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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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SZCZECIN

BOHATER    HERO
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LESZEK HERMAN TO PRAWDZIWY PIEWCA POMORZA ZACHODNIEGO. JEST ARCHITEKTEM, 
KTÓRY SWOJĄ FASCYNACJĘ ZAWODOWĄ PRZELAŁ NA KARTY POWIEŚCI SENSACYJNEJ. TAK 

POWSTAŁO „SEDINUM”, KTÓRE ODNIOSŁO DUŻY SUKCES W CAŁEJ POLSCE. SAMEGO AUTORA 
PRZYRÓWNYWANO DO DANA BROWNA.

  TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    ZDJĘCIA : EDYTA BARTKIEWICZ

SZCZECIN
jest fascynujący

Leszek Herman
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BOHATER    HERO

JAKIE UCZUCIA TOWARZYSZYŁY PANU 
JAKO DEBIUTUJĄCEMU PISARZOWI, 
KIEDY TRZY LATA TEMU PRZYSTĘPOWAŁ 
PAN DO PISANIA „SEDINUM”?
Nie czułem się pisarzem i właściwie 
nie czuję się nim nadal. Na początku 

„Sedinum” miało być stroną interne-
tową poświęconą zabytkom Szczeci-
na. W pewnym momencie ten projekt 
przeistoczył się w powieść. Zacząłem 
pisać i sprawiało mi to frajdę – tworze-
nie bohaterów, kostiumy. Od początku 
jednak nie była to twórczość, którą 
traktowałem poważnie. Dopiero w trak-
cie zacząłem interesować się samym 
procesem pisania. Szukałem w Inter-
necie informacji na temat tego, jak wy-
dawani, albo raczej jak niewydawani są 
debiutanci. Część pisarzy, nawet tych 
popularnych, swoją pierwszą książkę 
musiało wydać własnym sumptem. 
Moją książką akurat zainteresowały się 
dwa wydawnictwa. Można powiedzieć, 
że miałem dużo szczęścia.

KSIĄŻKĘ WYDAŁO OGÓLNOPOLSKIE 
WYDAWNICTWO MUZA SA, TO ZNACZY, 
ŻE MIAŁ PAN ZAKUSY NA COŚ WIĘCEJ 
NIŻ TYLKO LOKALNE WYDARZENIE.
Tak. Kiedy miałem gotową książkę, 
zapisałem sobie mnóstwo adresów 
wydawnictw i wysłałem ją do dziesię-
ciu. MUZA odezwała się z propozycją 
wydania. To, że duże, warszawskie 
wydawnictwo zainteresowało się książ-
ką o tematyce lokalnej, było dla mnie 
dużym wyróżnieniem.

JEST PAN ARCHITEKTEM. PISZĄC, JEDNO-
CZEŚNIE PRACOWAŁ PAN ZAWODOWO. 
DUŻO MUSIAŁ PAN POŚWIĘCIĆ?
Przede wszystkim dużo czasu. Oba za-
wody mają tę samą strukturę pracy. Ar-
chitekt to wolny zawód. To praca, której 
nie kończy się o 15:00, zabiera się ją do 
domu. Pracuje się, aż skończy się projekt. 
Z pisaniem jest tak samo. Przez dłuższy 
czas traktowałem je jako odskocznię, 
rozrywkę, która równoważyła mi moją 
pracę zawodową.

UDAŁO SIĘ PANU ZACHOWAĆ KONTAKT 
Z RZECZYWISTOŚCIĄ?
Utrzymuję się dzięki moim zdolno-
ściom poznawczym. Natomiast podczas 
pisania pomogli mi znajomi, na których 
testowałem bohaterów. Konsultowałem 
się w zakresie słownictwa, jakim się po-
sługują. Co ciekawe, radzili mi to samo, 
co wyczytałem na blogach pisarskich. 
Na przykład żeby unikać modnych 

słówek, bo te bardzo szybko ulatują i już 
w następnym roku książka może wydać 
się anachroniczna.

CZYTAŁ PAN BLOGI PISARSKIE, TO 
ZNACZY SZUKAŁ PAN KLUCZA, JAK TO 
ZROBIĆ?
Tak, czytałem wypowiedzi pisarzy, 
wywiady, ale też poradniki. Wpadło mi 
w ręce kilka książek o tym, jak napisać 
książkę i okazały się one przydatne. 
W jednej z nich autor operował przy-
kładami wielkich pisarzy, np. Stephena 
Kinga, i znalazły się tam bardzo tech-
niczne, konkretne porady – kiedy prze-
rywać wątek, jak kończyć. Przemawiało 
to do mnie, bo jestem inżynierem.

SZCZECIN TO NAJLEPSZE MIASTO NA 
ŚWIECIE?
Oczywiście, że nie. Wiadomo, że ja 
kocham to miasto. Jako architekt widzę 
w nim ogromny potencjał, ale wiele 
rzeczy mogłoby być w nim lepsze. Ma 
naprawdę fascynującą historię. Leży na 
styku ścierających się kultur i nacji – 
Szwedów, Niemców, Polaków. Historia 
Szczecina jest unikatowa w skali całej 
Europy, nie tylko Polski. Kiedy pracowa-
łem przy konserwacji zabytków, zawsze 
fascynowały mnie historie tutejszych 
zamków, które należały do znanych ro-
dów. Te rody żyły tu od czasów wspólnot 
plemiennych. To były rodziny, które po-
siadały zamek od epoki średniowiecza. 
Obok nich przez stulecia przewalały się 
różne wojska, a oni trwali. Dopiero, gdy 
Polacy osiedlili się tu na dobre, musieli 
się wynosić.

KIEDY ZACZĘŁA SIĘ PAŃSKA FASCYNA-
CJA HISTORIĄ SZCZECINA?
Pod koniec studiów. Robiłem projekt 
dyplomowy renowacji pałacu w Prze-
lewicach. Patronował temu nieżyjący 
już profesor Stanisław Latour, duża 
postać w świecie architektury. Po 
studiach sam zacząłem pracować przy 
konserwacji zabytków. Tutaj siłą rzeczy 
poznaje się historię każdego budynku, 
przy którym się pracuje.

CO W ARCHITEKTURZE SZCZECINA JEST 
DO ZMIANY?
Na takie pytanie od razu nasuwają mi 
się bardzo specjalistyczne odpowie-
dzi, a nie o to chyba chodzi. Ogólnie 
Szczecin ma bardzo unikalną kompo-
zycję z racji tego, że pod koniec XIX w. 
runęły mury miejskie i dopiero od tego 
czasu mógł się rozwijać – wcześniej 

był twierdzą. Gdy wreszcie rozlał się 
na zewnątrz, nie rozwijał się sam z sie-
bie, tylko był efektem pracy wielu umy-
słów. To tak jak dzisiaj, gdzie rozryso-
wuje się wielkie plany urbanistyczne. 
Wszystkie XIX-wieczne dzielnice 
Szczecina były doskonale przemyśla-
ne. Po wojnie wiele z tych rzeczy zosta-
ło zrujnowanych. W miejscach, gdzie 
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Szczecin ma bardzo unikalną kompozycję 
z racji tego, że pod koniec XIX w. runęły mury 

miejskie i dopiero od tego czasu mógł się 
rozwijać – wcześniej był twierdzą. Gdy wreszcie 

rozlał się na zewnątrz, nie rozwijał się sam 
z siebie, tylko był efektem pracy wielu umysłów.  

BOHATER    HERO

były zamknięcia osiowe, postawiono 
bloki, które w dodatku teraz są poma-
lowane na różowo i żółto. Koszmar. Tu 
jest dużo miejsca do zmian. Można od-
tworzyć dawną urbanistykę. Na pewno 
dobrym znakiem jest to, że Szczecin 
wraca nad wodę. Realizuje się plany 
dzielnic nad Odrą, całego waterfrontu. 
To napawa optymizmem.
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JAK W SZCZECINIE ŻYJE SIĘ MŁODYM 
LUDZIOM?
Wcześniej dało się odczuć marazm, ale 
od jakiegoś czasu się to zmienia. Jaskół-
kami tych zmian są głośne realizacje, 
które zyskują międzynarodową sławę 

– filharmonia, Muzeum Przełomów czy 
wspomniane bulwary nad Odrą. To 
wszystko pokazuje, że wytwarza się ja-
kiś ferment w mieście. Jeszcze kilka lat 
temu, gdy wyjeżdżałem ze Szczecina do 
Poznania czy Wrocławia, czułem w po-
wietrzu, że tam jest jakaś inna atmosfe-
ra. Jest energia, ludzie inaczej żyją. U nas 
tego nie było, ale teraz zaczyna się two-
rzyć to samo. Miasto zyskuje nowe życie 
dzięki projektom architektonicznym, jak 
nowa filharmonia właśnie, ale też dzięki 
wielkim, międzynarodowym imprezom 
typu Tall Ships Races. Szczecin jest uni-
katowym miejscem, bo wielkie żaglowce 
mogą wpływać praktycznie do centrum 
miasta. To robi ogromne wrażenie.

JEST PAN ŻYWĄ REKLAMĄ MIASTA.  
SPOTKAŁ SIĘ PAN Z TYM, ŻE CZYTELNICY 
DEKLAROWALI, ŻE PO PRZECZYTANIU 

„SEDINUM” ODWIEDZĄ SZCZECIN?
To może się pochwalę. Mamy w Szcze-
cinie organizację Szczecin Business 
Awards, która nadaje nagrody lokalnym 
firmom i wyrazistym osobowościom 
w naszym regionie. Ostatnio dowiedzia-
łem się, że przyznała mi tytuł „Osobowo-
ści Roku” za promocję regionu.

