek. Taką to przyczynę 
Wielkiego Pożaru odmalował Michael Ahern, 
ówczesny dziennikarz „Chicago Republican”. 
Zrobił tym samym z Catherine O'Leary kozła 
ofiarnego, choć przyczyny pożaru były naj-
pewniej zupełnie inne. Tak czy inaczej był to 
zdecydowanie najgorętszy weekend w histo-
rii Chicago. Ogień strawił ostatecznie ponad 
10 kilometrów kwadratowych zabudowań. 
Wiatr przenosił ogień z budynku na budynek, 
wszystkie zaś płonęły ochoczo, jak przystało 
na drewniane konstrukcje. Ani mieszkańcy, 
ani służby nie były na taki kataklizm przygo-
towane. Strażacy byli wyczerpani po walce 
z pożarem, który gasili dzień wcześniej. 
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Z perspektywy szarego obywatela 
kraju środkowoeuropejskiego wiel-
kie amerykańskie miasta mieszają 
się w jedną gigametropolię, w której 

swoje miejsce ma i Bronx, i Los Angeles La-
kers, i willa Hugh Hefnera, i Statua Wolności, 
i pewnie jeszcze napis „Hollywood”, i kasyna 
Las Vegas, i Góra Rushmore. Siedząc w fotelu 
trudno ocenić i zapamiętać, czy akcja filmu 
dzieje się w wietrznym Chicago, słonecznym 
San Francisco czy w suchym Utah. Kolejne 
serie seriali kryminalnych nie różnią się od 
siebie pod tym względem. A przecież jednak 
pamiętamy, że Chicago to najbardziej polskie 
miasto ze wszystkich miast poza Polską, bo 
Chicago to Jackowo. Pamiętamy też, że to 
w Bulls przez większość kariery grał Michael 
Jordan. Takie skrawki świadomości lepią się 
w układankę, w której jednak wiele puzzli po-
zostaje białych. Oczywiście nie ma absolutnie 
żadnych szans, żeby bez przynajmniej kilku 
lat spędzonych w Chicago uzupełnić luki, 
ale możemy przynajmniej sprawić, żebyście 
rozważyli wizytę nad jeziorem Michigan.

Zanim nad jezioro Michigan dotarli w 1673 
pierwsi europejczycy – misjonarz Jacques 
Marquette i podróżnik Louis Jolliet – miesz-
kający tu Indianie Pottowatomi pewnie nie 
zdawali sobie sprawy, jak cenny będzie dla 
przyszłych mieszkańców ten skrawek lądu. 
Być może zastanawiały ich nieco dziwne 
warunki, jakie tu panowały – śmierdziało, 
bo rosły tam potężne ilości cebuli, poza tym 
od jeziora straszliwie wiało. Warunki nie 
odstraszyły pierwszego mieszkańca miasta. 
Czarnoskóry Haitańczyk Jean Babtiste Point 
du Sable wybudował dom nad rzeką i pojął 
za żonę Indiankę. Choć wielu Ameryka-
nom wciąż jest to nie w smak, to właśnie on 
położył podwaliny pod dzisiejsze Chicago. 
Za nim zaczęli nad jezioro Michigan spro-
wadzać się inni mieszkańcy, ale to on był 
jego pierwszym mieszkańcem, on założył 
pierwszy sąd, a nawet zainicjował pierwsze 
wybory. Być może to on i kolejni mieszkań-
cy doprowadzili do tego, że osadę nazwano 

„Chicago”. Nazwa ma pochodzić od któregoś 

CHICAGO JEST NIEPORÓWNYWALNIE MŁODSZE NIŻ CHOĆBY 
GDAŃSK CZY SZCZECIN, ALE W O WIELE MNIEJSZYM CZASIE 

STAŁO SIĘ Z MALUTKIEGO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO JEDNYM 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH MIAST ŚWIATA.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MATT HOBBS
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Historycy do dziś spierają się o przyczyny 
pożaru, w którym życie straciły setki osób. 
Jedni twierdzą, że zaprószył go drobny zło-
dziejaszek, inni, że zdenerwowany hazar-
dzista. W 1982 roku spekulowano, że ogień 
mógł mieć nawet pozaziemskie pochodzenie. 
Mniej więcej w tym samym czasie w naszej 
atmosferze tuż nad Chicago miała rozpaść 
się kometa Biela, a jej płonące odłamki mogły 
podpalić wyschnięte zabudowania i inne 
miasteczka nad jeziorem Michigan. 

Mieszkańcy Chicago nie załamali się 
jednak – podobnie jak lata później ich 
potomkowie po zamachu na World Trade 
Center w Nowym Jorku zakasali rękawy 
i zabrali się za odbudowę. Miasto zostało tym 
razem zaprojektowane z głową, by sprostać 
potrzebom setek tysięcy obywateli. W taki to 
sposób świat architektury usłyszał wkrótce 
o „stylu chicagowskim”, z którego miasto do 
dziś jest dumne.

Ale to nie ostatnia wielka tragedia, jaka 
dotknęła miasto. 24 lipca 1915 roku na dno 
Chicago River poszedł zacumowany okręt SS 
Eastland, który przewoził 2500 pasażerów. 
Część pasażerów wpadła do wody, część – 
głównie kobiety i dzieci – została uwięziona 
w kabinach pod wodą. Zmarło łącznie 840 osób, 
a przyczyna tragedii do dziś nie jest znana.

Można powiedzieć, że Chicago od tego 
czasu rozwijało się bez większych zakłóceń. 
W jego historii odbijała się w zasadzie historia 
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Mieszkańcy Chicago nie załamali się 
jednak – podobnie jak lata później ich 

potomkowie po zamachu na World Trade 
Center w Nowym Jorku zakasali rękawy 

i zabrali się za odbudowę. 
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całych Stanów Zjednoczonych, ich pragnie-
nia i potrzeby. Z jednej strony było Chicago 
domem dla Ala Capone i miejscem brutalnych 
porachunków mafijnych, z drugiej strony 
kwitła tu kontrkultura – to tutaj przy 2132 N. 
Halsted Street w 1977 powstał pierwszy pun-
kowy klub La Mere Vipere, początkowo funk-
cjonujący jako odnoga gejowskiego klubu The 
Snake Pit. Miasto, choć o mocno katolickich 
korzeniach (Jean Babtiste Point du Sable był 
ponoć głęboko wierzący) niewiele sobie robiło 
z 10 przykazań. Dlatego też tutaj swoją karierę 
mógł zacząć Hugh Hefner, właściciel „Play-
boya”. – Ja pochodzę z Chicago. Moje marzenia 
pochodzą z Hollywood – mówił w poświęco-
nym mu filmie sam zainteresowany. Kiedy 
magazyn „Playboy” zaczął już cieszyć się 
dużym zainteresowaniem odbiorców w 1960 
Hefner otworzył pierwszy Klub Playboya przy 
116 E. Walton Street. Jego członkowie jedli, pili, 
bawili się, a serwis zapewniały apetyczne 
panie przebrane za Króliczki Playboya. Jakby 
tego było mało kilka lat później redakcja i klub 
przeniosły się do wieżowca Palmolive Buil-
ding i ogłosiły to całemu światu umieszczając 
na jego dachu wysoki na dziewięć stóp logotyp.

Rozrywki dla dorosłych to jedno, ale tak 
wielkie miasto nie mogło obejść się też bez za-
pewnienia swoim mieszkańcom innych form 
relaksu. I tutaj Chicago przoduje. 552 parki, 

do tego ostatnie w Stanach darmowe zoo, czy-
li Lincon Park Zoo (pierwsze zwierzę kupione 
na jego potrzeby to młody niedźwiadek, za 
którego włodarze zoo zapłacili w 1874 roku 
zawrotne 10 dolarów). Miasto żyje też wokół 
wielkiego jeziora Michigan, więc z niego 
korzysta. Na jego wybrzeżu mieści się 15 mil 
plaż. Nic zatem dziwnego, że metropolia przy-
ciągała do siebie wielkie osobistości, ale także 
je rodziła. Chicago wydało na świat i Walta 
Disneya, który stworzył wielkie rozrywkowe 
imperium, i Philipa K. Dicka, który sądził, że 
Stanisław Lem jest tak naprawdę zlepkiem 
komunistycznych autorów, i przebiegłego 
Johna Dillingera, i niesamowitego Harriso-
na Forda, i twórcę Kościoła Szatana Antona 
LaVeya, i genialnego Herbiego Hancocka. 

Za rozrywką idzie nauka. A może przed 
nią? Pierwszy w Stanach Zjednoczonych bank 
krwi, który uratował życie niezliczonej wręcz 
ilości osób, powstał w Chicago w 1937 roku. 
Pierwszy klimatyzowany biurowiec w 1921. 
Tutaj przeprowadzono pierwszą operację na 
otwartym sercu i wymyślono telefon komórko-
wy. I farbę w spreju, za co Chicago przeklinane 
jest przez wszystkie inne miasta na świecie. 

Dziś Chicago rozciąga się na ponad 600 
kilometrów kwadratowych i wciąż rośnie. 
Całą aglomerację zamieszkuje ponad 9 milio-
nów mieszkańców, z czego ponad milion jest 
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pochodzenia polskiego (ale po polsku mówi 
ponoć „jedynie” 250 tysięcy). Dla porównania: 
w Szczecinie żyje nieco ponad 400 tysięcy 
osób. Chicago to jednak zbiorowisko Europej-
czyków – prawie równie dużo tu Irlandczy-
ków, a począwszy od 1961 roku część Chicago 
River barwiona jest na zielono w ramach 
obchodów Dnia Św. Patryka. 
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 IN ENGLISH

City in the fumes  
of onion 
Chicago is incomparably younger 
than, for example, Gdansk or Szczecin, 
but in a considerably shorter time 
it has transformed from a tiny 
communication junction to one of the 
most important cities in the world.  

From the perspective of an average citizen of 
Central Europe, big American cities mingle 
into one giga-metropolis, in which there can 
be found Bronx, and Los Angeles Lakers, and 
Hugh Hefner’s villa, and the Statute of Inde-
pendence, and probably also the Hollywood 
Sign, and casinos in Las Vegas, and the Mount 
Rushmore National Memorial. Sitting in an 
armchair, it’s hard to guess and remember if 

the action of a film takes place in the windy 
Chicago, in the sunny San Francisco, or in the 
dry Utah. Modern crime TV series don’t differ 
from each other in this respect. And yet we 
remember that Chicago is the most Polish city 
of all cities beyond Polish borders, because Chi-
cago is Jackowo. We also remember that it was 
in the NBA's Chicago Bulls that Michael Jordan 
played for the most part of his career. Such 
pieces of mental puzzle fall into place, but still 
many pieces remain blank. Of course, there is 
no chance whatsoever to fill the blanks without 
living in Chicago for several years, but we can 
at least make you consider paying a visit to the 
city by Lake Michigan. 

Before the first Europeans – a missionary 
Jacques Marquette and a traveller Luis Jolliet 

– reached the said lake in 1673, it was highly 
probable that the local Native American people, 
the Pottawatomi, didn’t have the slightest idea of 

how much valuable this piece of land will be for 
its future inhabitants. Admittedly, the newcom-
ers might have been intrigued by strange local 
conditions such as, for example, a constant 
stench that was given off by massive amounts 
of onion or a constant sharp wind blowing 
from the direction of the lake. The conditions, 
however, were not enough of a deterrent for the 
first inhabitant of the city. A black Haitian, Jean 
Baptiste Point du Sable, built a house by the 
river and married a Native American woman. 
And although many Americans still frown 
upon it, it was him who laid the foundations for 
the today’s Chicago. Following his steps, other 
settlers began to flock to the area, but it was 
him who was the first inhabitant, and it was 
him who established the first court of law and 
perhaps even initiated the first general election. 
Perhaps it was his and other settlers’ doing that 
the settlement was named “Chicago.”

The name is supposed to have stemmed 
from one of Native American words: either from 

„checagou,” as the Miami and Illinois Native 
Americans (who, having fled from the aggres-
sive Iroquois, took refuge in this area) called 
the wild leek growing by the lake, or from the 
word “shikaakwa,” which meant “wild onion” or 

“wild garlic.” The areas of Chicago were annexed 
to the United States by virtue of a treaty with 
Native Americans. It was not, however, neces-
sarily tantamount peace between the settlers 
and Native Americans – Westerns don’t lie in 
this respect. As late as in the beginning of 19th 
century, when White people couldn’t reach an 
agreement between each other (the raging An-
glo-American war being an example thereof), 
Native Americans put their two pennies worth. 
For example, they killed the entire crew of Fort 
Dearborn, which was located in the place of 
today’s Chicago.

But the development of the settlement 
couldn’t be stopped. Chicago was growing and 
swelling – people were living comfortable lives 
there, and soon it was hit by a massive influx of 
people, who –  looking for stability and afflu-
ence – flocked not only from the entire North 
America, but also other places. In the years to 
come, Chicago was to become one of the most 
important points on the American map.

But the idyll didn’t last long. On a sleepy 
Sunday of 8th October, 1871, Patrick and 
Catherine O’Leary were supposed to run from 
their little cowshed at the back of their house 
at 137 DeKoven Street, screaming at the top 
of their lungs. According to the legend, a cow 
kicked a paraffin lamp during milking, the 
haystacks caught fire and, as a result, the entire 
building burst into flames. At least this was the 
reason behind the Great Chicago Fire that was 
suggested by Michael Ahern, the then reporter 
of the Chicago Tribune. In the process, he made 
a scapegoat out of Catherine O’Leary, although 
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the true whys and wherefores of the fire were 
probably entirely different. One way or another, 
it was certainly the hottest weekend in the 
history of Chicago. The fire consumed the total 
of 10 square kilometres of buildings. The wind 
carried the fire from building to building, and 
all of them caught fire eagerly, as befits wooden 
constructions. Neither the settlers, nor the pub-
lic officers were prepared for such a calamity. 
To make things worse, the city fire-fighters 
were exhausted after the battle they had fought 
with another fire the day before.

Until this day, historians argue about the 
reasons behind the fire in which hundreds 
of people lost their lives. Some claim that 
it was sparked by a petty thief, some – that 
it was started by an upset gambler. In 1982, 
it was speculated that the fire could have 
had an extraterrestrial source. Around the 
time of the fire, Biela’s Comet was supposed 
to disintegrate in the Earth’s atmosphere 
right above Chicago, and its burning shreds 
could have set fire to parched buildings 
not only there, but also in other cities by 
Lake Michigan. The inhabitants of Chicago, 
however, didn’t break down – just like their 
descendants after the attacks on the WTC in 
New York, they rolled up their sleeves and 
got down to work. This time, the city was 
thoroughly planned to meet the needs of 
thousands of citizens, and it was because of 
this fact that the architectural world soon 
heard about the “Chicagoan style,” of which 
the city is proud to this day.

But this was not the last of tragedies which 
fell upon the city. In the morning of 24th July, 
1915, the ship SS Eastland, tied to a dock, sunk 
to the bottom of the Chicago River with its 2500 
passengers. Some of them fell into the water, 
some – chiefly women and children – were 
captivated in the cabins under the water. Alto-
gether, 840 people died, and the reasons of the 
tragedy remain unknown to this day.

It can be said that since that time Chicago 
has been developing without any major dis-
turbances. Its history reflects the history of the 
entire United States, its desires and needs. On 
the one hand, Chicago was home to Al Capone 
and the place of brutal mafia bloodletting, on 
the other hand, it was the place of blooming 
counterculture. It was there that in 1977 the 
first punk club La Mere Vipere was opened at 
2132 N. Halsted Street (initially it functioned 
as a branch of gay club called The Snake Pit). 
The city, despite its strong Catholic roots (Jean 
Baptiste Point du Sable was supposed to be 
deeply religious), didn’t care much about the 10 
commandments. For this reason, this was the 
perfect city for Hugh Hefner to start his career 
with Playboy. As he himself stated in a film 
devoted to his person, “I come from Chicago. My 
dreams come from Hollywood.”

When the Playboy magazine started to 
enjoy greater popularity in 1960, Hefner 
opened the first Playboy Club at 116 E. Wal-
ton Street. Its members ate, drank, enjoyed 
themselves, and the service was provided 
by attractive ladies dressed as Playboy 
Bunnies. It that wasn’t enough, several years 
later the editorial office and the club moved 
to the skyscraper Palmolive Building, and 
announced this fact to the entire world by 
putting a nine-feet logotype on its roof.

Entertainment for adults is one thing, but 
a big city like this couldn’t make do without 

providing their inhabitants with other form of 
relaxation. And in this respect, Chicago is the 
leader. 552 parks, the Lincoln Park Zoo which 
is the last free zoo in the United Stated (the 
first animal that was bought for its purposes 
was a young bear, for which in 1874 the park’s 
authorities paid an astronomical price of 10 
dollars). It cannot be forgotten that the city is 
located by the great Lake Michigan, so it takes 
advantage of it too. On its brinks, there stretch 
15 miles of beaches. No wonder, therefore, 
that the metropolis has not only enticed big 
personalities, but also given birth to them. 
Chicago gave to the world Walt Disney, who 
created a gargantuan entertainment empire, 
Philip K. Dick, who claimed that Stanisław 
Lem is in fact a group of communistic authors, 
the cunning John Dillinger, the incredible 
Harrison Ford, the founder of Church of Satan 
Anton LaVey, and the brilliant Herby Hancock.

After entertainment, there follows education. 
Or maybe it comes before it? The first blood 
bank in the United States, which has saved 
lives of innumerable people, was established 
in Chicago in 1937. The first air-conditioned 
office building – in 1921. It was there that the 
first operation on the open heart was conducted, 
and it was there that the first mobile phone was 
invented. And a spray paint, for which Chicago 
is cursed by all the cities in the world.

Today, Chicago occupies the area of 600 
square kilometres and it’s still expanding. In 
the entire agglomeration, there live over 9 
million people, of which 1 million is of Polish 
descent (but “only” 250 000 speak Polish). In 
comparison – Szczecin has slightly over 400 
thousand inhabitants. Chicago is an assem-
blage of Europeans – there are almost just as 
many Irish people, and since 1961, a part of the 
Chicago River has been dyed green as a way of 
celebrating Saint Patrick’s Day.. 
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PRAWIE KAŻDY LUBI PODRÓŻOWAĆ, ALE DLA NIEKTÓRYCH WYPRAWY SĄ CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO 
FORMĄ ODPOCZYNKU. DLA NICH TO SPOSÓB NA ROZWIJANIE PASJI, KTÓRE SĄ WAŻNIEJSZE NIŻ 
COKOLWIEK INNEGO, NAWET NIŻ BRAK FUNDUSZY. NIC WIĘC DZIWNEGO, ŻE TACY ZAPALEŃCY 

CZĘSTO SIĘGAJĄ PO MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJĄ ZBIÓRKI SPOŁECZNOŚCIOWE.

  TEKST: KAJETAN KUSINA    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

PODRÓŻ 

za jedno 
wsparcie
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Pasja to dość przewrotne zjawi-
sko. Rośnie w człowieku, zachę-
ca go do działania i sprawia, że 
ciągle stawia sobie nowe wy-

zwania. Rozpala w nim kolejne marzenia 
i plany, które czasami są możliwe do 
zrealizowania jedynie dzięki wyprawie 
na drugą stronie globu. Okazuje się wtedy, 
że chęci to nie wszystko, potrzebne są 
jeszcze odpowiednie fundusze, często 
wykraczające poza możliwości finan-
sowe pasjonatów. Jednak raz rozpaleni 
nie są już w stanie porzucić swoich 
zamiarów. Niektórzy z nich postanawiają 
zarazić swoją wizją innych i przekonać 
do wsparcia swoich wypraw za pomocą 
crowdfundingu. Oto dwie historie zwią-
zane z takimi zbiórkami. 

LEKARKA BEZ GRANIC
Dla niektórych ludzi bycie lekarzem 
to nie tylko wykonywany zawód, 
a prawdziwa misja wynikająca z chęci 
niesienia pomocy potrzebującym. Jedni 
zaspokajają ją w swojej okolicy, ale są 
też tacy, którzy czują potrzebę poprawy 
sytuacji w najbiedniejszych częściach 
świata. To właśnie spotkało Martynę 
Konkol, młodą lekarkę z Poznania, która 
przed wyborem specjalizacji postano-
wiła wesprzeć swoją wiedzą i umiejęt-
nościami jedną z chrześcijańskich misji 
w Nowej Gwinei. Jej celem stało się mia-
steczko Madang, gdzie mieści się szpital 
założony przez jednego z misjonarzy 
ze zgromadzenia werbistów. Misjonarz, 
oprócz posługi kapłańskiej, zajmował 
się także serwowaniem pomocy chirur-
gicznej i ortopedycznej. Skalę medycz-
nego problemu najlepiej oddaje fakt, że 
jest to jeden z zaledwie trzech ortopedów 
działających na terenie całej Nowej 
Gwinei. Kiedy Martyna dowiedziała się 
o tej ciężkiej sytuacji wiedziała, że musi 
się tam znaleźć. Jednak jak to zwykle 
bywa, na drodze stanęły pieniądze. 
Koszt biletu lotniczego wynosił 5000 
zł, więc ambitna lekarka stwierdziła, że 
spróbuje swoich sił w zbiórce społecz-
nościowej. Okazało się, że pomysł takiej 
pomocy przypadł ludziom do gustu 
i uzyskał wsparcie od prawie stu osób. 
Martyna poleciała ze swoją misją na po-
czątku czerwca zeszłego roku i spędziła 
w Nowej Gwinei prawie trzy miesiące. 
O swoich przeżyciach przy pracy w eg-
zotycznym szpitalu napisała sporo na 

grupie kilka miesięcy, ale ich trud się 
opłacił. Jednak sukces postawił przed 
nimi kolejne wyzwanie, czyli pozyskanie 
funduszy potrzebnych na wyprawę do 
Ameryki. Zazwyczaj grupy odysejowe 
polegają na pomocy sponsorów, ale nigdy 
nie jest to pewna droga. Poza tym człon-
kowie Brudnopisu stwierdzili, że sprawy 
lepiej wziąć w swoje ręce i założyć zbiórkę 
na Wspieram.to. W ten sposób powstała 
jedna z największych zbiórek w historii 
portalu, której celem było prawie 75 000 zł. 
Początkowo suma ta mogła wydawać się 
trudna do zdobycia, ale ostatecznie projekt 
przyciągnął zainteresowanie zarówno 
pojedynczych wspierających, jak i dodat-
kowych sponsorów. Każdy, kto dołożył 
się do akcji mógł poczuć naprawdę dużą 
satysfakcję, bo wyprawa Brudnopisu za-
kończyła się wielkim sukcesem. Drużyna 
zajęła w finale drugie miejsce, udowadnia-
jąc całemu światu, jak wielki jest potencjał 
polskiej kreatywności. To chyba najlepszy 
przykład na to, że dzięki ciężkiej pracy 
i odrobinie wsparcia każdy pasjonat ma 
szansę na spełnienie swoich marzeń. 

swoim blogu www.martynakonkol.pl. 
Warto przeczytać całość, bo to historia, 
od której naprawdę rośnie serce.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W KREATYWNOŚCI
„Odyseja umysłu” to międzynarodowy 
projekt, który od lat aktywizuje kreatyw-
ność wśród młodzieży uczęszczającej 
do placówek oświatowych. Konkurs 
twórczego rozwiązywania problemów 
z roku na roku staję się coraz popularniej-
szy, bo oprócz świetnej zabawy zwycięz-
com zyskują możliwość wzięcia udziału 
w międzynarodowych finałach odbywa-
jących się w USA. W 2015 roku w polskiej 
odsłonie Odysei wzięły udział ponad trzy 
tysiące osób podzielonych na kilkaset 
drużyn. Po eliminacjach regionalnych 
i ogólnopolskich okazało się, że zwyciężyła 
grupa Brudnopis, w skład której wchodzą 
studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. By 
zwyciężyć musieli wcześniej przygotować 
przedstawienie opowiadające opowiada-
jące o awarii technicznej, której naprawa 
wymaga ukończenia siedmiu różnych 
zadań. Intensywne przygotowania zajęły 

W ten sposób powstała jedna z największych 
zbiórek w historii portalu, której celem było prawie 

75 000 zł. Początkowo suma ta mogła wydawać 
się trudna do zdobycia, ale ostatecznie projekt 

przyciągnął zainteresowanie zarówno pojedynczych 
wspierających, jak i dodatkowych sponsorów. 
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 IN ENGLISH

Around the world  
in 80 supports 
Almost everybody enjoys travelling, 
but for some people excursions are 
something more than just a form of 
recreation. They perceive them as 
a way of developing passions, which 
are important more than anything else 
in the world, even more than financial 
barriers. No wonder, therefore, that 
such passion-driven people frequently 
reach for crowdfunding. 

Passion is a rather fickle phenome-
non. It grows in a person, encourages 
them to act and makes them strive to 
achieve one goal after another. It stirs up 
new dreams and plans in their hearts, 
and not infrequently they can only be 
realized by travelling to the other side of 
the world. Then it usually turns out that 
mere wishing is not enough, that what 
is also needed is an adequate financial 
support, which all too often goes beyond 
one’s financial possibilities. But once 
they felt the fire of passion, they can’t 
just quit. Some strive to make others 
catch the bug and persuade them to 
support their travels by means of crowd-
funding. Here are two stories connected 
to such actions.

A DOCTOR BEYOND BOUNDARIES
For some people being a doctor is not 
only a profession, but a genuine mis-

sion stemming from the willingness 
to come to the aid of people in need. 
Some realise their plans in their clos-
est neighbourhood, but there are also 
those who feel the need to improve the 
situation in the poorest parts of the 
world. This happened to Martyna Kon-
kol, a young doctor from Poznan, who 
prior to choosing her specialization 
decided to lend her knowledge and 
skill to one of the Christian missions 
in New Guinea. Her goal was the town 
of Madang, in which there is a hospital 
established by one of the missionar-
ies from the Verbites. The missionary, 
apart from priestly service, provid-
ed surgical and orthopaedic help. 
The scale of the medical problem is 
reflected by the fact that he is one of 
three orthopaedists in the entire New 
Guinea. When Martyna learnt about 
this difficult situation, she knew she 
must go there. But, as it often happens, 
money got in her way. The cost of the 
flight ticket amounted to 5000PLN, so 
the ambitious doctor decided to try 
crowdfunding. It turned out that her 
idea of help was appreciated by many 
people and it got support from almost 
one hundred benefactors. Martyna 
flew to New Guinea with her mission 
at the beginning of June last year and 
spent almost three months there. She 
wrote a lot about her experience in the 
exotic hospital on her blog www.mar-
tynakonkol.pl. It ’s definitely worth 
reading, because it ’s a story that is 
truly heart-warming. 