NASTĘPNA KSIĄŻKA JEST JUŻ 
W PRODUKCJI?
Tak. Wydawnictwo już się powoli do-
pomina. Ma ona wyjść przed Gwiazdką, 
więc muszę ją skończyć na przełomie 
czerwca i lipca. 3/4 jest już napisane, 
więc jeśli nie zdarzy się nic po drodze, 
dotrzymam tego terminu.

MUSI BYĆ PAN BARDZO ZORGANIZOWANY.
W pracy owszem, jestem zorganizowany. 
Przy prowadzeniu firmy architekto-
nicznej, w pracy z klientem, czas jest 
najważniejszy. Trzeba pilnować termi-
nów składania przeróżnych papierów do 
urzędów. Kiedy kilka takich elementów 
się nałoży, bycie zorganizowanym staje 
się wymogiem podstawowym. Podobnie 
jest z pisaniem – najpierw jest research, 
potem konstruuje się strukturę książki... 
Pewnie pani jako humanistka słucha 
tego z przerażeniem.

RACZEJ Z PODZIWEM.
(śmiech) Zawsze wydawało mi się, że 

humanista inaczej podchodzi do pisa-
nia. Ja podchodzę bardzo technicznie. 
Określam jej obszerność, obmyślam po-
czątek, rozwinięcie i zakończenie. Robię 
tak, bo zapadła mi w pamięć teoria mo-
jego wykładowcy od rzeźby. Twierdził, 
że wszystkie rodzaje sztuk mają tę samą 
konstrukcję – początek, rozwinięcie 
i zakończenie. Tak samo można patrzeć 
na obraz, na rzeźbę, i tak samo na litera-
turę. Najpierw tworzy się ogólny szkielet, 
a potem wypełnia się go treścią.

DZIĘKI TEMU MA PAN SZANSĘ 
UKOŃCZYĆ KSIĄŻKĘ POMIMO JEJ 
DUŻYCH ROZMIARÓW.
Polemizowano już ze mną na ten temat. 
Niektórzy piszą tak, jakby wypływali 
na morze – siadają i gdzie dopłyną, tam 
dopłyną. Pisanie to dla nich otwarta 
przestrzeń. Tak też można pisać, ale 
chyba nie w tym gatunku. Powieść sen-
sacyjna nie może być przegadana, musi 
mieć przede wszystkim konstrukcję.

O CZYM BĘDZIE TA KOLEJNA KSIĄŻKA 
SENSACYJNA?
Już w mniejszym stopniu o Szczecinie, 
ale nadal o Pomorzu. O historii Gryfitów. 
Pomyślałem kiedyś, że stworzę trylogię 
pomorską. To będzie druga część. 

 IN ENGLISH

Szczecin is fascinating
Leszek Herman 
Leszek Herman is a true eulogist of 
western Pomerania. He’s an architect 
who has poured his professional 
fascination onto cards of a crime 
novel. That’s how Sedinum came to 
be, and it’s enjoying a huge success 
in Poland. The author has been 
compared to Dan Brown. 

WHAT EMOTIONS ACCOMPANIED 
YOU AS A DEBUTING WRITER, WHEN 
THREE YEARS AGO YOU GOT DOWN TO 
WRITING SEDINUM?
I didn’t feel like a writer and I still don’t 
feel like one. At first, Sedinum was 
supposed to be a webpage dedicated to 
Szczecin and its historical buildings and 
monuments. At certain point, the project 
transformed into a novel. I started to 
write and it was fun – creating charac-
ters, costumes. At the beginning, how-
ever, I didn’t treat it seriously. Only later 
did I begin to take greater interest in the 
writing process as such. I was looking 

for information on the internet about 
how debuting authors are – or rather 
aren’t – published. Some writers, even 
the popular ones, had to publish their 
first book on their own. My book piqued 
the interest of two publishing houses. 
You could say that I got very lucky.

THE BOOK WAS PUBLISHED BY A LARGE 
PUBLISHING HOUSE MUZA SA, WHICH 
MEANS THAT YOU HAD HOPED FOR 
SOMETHING MORE THAN JUST A LOCAL 
PUBLICATION.
Yes. When I finished my book, I wrote 
down many addresses of different pub-
lishing houses and sent the manuscript 
to ten of them. MUZA answered with 
a publication offer. The fact that such 
a big publishing house from Warsaw was 
interested in a book touching upon local 
matters was a huge distinction for me.

YOU ARE AN ARCHITECT. WHILE 
WRITING, YOU WERE ALSO WORKING IN 
YOUR PROFESSION. DID YOU HAVE TO 
MAKE A LOT OF SACRIFICES?
First and foremost, I had to sacrifice 
loads of time. Both professions have the 
same work structure. An architect is 
a freelancer. It isn’t a job that you can 
finish at 3 pm – you take it home. You 
work until the project is done. It ap-
plies to writing as well. For a long time, 
I treated it as a pastime to balance my 
professional work.

DID YOU MANAGE TO STAY IN CONTACT 
WITH REALITY?
I earn my keep thanks to my cognitive 
skills. While I was writing, I could rely 
on my friends, on whom I tested my 
characters. I consulted them about the 
vocabulary they use. What is interesting, 
they gave me exactly the same advice 
I read on some blogs about writing. For 
example, they told me to avoid trendy 
words, because they are just transitory 
and the next year the book may seem 
anachronistic.

YOU READ BLOGS ABOUT WRITING, SO 
DOES IT MEAN YOU WERE LOOKING 
FOR THE BEST WAY TO DO THIS?
Yes, I read writer’s comments, inter-
views, but also guidebooks. I managed 
to lay my hands on several books about 
how to write a book, and they turned 
out to be useful. In one of them, the 
author gave examples of great writers, 
for example Stephen King, and included 
very technical, concrete tips – when to 
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stop a thread, how to end. It seemed very 
convincing to me, since I’m an engineer.

IS SZCZECIN THE BEST CITY IN THE 
WORLD?
Of course not. I love this city, obvious-
ly. As an architect, I can see a great 
potential in it, but many things could be 
much better there. The city has a truly 
fascinating story. It lies at the point of 
contact of several clashing cultures 
and nations – Swedes, Germans, Poles. 
The history of Szczecin is unique on 
the European scale, not only national 
one. When I worked by the restoration of 

antiques, I was fascinated by the history 
of local castles that belonged to famous 
clans. Those clans lived there from the 
time of tribal communities, and owned 
a castle from the Middle Ages. As the 
time went by, many various armies 
marched nearby, but they persevered. 
Only when Poles settled there for good, 
they had to relocate.

WHEN DID YOUR FASCINATION WITH 
THE HISTORY OF SZCZECIN BEGIN?
By the end of my studies. In my diploma 
project I wrote about renovation of the 
castle in Przelewice. My supervisor was 

the now late professor Stanislaw Latour, 
a big name in the world of architecture. 
After graduation, I started to work by an-
tiques restoration myself, so I can tell that 
learning the history of each building on 
which you work is something inevitable. 

WHAT WOULD YOU CHANGE IN THE 
ARCHITECTURE OF SZCZECIN?
If I were to answer this question, I would 
talk about very specialist concepts, and 
I think it’s not the point here. All in all, 
Szczecin has a fairly unique composition, 
because by the end of the 19th century 
the city walls fell and it was only then 
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that Szczecin could start developing – it 
was but a stronghold before. When it at 
last spread outwards, it didn’t just devel-
op on its own – it was the effect of work 
of many minds. Today is quite similar, 
when you draw great urban plans. All 
19th century districts of Szczecin were 
carefully thought out. After the war, 
many of those constructions were ruined. 
In places, where there were axial clo-
sures, they built blocks of flats, which are 
now painted pink and yellow. Nightmare. 
There’s a lot of room for change. You can 
reconstruct the old urban planning. One 
good sign is the fact that Szczecin moves 
back to the waterfront. It realizes plans 
of districts on Odra, the whole waterfront. 
That’s really optimistic.

HOW DOES THE LIFE IN SZCZECIN LOOK 
LIKE FOR YOUNG PEOPLE?
Previously, you could feel an impasse 
there, but recently the situation has 
been slowly changing. Signs of those 
changes are big realizations which win 
international fame – philharmonics, 

“Breakthroughs” Dialogue Centre, and 
the already mentioned embankments on 
Odra. It all shows that there’s some kind of 
urban unrest. Not many years ago, when 
I left Szczecin and went to Poznan or 
Wroclaw, I felt it in the air that those cities 
have a different atmosphere. There was 
energy there, people lived differently. We 
didn’t have it, but now we start to experi-
ence it too. The city gains new life thanks 
to architectonic projects such as the said 
philharmonics, but also thanks to great 
international events such as Tall Ships 
Races. Szczecin is a unique place, because 
big sailing vessels can go almost as far as 
the city centre. It is really impressive.