WORLD’S CHAMPIONSHIP IN CREATIVITY
Odyssey of the Mind is an international 
project that for many years has been 
promoting creativity amongst young 
people attending educational institu-
tions. Year by year, this competition of 
imaginative ways of solving problems 
is becoming increasingly popular, since 
apart from great fun, the winners are 
given opportunity to take part in the 
international finals held in the USA. In 
2015, almost 3000 people divided into 
several hundred of teams took part in 
the Polish edition of the Odyssey. After 
local and national eliminations, the 
first place went to a team called Brud-
nopis (Scratchpad), comprised of stu-
dents from the University in Wroclaw. 
In order to win, they had to prepare 
a play about a technical breakdown, 
the fixing of which demanded finish-
ing seven different tasks. Intensive 
preparations took several months, but 
the effort paid off. The success, how-
ever, set yet another challenge for the 
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group, namely raising funds for the trip 
to America. Normally, Odyssey groups 
depend on the help from sponsors, but 
it’s always a touch-and-go way. Besides, 
members of Brudnopis concluded that 
it would be better to take things in 
their own hands and create a money 
collection on Wspieram.to (Isupport.it). 
That’s how one of the greatest collection 
in the history of the portal was created, 
its goal being 75000PLN. At first, such 
amount seemed somewhat difficult to 
obtain, but in the end, the project drew 
attention of both individual supporters 
and additional sponsors. Everyone 
who contributed to the action might 
feel immensely satisfied, as the trip of 
Brudnopis proved to be an enormous 
success. The team won second place in 
the finals, showing the world how great 
the potential of Polish creativity is. Per-
haps it’s the best example that thanks 
to hard work and a bit of support, every 
passion-driven person has a chance to 
make their dreams come true. 

 33 

GUST    TASTE



 34 

Wszystkie te grupy oraz te 
ogłoszonych wcześniej 
(m.in. Misfits, Vader, 
KNŻ, Kult) można będzie 

posłuchać i zobaczyć 18-21 sierpnia 
w podkarpackim Cieszanowie. 

Eluveitie to bez wątpienia jedna z naj-
większych gwiazd w swoim gatunku, 
a cieszanowska publiczność zwykle cie-
pło przyjmuje jego reprezentantów, czego 
dowiodła przed dwoma laty świetnie 

bawiąc się podczas koncertu rosyjskiej 
Arkony. Szwajcarzy również cieszą się 
w Polsce (podobnie jak na całym świecie) 
wielką popularnością i na pewno wielu 
na ich koncert czeka. 

Na festiwalu nie zabraknie również 
czołówki polskiej sceny. Tego lata 
Cieszanów będzie świadkiem powrotu 
jednego z najważniejszych reprezen-
tantów polskiej sceny rockowej i meta-
lowej przełomu wieków – Sweet Noise. – 

SZWAJCARSKA GWIAZDA FOLK-METALU ELUVEITIE, POLSKIE LEGENDY W POSTACI 
POWRACAJĄCYCH NA SCENĘ SWEET NOISE, A TAKŻE WŁOCHATEGO, FARBEN LEHRE, 

ZACIERA I 1125, A NA DESER PRZEBOJOWY HEAVY METALOWY NOCNY KOCHANEK TO 
NAJNOWSZE NAZWY NA PLAKACIE TEGOROCZNEJ EDYCJI CIESZANÓW ROCK FESTIWALU.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

armii rocka 
jest imponujący

Sweet Noise zawsze wracał w chwilach 
ważnych, przełomowych, ponieważ 
losy Polski zawsze leżały nam na sercu. 
Dużo o tym zawsze mówiliśmy. Już 
utwór „Godność” z płyty „Respect” był 
ideą Sweet Noise, która zawsze bazo-
wała na prostej rzeczy: poszanowaniu 
ludzkiej godności, poszanowaniu 
prawa do wolności wyznania, poglą-
dów, do wolności słowa. Koncert, który 
Sweet Noise zagra 21 sierpnia na scenie 

KOLEJNY ZACIĄG 
DO CIESZANOWSKIEJ  

GUST    TASTE
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głównej CRF 2016, będzie koncertem 
przekrojowym przez wszystkich osiem 
do tej pory wydanych płyt, z najsłyn-
niejszymi naszymi utworami takimi 
jak m.in. „Godność”, „Cisza”, „Bruk”, 

„Ghetto”. Zagramy w pewnym sensie 
w klasycznym składzie. Specjalną 
oprawę wizualną przygotuje Vahan 
Bego. Zapraszam na wyjątkowy festi-
wal, do wyjątkowego miejsca – mówi 
Glaca, wokalista i lider zespołu.

Nie zabraknie również przedstawicieli 
wiecznie silnej rodzimej sceny punk. Do 
Cieszanowa przyjedzie rzadko koncer-
tująca legenda gatunku Włochaty oraz 
świętująca 30 urodziny grupa Farben 
Lehre, która zagra płytę wybraną na 
tę okoliczność przez fanów w interne-
towym głosowaniu. – Podczas naszego 
występu na scenie pojawią się również 
zaproszeni goście, którzy uczynią po-
wyższy koncert jeszcze bardziej wyjąt-
kowym. Zatem czas głosować i wskazać 
swojego faworyta spośród wskazanych 
albumów Farben Lehre, czyli: „Atomo-
we Zabawki”, „Farbenheit” i „Ferajna”. 
Czekamy z zaciekawieniem na waszą 
decyzję – niech się stanie wola fanów... – 
apeluje Wojtek Wojda, lider grupy.

Jeszcze inną stylistykę na scenę 
wprowadzi zespół 1125, kolejna rodzima 
legenda, tym razem natomiast muzyki 
hardcore. Złotowski zespół obchodzić 
będzie swoje 20-lecie. Nie zabraknie też 
akcentów humorystycznych – Nocny 
Kochanek to heavy metalowa formacja, 
której pastiszowe piosenki są hitami 
internetu, zaś Zacier są znanymi piew-
cami absurdu. 

Organizatorzy ogłosili również 
konkurs na minutowy film o festiwalu. 
Termin nadsyłania prac do 15 lipca, na 
autorów filmów czekają nagrody. 

SZCZEGÓŁY FESTIWALU: 
www.cieszanowrockfestiwal.pl,  
www.facebook.com/cieszanowrockfestival

Zakup karnetów on-line oraz bezpośred-
nio w stacjonarnych punktach sprzedaży 
Eventim w całej Polsce 

 IN ENGLISH

The latest enlistment 
into the Cieszanów rock 
army is impressive 
The Swiss folk-metal star Eluveitie, 
Polish legends like Sweet Noise 
(returning to the stage), Włochaty, 
Farben Lehre, Zaciera, 1125 and 
finally the heavy metal Nocny 
Kochanek are the latest names on 
the poster of this year’s edition of 
Cieszanów Rock Festival. 
There will be a chance to hear and see all 
those groups and the ones announced be-
fore (e.g. Misfits, Vader, KNŻ, Kult) on 18-21 
August in the Subcarpathian Cieszanów.

Eluveitie is undoubtedly one of the 
biggest stars in its genre, whose repre-
sentatives are usually warmly received 
by the audience in Cieszanów. It was 
proven two years ago, when the listeners 
enjoyed themselves a lot during the con-
cert given by the Russian Arkona. The 
Swiss enjoy great popularity in Poland 
too (just as in the whole world), and 
many certainly await their concert.

Leaders of the Polish music scene will 
perform at the festival too. This year, 
Cieszanów will witness the return of 
Sweet Noise, one of the most important 
representatives of the Polish rock and 
metal scene of the turn of the centu-
ries. “Sweet Noise has always returned 

CENY KARNETÓW I BILETÓW  
NA CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2016
Do 10 kwietnia: karnet – 110 zł,  
karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.
11 kwietnia – 31 maja: karnet – 120 zł, 
karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.
1 czerwca – 30 czerwca: karnet – 135 zł, 
bilet jednodniowy – 60 zł,  
karnet na pole namiotowe – 40 zł/os.
1 lipca – 10 sierpnia: karnet – 135 zł,  
bilet jednodniowy – 70 zł,  
karnet na pole namiotowe – 40 zł/os.
Sprzedaż Normalna (od 11 sierpnia): 
karnet – 150 zł, bilet jednodniowy – 80 zł, 
karnet na pole namiotowe – 40 zł/os.

in important, breakthrough moments 
because we have always had Poland 
at heart. We’ve always talked about it 
a lot. The song ‘Godność’ from the album 
Respect was the idea of Sweet Noise, 
which has always been based on a sim-
ple thing: respect for human dignity 
and respect for the freedom of religion, 
thought and speech. The concert Sweet 
Noise will play on 21 August on the main 
stage of CRF 2016 will be a cross-section 
of the albums we have released so-far, 
including our most famous pieces like 
for example ‘Godność’, ‘Cisza’, ‘Bruk’, 

‘Ghetto’. We will play in a way in our 
classic line-up. Vahan Bego will prepare 
a special visual setting. I invite everyone 
to this unique festival, this unique place,” 
says Glaca, the lead singer of the band.

The event will also feature represent-
atives of the always strong Polish punk 
music. The stage in Cieszanów will be 
taken by Włochaty, a legend of the genre 
that rarely gives concerts, and Farben 
Lehre, a group that celebrates its 30th 
birthday and will play the album select-
ed by its fans in an online poll. “During 
our performance, we will be accompa-
nied by guests invited specially for the 
concert, who will make it even more 
unique. So it’s time to vote and choose 
one’s favourite from among the indicated 
Farben Lehre’s albums, that is: Atomowe 
Zabawki, Farbenheit and Ferajna. We 
are looking forward to your decision 

– may the will of fans be done...” says 
Wojtek Wojda, the leader of the band.

1125, another Polish legend of – this 
time – hardcore music, will introduce 
an even different style to the event. The 
band from Złotów will celebrate the 20th 
anniversary of its existence. Cieszanów 
Rock Festival will feature humorous el-
ements too: Nocny Kochanek is a heavy 
metal group whose pastiche songs are 
Internet hits, while Zacier is famous for 
its eulogies of absurd.

The organisers have announced 
a competition for the best minute-long 
film about the festival. Everyone interest-
ed should send their  films by 17 July. The 
winning film-makers will be awarded. 

DETAILS OF THE FESTIVAL:  
www.cieszanowrockfestiwal.pl,
www.facebook.com/cieszanowrockfestival
Tickets can be bought on-line and in Even-
tim points of sale in the whole Poland. 

 IN ENGLISH

PRISES OF TICKETS AND PASSES  
FOR CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

Before 11 April: pass – PLN 110,  
campsite pass – PLN 30 per person.
11 April – 31 May: pass – PLN 120,  
campsite pass – PLN 30 per person.
1 June – 30 June: pass – PLN 135,  
one-day ticket – PLN 60,  
campsite pass – PLN 40 per person.
1 July – 10 August: pass – PLN 135,  
one-day ticket – PLN 70,  
campsite pass – PLN 40 per person.
Regular sales (from 11 August):  
pass – PLN 150, one-day ticket – PLN 80, 
campsite pass – PLN 40 per person.
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

Cezary Łazarewicz 
„Żeby nie było śladów.  
Sprawa Grzegorza Przemyka”
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2016

Zdawaliśmy maturę w szkołach nieodległych od siebie. Też 
upiłem się z kolegami po maturze i też łaziliśmy wstawieni 
po Starym Mieście. Dzień czy dwa dni wcześniej. Mogło więc 
paść na mnie albo na Łepasa, Bronka, Baczyńskiego, Łukasza 
czy Barona. Lub na kogokolwiek innego z nas – warszawskich 
maturzystów z 1983 roku.

Bo Grzegorz Przemyk – początkujący poeta i uczeń liceum 
im. Frycza Modrzewskiego – nie został zakatowany przez mi-
licjantów dlatego, że był synem działaczki opozycyjnej. Oni go 
bili, bo po prostu bić mogli. Bezkarnie, o czym wiedzieli. Żeby 
pokazać, kto ważniejszy. I kto może wszystko.

W Polsce 1983 roku wszystko mógł generał Kiszczak, drugi 
po Jaruzelskim w ważności członek komunistycznej junty 
wojskowej. Nie ulega wątpliwości, że to on jest odpowiedzialny 
za śmierć Przemyka, mimo iż sam nie bił; ba, o biciu dowie-
dział się dopiero, kiedy młody chłopak zmarł w szpitalu. Ale to 
właśnie on stworzył warunki do brutalnych działań podległych 
sobie ludzi. W stoczniach, kopalniach, wobec demonstrantów 
czy – jak to miało miejsce z Przemykiem – wobec przypadko-
wych ludzi, na których reżim demonstrował swoją siłę.