YOU ARE A LIVING COMMERCIAL 
OF THE TOWN. HAVE YOU EVER 
ENCOUNTERED A SITUATION WHEN 
READERS DECLARED THAT AFTER 
READING SEDINUM THEY WILL VISIT 
SZCZECIN?
Well, now I’ll brag a bit. In Szczecin, we 
have an organization called Szczecin 
Business Awards which gives prizes to 
local companies and prominent people 
in our region. Recently, I’ve been given 
the title of “Personality of the year” for 
promoting our region.

ARE YOU WRITING ANOTHER BOOK 
NOW?
Yes. The publishing house begins to ask 
after it more and more persistently. It is 
scheduled to come out before Christmas, 

so I have to finish it around June or July. 
I have already written three quarters of 
it, so if nothing comes up on the way, I’ll 
meet the deadline.

YOU MUST BE VERY WELL ORGANIZED.
At work, yes, I’m organized. If you have 
an architectonic company and work with 
customers, time is the most important 
thing. You have to keep deadlines when 
it comes to submitting various docu-
ments to offices. If several of such factors 
overlap, being organized becomes an 
absolute must. It’s the same with writing – 
first, there is research, then you build the 
structure of the book… You, as a human-
ist, must listen to this with horror. 

RATHER WITH ADMIRATION.
(Laughs). I’ve always been under the 
impression that a humanist approaches 
writing differently. My approach is very 
technical. I define the book’s length, 
I think of the beginning, the middle and 
the end. I do so, because I remember the 
theory of my lecturer of sculpture. He 

claimed that every type of art has the 
same construction – the beginning, the 
middle, and the end. You can look in the 
same way at a painting, a sculpture, and 
literature. At first, you create the general 
scaffolding, then you fill it with content.

THANKS TO THIS, YOU HAVE A CHANCE 
TO FINISH YOUR BOOK DESPITE ITS 
LENGTH.
I have been questioned about it on var-
ious occasions. Some people write as if 
they were sailing out onto the sea – they 
sit down and let the ship carry them. For 
them, writing is an open space. You can 
write like that as well, but rather not in 
this genre. Crime fiction can’t be talked 
away, it simply has to have a construction.

WHAT WILL THE NEXT NOVEL BE 
ABOUT?
To a lesser extent about Szczecin, but 
still about Pomerania. About the history 
of the House of Griffins. I had an idea 
that I’d create a Pomeranian trilogy. 
That would be its second volume. 



Co oferują
WYSPY 

Kanaryjskie?
TENERYFA, GRAN CANARIA, FUERTEVENTURA, LANZAROTE, LA PALMA, LA GOMERA, EL HIERRO 
– TO NAJWIĘKSZE WYSPY ARCHIPELAGU WYSP KANARYJSKICH. OPRÓCZ NICH SĄ POMNIEJSZE, 

CZĘSTO NIEZAMIESZKAŁE PRZEZ LUDZI. W OBRĘBIE ICH WSZYSTKICH WYTWARZA SIĘ 
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Już sam fakt, że Wyspy Kanaryjskie są 
częścią tak zwanych Wysp Szczęśli-
wych (inaczej zwanych Makarone-
zją), daje wiele do myślenia. Według 

mitycznych wierzeń to w te rejony mieli 
wybierać się zmarli, aby zaznawać wieczy-
stych uniesień. Dość, że Wyspy Kanaryjskie 
przez cały rok pełne są szczęśliwych dusz 
należących jeszcze do świata żywych. Co 
więcej, to właśnie tam można poczuć, że 
naprawdę się żyje.

POGODA
Hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie leżą na 
wysokości południowego Maroka, około 400 
kilometrów od Zwrotnika Raka. Dlaczego 
warto zapuszczać się tak daleko, aby poplażo-
wać? Przede wszystkim dlatego, że Wyspy 

Kanaryjskie to gwarantowana pogoda przez 
cały rok. Do zaawansowanej jesieni panują 
tam temperatury około 30 stopni Celsjusza. 
Przez resztę roku mamy ciepłą wiosnę – je-
sienią i zimą temperatura nie schodzi poniżej 
19 stopni. Co do opadów, latem nie należy się 
ich spodziewać wcale, zaś zimą w bardzo 
niewielkim stopniu. Idealnie, prawda? To 
wszystko dzięki pasatom – ciepłym wiatrom, 
które cyrkulują przez cały rok, sprawiając, że 
klimat w tej części ziemi jest zrównoważony. 
Trzeba jednak pamiętać, że poprzez dość wy-
sokie góry pogoda może się różnić w różnych 
rejonach tej samej wyspy. Ale zaopatrzeni 
w prognozy pogody raczej sobie poradzi-
my. Pamiętajmy też o kremach z wysokim 
filtrem. Słońce to naturalne źródło witaminy 
D i stymulator endorfin, ale na Wyspach 
Kanaryjskich panuje jedno z największych 
nasłonecznień na ziemi. Uzbrojeni w filtry 
i łagodzące balsamy na bazie aloesu, który 
rośnie tu na każdym kroku, możemy bez-
piecznie cieszyć się wakacjami.

PRZYRODA
Oprócz niezaprzeczalnego atutu, jakim jest 
ciepło, Wyspy Kanaryjskie kryją w so-
bie unikatową przyrodę. Te wulkaniczne 
wytwory posiadają plaże we wszystkich 
możliwych formach i kolorach – od czarnego 
pyłu poprzez złocisty, różowy (!) i wreszcie 
śnieżnobiały piasek, po skaliste wybrzeże. 
Znajdziecie tam też oczywiście czynne wul-
kany. Największy z nich, Teide (3718 m n.p.m), 
znajdujący się na Teneryfie, kusi śmiałków 
do tańca na jego szczycie – wspinaczka na 
to, swoją drogą, najwyższe wzniesienie całej 
Hiszpanii, zajmuje około sześciu godzin. 
Taka wycieczka wymaga dobrego przygoto-
wania, ale dla tych, którym mimo wszystko 
nie starczy sił, jest dobra wiadomość. Z wy-
sokości ponad 2500 m n.p.m. prawie na sam 
szczyt wjeżdża kolejka linowa. Leżący dooko-
ła Park Narodowy Teide kryje niesamowite 
okazy roślin, skał i ptaków. Całość sprawia 
wrażenie krajobrazu rodem z Marsa. A to 
tylko największa taka atrakcja na Wyspach 
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Kanaryjskich. Cuda tamtejszej przyrody 
najczęściej jednak nie mierzy się rozmiarem. 
Przeciwnie, każda wyspa posiada swoje małe, 
liczne ciekawostki. Weźmy skalistą Gomerę, 
której jedno z wybrzeży nosi nazwę Los 
Organos i rzeczywiście tak wygląda. Każda 
z wysp naprawdę posiada swoje własne uni-
katy – zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe.

KULTURA
Każda z wysp ma swoją własną, wewnętrz-
ną mini-nację i własne narzecze języka 
hiszpańskiego. I tak mieszkańcy Teneryfy 
to Tinerfeños, a Gran Canarii – Grancana-
rios. Na razie wydaje się to logiczne... Ale 
już mieszkańcy Lanzarote to Conejeros (od 
hiszpańskiego „conejo” – królik, który często 
występuje w roli głównej w daniach kanaryj-
skiej kuchni – czyżby na Lanzarote jedli go 
najwięcej?), a Fuerteventury – Majoreros. Na 
kulturę Canarios, czyli mieszkańców całego 
archipelagu, mocno wpłynęły zarówno 
pobliska Afryka, jak i Ameryka Południowa, 
dokąd w czasach kryzysu gospodarczego 
w XVIII wieku Canarios wyjeżdżali za pracą. 
Wracając, przywieźli ze sobą zwyczaje 
z Nowego Świata – tańce, kuchnię, karnawał. 
Na pamiątkę ich powrotu podczas karna-
wału w stolicy La Palmy świętuje się Día de 
los Indianos, gdzie mieszkańcy posypują się 

talkiem, a następnie tańczą. Wszystkie te 
tradycje, zakorzenione w małych ojczy-
znach i przefiltrowane przez kultury trzech 
kontynentów, tworzą imponującą, kolorową 
mieszankę. Widać to w malowniczych wy-
spiarskich miastach.

Jednym z takich miasteczek jest Icod de Vi-
nos na Teneryfie, gdzie spotkać można ślady 
pierwszych ludzi, jacy zamieszkiwali Wyspy 
Kanaryjskie – Guanczów. Tych samych, 
którzy na skalistej Gomerze posługiwali się 
specjalnym językiem gwizdanym, el silbo, 
przejętym potem przez Hiszpanów i używa-
nym tam do dzisiaj. Guanczowie wymarli 
około XV wieku, kiedy archipelag zaczęli 
podbijać Hiszpanie. Natomiast prastara 
przyroda pozostała niewzruszona wobec hi-
storycznych zmian. Właśnie w Icod de Vinos 
rośnie najstarsza dracena, pomnik przyrody. 
Nazywana jest smoczym drzewem. Dlaczego 
smoczym? Drzewo wydziela specyficzny sok, 
który w kontakcie z powietrzem zyskuje czer-
woną barwę, kojarzoną z krwią smoka.

Innym miastem wartym odwiedzenia jest 
La Laguna, dawna stolica Teneryfy. Posiada 
wyjątkowe zabytki – pałace i domki z XVII 
i XVIII wieku. Są tak cenne, że miasto widnie-
je na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Wystarczająca rekomendacja?