Cezary Łazarewicz napisał doskonałą książkę, w której 
przeraża nie tylko bestialstwo sadystycznych milicjantów 
wobec niewinnego nastolatka, ale przede wszystkim opis 
potężnej machiny terroru i manipulacji, jaką dysponowali 

„architekci stanu wojennego”. Widać z tej książki, jak kłamliwe 
są wszelkie późniejsze opowieści, że lata 1981-89 to był w Pol-
sce czas miękkiej, by nie rzecz, sympatycznej tyranii. Nie, nie 
był. Casus Przemyka pokazuje, że chcąc ratować oprawców, 
Kiszczak, Urban i im podobni gotowi byli niszczyć życie wielu 
ludzi. Nie metaforycznie. Dosłownie.

Niech „Żeby nie było śladów” stanie się obowiązkową lektu-
rą dla każdego, kto pragnie zrozumieć mechanizmy tyranii. 

TEKST    ANDRZEJ SARAMONOWICZ  

 IN ENGLISH

Żeby nie było śladów.  
Sprawa Grzegorza Przemyka  
by Cezary Łazarewicz, 
PUBLISHED BY CZARNE, WOŁOWIEC 2016

We took our high school-leaving exams in schools located close 
to each other. I also got drunk with my friends after the exams, 
and – already tight – we were wandering around the Old Town 
too. One or two days earlier. So it could be either me or Łepas, 
Bronek, Baczyński, Łukasz or Baron. Or any of us, the Warsaw 
high school graduates from 1983.

Because Grzegorz Przemyk, an aspiring poet and student at 
the Andrzej Frycz Modrzewski High School, was not attacked 
by Citizen's Militia because he was a son of an oppositionist. 
They were beating him because they simply could. With impu-
nity, about which they knew. To show who was more important. 
And who could do everything.

In 1983 in Poland, everything could be done by General 
Kiszczak, the second most important member of the Communist 
military junta after Jaruzelski. There is no doubt that he is the one 
responsible for the death of Przemyk, even though we was not the 
one to beat him in person. He even heard about it only after the 
young man had died in hospital. But it is he who created conditions 
that favoured brutal acts of his subordinates. Acts committed in 
shipyards and mines, towards demonstrators or – as in Przemyk’s 
case – random people, on which the regime manifested its power.

Cezary Łazarewicz wrote an excellent book. What is most 
terrifying in it is not only the bestiality of the crime committed 
by the sadistic militia on the innocent teenager but most of all 
a description of the enormous system of terror and manipulation 
used by the “architects of the martial law”. The book shows how 
untrue were all the later stories whose authors claimed that the 
1981-89 period in Poland was a time of soft, not to say nice, tyran-
ny. No, it was not. The case of Przemyk shows that, in order to save 
the torturers, Kiszczak, Urban and the like were ready to destroy 
the lives of many. Not metaphorically. Literally.

Żeby nie było śladów (So that there is no trace left) should be-
come required reading for everyone who wants to understand the 
mechanism of tyranny. 
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reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

STUDIUM  
tyranii
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Krzysztof (Piotr Stramowski) 
i Agnes (Kasia Warnke) 
są młodym małżeństwem 
w kryzysie. Aby uciec od co-

dziennych zmartwień, wybierają się na 
przejażdżkę za miasto. Jednak wspólne 
przebywanie ze sobą uruchamia spiralę 
wzajemnych pretensji, która przeradza 
się w prawdziwą psychodramę. Zabrany 
po drodze autostopowicz ma rozłado-
wać napiętą atmosferę, ale w rezultacie 
jeszcze napędza małżeńskie kłótnie. 

Próbując pomóc, świadek namawia ich 
do zażycia tajemniczej substancji, która 
ma uratować ich miłość. „Lekarstwo” 
uaktywnia kolejne warstwy podświado-
mości, przez co bohaterowie widzą jak na 
dłoni, jak poplątane są ich relacje.

Film o cienkiej granicy między gorącą 
miłością a toksycznym związkiem. 

"W spirali" to emocjonalny rollercoaster, 
wiwisekcja związku kobiety i mężczyzny, 
w której cierpienie, poniżenie i gniew prze-
platają się z pożądaniem i namiętnością. 

 IN ENGLISH

W spirali, a new film  
by Konrad Aksinowicz  
Krzysztof (Piotr Stramowski) and Agnes 
(Kasia Warnke) are a young married 
couple in crisis. In order to escape their 
everyday troubles, they go to the country. 
But the time spent together triggers 
a spiral of grudges and complaints, 
which turns into a real psychodrama. 
A hitch-hiker picked up along the way is 
supposed to ease the tension but in fact 
provokes even more quarrels. Trying to 
help, the witness encourages them to take 
a mysterious substance supposed to save 
their love. The “cure” activates next layers 
of subconsciousness. As a result, the 
characters can clearly see how compli-
cated their relations are.

It is a film about the thin line between 
passionate love and a toxic relationship. 
W spirali (In a spiral) is an emotional 
roller coaster, a dissection of a rela-
tionship between a man and woman in 
which suffering, humiliation and anger 
alternate with passion and desire  

W spirali,

NOWY FILM  
KONRADA AKSINOWICZA
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SŁYSZAŁAŚ O HASZTAGU  #VIAJOSOLA? 
SAMOTNIE PODRÓŻUJĄCE KOBIETY TAK SIĘ 
TAGUJĄ, PODKREŚLAJĄC SWOJĄ NIEZALEŻ-
NOŚĆ. TY PODRÓŻOWAŁAŚ SAMA?
Dla mnie wyjazd nie był manifestacją 
niezależności czy próbą, czy poradzę sobie 
sama w trudnych sytuacjach. Po prostu, 
jak wielu ludzi, zawsze chciałam „kiedyś to 
zrobić” i przyszedł moment w życiu, kiedy 
poczułam, że teraz albo nigdy. W sumie 
byłam w drodze, w podróży prawie 2,5 roku. 

Wyjechałam z Polski sama, bo wiedziałam, 
że namawianie kogokolwiek do przeorgani-
zowania życia tak, aby wyjechać w podróż, 
jest mało sensowne. Ta potrzeba albo w tobie 
jest, albo jej nie ma. Ja sama przygotowywa-
łam się do wyjazdu mentalnie dwa miesiące. 
Prawdę mówiąc, kiedy już podjęłam decyzję 
i kupiłam bilet, który jeszcze przed wyjazdem 
okazał się biletem w jedną stronę, mogłam 
próbować szukać kogoś do współdzielenia 
wrażeń, ale byłam gotowa wyjechać sama 

i nie chciałam też uzależniać już podjętej 
decyzji o wyjeździe od decyzji innych osób. 
Z perspektywy czasu uważam, że był to 
znakomity wybór i jestem z siebie dumna, że 
podjęłam decyzję o wyjeździe.

BIRMA TO TWOJA WIELKA MIŁOŚĆ? DLACZE-
GO AKURAT TO MIEJSCE?
Moją miłością jest też Sarawak w malezyj-
skiej części Borneo czy Japonia – zresztą do 
obu tych miejsc wracałam, bo po jednym 
razie czułam niedosyt. Birma to trochę inna 
historia. Pokochałam ją jako podróżnik. Po 
półrocznej podróży po Azji Południowo-

-Wschodniej chciałam osiąść gdzieś, odre-
agować bodźce, jakimi się karmiłam przez 
parę miesięcy i podreperować budżet pra-
cując. To była druga połowa 2012 roku, czas, 
kiedy Unia Europejska i Stany Zjednoczone 
zniosły embargo na inwestowanie i robie-
nie interesów z Birmą (Republiką Związku 
Mjanmy, bo taka jest oficjalna nazwa tego 
kraju w Polsce). W kraju zamkniętym i odse-
parowanym od świata zewnętrznego przez 
kilkadziesiąt lat brakowało specjalistów. To 
był świetny moment na zahaczenie się gdzieś 
i sprzedaż swoich kompetencji. Dowodem, 
że pracodawcom naprawdę brakowało na 
rynku kwalifikacji, była liczba spotkań, jaką 
odbyłam z przedstawicielami firm. Wspomi-
nam ten czas z rozrzewnieniem – to była fan-

MA W SOBIE MNÓSTWO RADOŚCI Z PODRÓŻOWANIA. 
ZAKOCHAŁA SIĘ KIEDYŚ W BORNEO I JAPONII, ALE TAK SIĘ 
ZŁOŻYŁO, ŻE WIELE OPOWIADA O… BIRMIE. O SOBIE, JAKO 
PODRÓŻNICZCE MÓWI: „W MOIM SŁOWNIKU PODRÓŻNIK 
TO CIEKAWOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ODEJŚCIE OD SCHEMATÓW, 
WIETRZENIE GŁOWY, ABY NIE BYŁO W NIEJ STEREOTYPÓW, 

STAWIANIE PYTAŃ I SZUKANIE NA NIE ODPOWIEDZI.” POZNAJCIE 
DAGMARĘ BAŁUSZ I ZŁAPCIE OD NIEJ TYLE PASJI, ILE TYLKO SIĘ DA.

  TEKST: GOFORWORLD   

  ZDJĘCIA: DAGMARA BAŁUSZ, WWW.INTO-MYANMAR.COM
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tastyczna przygoda. Wiem, że mam ogromne 
szczęście, że mogłam żyć i podróżować po 
Birmie przez rok, a był to dla tego kraju bar-
dzo ważny rok. Czas przemian i możliwości 
dogonienia świata zachodniego. Przyjecha-
łam do złotego kraju, kiedy nie było w nim 
żadnych globalnych marek, bankomatów 
akceptujących zachodnie karty, roamingu 
i możliwości zarezerwowania czegokolwiek, 
np. hotelu czy biletu lotniczego przez internet, 
bo internet był rzadkością. Jestem w trakcie 
pisania książki, w której opisuję ten czas, 
realia i sytuacje, z jakimi się zetknęłam. Chcę 
podzielić się z innymi tym, jak birmańska 
rzeczywistość wyglądała w 2012 roku i jak 
różna jest od tej w tym momencie, kiedy 
Mjanma jest jednym z bardziej atrakcyjnych 
kierunków turystycznych. Chwilę po powro-
cie do Polski uruchomiłam też stronę inter-
netową poświęconą Birmie: www.into-my-
anmar.com. Pokazuję na niej wycinki z życia 
i moich podróży. Wciąż też śledzę aktualno-
ści z Birmy, czytam w internecie birmańską 
prasę, a ostatnio przygotowuję wyjazd do 
złotego kraju dla kilkorga znajomych.

NAPISAŁAŚ DO REDAKCJI: „PRZEKRACZAJĄC 
KIEDYŚ GRANICĘ ZE STANEM CZIN DOSTA-
ŁAM OD URZĘDNIKA IMIGRACYJNEGO MAPĘ 
ZDJĘTĄ ZE ŚCIANY, NA KTÓREJ ODRĘCZNIE 
I OD RĘKI ZAZNACZYŁ MI MIEJSCA, DO 

Wiem, że mam ogromne szczęście, że 
mogłam żyć i podróżować po Birmie przez 

rok, a był to dla tego kraju bardzo ważny 
rok. Czas przemian i możliwości dogonienia 

świata zachodniego.
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KTÓRYCH MOGĘ UDAĆ SIĘ BEZ OFICJAL-
NEJ ZGODY. USŁYSZAŁAM, ŻE OSTATNIEGO 
PODRÓŻNIKA WIDZIAŁ TAK DAWNO TEMU, ŻE 
SPOKOJNIE MOŻE MI PRZEKAZAĆ MAPĘ, A JA 
MU JĄ ODDAM W DRODZE POWROTNEJ.”. 
I JAK TO SIĘ SKOŃCZYŁO?
Oddałam mapę wracając z wyprawy, tak jak 
się umówiliśmy (śmiech). Wypad do stanu 
Czin w ogóle był zwariowany. Chciałam spraw-
dzić czy mogę wjechać do tego stanu, ponie-
waż w Rangun, biznesowej stolicy, w biurze 
turystycznym rzadko wiedzieli dokąd można 
jechać, a które tereny są zamknięte dla tury-
stów. Najlepiej było sprawdzać już na miejscu 
i ewentualnie negocjować wjazd. Wzięłam 
motocyklową taksówkę z postoju, żeby podwio-
zła mnie na rogatki miasta do biura imigra-
cyjnego. Okazało się, że mogę wjechać, jednak 
był to piątek, popołudnie. Najbliższy autobus 
odjeżdżał w poniedziałek o świcie, a mi się nie 
uśmiechało czekać kilkadziesiąt godzin. Tak-
sówkarz okazał się być bardzo przedsiębiorczy 
i powiedział, że mnie zawiezie. Z Mawlaik 
do Tedim, około 80 km, po szutrowej drodze 
w górzystym terenie, jechaliśmy motorem 
ponad 6 godzin. Z 3 początkowo uzgodnionych 
kilometrów, kierowca zrobił w sumie ponad 

160 (razem z drogą powrotną). Takich historii 
z Birmy, trochę niespotykanych w naszych 
realiach, mam wiele. 

MÓWISZ O SOBIE: PODRÓŻNICZKA. CO TO 
WŁAŚCIWIE DLA CIEBIE ZNACZY?
Będąc w nowych lub obcych dla naszej kultu-
ry miejscach, uwielbiam zatopić się w lokalny 
tłum i dać mu się ponieść. Zdecydowanie wolę 
usiąść w lokalnej knajpce i poobserwować lu-
dzi, porozmawiać z nimi, spędzić z nimi czas 
robiąc rzeczy typowe dla nich, niż zwiedzając 
turystyczne atrakcje. Lubię sama odkrywać, 
szukać analogii, wyciągać wnioski i znajdo-
wać sposoby na poradzenie sobie z kulturo-
wymi faux pas. Zwykle uciekam poza miejsca 
turystyczne i szukam swoich ulubionych 
punktów poza mapą znaną turystom. W moim 
słowniku „podróżnik” to ciekawość, otwartość, 
odejście od schematów, wietrzenie głowy, aby 
nie było w niej stereotypów, stawianie pytań 
i szukanie na nie odpowiedzi.

GDZIE MARZENIA NIOSĄ CIEBIE TERAZ?
Jesienią wybieram się do Birmy. Jestem 
w trakcie kompletowania grupy na tę wypra-
wę. Chciałabym pokazać bliskim i znajo-

mym jedno z moich ukochanych miejsc. 
Będziemy mieli dwa miejsca dla osób spoza 
naszej grupy. Będąc w Japonii wymyśliłam 
celebrowanie moich okrągłych urodzin na 
morzu jedząc świeżutkie sashimi – to dalsza 
perspektywa, ale cały czas żyje w mojej gło-
wie. Niektóre weekendy przeznaczam na city 
breaki, inne na poznawanie Polski. Raczej 
jestem w drodze niż w spoczynku (śmiech). 

 IN ENGLISH

To be a traveller  
is to be curious 
Travelling gives her great joy. She fell 
in love in Borneo and Japan, but it so 
happens that she talks a lot about… 
Myanmar. About herself, as a traveller, 
she says, “in my dictionary, a traveller 
is curiosity, open-mindedness, rejecting 
schemas, getting rid of all stereotypes, 
asking questions and looking for 
answers to them." Meet Dagmara 
Bałusz and let her infect you with as 
much of her passion as possible.

HAVE YOU HEARD ABOUT THE HASHTAG 
#VIAJOSOLA? WOMEN WHO TRAVEL ON 
THEIR OWN TAG THEMSELVES IN THIS WAY, 
STRESSING THEIR INDEPENDENCE. HAVE 
YOU TRAVELLED ALONE?
For me, excursions were not a manifestation 
of independence or a way of seeing if I would 
survive in difficult situations. Like many 
people, I just wanted “to do it some day” and 
there came a moment in my life, when I felt 
that it was now or never. Altogether, I was 
travelling for almost 2,5 years. I left Poland 
alone, because I knew that persuading 

Będąc w nowych lub obcych dla naszej kultury 
miejscach, uwielbiam zatopić się w lokalny 

tłum i dać mu się ponieść. Zdecydowanie wolę 
usiąść w lokalnej knajpce i poobserwować 
ludzi, porozmawiać z nimi, spędzić z nimi 

czas robiąc rzeczy typowe dla nich...



anyone to reorganize their life to go for a trip 
wouldn’t be very rational. This need either 
resides within you, or it doesn’t. Personally, 
I had been preparing myself mentally for the 
travel for two months before the departure. 
Honestly speaking, when I made up my mind 
and bought the ticket, which already before 
the departure turned out to be a one-way 
ticket, I could have looked for someone to 
share my experience with, but I was ready 
to leave alone and I didn’t want to make my 
decision conditional on other people’s deci-
sions. From the perspective of time, I think it 
was a great choice, and I’m proud of myself 
that I decided to go.

MYANMAR IS YOUR GREAT LOVE, ISN’T IT? 
WHY THIS PLACE IN PARTICULAR?
My love is also Sarawak in the Malaysian 
part of Borneo and Japan – I went back to 
both places, because I had felt a sense of 
insufficiency after just one visit. Myanmar 
is quite a different story. I came to love it as 
a traveller. After half a year of travelling in 
Southeastern Asia, I wanted to settle down, 
to react properly to the stimulants I’d been 
experiencing for several months, and also to 
earn some money by working. It was the sec-
ond half of 2012, the time when the European 
Union and the United States abolished the 
embargo on investing and doing business 

with Myanmar. In this closed country, 
separated from the outside world, for the 
past several decades specialists had been 
few and far between. It was a great moment 
to settle somewhere and sell my compe-
tences. The best proof that the employers 
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lacked qualifications on the market was the 
number of meetings I had with represent-
atives of different companies. I reminisce 
about those times with a touch of tender-
ness – it was a fantastic adventure. I know 
that I’m extremely lucky that I was able to 
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live and travel in Myanmar for a year, and it 
was a very important year for this country. 
The time of changes and an opportunity 
to catch up to the western world. I went to 
the golden country, in which there were 
no global brands, ATMs accepting western 
credit cards, roaming, let alone a possibility 
to book anything on the internet, such as 
a hotel or a flight ticket, since the internet 
was a rarity. I’m currently writing a book, in 
which I describe this time, the reality and 
situations I encountered. I want to share with 
other people the image of how the Myan-
maran reality in 2012 looked like and how 
different it was from today’s situation, when 
Myanmar is one of the most popular tour-
istic destinations. Some time after coming 

back to Poland, I launched a website about 
Myanmar: www.into-myanmar.com. I show 
slices of life from my travels there. I’m still 
keeping track of what’s happening in Myan-
mar, I read Myanmar press on the internet, 
and recently, I’ve been preparing a travel to 
Myanmar for several of my friends.

YOU WROTE TO THE EDITORIAL OFFICE: 
„AS I WAS CROSSING THE BORDER WITH 
THE CHIN STATE, FROM AN IMMIGRATION 
OFFICER I GOT A MAP WHICH HE TOOK OFF 
THE WALL; BY HAND, HE DREW POINTS, TO 
WHICH I CAN AGO WITHOUT AN OFFICIAL 
PERMIT. HE TOLD ME THAT HE HAD SEEN THE 
LAST TRAVELLER IN THIS AREA SO LONG AGO 
THAT HE COULD EASILY LEND ME THE MAP 
AND I WOULD RETURN IT TO HIM ON MY 
WAY BACK.” HOW DID THIS STORY END?
I returned the map on my way back, just as 
we’d agreed (laughs). The excursion to the 
Chin state was crazy anyway. I wanted to see 
if I can go to this state, because in Yangon, the 
business capital city, they rarely knew in the 
tourist office where you can go and which 
areas are closed to tourists. It was best to see 
it for yourself after the arrival and, if need 
be, negotiate the entry. I wanted to go to the 
immigration office, so I took a motorcycle 
taxi from the rank. It turned out that I could 
enter the area, but it was Friday afternoon. 
The nearest bus left on Monday at dawn, and 
I didn’t feel like waiting for several dozen 
hours. The taxi driver proved to be very en-
trepreneurial and said that he would take me 
there. There was about 80 kilometres of a dirt 
road on a hilly area, so by motorbike it took 
us over six hours. All in all, the driver made 

160 kilometres (including coming back) out 
of the tentatively agreed 3 kilometres. I have 
many such stories from Myanmar, unheard 
of in our reality.

YOU CALL YOURSELF A TRAVELLER. WHAT 
EXACTLY DOES IT MEAN TO YOU?
When I’m in places that are new or strange 
for our culture, I love to merge with the 
local crowd and let myself be carried with it. 
I definitely prefer to sit in a local restaurant 
and observe people, talk to them, spend time 
with them, do things typical for them, rather 
than to visit some touristic attractions. I like to 
discover things on my own, look for analogies, 
draw conclusions and find ways to deal with 
the cultural faux pas. I usually escape from 
touristic places, and look for my own favourite 
points that are not shown on a map known to 
the tourists. In my personal dictionary, a trav-
eller is curiosity, open-mindedness, rejecting 
schemas, getting rid of all stereotypes, asking 
questions and looking for answers to them.

WHERE ARE YOUR DREAMS CARRYING YOU 
NOW?
I go to Myanmar in autumn. I’m still gather-
ing group for this trip. I would like to show 
to my family and friends one of my beloved 
places. We will have two places for people 
outside of our group. When I was in Japan, 
I came up with a plan for celebrating my round 
birthday – eat fresh sashimi on the sea. It’s 
a further perspective, but the thought is still 
there in my head. I devote some weekends to 
city breaks, some – to getting to know Poland. 
I’m in the active mode rather than the resting 
one (laughs). 
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Innowacyjność nie tkwi wcale 
w rozwijaniu technologii, które so-
bie sami wymyślimy, a które nie do 
końca są nam potrzebne. Ona kryje 

się w rozwiązywaniu problemów. Nawet 
jeśli są to problemy niezbyt palące, to 
przy określonej powtarzalności stają się 
po prostu wkurzające.

Taki też był problem z praniem i nie 
dam się przekonać, że nie wiesz o czym 
piszę: wrzucasz ciuchy do pralki, włą-
czasz, wychodzisz, a po drodze znajdu-
jesz jeszcze jedną zaginioną skarpetkę, 
lub koszulę, o której zapomniałeś. No 
i trudno, będzie musiała poczekać do 
następnego prania, chyba że masz pralkę 
wyposażoną w dodatkowe drzwiczki 
umożliwiające dorzucenie jeszcze jed-
nego zagubionego kawałka garderoby do 
pralki, kiedy ta już pierze.

Dziwne, że dopiero teraz ktoś na to 
wpadł. Tym kimś byli ludzie z firmy 
Samsung, którzy taką technologię zasto-
sowali w nowej pralce Samsung AddWa-
sh. Dorzucili do niej jeszcze kilka fajnych 
bajerów: można nią sterować za pomocą 
smartfona dzięki wbudowanemu mo-

dułowi Wi-Fi (tak, teraz już nawet pralki 
mają internet), zaś system Eco Bubble, 
który wytwarza aktywną pianę, sprawi, 
że pranie będzie skuteczniejsze i... tańsze. 
Dzięki niemu można bowiem równie 
skutecznie prać w niższych temperatu-
rach, czyli zużywać mniej prądu. 

 IN ENGLISH

Samsung AddWash. 
Problem solved 
More than 90% of European washing 
machine users stated that they often 
realise they forgot to put something 
into the machine after they already 
put it on. We hasten to tell them that 
their problem is over. 

Innovation does not consist in developing 
technologies that we came up with our-
selves but that are not necessarily useful. 
Innovation is about solving problems. 
Even if the problems are not particularly 
urgent, they become annoying at some 
degree of repetitiveness.

PONAD 90% EUROPEJSKICH UŻYTKOWNIKÓW PRALEK STWIERDZIŁO, ŻE CZĘSTO PO 
WŁĄCZENIU PRANIA ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ŻE ZAPOMNIAŁO CZEGOŚ WŁOŻYĆ DO PRALKI. 

ŚPIESZYMY POINFORMOWAĆ ICH, ŻE MAJĄ PROBLEM Z GŁOWY.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Samsung AddWash. 
Problem z głowy

Samsung SUHD KS9000. 
PASUJE JAK ULAŁ

The problem with washing was like 
that too, and you will never convince me 
you don’t know what I am writing about: 
you put the clothes into the washing ma-
chine, put it on, leave and on your way out 
find another lost sock or shirt you have 
forgotten about. Well, it would have to 
wait for the next laundering, unless you 
have a washing machine equipped with 
additional door through which you can 
throw the lost laundry into the machine 
when it is already working.

It’s strange that it took so much time to 
come up with that. And it is people from 
Samsung who did actually think about 
it and used that technology in the new 
washing machine Samsung AddWash. 
To this they added several nice gadgets: 
the machine can be controlled with the 
use of one’s smartphone thanks to an 
in-built Wi-Fi mode (yes, even washing 
machines have access to the Internet 
today) and the Eco Bubble technology, 
which makes the laundering even more 
effective and... cheaper as it enables to 
effectively wash one’s clothes in much 
lower temperatures, that is save energy. 
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Już wam mówię: do zakrzywionego 
ekranu można przecież dodać jesz-
cze technologie HDR i Quantum 
Dot, czyli kwantowe kropki. Trzy-

mając się takiej prostej receptury można 
ponoć otrzymać telewizor absolutny.

Czym są kwantowe kropki? To mikro-
skopijne kryształy umieszczone między 
niebieskimi diodami LED na ekranie. 
Ich zadaniem jest absorbowanie światła 
o określonej długości fal i zamieniania go 
na inne. W ten sposób kropki tworzą fale 
świetlne o trzech różnych długościach, 
przez co kolory podstawowe – czerwony, 
zielony i niebieski – są niesamowicie na-
sycone. A to właśnie te kolory w różnych 
kombinacjach składają się na wszyst-
kie inne, jakie telewizor jest w stanie 
wyświetlić. Samsung twierdzi, że nigdy 
wcześniej nie udało mu się wyproduko-
wać telewizora, który miałby tak bardzo 
nasycone i czyste kolory.

Okej, a czym jest zatem HDR? To tech-
nologia, która pozwala na osiągnięcie 
wysokiego poziomu jasności. To kolejny 
sposób na to, żeby obraz na ekranie był 
jak żywy, a właściwie to dokładnie taki, 
jaki zarejestrowała kamera filmująca 
w HDR, a potrafią to już nawet smartfo-

ny. Wyobraź sobie więc supernaturalny 
obraz z własnego telefonu na dużym 
ekranie (najmniejszy dostępny ekran 
SUHD KS9000 liczy 49 cal, największy – 
78). Marzenie? Nie, rzeczywistość.