SPORT
Wyspy Kanaryjskie to też wymarzone miej-
sce do wszelkiego rodzaju aktywności na 
świeżym powietrzu. Na pierwszy rzut weźmy 
pływanie. Nie tylko możemy pluskać się w la-
zurowych wodach Oceanu Atlantyckiego, ale 
skorzystać z gęstej sieci basenów. Fani zabaw 
nad wodą znajdą tu swoje miejsce na ziemi, 
gdy odkryją parki wodne. Największy z nich 
mieści się na Teneryfie.

A może coś bardziej wyczynowego? Dzięki 
wspaniałej pogodzie i spektakularnym plażom 
rozwija się tu paralotniarstwo. W miasteczku 
Frontera, najbardziej na południe wysuniętej 
miejscowości należącej do Europy, co roku od-
bywają się najdłuższe w Hiszpanii zawody w tej 
dyscyplinie. Na Teneryfie wieją też dobre wiatry 
dla windsurferów. A dzięki górskim krajobra-
zom na wyspach napotkamy całą masę zawo-
dów związanych z trekkingiem i ekstremalnym 
bieganiem. Największym ultramaratonem jest 
Tenerife Bluetrail, przebiegający przez strome 
zbocza wulkanu Teide.

Piękna przyroda nie ogranicza się do tej 
na ziemi. Dzięki ciepłej temperaturze wody 
przez cały rok podwodny świat Wysp Kana-
ryjskich jest niezwykle zróżnicowany. Tutej-
sze wody są zarazem niezwykle przejrzyste – 
widzialność sięga w nich nawet do 30 metrów 

Z wysokości ponad 2500 m n.p.m. prawie 
na sam szczyt wjeżdża kolejka linowa. 

Leżący dookoła Park Narodowy Teide kryje 
niesamowite okazy roślin, skał i ptaków. Całość 

sprawia wrażenie krajobrazu rodem z Marsa. 
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– przez co cały region jest rajem dla nurków. 
Najbardziej rozwiniętą ofertę turystyczną 
związaną z nurkowaniem można znaleźć na 
wyspie El Hierro.

Sposobów na spędzenie wakacji na Wy-
spach Kanaryjskich jest mnóstwo i każdy 
z nich jest dobry. Jedno jest pewne – wizyta 
w tym jednym z najprzyjemniejszych zakąt-
ków świata sprawi, że uśmiech pozostanie na 
Waszych twarzach jeszcze długie miesiące po 
wyjeździe. I na pewno tam wrócicie. 

 IN ENGLISH

What do the Canary 
Islands offer? 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, 
Lanzarote, La Palma, La Gomera, El 
Hierro – these are the biggest islands 
of the Canary Islands archipelago. 
Apart from them, there are also 
smaller ones, sometimes totally 
deserted. On their entire area, there 
pulses some unique, unparalleled 
energy. It is enough to spend several 
days of your holidays there to feel like 
in a paradise.

The mere fact that the Canary Islands belong 
to the so-called Fortunate Isles (aka Isles of 
the Blessed) speaks volumes. According to 
mythical beliefs, it was to this area that souls 
were heading in order to experience eternal 
bliss. But it’s enough that the Canary Islands 

are brimming all year long with happy souls 
of the living. And, what is more, it is there 
than you can really feel that you’re alive.

THE WEATHER
The Spanish Canary Islands lie at the latitude of 
South Morocco, about 400 kilometers from the 
Tropic of Cancer. Why is it worth going so far to 
do some sunbathing on a beach? The chief rea-
son would be the fact that the Canary Islands 
are a guaranty of beautiful weather all year 
long. Until the depth of autumn, the tempera-
tures oscillate about 30° Celsius. Throughout 
the rest of the year, we have a warm spring – in 
autumn and winter the temperatures don’t fall 
below 19°. When it comes to precipitations, in 

summer there are almost none, and in winter – 
to a very limited extent. Perfect, isn’t it? It’s all 
thanks to trade winds – warm winds which 
circulate throughout the year, balancing the cli-
mate. What should be kept in mind, however, is 
that because of considerable mountain ranges, 
the weather conditions may vary from region to 
region. But if we listen to weather forecasts, we 
should be fine. We should also remember about 
sunscreens with very high SPFs. The sun is 
a natural source of vitamin D and a stimulator 
of endorphins, but the Canary Islands have one 
of the greatest insolation in the earth. Armed 
in sunscreens and soothing balms with aloe 
which grows virtually everywhere, we can 
safely enjoy our holidays.

PODRÓŻE    TRAVEL
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NATURE
Apart from the undeniable asset of warmth, 
the Canary Islands have a very unique natural 
features. For example, there are many extinct 
volcanoes with their own beaches in every 
possible form and colour – from a black dust, 
golden, pink and snow-white sand, to a rocky 
coast. There are also active volcanoes there. 
The largest of them, Teide (3718 metres above 
the sea level) in Tenerife, tempts many a dare-
devil to dance on its top – climbing this giant 
hill, which by the way is the highest mountain 
in the entire Spain, takes about six hours. Such 
an escapade requires many preparations, but 
for those who aren’t fit enough to even try it, 
there is a piece of good news. From the height 
of over 2500 metres there is a cable tramway 
which can give you a lift almost to the very top. 
The nearby Teide National Park is replete with 
extraordinary plants, rocks and birds, and 
it looks like a landscape from Mars. And it is 
only the largest attraction of this kind on the 
Canary Islands. The wonders of their nature, 
however, are not measured in relation to their 
size. On the contrary, each island has its own 
little but numerous curiosities. The rocky La 
Gomera, for example, has a coast called Los 
Organos and it really lives up to the name. 
Each of the islands has its own unique features 

– both natural and cultural.

CULTURE
Each of the islands has its own internal mi-
ni-nation and its own dialect. An so, inhabitants 
of Tenerife are Tinerfeños, whereas the citizens 
of Gran Canaria – Grancanarios. So far, it 
seems logical… But when it comes to inhabit-
ants of Lanzarote, they are called Conejeros 
(from the Spanish word “conejo” – “ rabbit”, 
which plays an important role in the cuisine 
of the Canary Islands – are people from Lan-
zarote eating it the most frequently?), and as to 
the citizens of Fuerteventura – Majoreros. The 
culture of Canarios, or the inhabitants of the en-
tire archipelago, has been greatly influenced by 

the nearby Africa and South America, to which 
Canarios escaped in search for employment 
during the economic crisis in the 18th century. 
When they came back, they brought customs of 
the New World – dances, cuisine and carnival. 
To commemorate their return, there is a cele-
bration called Día de los Indianos in the capital 
of La Palma, during which the participants 
sprinkle themselves with talcum powder and 
dance. All those traditions, deeply rooted in 
small homelands and filtrated through cultures 
of three continents, make up an impressive and 
colorful mixture. It is particularly well visible 
in the picturesque insular towns. One of such 
towns is Icod de Vinos in Tenerife, where you 
can see traces of first humans that lived on 
the Canary Islands – the Guanches. The same 
Guanches, who in the rocky La Gomera used 
a special whistling language called el silbo, 
which has been adopted by the Spanish and 
used there ever since. The Guanches died out 
around the 15th century, when the archipelago 
started to be conquered by Spaniards. But the 
ancient nature remained immovable against 
the historical changes. After all, it is in Icod de 
Vinos that the oldest dracaena – and a mon-
ument of nature – grows. It is called a dragon 
tree. Why dragon? The tree secretes a specific 
sap, which upon the contact with air changes 
its colour to red, associated with dragon’s blond.

Another city worth visiting is La Laguna, 
previous capital of Tenerife. It has unique 
historical buildings – palaces and houses 
from the 17th and 18th centuries. They are 
so valuable that the city is on the UNESCO 
List of World Heritage Sites. Is this recom-
mendation sufficient?

SPORT
The Canary Islands are the perfect place for 
every kind of activity in the open air. Take 
swimming, for example. Not only can we splash 
about in the bright blue water of the Atlantic 
Ocean, but also use one of the numerous swim-
ming pools. Fans of water entertainment will 
find their personal paradise when they discov-
er aqua parks. The biggest one is in Tenerife.

And how about something more sporty? 
Thanks to the wonderful weather and spectacu-
lar beaches, the industry of paragliding is on the 
rise. In the town of Frontera, which is the south-
ernmost town belonging to Europe, there are held 
annual paragliding championships, the longest 
in Spain. In Tenerife, in turn, favorable winds 
may be appreciated by windsurfers. And thanks 
to mountainous terrain, we are bound to happen 
upon numerous contests connected to trekking 
and extreme running. The biggest ultamarathon 
is Tenerife Bluetrail, the route of which runs 
through the steep slopes of the Teide volcanoe.

Beautiful nature is not limited to the ground 
only. Thanks to relatively high water temperature, 
throughout the year the underwater world of the 
Canary Islands is extremely diversified. Local wa-
ters are exceptionally clear – the visibility reaches 
even 30 meters, rendering the entire area a par-
adise for divers. We can find the most developed 
touristic offer connected to diving on El Hierro.

There are uncountable ways of spending 
holidays on the Canary Islands, and each 
one of them is the right choice. One thing is 
certain – visiting one of the most pleasant 
corners of the world will make it hard for you 
to stop smiling long after the vacation is over. 
And you’ll certainly go there again. 
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CO JEST LEPSZE OD PODRÓŻY NA MADERĘ? WYCZYNOWA 
PODRÓŻ NA MADERĘ. TAKĄ WŁAŚNIE ODBYLI UCZESTNICY 
MADEIRA ISLAND ULTRA TRAIL, JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ 

WYMAGAJĄCYCH ZAWODÓW BIEGOWYCH W PORTUGALII.

  TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE
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Bieg pośrodku 
Oceanu
MADEIRA ISLAND 

ULTRA TRAIL
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Agnieszka Korpal, z wynikiem 22:31:22, co 
dało jej 131. miejsce w klasyfikacji generalnej 
i 11. miejsce wśród kobiet.

— Bieg był bardzo trudny, z kilku powodów. 
Po pierwsze dystans - 115 km to jednak kawał 
drogi. Po drugie – bardzo duża ilość długich, 
stromych, mozolnych podejść, po trzecie – 
liczba schodów, jaką trzeba było pokonać na 
szlakach, zarówno w górę, jak i w dół. Dla ko-
goś, kto nie jest do tego przyzwyczajony, może 

Madera już sama w sobie jest 
zjawiskową destynacją. 
Umiejscowiona daleko w głębi 
Oceanu Atlantyckiego, 900 ki-

lometrów od kontynentalnej Portugalii i 600 
od wybrzeży Maroka, wyspa jest celem po-
dróży wielu ludzi szukających odpoczynku 
wśród pięknego krajobrazu. Ale tylko garstka 
z nich może poszczycić się przebiegnięciem 
całej wyspy wzdłuż.

W tym roku MIUT (Madeira Island Ultra 
Trail) po raz pierwszy został włączony 
w cykl Ultra-Trail World Tour, łączący 
najbardziej wymagające zawody biego-
we w terenie, rozsiane po całym świecie. 
Zawodnicy przybyli na portugalską wyspę 
mogli wybierać spośród czterech dystan-
sów. Najdłuższy, liczący 115 kilometrów, 
przebiegał przez całą długość Madery, od 
Porto Moniz do Machico. Pozostałe trasy 
miały kolejno: 84, 43 i 16 kilometrów. Do 
najdłuższej z nich przystąpić mogły osoby, 
które pokonały choć jeden maraton. Trasa 
była niezwykle wymagająca. Przebiega-
ła przez gęste lasy wawrzynowe, zwane 
Laurissilva, częściowo także obok lewad, 
pochodzących z XVI wieku kanałów iryga-
cyjnych, które po dziś dzień transportują 
wodę deszczową z północy na południe. 
Bieg wymagał też umiejętności trekkin-
gowych – zawodnicy wspinali się na dwa 
największe szczyty Madery, Ruivo i Areeiro, 
zaś cała trasa miała przewyższenie liczące 
ok. 7000 metrów. Wschody słońca widziane 
znad tej wysokości na pewno rekompenso-
wały biegaczom trudy trasy. Niepowtarzal-
na przyroda, spotykane tylko w tym rejonie 
gatunki ptaków i krajobraz jak z innej 
planety były niezaprzeczalnymi nagrodami 
dla wszystkich, którzy pokonali MIUT.

MIUT to także duże wyzwanie organiza-
cyjne. Bieg rozpoczyna się o północy, a na 
przebiegnięcie całej wyspy przewidziane są 
maksymalnie 32 godziny. Dlatego wszyscy 
ekstremalni biegacze musieli mieć w swoich 
plecakach jedzenie, wodę, naładowany tele-
fon, dwie latarki, gwizdek i czerwoną lampkę 
migającą. Te ostatnie służyły zawodnikom 
do wzywania pomocy w nagłych wypad-
kach. Biegacze mieli również do dyspozycji 
wsparcie w tak zwanych check points.

Na starcie znalazło się kilkudziesięciu 
zawodników z całego świata. Najlepszy 
okazał się Amerykanin Zach Miller, który 
całą trasę pokonał w 13 godzin, 52 minuty i 17 
sekund. Wśródi kobiet mistrzynią została 
Francuzka Caroline Chaverot (czas 14:34:30), 
zajmując 8. miejsce w klasyfikacji general-
nej. Zawodnicy z Polski ukończyli trasę z do-
brymi wynikami. Najwyżej uplasowała się 

Wschody słońca widziane znad tej wysokości na 
pewno rekompensowały biegaczom trudy trasy. 

Niepowtarzalna przyroda, spotykane tylko w tym 
rejonie gatunki ptaków i krajobraz jak z innej 

planety były niezaprzeczalnymi nagrodami dla 
wszystkich, którzy pokonali MIUT.
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600 kilometres from the Moroccan coast, 
the island is a destination for a lot of people 
seeking relax among beautiful landscape. 
But only a handful may pride themselves on 
having run along the whole island.

This year, MIUT (Madeira Island Ultra 
Trail) was for the first time involved in the 
Ultra-Trail World Tour cycle which consists 
of the toughest trail running competitions 
all over the world. The runners who came to 
Madeira could choose from four distances. 
The longest, of 115 kilometres, led through the 
whole length of Madeira, from Porto Moniz 
to Machico. The other tracks had the length 
of: 84, 43 and 16 kilometres. Only people 
who finished at least one marathon could 
take part in the longest race. The track was 
extremely demanding. It ran through laurel 
forests called Laurissilva and partly next to 
levadas, irrigating channels from the 16th 
century, which transport rainwater from 
the north to the south to this day. The run 
required trekking skills; participants had 
to climb two of the highest peaks of Madei-
ra, Pico Ruivo and Pico do Arieiro, and the 
whole track had the elevation difference of 
about 7000 metres. Sunrises seen from these 
heights must have compensated the runners 
for the track’s troubles. Unrepeatable nature, 
birds species met only in this area and the 
landscape from another planet were undeni-
able awards for everyone who beat MIUT.
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to być spore utrudnienie. Za to wyspa i widoki 
– obłędne! Akurat zaczynał się dzień, kiedy do-
biegłam do punktu widokowego Encumeada, 
chmury zeszły w dolinę, a nam odsłonił się 
przepiękny widok. Później było już właściwie 
tylko piękniej: bieg przez najwyższe szczyty 
wyspy, trasa wzdłuż klifów z widokiem na 
ocean! Niesamowite przeżycia, które nieco 
rekompensowały trudy biegu. Sama wyspa 

w tym okresie jest przyjazna, temperatury nie 
są jeszcze tak wysokie, jak w środku sezonu, 
ludzie są bardzo pomocni i życzliwi. To było 
spore wyzwanie. Bardzo się cieszę, że udało 
się ukończyć MIUT na dobrym, 11. miejscu – 
opowiadała Agnieszka Korpal.

Innym Polakiem z wysokim wynikiem 
był Zbigniew Rajtar, który z czasem 24:02:30 
zajął pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn 
w wieku 55-59 lat. Pomimo tych satysfakcjo-
nujących wyników zawodnikiem z Polski, 
który jak dotąd uplasował się najwyżej, 
pozostaje Kamil Leśniak, który w 2015 roku 
zajął szóste miejsce w klasyfikacji general-
nej, osiągnąwszy czas 15:23:49.

Madeira Island Ultra Trail to zawody 
otwarte dla wszystkich chętnych przeży-
cia ekstremalnej przygody w przepięknym 
zakątku Oceanu. Może w następnym roku 
stanie się Waszym udziałem? 

 IN ENGLISH

Running in the middle 
of the Ocean
MADEIRA ISLAND ULTRA TRAIL 
What is better than a trip to Madeira? 
An extreme trip to Madeira. The one 
was taken by the participants of 
Madeira Island Ultra Trail, one of the 
most demanding running competitions 
in Portugal.  
Madera itself is a gorgeous destination. 
Located far in the Atlantic Ocean, 900 kilo-
metres from the continental Portugal and 

PODRÓŻE    TRAVEL



MIUT is a challenging task also in terms of 
organisation. The run starts at midnight and 
the track is to be finished in maximum 32 
hours. That is why each extreme runner has to 
carry food, water, a charged phone, two torches, 
a whistle, and a red flashing light in their 
backpacks. These latter could be used to call for 
help in case of sudden accidents. The support in 
check points was also at the runner’s disposal.

Several dozen participants from all over 
the world gathered at the start. An American, 
Zach Miller, turned out to be the best having 
beaten the track in 13 hours 52 minutes 17 
seconds. A French, Caroline Chaverot, was 
the best among women (time 14:34:30) with 
8th place in the general classification. The 
participants from Poland also scored good 
results. The best was Agnieszka Korpal with 
a time of 22:31:22 which made her 131st in the 
general classification and 11th among women.

—“The run was very difficult for a few 
reasons. First, the distance; 115 km is a lot. 
Second, a lot of long, steep, arduous ascents. 
Third, the number of stairs which had to be 
climbed: up and down. They may be a real 
handicap for someone who is not used to 
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them. But the island and the views: terrific! 
I got to Encumeada beauty spot when the 
day was beginning, clouds went down to the 
valley and revealed a breathtaking view. And 
it only got better: the run through the highest 
peaks, the track along the cliffs with the view 
of the Ocean. Amazing experiences which 
compensated for the efforts of the run a bit. 
The island itself is friendly in this period; the 
temperatures are not as high as in the middle 
of the season, people are really kind and 
helpful. It was a huge challenge. I am very 
glad that I managed to finish MIUT on a good, 
11th place” Agnieszka Kornal described.