SUHD KS9000 został stworzony by być 
centrum dowodzenia nowoczesnego domu. 
Jak przystało na centrum dowodzenia – 
powinien zająć eksponowane miejsce na 
środku. Ale w salonie nie ma miejsca na 
przypadkowy design, dlatego projektanci 
Samsunga postawili na elegancję. Sam 
ekran jest bardzo smukły i pozbawiony 
ramy, przez co cały telewizor wydaje się 
bardzo lekki. Uzupełnia go minimalistycz-
na srebrna podstawa. I już, bo przecież ma 
pasować do dosłownie każdego wnętrza 
w jakich tylko się zmieści. 

 IN ENGLISH

Samsung KS9000 
SUHD. A perfect fit
In the beginning, TV sets had convex 
tubes. Then it was nice to have a flat 
television. Now it turns out that curved 
screens give much better impressions. 
What will be next? 

NA POCZĄTKU KINESKOPY TELEWIZORÓW BYŁY WYPUKŁE. POTEM 
FAJNIE BYŁO MIEĆ PŁASKI TELEWIZOR. TERAZ OKAZUJE SIĘ, ŻE EKRANU 

ZAKRZYWIONE DAJĄ DUŻO LEPSZE WRAŻENIA. CO BĘDZIE DALEJ?

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Samsung SUHD KS9000. 
PASUJE JAK ULAŁ

I can tell you: now you can add the technol-
ogies of HDR and Quantum Dot to a curved 
screen. They say that following the simple 
formula, one can get the ultimate television.

What are quantum dots? They are mi-
croscopic crystals placed between blue di-
odes. Their task is to absorb light of specific 
wavelength and change it into a different 
one. This way, the dots create light waves 
of three different lengths. As a result, basic 
colours – red, green and blue – are very 
vivid. And it is precisely those colours that 

– in various combinations – create all other 
colours a TV can display. Samsung claims 
that they have never before managed to 
produce a TV that would have so vivid and 
clean colours.

OK, so what is HDR? It is a technology 
that ensures greater range of brightness. 
It is another way to make the image on 
the screen vivid or actually the same as 
the one recorded by a HDR camera, and 
such cameras can already be found even 
in smartphones. So imagine you have 
a super natural picture from your own 
telephone on a large screen (the smallest 
KS9000 SUHD screen has the size of 49 
inches and the biggest – 78). Sounds like 
a dream? It’s reality.

The KS9000 SUHD was created to be 
the command centre of a modern house. 
And as befits a command centre, it 
should occupy a prominent position. But 
there is no room for just any design in 
the living room, which is why Samsung 
designers counted on elegance. The 
screen itself is very slender and has no 
frame, thanks to which the whole TV 
seems very light. It is complemented 
by a silver base. And that’s it because, 
after all, it is supposed to match literally 
every interior it only manages to fit in. 
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PONOĆ PRZED ŚMIERCIĄ TRZEBA ZOBACZYĆ LAS VEGAS. NIE WIEM JAKI JEST 
SENS W PRZETRACANIU FORTUNY I UMIERANIU. NIE LEPIEJ ZAINWESTOWAĆ 

PIENIĄDZE W PORSCHE 911 CARRERA I ZACZĄĆ ŻYĆ NAPRAWDĘ?

   TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ 

Nigdy nie zapomnę wakacji 
w Las Vegas. Trudno zapomi-
na się o miejscach, w których 
wcześniej tak bardzo chciało 

się być. Przez całe lata to, co było wi-
dziane jedynie na ekranie telewizora, 
w końcu mogłam zobaczyć na własne 
oczy. I wiecie co? Tam po prostu trzeba 
wylądować. Na pozór to jaskinia hazar-

Na samym 
SZCZYCIE

du pośrodku gorącej pustyni. W rze-
czywistości jedyny taki punkt na Ziemi, 
otwierający w ludzkich głowach klapkę, 
która na co dzień pozostaje zatrzaśnięta. 
Mylą się ci, którzy to miasto postrze-
gają wyłącznie przez pryzmat kiczu. 
Oczywiście tylko tutaj ślubu udzieli nam 
sam Elvis Presley, a wieczorami David 
Copperfield w kabriolecie wyciągnie 

z kapelusza królika. Jednak w mojej gło-
wie to miasto zapisało się jako przepych, 
bogactwo oraz plejada samochodów, 
które można oglądać jedynie na amery-
kańskich teledyskach.

Klubowa muzyka sączy się z gło-
śników w każdym zakamarku hotelu 
wprowadzając od rana w przyjemny, 
imprezowy trans. To nie jest miasto 
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Kupujemy styl życia. Przekonał mnie o tym 
dzień spędzony za kierownicą kultowego 

Porsche 911 Carrera S. 

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca nie ma  

– jest turbosprężarka.  
Tata uparcie karmił ją bezcenną 

wiedzą, sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze zanim wsiadła  
na rower. Dziś pociąga ją wszystko,  

co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim 

uczuciem.  Autorka bloga  
„Panie wiozą Panów”:  

www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA NAZAROWICZ

Na samym 
SZCZYCIE

dla smutnych ludzi, pod warunkiem, 
że jednoręki bandyta nie pochłania 
całego majątku oraz 5 lat życia. Mimo że 
alkohol nieprzerwanie szumi w głowie, 
nie ma tu miejsca dla agresji oraz złych 
emocji. Wystarczy jedynie przywieźć 
worek dolarów na plecach aby móc się 
wyrwać ze szponów szarej codzienności. 
Ten sam worek dolarów może wyrwać 
cię ze szponów szarej codzienności jeśli 
zamienisz go na Porsche 911 Carrera. 
Wyjdzie nawet lepiej, bo raz kupione 
Porsche będzie zabierało cię do innego 
świata za każdym razem, kiedy wej-
dziesz do jego kabiny.

Ile Porsche ma w sobie z Las Vegas? 
Ano całkiem sporo. Przekraczając próg 
salonu również trzeba mieć walizkę 
wypchaną pieniędzmi lub przynajmniej 
złotą kartę kredytową wysadzaną rubi-
nami. Warto jednak tę walizkę chwilę 
podźwigać, ponieważ nie kupujemy 
samochodu, ale coś znacznie więcej. Ku-
pujemy styl życia. Przekonał mnie o tym 
dzień spędzony za kierownicą kultowe-
go Porsche 911 Carrera S. 

Drapieżnik skąpany w soczystej czer-
wieni już samym wyglądem przyprawa 
o rozszerzenie źrenic. Mówi się, że te 

czerwone samochody są nieco szybsze. 
Śmiem twierdzić, że testowany egzem-
plarz równie skutecznie wyrywałby 
z butów nawet w kolorze kucyka Pony. 
Umieszczony z tyłu benzynowy trzyli-
trowy silnik typu boxer skrywał w sobie 
420 koni mechanicznych. Biorąc pod 
uwagę, że masa samochodu wynosiła 
1460 kilogramów trzy razy się zastano-
wiłam, zanim przekręciłam kluczyk. 
Ale w końcu podjęłam decyzję, a z ukła-
du wydechowego dało się usłyszeć par-
skanie 420 rumaków. I już wiedziałam, 
że to nie będzie kolejny zwyczajny test. 
Prowadzenie takiego pocisku przypo-
mina wycieczkę do Las Vegas. Wystar-
czy mrugnąć oczami, a na liczniku 
pojawia się pierwsze 100 km/h. Z drugą 
setką mamy do czynienia zanim nasz 
mózg zarejestruje tę pierwszą. Porsche 
911 Carrera S jest piekielnie szybka, a co 
gorsza fantastycznie trzyma się drogi. 
A to bardzo źle, bo kiedy serce wariuje 
ze szczęścia to rozum smacznie śpi. 
Oczywiście producent zamontował 
tu radio i z pewnością zadbał o dobre 
nagłośnienie, ale bądźmy szczerzy: czy 
ktoś w ogóle będzie z niego korzystał? 
Zwłaszcza że tuż obok znajduje się przy-
cisk, którego zadaniem jest potęgować 
odgłos układu wydechowego. Naciskam. 

Większe dreszcze miałam tylko przed 
maturą. Wystarczy jednak zsunąć nogę 
z gazu, aby ten szatan pokazał drugą 
twarz. Układ wydechowy spuszcza 
z tonu, automatyczna skrzynia biegów 
łagodnie wrzuca kolejne przełożenia, 
a stado koni pod maską spowalnia. 
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Spokojnie pokonując ulice Sopotu 
stwierdziłam, że jeszcze nigdy tyle 
osób nie uśmiechnęło się do mnie jed-
nego dnia. Co więcej, jeszcze nigdy tylu 
obcych ludzi nie pomachało do mnie ot 
tak, zwyczajnie. Co chwilę mój wzrok 
napotykał na wzrok innego człowie-
ka, wzrok przepełniony zachwytem, 
podziwem, niekiedy również zazdro-
ścią. A ja zamknięta w tym luksusie 
poczułam, że przez ten jeden dzień 
mogę naprawdę wszystko, że w tych 
wszystkich spojrzeniach stanęłam na 
samym szczycie. Każda z tych osób 
chciałaby choć przez chwilę popro-
wadzić ten samochód, ale to było dane 
właśnie mnie.

Piotr Gąsowski, zapalony miłośnik 
samochodów Porsche, w jednym z wy-
wiadów przyznał, że niejednokrotnie 
jeździł samochodami które były droż-
sze niż jego mieszkanie. Wystarczył mi 
jeden dzień za kierownicą Porsche 911 
żeby stwierdzić, że dokonywał słuszne-
go wyboru.  

 IN ENGLISH

At the very top
They say one should see Las Vegas 
before they die. I don’t know what 
sense there is in wasting one’s 
money and dying. Wouldn’t it be 
better to invest in the Porsche 911 
Carrera and start actually living?

I will never forget my holiday in Las 
Vegas. It is hard to forget places in 
which you have always desperately 
wanted to find yourself. During the 
whole summer, I could finally see with 
my own eyes what I had been watch-
ing only in television. And you know 
what? You just have to land there. It is 
seemingly a gambling cave situated 
in the middle of hot desert. In fact, it’s 
the only place on earth that makes 
human beings realise what is normally 
unimaginable. Those who perceive 
the city through the prism of kitsch 

only are wrong. Of course, only here 
will Elvis Presley himself preside over 
your wedding and David Copperfield 
pull a rabbit out of a hat in a converti-
ble in the evening. But in my memory 
the place was imprinted as splendour, 
wealth and a galaxy of cars you can 
see only in American video clips.

Club music emanates from speakers 
in every corner of the hotel, putting you 
in a nice, party trance from the very be-
ginning. It’s not a city for sad people, pro-
vided that the one-armed bandit doesn’t 
ravage one’s all possessions and five 

years of life. Even though alcohol goes to 
your head all the time, there is no place 
for aggression or negative emotions here. 
One bag of dollars is enough to escape 
the grip of the everyday humdrum. The 
same bag of dollars can free you from 
the grip of the everyday humdrum if you 
exchange it for a Porsche 911 Carre-
ra. And it will be an even better choice 
because, once bought, the Porsche will 
take you to a different world every time 
you enter its cab.

How much of Las Vegas is there in 
a Porsche? Well, quite a lot. Crossing the 
threshold of a show room, you need to 
have a briefcase full of money or at least 
a golden credit card inset with rubies too. 
But it is worth carrying the briefcase for 
some time because you don’t buy a car 
only. You buy much more: a lifestyle. I un-
derstood that after a day spent behind the 
wheel of the cult Porsche 911 Carrera S.

Bathed in rich red, the predator 
makes your pupils widen with its look 
itself. They say red cars are a bit faster. 

Wystarczy mrugnąć oczami, a na liczniku 
pojawia się pierwsze 100 km/h. Z drugą 

setką mamy do czynienia zanim nasz mózg 
zarejestruje tę pierwszą. 
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I dare claim that the tested model would 
take off equally effectively even if it was 
the colour of a little pony. Located at the 
back, the three-litre boxer engine hid 
420 horsepower. Taking into account 
that the car weighed 1460 kilograms, 
I thought three times before I turned the 
key. But I finally made my decision and 
heard a beautiful roar coming from the 
exhaust system. And I already knew it 
wouldn’t be just another test. Driving 
such a bullet resembles a trip to Las 
Vegas. Within one glimpse of an eye, 
the speedometer clocks the first 100 
kph. The second one is clocked even 
before your brain registers the first one. 
The Porsche 911 Carrera S is devilishly 
fast and, what’s worse, hugs the road 
perfectly. It’s bad because when your 
heart gets deliriously happy, your mind 
is sound asleep. Of course, the manu-
facturer equipped the car with a radio 
and certainly saw to it that the sound 
system was good, but let’s be honest: 
will anyone actually use it? Especial-

ly that right next to the driver there’s 
a button used to intensify the sound 
of the exhaust system. I push it. I felt 
bigger shivers only before my school 
leaving exams. But you just have to 
take your foot off the accelerator to see 
the devil show a different nature. The 
exhaust system draws in its horns, the 
automatic transmission gently juggles 
next shifts, and the herd of horses under 
the hood slows down.