Another Pole with a good result was 
Zbigniew Rajtar who got 1st place among men 
between 55 and 59 years old, with a time of 
24:02:30. Despite those satisfying results, the 
Pole who has placed the highest stays Kamil 
Leśniak who finished 6th in the general clas-
sification in 2015, with a time of 15:32:49.

Madeira Island Ultra Trail is a compe-
tition opened for everyone who wants to 
experience an extreme adventure in an 
astonishing place in the Ocean. Maybe you 
will take part next year? 
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FANI FESTIWALU ZACZĘLI ODLICZAĆ DNI DO TEGO ROCKOWEGO ŚWIĘTA. 
W DNIACH 18-21 SIERPNIA ZAGRAJĄ MIĘDZY INNYMI SZWAJCARSKA LEGENDA 

FOLK-METALU ELUVEITIE I REAKTYWOWANY SWEET NOISE. NIE ZABRAKNIE TEŻ 
NIESPODZIANEK I MUZYCZNYCH PODRÓŻY SENTYMENTALNYCH.

  TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

Cieszanów  
Rock Festiwal

NADCIĄGA

GUST    TASTE
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Lista artystów została ogłoszona 
i zaktualizowana. Pod koniec 
sierpnia w Cieszanowie na 
Podkarpaciu zagrają: Vader, 

Włochaty, Sweet Noise, Nocny Kochanek, 
Farben Lehre, Zacier i legenda polskiego 
hardcore'u, grupa 1125.

Każdego roku CRF ogłasza koncert 
monograficzny pod hasłem „3x”. W tym 
roku gwiazdą jest Kazik, który wystąpi 
w unikatowej, potrójnej odsłonie : Kult, 
z którym zagra utwory z płyt „Tata Kazika” 
i „Tata 2”, od dwóch lat nieaktywny już 
KNŻ, który w Cieszanowie zagra jedyny 
koncert w 2016 roku, oraz nowy projekt 
artysty, Kazik & Kwartet Proforma. 

Jedną z zagranicznych gwiazd będzie 
szwajcarski Eluveitie. To chyba najcie-
kawsza propozycja europejskiej sceny 
folk-metalowej. Zespół oprócz trady-
cyjnych instrumentów, wykonuje swoją 
muzykę dudach, skrzypcach i lirze 
korbowej, a teksty śpiewają również 
w martwym języku galicyjskim.

Sierpniowy CRF to też okazja do zo-
baczenia na żywo ikon polskiego punk 
rocka. Na scenie pojawią się rzadko 
koncertujący Włochaty i świętujący 
swoje trzydziestolecie Farben Lehre, 
który właśnie w Cieszanowie zagra swój 
jubileuszowy koncert.

Miłośnicy ciężkiego grania z przy-
mrużeniem oka ucieszą się na koncer-
ty formacji Zacier, Nocny Kochanek 
i Lej Mi Pół. 

To tylko niektóre z ogłoszonych przez 
organizatorów propozycje. Szykujcie się 
na prawdziwe niespodzianki! Pamię-
tajcie, że im wcześniej zamówicie bilety, 
tym lepiej. 

 IN ENGLISH

Cieszanow Rock 
Festival is coming 
Fans of the festival have already 
started to count down days till the 
feast of rock. In the period from 18 
to 21 September, among many other 
musical groups we’ll get the chance 
to see the Swiss legend of folk-
metal Eluveitie, and the reactivated 
Sweet Noise. There will be no lack of 
surprises and sentimental musical trips 
down the memory lane. 

The list of artists have been announced 
and updated. At the end of August, in 
Cieszanów in Subcarpathia we will 
have a chance to see the performances 
of Vader, Włochaty, Sweet Noise, Nocny 

Kochanek, Farben Lehre, Zacier and the 
legend of Polish hardcore, the group 1125.

Each year, the festival announces 
a monographic concert under the name 
of “3x.” This year, the main star is Kazik, 
who will perform in three unique config-
urations: first, with Kult, with which he’ll 
play songs from the albums Tata Kazika 
and Tata 2, second, with the already de-
activated group KNŻ, which in Cieszanów 
will play its only concert in 2016, and 
last but not least, he’ll present his newest 
project, Kazik & Kwartet Proforma.

One of foreign guests will be a Swiss 
band called Eluveitie. It’s probably the 
most interesting group on the European 
folk-metal scene. The band, apart from 
traditional instruments, uses bagpipes, 
violin and hurdy-gurdy, and some of its 
lyrics are sung in the already extinct 
Galician language.

Cieszanów Rock Festival is also a great 
chance to see the icons of Polish punk 
rock with your own eyes. Among other 
artists who will appear on the stage, we’ll 
see Włochaty, who doesn’t perform very 
often, and Farben Lehre, a band which 
this year celebrates its thirtieth anni-
versary – and it will be precisely at the 
Cieszanów Rock Festival that they will 
give their anniversary concert.

Fans of heavier sounds with tongue 
in cheek will be more than happy 
about concerts of Zacier, Nocny Ko-
chanek and Lej Mi Pół.

These are only few attractions an-
nounced by the organizers. Get ready for 
real surprises! Remember that the soon-
er you order your tickets, the better! 

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 ENGLISH

PRISES OF TICKETS AND PASSES  
FOR CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

Until 10 April: carnet – 110 PLN,  
carnet for the campsite: 30 PLN/person
11 April – 31 May: carnet: 120 PLN,  
carnet for the campsite: 30 PLN/person
1 June – 30 June: carnet – 135 PLN,  
ticket for one day – 60 PLN,  
carnet for the campsite: 40 PLN/person
1 July – 10 August: carnet – 135 PLN,  
ticket for one day – 70 PLN,  
carnet for the campsite: 40 PLN/person
Regular sale (from 11 August):  
carnet – 150 PLN, ticket for one day – 80 PLN, 
carnet for the campsite – 40 PLN/person



RECENZJE    REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

Robert Krasowski 
„Czas Kaczyńskiego.  
Polityka jako wieczny konflikt”
WYD. CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2016

„Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt” to ostatnia 
część trzytomowej historii Roberta Krasowskiego opisującej 
polityczną historię Polski od Okrągłego Stołu do katastrofy 
smoleńskiej. Dotyczy lat 2005-2010. Wcześniej Krasowski 
wydał tom „Po południu. Upadek elit solidarnościowych po 
zdobyciu władzy” (o latach 1989-1995) i „Czas gniewu. Rozkwit 
i upadek imperium SLD” (o dekadzie 1996-2005).

Pozostaję pod ogromnym wrażeniem pracy Krasowskiego. 
To dziś bez wątpienia jeden z najbłyskotliwszych obserwa-
torów polskiego życia politycznego, a jego trylogia – będąca 
nie tyle podręcznikiem historii, co esejem o historii mean-
drach – na każdej stronie urzeka odwagą syntezy, nie tracąc 
nic z głębokości analizy. Autor ma potężnie subiektywną wizję 
dziejów i ludzi (często zdumiewającą i budzącą początkowy 
sprzeciw), jednak potrafi bronić jej tak celnie, iż rychło ulega 
się jego optyce i sądom.

Krasowski postrzega politykę przez żywych ludzi, którzy 
budują mechanizmy, a nie przez mechanizmy, które ludzi tworzą. 
Jego bohaterowie (m.in. Wałęsa, Mazowiecki, Krzaklewski, Bu-
zek, Miller, Kwaśniewski, Balcerowicz, a w trzecim tomie przede 
wszystkim bracia Kaczyńscy i Tusk) to nie papierowe byty 
z pierwszych stron gazet, ale pełnokrwiste postacie literackie. 
Istne tygle emocji, w których wielkość miesza się z podłością, zu-
chwałość z głupotą, a poczucie misji z nikczemnością. Szalenie 
podoba mi się, że Krasowski traktuje ich jak Fiodor Dostojewski 
Raskolnikowa, Rogożyna, Stawrogina czy Wierchowieńskiego. 
Jego portrety psychologiczne polityków są tak dojmująco celne, 
że powinno się je drukować codziennie w gazetach. Byśmy ani 
przez chwilę nie zapominali, kto i jak nami manipuluje. 

TEKST    ANDRZEJ SARAMONOWICZ  

 IN ENGLISH

Kaczyński’s time.  
Politics as a perpetual conflict  
by Robert Krasowski, 
PUBLISHED BY CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2016

“Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt” (eng. 
“Kaczyński’s time. Politics as a perpetual conflict”) is the last 
part of a three-volume story written by Robert Krasowski, de-
scribing the political history of Poland from the Polish Round 
Table to the 2010 Polish Air Force Tu-154 crash. It concerns the 
years 2005-2010. Earlier Krasowski issued the volumes: “Po 
południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu władzy” 
(eng. „In the afternoon. The fall of the Solidarity’s elites after 
gaining power”) (on the years 1989-1995) and “Czas gniewu. 
Rozkwit i upadek imperium SLD” (eng. “Time of Wrath. The 
rise and fall of the SLD’s empire”) (on the years 1996-2005).

I am greatly impressed by Krasowski’s work. He is undoubt-
edly one of the most sparkling observers of the Polish political 
life and his trilogy, which is not really a history textbook but 
an essay on meanders of history, on each page entrances me 
with the bravery of synthesis while it does not lose the depth 
of analysis. The author has an extremely subjective vision of 
history and people (often astounding and causing initial objec-
tion), however, he can defend it so accurately that you quickly 
yield to his optics and judgements.

Krasowski sees politics as real people who build mecha-
nisms and not as the mechanisms which create people. His 
characters (including Wałęsa, Mazowiecki, Krzaklewski, 
Buzek, Miller, Kwaśniewski, Balcerowicz, and mainly 
Kaczyński brothers and Tusk in the third volume) are not 
paper beings from the newspaper headlines but full-blooded 
literary characters. Real melting pots full of emotions in which 
greatness is mixed with vileness, audacity with stupidity, and 
the sense of mission with wickedness. I absolutely love that 
Krasowski treats them in a way Fiodor Dostojewski treats Ras-
kolnikov, Rogózhin, Stavrogin, or Verkhovensky. His psycho-
logical portraits of the politicians are so poignantly accurate 
that they should be printed in the newspapers every day. To 
makes us always remember who manipulates us and how. 
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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".
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DRŻAŁY CI RĘCE, GDY PODPISYWAŁEŚ 
SWÓJ PIERWSZY KONTRAKT Z WY-
TWÓRNIĄ?
Nie było powodu, by zadrżały mi ręce. 
Jak już coś w życiu robię i decyduję się 
na podpisywanie czegokolwiek, to bez 
strachu.

WIĄŻESZ SIĘ UMOWAMI DŁUGOTERMI-
NOWYMI.
Absolutnie nie. Człowiek nie jest w stanie 
przewidzieć swojego jutra, a co dopiero 
tego, co będzie się działo za kilka lat. Na-
wet gdy podpisywałem ostatnią umowę 
z wytwórnią, nie miałem pewności czy 
będę żył za trzy lata. Wszystko robi się 
z nadzieją, że ma to sens i będzie dobrze.

CZY BYŁBYŚ W STANIE PODPISAĆ TAKĄ 
UMOWĘ ZE SOBĄ I OSIĄŚĆ W JEDNYM 
MIEJSCU NA DŁUŻEJ?
Nie wyobrażam sobie tego. Jestem 
takim człowiekiem, który wszędzie jest 
w stanie poczuć się jak w domu. Dla mnie 
najważniejsze jest otoczenie ludzi, którzy 
nie są towarzystwem wzajemnej adoracji, 
ale ludzi, którzy są kreatywni, wpływa-
ją na mnie dobrze i sprawiają, że mam 
ochotę do życia i robienia rzeczy, które 
kocham. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek 

ze sobą spisał zobowiązanie, żeby się 
gdzieś osadzić, bo to nie jest w mojej krwi. 
Ziemia jest moim domem.

GDZIE TERAZ MIESZKASZ?
Dobre pytanie. Przemieszczam się 
między Hagą, Londynem, Warszawą, 
Toruniem, Gorzowem i Piłą. To są miej-
sca, w których przebywam, ale oficjalnie 
mieszkam w Hadze.

GDZIE ZACZĘŁA SIĘ TWOJA HISTORIA?
Piła stała się miejscem, które pokochał 
mój dziadek, tam osadziła się moja rodzi-
na. Tak więc jestem pilaninem i to miasto 
okazało się bardzo inspirujące. Jest tam 
dużo lasów, jezior – lubię takie warunki 
do tworzenia. Choć wcześnie zacząłem 
wyjeżdżać i zwiedzać świat, bo byłem 
go bardzo ciekaw, to w Pile napisałem 
najwięcej muzyki. W domu zawsze było 
dużo ludzi z całego świata, mój dziadek 
mówił w pięciu językach. Miałem okazję 
być świadkiem tego, jak dziadek opo-
wiada tę samą historię w kilku różnych 
językach i bardzo mi się to podobało. 
U nas nigdy nie było takiego podejścia, że 
trzeba uważać na czarnych, albo że ze 
względu na nasze korzenie mamy unikać 
Arabów. W domu wszyscy byli witani 

JAK SAM MÓWI – POCHODZI Z PLANETY ZIEMIA, A JEST OBYWATELEM ŚWIATA. GITARZYSTA, 
WOKALISTA I ZAŁOŻYCIEL ZESPOŁU JAFIA, Z KTÓRYM BYŁ NOMINOWANY DO FRYDERYKA 
W KATEGORII „MUZYKA KORZENI”. O TYM, JAK DO KORZENI WRÓCIĆ I OSIĄGNĄĆ STAN 

UŚWIĘCENIA OPOWIADA DAWID PORTASZ.

  TEKST: ALEKSANDRA BUDKA    ZDJĘCIA : EDYTA BARTKIEWICZ

ZIEMIANIN

jak rodzina i taką atmosferę chłonąłem 
od dziecka. Taki jestem teraz – kocham 
ludzi i dla nich gram muzykę.

JESTEŚ OBYWATELEM ŚWIATA?
Lubię tak mówić. Gdy podróżuję, a ludzie 
pytają skąd pochodzę, przeważnie mó-
wię, że jestem z planety Ziemia. Oby-
watel świata? Jak najbardziej. Wszyscy 
powinniśmy dojrzeć do tego, by tak na 
siebie patrzeć.

DLACZEGO TO AKURAT BOB MARLEY 
ZAINSPIROWAŁ MŁODEGO CIEBIE? 
PRZECIEŻ MÓGŁ TO BYĆ JAKIKOLWIEK 
INNY MUZYK.
Kiedyś spędzałem wakacje u rodziców 
mojej mamy i znajomy fryzjer dziadka 



 37 

WYWIAD    INTERVIEW



Czuję się bardzo uwikłany w system i w to, co 
on nam dyktuje, ale żyję życiem takim, by jak 

najbardziej się od tego wyzwalać. Chcę oduczyć 
się tego, co nam wpojono. Nie oglądam telewizji, 

nie znam ludzi sławnych, nie interesuje mnie 
to, czy jestem ubrany modnie czy nie.

przyniósł płytę właśnie Boba Marleya. 
Miałem 12 lat i słuchałem muzyki takiej, 
jakiej słuchał tato, czyli gospel oraz 
tradycyjnego jazzu i soulu. Zauważyłem, 
że w muzyce Marleya jest wszystko to, 
co najbardziej lubię, a to nie jest żaden 
z tych gatunków, które znałem. Nawet 
nie wiedziałem, jak nazywa się ten nowy 
styl, dopiero ten fryzjer powiedział, że 
to reggae, a ja poszedłem do pokoju 
i zapisałem „rege”. Od tego momentu 
szukałem wszystkiego, co się z tym 
wiąże. Ta podróż była długa i barwna, 
a w końcu okazało się, że zatoczyła koło 
i wróciłem do Boba Marleya. To, co robią 
inni, zbudowane jest na fundamencie 
wymurowanym właśnie przez niego.

POWRÓT DO KORZENI JEST MOŻLIWY 
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?
Wierzę, że jest to możliwe, ale nie mówi 
tego człowiek, któremu się to udało. 
Wręcz przeciwnie. Czuję się bardzo uwi-
kłany w system i w to, co on nam dyktuje, 
ale żyję życiem takim, by jak najbardziej 
się od tego wyzwalać. Chcę oduczyć się 
tego, co nam wpojono. Nie oglądam tele-
wizji, nie znam ludzi sławnych, nie inte-
resuje mnie to, czy jestem ubrany modnie 
czy nie. Kupuję rzeczy drogie, bo drogi 
mam gust, ale to nie znaczy, że muszę coś 
mieć, bo jest od Armaniego.

CZĘSTO ZDARZA MI SIĘ BRONIĆ MUZYKI 
REGGAE W ŚRODOWISKU POZAREG-
GAE’OWYM. DLACZEGO TEN GATUNEK 
WCIĄŻ JEST ODBIERANY NEGATYWNIE?
Ktoś powiedział kiedyś: „Genius minds 
think alike”. Gdy spotykają się ludzie, 
którzy mają otwarte umysły, to prawie 
nie mają o czym rozmawiać, bo się 
zgadzają. Ale jeżeli mamy do czynienia 
z ludźmi zaprogramowanymi przez 
edukację, religię czy telewizję, to każdy 
będzie twierdził: „moja racja jest mojsza”. 
Cały ten system, w którym żyjemy jest 
niefortunnie skonstruowany – dzieli nas, 
więc może istnieć, ale jeżeli istniałaby 
jakaś jedność, to automatycznie staje 
się to dla systemu niebezpieczne. Tak 
naprawdę wszyscy chcemy tego samego 

– być szczęśliwym, mieć co jeść, dach nad 
głową, osiągnąć spokój. Wszyscy wierzą 
w jednego Boga, a każdy ma swojego. 
Jeżeli nie nastąpi nadzwyczajna – na-
zwijmy ją boską – interwencja, to nie ma 
szans, że cokolwiek się zmieni. 

JAK WIĘC MAM REGGAE BRONIĆ?
Reggae nie trzeba bronić. Reggae jest 
jak lew, wystarczy go wypuścić i on już 
sam się obroni.
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NIE TRZEBA SŁUCHAĆ REGGAE, ŻEBY 
KIEROWAĆ SIĘ W ŻYCIU WYŻSZYMI 
CELAMI. ALE TA MUZYKA SZCZEGÓLNIE 
UWRAŻLIWIA, DLACZEGO TAK JEST?
Są ludzie, którzy nie lubią reggae, ale 
wciąż są bardzo wrażliwi i otwarci. Nie 
broniłbym reggae aż tak mocno. Dróg 
jest wiele, a ta muzyka jest jedną z nich. 
Ona uwrażliwia, otwiera na samego 
siebie – z tym wiąże się filozofia I&I, 
czyli ja zewnętrznego i wewnętrznego. 
Pierwsze widzą ludzie, drugie widzimy 
tylko my sami. Dobrze, jeśli człowiek 
osiągnie taki stan, kiedy pierwsze i dru-
gie to to samo ja.