Driving calmly along the streets of 
Sopot, I noticed that never before had 
so many people smiled at me during 
one day. What is more, never before 
had so many strangers waved at me, 
just like that. Every now and then, 
I met the gaze of yet another person, 
a gaze filled with admiration, delight 
and sometimes jealousy, too. And 
closed in luxury, I felt that for that one 
day I could really do everything, that 
in all those eyes I stood at the very 
top. Each of those people would like to 
drive the car at least for a moment, but 
it was I who had the opportunity.

In one of his interviews, Piotr 
Gąsowski, a keen Porsche fan in Poland, 
admitted that he often drove cars that 
were more expensive than his flat. One 
day behind the wheel of the Porsche 
911 was enough for me to realise he was 
making the right choice. 
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SUKIENKA DRESS: Jacob Birge Vision 
SWETER SWEATER: Glamorous 
BUTY SHOES: Wittchen 
KOLCZYKI EARRINGS: Lewanowicz 
BRANSOLETY BRACELETS: La Loba 10web 
KOSZULA SHIRT: Banana Republic 
CHUSTA SHAWL: CH Carolina Herrera 
MARYNARKA MARINE: Tommy Hilfiger 
SPODNIE TROUSERS: Morgan 
KOLCZYKI I PIERŚCIONEK 
EARRINGS AND RING: Lewanowicz 

FUN 

MODA    FASHION
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KOMPLET OVERALL: Louis Vuitton | Fashioncode.pl 
BLUZKA BLOUSE: COS 
BUTY SHOES: Kiomi 
BRANSOLETY I NASZYJNIK BRACELET AND NECKLACE: La Loba 
PLECAK BACKPACK: Kazar

MODA    FASHION
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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CO ZOBACZYĆ?
Zarówno cała Grecja, jak i Kreta są kopal-
niami atrakcji dla wielbicieli krajobrazów 
oraz słynnych zabytków. Miasto Chania 
słynie z pięknych widoków na Białe Góry, 
których szczyty o każdej porze roku 
pokryte są śniegiem. Szczególną uwagę 
przyciąga dzielnica portowa z wenecką 
zabudową, z tzw. Portem Weneckim z XVI 
wieku. Z promenady rozciąga się widok 
na zatokę, nad którą góruje XVI-wieczna 

Na południowym krańcu 
Morza Egejskiego leży 
jedno z najpiękniej-
szych i najbardziej ob-

leganych przez turystów miejsc w Grecji. 
Właśnie na Krecie, w centrum minojskiej 
cywilizacji spotkały się różne kultury 
europejskie, łącząc się ze sobą. Nie ma 
nic dziwnego, że przyciąga podróżnych – 
krajobrazy, klimat i zabytki sprawiają, że 
jest to wyspa niesamowicie atrakcyjna. 

latarnia morska. Zobaczyć trzeba także 
najstarszą turecką budowlę na Krecie, 
a mianowicie Meczet Janczarów. Można 
tu wspaniale spędzić czas, spacerując 
pomiędzy ocalałymi fragmentami murów 
miejskich. Na terenie wykopalisk odkry-
wane są pozostałości starożytnej Kydonii. 
Miasto ma mnóstwo do zaoferowania 

– znajdziemy tutaj wiele kościołów, np. 
Agios Nikolaos, San Rocco, Agii Anargyri 
czy Agia Ekaterini; oraz meczetów (Paszy 

PEŁNA KONTRASTÓW, NIEZWYKLE UROKLIWA, BARDZO 
PRZYJAZNA. KRETA – KRÓLOWA GRECKICH WYSP.

KRETA  
na lato
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Hasana, Paszy Housseina), tureckie łaźnie, 
weneckie domy i doki. Ogromną atrakcją 
są także liczne muzea – Historyczne i Lu-
dowe, Marynistyczne czy Archeolgiczne.

CZEGO SPRÓBOWAĆ?
Jest jeszcze jeden nieodłączny element 
letniego wypadu do Grecji, którego nie 
można pominąć – lokalna kuchnia, która 
uchodzi za jedną z najsmaczniejszych 
i najzdrowszych w Europie.

W tym przypadku kluczem do sukcesu 
nie są skomplikowane przepisy, a miejsco-
we produkty. Wykorzystuje się tu świeże 
owoce, warzywa, aromatyczne przypra-
wy oraz płynne złoto – oliwę z oliwek. Jej 
cenne witaminy i związki mineralne mają 
bardzo pozytywny wpływ na zdrowy 
i promienny wygląd. Oliwa swój smak, aro-
mat i zdrowotne właściwości zawdzięcza 
przede wszystkim wspaniałemu, idealne-
mu do rozwoju gajów oliwnych klimatowi. 
Na Krecie dodawana jest przede wszystkim 
do przepysznej, lekkiej sałatki, która składa 
się ze świeżych pomidorów, ogórków, 
papryki, cebuli, sera feta oraz oczywiście 
oliwek. Uzupełnieniem wielu potraw jest 
także tradycyjny sos tzatziki, przygotowy-
wany z jogurtu, ogórka oraz czosnku. 

Grecy nie mogą obyć się bez obyć bez 
kawy. Na wzmocnienie pije się mocną 
i słodką kawę po grecku. Najlepszym 
trunkiem, idealnym do lekkich prze-
kąsek jest Retsina – wino wytrawne 
o charakterystycznym aromacie i smaku. 
Warto wspomnieć, że słynący z gości-
ny Kreteńczycy po posiłku zazwyczaj 
serwują turystom kieliszek tradycyjnej 
wódki – Rakiji. Podobno bardzo korzyst-
nie wpływa ona na procesy przemiany 
materii, przyspieszając trawienie. Innym 
znanym alkoholem jest tzw. Ouzi, czyli 
wódka o smaku anyżowym.

Greckie jedzenie typu fast-food 
nawiązuje w dużej mierze do Turcji. 
Gyros to po prostu grecka wersja kebabu 

–  zapiekane na pionowym ruszcie płaty 
mięsa podaje się w chlebie pita, doda-
jąc do tego cebulę, pomidory czy frytki, 
polewając wszystko sosem tzatziki. Aby 
szybko zaspokoić głód, warto skusić 
się na souvlaki, czyli szaszłyki z mięsa 
wieprzowego, w delikatniejszej wersji 
zastępowanego drobiem. Doskonale 
komponują się z horiatiki – sałatką 
grecką. Nie sposób pominąć oryginal-
nej i smacznej moussaki, zapiekanki 
składającej się z kilku warstw – na spód 
kładzie się plastry ziemniaków i bakła-
żana, następnie mięso mielone w sosie 
pomidorowym (czasami z kawałkami 
pomidorów), całość zalewa się beszame-
lem, który decyduje o wyjątkowości tej 
potrawy, i opcjonalnie posypuje startym 
żółtym serem.

Smacznych i zdrowych potraw jest 
dużo więcej. W restauracjach możemy 
nie tylko spróbować przepysznej kuchni, 
ale także przekonać się o gościnności, 
która przejawia się na każdym rogu tej 
pięknej wyspy.

Ze Szczecina na Kretę będzie można 
polecieć z biurami podróży Itaka i Gre-
cos w każdą niedzielę, od 12 czerwca do 
25 września. 
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 IN ENGLISH

Crete for the summer
Full of contrasts, extraordinarily 
charming, very friendly. Crete –  
the queen of Greek islands.

On the southern end of the Aegean Sea, 
there lies one of the most beautiful – and 
certainly one of the most popular among 
tourists – places in Greece. It is precise-
ly on Crete, in the heart of the Minoan 
civilization, that multifarious European 
cultures have met, mingling with each 
other. No wonder that it attracts travellers 

– the landscapes, the climate and a myri-
ad of historical buildings and monuments 
render the island incredibly attractive.

WHAT TO SEE?
Both Greece and Crete are genuine 
mines of attractions for lovers of land-
scapes and famous historical buildings. 
The Chania city is famous for its beau-
tiful views on the White Mountains, the 
peaks of which are capped with snow, 
irrespective of the season. What draws 
particular attention is the port district 
with Venetian constructions, with the 
so-called Venetian Port from the 16th 
century. From the promenade, we can 
admire the view on the bay with a tow-
ering 16th century lighthouse. Another 
absolute must-see is the oldest Turkish 
building on Crete, namely the Mosque of 
the Janissaries. You can spend a won-
derful time there, maneuvering amongst 
the surviving fragments of city walls. On 

the place of excavation works, scientists 
strive to unearth the remains of the 
ancient Cidonia. The city has much to of-
fer – we’ll find lots of churches there, e.g. 
Agios Nikolaos, San Rocco, Agii Anargyri 
or Agia Ekaterini, as well as mosques 
(Hasan Pasha and Houssein Pasha), 
Turkish public baths, Venetian houses 
and docks. Other enormous attractions 
are numerous museums – Historical 
and Folklore, Marine or Archeological 
ones, to name only a few.

WHAT TO TRY?
There is yet another inextricable element 
of any summer trip to Greece, which 
cannot be omitted – local cuisine, which 
is perceived as one of the most delicious 
and healthy in Europe.

In this case, the key to success are not 
complicated receipts, but local products. 
What is used are fresh fruit, vegetables, 
aromatic spices and liquid gold – olive 
oil. Its valuable vitamins and mineral 
compounds have very positive influence 
on a healthy and radiant appearance. 
First and foremost, oil owns its flavor, 
fragrance and medical properties to the 
climate, which is wonderful and ideal 
for the growth of oil groves. On Crete, it’s 
primarily added to a delicious light salad, 
which is composed of fresh tomatoes, 
cucumbers, paprika, onions, feta cheese, 
and of course olives. A perfect additive 
to many dishes is also the traditional 
tzatziki sauce, prepared from yoghurt, 
cucumber and garlic.

Greeks cannot make it through the 
day without coffee. To gain strength, they 
drink strong and sweet Greek coffee. The 
best drink, perfect to go with light snacks, 
is Retsina – dry wine of a characteristic 
fragrance and flavor. It is worth mention-
ing that after the meal, Cretans, known for 
their hospitality, usually treat tourists to 
a glass of traditional vodka – Rakiji. It is 
said to have a beneficial impact on the me-
tabolism, accelerating digestive processes. 
Another famous type of alcohol is the so-
called Ouzi, or anise-flavoured vodka.

When it comes to Greek fast-food, it 
stems chiefly from Turkey. Gyros is sim-
ply the Greek version of kebab – slices 
of meat, roasted on a vertical grate, are 
served in the pita bread with the addition 
of onion, tomatoes or pommes frites, and 
with the tzatziki sauce. If you want to sa-
tiate your hunger quickly, a good solution 
would be souvlaki, i.e. shashliks made 
of pork, or, in a mild version, of poultry. 
They go well with horiatiki – a Greek sal-
ad. One cannot omit the original and de-
licious moussaki, a casserole comprised 
of several layers – slices of potatoes and 
aubergine at the bottom, then minced 
meat in a tomato sauce (sometimes with 
pieces of tomato), then it is all watered 
with a bechamel sauce that renders this 
dish extraordinary; as a finishing touch, 
it can be all sprinkled with yellow cheese.

There are many more delicious and 
healthy dishes. In restaurants, we can 
not only try the delicious cuisine, but also 
experience the famous hospitality, which 
manifests itself at every corner of this 
beautiful island. 

You will be able to travel from 
Szczecin to Crete with Itaka and Grecos 
travel agencies each Sunday, from 12 
June to 25 September. 



SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETE

BUŁGARIA  
SŁONECZNY BRZEG
SUNNY BEACH

KIERUNKI  DESTINATIONS

1  BUŁGARIA – SŁONECZNY BRZEG:   
14.06 – 06.09.2016 (ITAKA) 
2  GRECJA – KRETA  
12.06. - 25.09.2016 (ITAKA, GRECOS)

CZARTERY 2016    CHARTERS 2016
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Postanowiliśmy zmierzyć się 
z najczęściej powtarzanymi 
mitami i raz na zawsze je oba-
lić. Oto dziesięć prawd, o któ-

rych każdy pasażer powinien wiedzieć.

1. KRĄŻENIE NAD PORTEM LOTNICZYM
Wiele osób uważa, że kiedy samolot krą-
ży nad lotniskiem, to znaczy, że pojawiły 
się poważne kłopoty – być może nawet 
jest o krok od katastrofy. Nic bardziej 
mylnego, nie jest to nic nadzwyczajnego. 
Zdarza się to stosunkowo często, szcze-
gólnie wtedy, gdy samolot zamierza 
lądować na lotnisku o sporym natężeniu 
ruchu. Samoloty ustawiają się wówczas 
w kolejce, a taka sytuacja może trwać 
nawet godzinę, w zależności od liczby 
maszyn, które lądują wcześniej. Absolut-
nie nie należy się tym przejmować.

2. POWIETRZE W SAMOLOCIE A INFEKCJE
Pewnie spotkałeś się ze stwierdzeniem, 
że w samolocie łatwo można złapać 

jakąś infekcję, ponieważ powietrze, 
którym oddycha tylu pasażerów na 
pewno pełne jest drobnoustrojów. Tak 
naprawdę na pokładzie funkcjonuje 
system oczyszczania i powietrze w ka-
binie poddawane jest filtracji, dzięki 
której usuwane są wszelkie bakterie. 
Samolot to miejsce publiczne i – podob-
nie jak w sklepie, hotelu czy restauracji 

– zawsze istnieje prawdopodobieństwo 
złapania infekcji. Nie musisz się jednak 
obawiać, że każda podniebna podróż 
oznacza kłopoty ze zdrowiem i że w sa-
molocie jesteś na nie narażony mocniej 
niż gdzie indziej.

3. ZA MAŁO PALIWA
Kolejny popularny mit – samolot zawsze 
posiada tylko tyle paliwa, by mógł 
pokonać konkretną trasę i jeśli z jakichś 
powodów będzie znajdował się w powie-
trzu dłużej, to na pewno wydarzy się coś 
złego. To bzdura. Wsiadając na pokład 
samolotu możesz mieć pewność, że dys-

SAMOLOTOWE  
mity

NA TEMAT LATANIA MITÓW POWSTAŁO MNÓSTWO. NIEKTÓRE Z NICH POWODUJĄ STRACH PRZED 
PODRÓŻĄ SAMOLOTEM, INNE NIECHĘĆ DO KONKRETNYCH LINII LOTNICZYCH, A JESZCZE INNE PO 

PROSTU WPROWADZAJĄ DEZINFORMACJĘ.

   ŹRÓDŁO:  WWW.PANSAMOLOCIK.PL

ponuje on odpowiednią ilością paliwa, 
która nie tylko pozwala dolecieć do celu, 
ale też dotrzeć na alternatywne lotnisko 
czy wykonać nieudane podejście do lą-
dowania. Pamiętaj, że samolot nigdy nie 
startuje z ilością paliwa „na styk”.

4. PTAKI WLATUJĄCE DO SILNIKA
Pewnie obiło ci się o uszy, że jeśli ptak 
wpadnie do silnika, może spowodować 
jego zatrzymanie? Uspokajamy, to tylko 
kolejny straszak. Nie ma możliwości, 
by tak się wydarzyło. Maszyna przed 
dopuszczeniem do użytku przechodzi 
testy, podczas których wrzuca się do 
silników różne rzeczy i sprawdza, czy 
mogą one spowodować kłopoty podczas 
lotu. Warto wiedzieć, że nawet jeśli jeden 
silnik przestał funkcjonować, maszyna 
dalej może kontynuować awaryjnie lot 
z drugim silnikiem.

5. START SAMOLOTU A POGODA
Panuje przekonanie, że samoloty mogą 
wystartować tylko wtedy, gdy są idealne 
warunki pogodowe. A przecież gdyby 
tak było podróż jesienią czy zimą byłaby 
niemożliwa! Oczywiście często zdarza 
się, że loty są odwoływane z powodu 
niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych, jednak trzeba wiedzieć, że 
dzięki nowoczesnym systemom nawet 
przy niemal zerowej widoczności i złej 
pogodzie, piloci samolotów mogą bez-
piecznie wylądować.

6. OTWIERANIE DRZWI PODCZAS LOTU
Krążą opowieści o tym, że można 
otworzyć drzwi samolotu podczas lotu. 
Wiele osób boi się, że ktoś wpadnie na 
taki właśnie pomysł i wszyscy zostaną 
wyssani z maszyny. Zapewniamy, że nie 
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ma takiej opcji. W trakcje lotu, kabina 
jest pod ciśnieniem i otwarcie drzwi jest 
niemożliwe. Poza tym, drzwi wypo-
sażone są w specjalne zabezpieczenia. 
Wyjścia ewakuacyjne są wykonane 
w taki sposób, że można je otworzyć 
tylko dzięki pociągnięciu ich do środka, 
a różnica ciśnień podczas lotu sprawia, 
że drzwi wypychane są na zewnątrz 
i nie ma sposobu na ich otworzenie.

7. AUTOPILOT ZAMIAST PILOTA
Jesteś w błędzie, jeśli uważasz, że pilot 
samolotu może włączyć autopilota 
i pójść się zrelaksować czy zdrzemnąć. 
Oczywiście nowoczesne technologie 
pozwalają na wiele, jednak z funkcji 
autopilota piloci korzystają przeważnie 
na wysokości przelotowej, rzadko pod-
czas lądowania czy też startu. Poza tym, 
nawet kiedy pomaga im ta opcja, mogą 
dokonać korekty i – co najważniejsze – 
nie spuszczają wzroku ze sterów.

8. ZA MŁODY PILOT
Sądzisz, że nie można ufać młodym pilo-
tom, ponieważ nie mają doświadczenia 
i na pewno popełniają więcej błędów niż 
ich starsi koledzy? Jeśli tak – musimy Ci 
uświadomić, że każdy pilot przechodzi 
niezwykle skomplikowane testy, m.in. 
zdrowotne, psychologiczne czy wytrzy-
małościowe. Zanim otrzyma licencję 
musi wykazać się odpowiednią wiedzą 
i koniecznie wylatać mnóstwo godzin. 
Dodatkowo czynni piloci przechodzą obo-
wiązkowe testy okresowe. Organizowane 
są też szkolenia w kabinie symulacyjnej, 
w której piloci reagują na różne trudne sy-
tuacje, które podczas lotu mogą się zdarzyć. 
Dlatego, nawet jeśli wydaje Ci się, że pilot 
jest bardzo młody, możesz być pewien, że 
dysponuje odpowiednim doświadczeniem.

9. LOTY NAD TRÓJKĄTEM BERMUDZKIM
Trójkąt Bermudzki to miejsce budzące 
i ciekawość, i strach – podobno na jego 

obszarze znikają samoloty. Myślisz, 
że linie lotnicze nakazują pilotom go 
omijać? Okazuje się, że nie. Przewoź-
nicy nie mają zamiaru wydłużać tras 
tylko po to, by omijać Trójkąt Bermudz-
ki. Ludzie latają przecież na Karaiby, 
spokojnie docierają tam i wracają, więc 
nie masz się czym martwić.

10. TANIE LINIE A BEZPIECZEŃSTWO
Błędne jest przekonanie, że tanie linie nie 
zapewniają bezpieczeństwa, a ich flotę bu-
dują stare, wysłużone już maszyny. Oka-
zuje się, że zarówno tradycyjne, jak i tanie 
linie dysponują w większości maszynami 
tych samych producentów. Jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo – samoloty spełniają 
te same normy. W lotnictwie obowiązują 
surowe przepisy związane z przeglądem 
samolotów i każdy z nich przed startem 
jest bardzo dokładnie sprawdzany. Mo-
żesz więc planować podróż i rezerwować 
bilety u taniego przewoźnika.   
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 IN ENGLISH

Myths about flying
There are innumerable myths about 
flying. Some of them generate fear of 
flying, some aversion to specific airlines, 
others still are simply misleading.

We decided to confront the most fre-
quently repeated myths and refute them 
once and for all. We present ten truths 
that every passenger should know.

1. CIRCLING OVER THE AIRPORT
Many people think that if an airplane 
circles over the airport, it means that 
there have appeared some serious 
problems – perhaps even potentially 
catastrophic. There’s nothing more mi-
sleading, since such practice is nothing 
out of ordinary. It happens relatively 
often, especially when the airplane in-
tends to touch down at an airport with 
a dense traffic volume. If that’s the case, 
planes line up in a queue, and the sub-
sequent procedure can last as long as 
over an hour, depending on the number 
of machines that land as first. There is 
absolutely nothing to worry about.

2. AIR IN THE PLANE VERSUS INFECTIONS
You have certainly happened upon 
an idea that it is very easy to catch an 
infection on a plane, because the air – 
used by so many passengers – is full 
of germs and microbes. The truth is, on 
every plane there is a cleaning system, 
and the air in the cabin is continuously 
filtrated, which removes all bacteria. 
A plane is a public place, and just like 
in a shop, a hotel or a restaurant, there 
is a possibility of catching an infec-
tion. You don’t have to lose your sleep, 
worrying that each flight is tantamount 
to health problems and that on a plane 
you’re exposed to germs to a greater 
extent than in any other place.

3. TOO LITTLE FUEL
Another popular myth – a plane is 
always equipped only with the amount 
of fuel that is absolutely necessary to 
cover a given distance, and if for certain 
reasons it stays aloft for a longer time, 
something bad is bound to happen. It’s 
sheer nonsense. As you board the plane, 
you can be sure that it has been stored 
with an adequate amount of fuel, allo-
wing not only for reaching the destina-

tion, but also landing on an alternative 
airport or making an abortive attempt 
to touch down. Remember that an air-
plane never takes off with only the bare 
minimum of fuel.

4. BIRDS FLYING INTO THE ENGINE
A little bird might tell you that if a bird 
flies into the engine, it may stop wor-
king. Rest assured, it’s nothing more 
than another bugbear. There is no pos-
sibility whatsoever of this ever happe-
ning. Before the departure, a machine 
undergoes various tests, during which 
different things are thrown into the en-
gines; then the testers analyse whether 
the thrown objects can cause troubles 
during flight. It’s good to know that even 
if one of the engines stops functioning, 
the plane can continue the flight with 
the other engine alone.

5. TAKEOFF VERSUS THE WEATHER
There is a widespread conviction that 
planes can take off only when there are 
perfect weather conditions. But if that 
were the case, flying in autumn or in 
winter would be downright impossible! 
Of course, it often happens that flights 
are cancelled because of unfavourable 
weather conditions, but you need to 
know that thanks to modern systems 
pilots can perform a safe touchdown 
even when there’s zero visibility and 
bad weather.

6. OPENING DOORS DURING FLIGHT
As the rumour has it, you can open 
the door on the plane during flight. 
Many people are afraid that someone 
will come up with such an idea and 
everyone will get sucked out of the 
machine. We assure you that there is 
no such option. During flight, the cabin 
is under pressure and it is impossible 
to open the door. Besides, doors are 
equipped with special safety devices. 
The emergency exits are made in such 
a way that they can be opened only by 
pulling them inwards, and since the 
difference in pressures during flight 
pushes the door outwards, there is no 
way of opening it at all.

7. AUTOPILOT INSTEAD OF PILOT
You are gravely mistaken if you think 
that a pilot can turn the autopilot on 
and then sit back and relax or even 
take a nap. Of course, modern techno-

logies allow for a lot, but the autopilot is 
chiefly used at a cruising altitude, only 
rarely during touchdowns or takeoffs. 
Besides, even if they decide to rely on 
this function, they can always adjust 
something and – what is most impor-
tant – they keep a watchful eye on the 
controls at all times. 

8. TOO YOUNG PILOT
Do you think that you can’t trust young 
pilots, because they are inexperienced 
and certainly make more mistakes 
than their older colleagues? If you do, 
you must understand that every pilot 
is obliged to undergo many extremely 
complicated tests, such as medical 
examination, psychological screening 
or endurance test. Before he or she 
receives the license, they have to show 
appropriate knowledge and – man-
datorily – fly for innumerable hours. 
Additionally, active pilots undergo 
mandatory periodic tests. There also 
have trainings in a flight simulator, in 
which pilots react to diverse difficult 
situations that may happen during 
a flight. That is why – even if it seems 
to you that the pilot is very young 

–  you can be sure that he or she is 
experienced enough.

9. FLIGHTS OVER BERMUDA TRIANGLE
The Bermuda Triangle is a place genera-
ting both curiosity and fear – it is said to 
be a place where many planes disappe-
ar. You think that airlines order pilots 
to omit it? As it turns out, they don’t. 
Airlines do not intend to extend routes 
only to omit the Bermuda Triangle. After 
all, people fly to the Caribbean and they 
come back safe and sound, so there is 
nothing to worry about.

10. CHEAP AIRLINES VERSUS SAFETY
It is wrong to think that cheap airlines 
do not guarantee safety, and their flock 
consists of old, worn-out machines. As 
it turns out, it is not uncommon for both 
the traditional and the cheap airlines 
to have machines made by the same 
producers. When it comes to safety – 
all planes meet the same norms and 
standards. In aviation, there are strict 
rules regarding the overhaul of planes, 
and each one of them is thoroughly 
inspected before the take-off. Therefore, 
you can plan your trip and book flights 
serviced by a cheap airline.   



SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORP
OSLO RYGGE

STAVANGER

WARSZAWA

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1234567 21:50 22:15 FR2466/7 B737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...... 11:05 11:30 FR5322/3 B737

....5.. 13:35 14:00 FR5322/3 B737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:35 20:05 DY1014/5 B737

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 12:45 13:15 DY1014/5 B737

…..6. 18:00 18:35 DY1014/5 B737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 16:15 16:45 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

12345.7 20:30 21:00 LO3935/6 Q400

12345.. 14:35 15:05 LO3933/34 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2.4.6 11:35 12:05 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 07:55 08:20 FR8719/20 B737

OSLO RYGGE    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 10:30 11:00 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR
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DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

...4..7 11:35 12:00 FR7112 B737

LIVERPOOL    RYANAIR
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INTERNET

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

 ADRES  ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów 

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

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

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

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN

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

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

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

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

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

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOL-
LOWING WEEK

20 PLN

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating cash machine 
you will be given 15 minutes to exit the parking.
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

LOTNISKO    AIRPORT