DOTYKA CIĘ NIEPRAWDZIWOŚĆ CHO-
CIAŻBY FACEBOOKA?
Muszę mieć kontakt z tym medium 
i stało się to niewygodną częścią mojej 
pracy. Facebook pokazuje dziwną 
stronę tego, czym jesteśmy w stanie być 
jako ludzie. Usypia chęć do działania, 
bo gdy człowiek wstanie rano i powie 
jak ktoś źle był ubrany na gali, to już mu 
ulży i będzie mu lepiej. Coraz bardziej 
mnie boli, gdy czytam wpisy na Face-
booku i mam wrażenie, że gniję w środ-
ku. Czasami, gdy wyłączam komputer, 
czuję się brudny, zarażony i poraniony 
tym, jak wszyscy mają do powiedzenia 
coś o niczym.

CO DZIAŁA W TAKICH MOMENTACH JAK 
DETOKS?
Muzyka. Czuję się wolny, gdy mam 
gitarę, to mnie odcina. Lubię grać bez 
śpiewania, muzyka bez tekstu jest lekar-
stwem. Pójść sobie z gitarą do lasu – to 
mnie oczyszcza. Obcowanie z drzewami 
to obcowanie z potężną katartyczną 
energią, ale my tego nie robimy – to 
teraz już jest głupie. Jaka energia? Jakie 
obcowanie? Życie jest we wszystkim, 
wszystko to wibracja energii. 

JEST COŚ WAŻNIEJSZEGO W ŻYCIU NIŻ 
MUZYKA?
Dla mnie nie, jednak dla kogoś ważniej-
sze może być coś innego.

A KOBIETY?
Kobiety są inspiracją. Przebywanie 
z kobietami rozwija mnie – przez to, że 
są prawomózgowe, w odróżnieniu od 
mężczyzn. Z facetami można rozma-
wiać tylko na konstruktywne tematy, 
oni są mało abstrakcyjni w swoim 
myśleniu. Jeżeli mężczyzna ma szcze-
re relacje z kobietami, to pozwala to 
zrozumieć siebie i cenię takie więzi 
nade wszystko. 

CO JEST ŚWIĘTOŚCIĄ DLA CIEBIE?
Świętość to słowo, do którego można 
głęboko zajrzeć. Słowo święty dla wielu 
oznacza „niepokalany”, ale święty jako 

„holy” to tak naprawdę „wypełniony”. 
Odnalezienie tego, co oznacza bycie 
sobą jest właśnie tym wypełnieniem. 
To jest dla mnie święte. Umysł niewol-
nika myśli o tym, co jest legalne i co 
dozwolone, a umysł wolnego człowieka 
skupia się na tym, co jest właściwe. 
Człowiek holy nie będzie zastana-
wiał się nad tym, czy coś jest prawnie 
usankcjonowane. 

A CO BĘDZIE, GDY ŚWIĘTOŚĆ OSIĄ-
GNIEMY? JERZY PILCH W OSTATNIEJ 
SWOJEJ KSIĄŻCE MÓWI O TYM, ŻE 
NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA JEST 
ŚWIADOMOŚĆ NIEŚWIADOMOŚCI 
PO ŚMIERCI. ŻE TAK NAPRAWDĘ NIE 
BĘDZIE NAM DANE OBSERWOWAĆ 
Z GÓRY SWOICH DZIECI I TO JEST NAJ-
SMUTNIEJSZE W ISTNIENIU LUDZKIM.
Smutna prawda jest taka, że – bez 
względu na to kto, cokolwiek i kiedy-
kolwiek powiedział na temat tego, co 
będzie po śmierci – na 99 % nie miał 
racji. Nikt z nas nigdy tam nie był i nikt 
stamtąd nie wrócił. Nie mam wyobra-
żenia, co będzie wtedy, gdy nie będzie 
już opakowania. Mam wewnętrzne 
przeczucie, niepoparte żadną nauką, że 
niedorzeczne byłoby, gdyby coś tak nie-
zwykłego jak życie, miało się skończyć 
sześć stóp pod ziemią. Świadomość 
człowieka wędruje, a my prawdopo-
dobnie wielokrotnie już tutaj byliśmy 
i będziemy jeszcze w różnych miej-
scach. Twierdzę, że nie jesteśmy ciałem, 
które ma duszę, a duszą, która ma ciało. 
Dusza nie jest w stanie umrzeć. 

20 LAT NA SCENIE TO 20 LAT WIECZNE-
GO SZCZĘŚCIA CZY MUZYCZNY ROLLER-
COASTER?
Jedno i drugie. Granie muzyki spra-
wia, że życie jest nomadyczne. Dlatego 
właśnie nazwaliśmy album „Ka Ra Va 
Na” – trzeba się przyzwyczaić, że idzie 
się w nieznane. Nie będzie wypłaty co 
miesiąc i stabilnego życia, ale sama 
przyjemność robienia tego, co się kocha, 
jest niezastąpiona. Nic bym nie zmienił 
w swojej przeszłości. Może pracował-
bym ciężej i bardziej odpowiedzial-
nie myślał o swoim życiu. Ale jeżeli 
wszystko to, co wydarzyło się do tej pory, 
doprowadziło mnie do miejsca, gdzie 
jestem – to nie było to złe. Podoba mi się 
ta nomadyczna droga i nie umiałbym 
żyć inaczej. Temu się oddałem. 

 IN ENGLISH

Citizen of the planet 
Earth
As he himself says, he comes from 
the planet Earth and is a citizen of 
the world. A guitarist, a vocalist and 
the founder of a band called Jafia, 
with which he was nominated for the 
Fryderyk music award in the Folk/
World Music category. Dawid Portasz 
tells us how to get back to basics and 
achieve a state of sanctification. 

DID YOUR HANDS TREMBLE WHEN YOU 
WERE SIGNING YOUR FIRST CONTRACT 
WITH A RECORD LABEL?
There was no reason for my hands to 
shake. If I do something in life and de-
cide on signing anything, then there’s no 
place for fear.

YOU TIE YOUR HANDS WITH LONG-
TERM CONTRACTS.
Absolutely not. You can’t even tell what 
will happen to you tomorrow, let alone in 
ten years’ time. Even when I was signing 
my latest contract with a record label, 
I wasn’t sure if I would still be alive in 
three years’ time. You do everything, 
hoping that it has some meaning and that 
everything will be okay.

WOULD YOU BE ABLE TO SIGN SUCH A 
CONTRACT WITH YOURSELF AND SETTLE 
IN ONE PLACE FOR A LONGER TIME?
I can’t imagine it. I’m a man who’s able 
to feel at home virtually everywhere. 
For me, the most important thing is 
company of people who are not a mutual 
admiration society, but who are creative, 
influence me in a positive way and make 
me feel optimistic about life and willing 
to do the things I love. I don’t think that 
I will ever sign a contract with myself to 
settle anywhere, because it’s not me. My 
home is the Earth.

WHERE DO YOU LIVE NOW?
Good question. I’ constantly migrating 
between the Hague, London, Warsaw, 
Torun, Gorzow and Pila. These are plac-
es in which I reside, but officially, I live 
in the Hague.

WHERE DID YOUR STORY BEGIN?
The town of Pila was a place that my 
grandfather came to love, and it was 
there that my family settled. So I’m a 
Pilan of sorts, and this town proved to 
be very inspiring. It’s full of woods and 
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lakes – I like such conditions to create 
music. Even though I started to leave the 
town and see the world, it was in Pila 
that I wrote the most of my music. At 
home, there were always many people 
from all over the world, and my grand-
father spoke five languages. I had a 
chance to witness how he told the same 
story in several different languages, and 
I enjoyed it immensely. We never had 
the attitude that we had to be aware of 
black people or that because of our roots 
we should stay away from Muslims. At 
home, everyone was treated like family, 
and it was precisely this atmosphere 
that I absorbed as a child. So that’s how 
I am today – I love people and it is for 
them that I play my music.

ARE YOU A CITIZEN OF THE WORLD?
I like to put it this way. When I travel 
and people ask me where I come from, 
I usually say that I’m from the planet 
Earth. A citizen of the world? Certainly. 
We all should grow up enough to see 
ourselves this way.

WHY WAS IT BOB MARLEY THAT IN-
SPIRED THE YOUNG YOU? IT COULD 
HAVE BEEN ANY OTHER MUSICIAN.
I once spent my holidays at my mother’s 
parents’ and a hairdresser, who was an 
acquaintance of my grandfather, brought 
a CD of Bob Marley. I was twelve and I 
had always listened to whatever my dad 
listened, namely gospel and traditional 
jazz and soul. I noticed that in Marley’s 
music there was everything that I liked 
the most, and it was not any of the genres 
that I knew. I didn’t even know how this 
new style was called, and in the end, it 
was the hairdresser who told me it was 
reggae, and I went to my room and wrote 
it down as “rege.” Ever since that day I’ve 
looked for everything connected to it. 
This journey was long and colorful, and 
in the end, it turned out that the history 
had come a full circle and I arrived at 
Bob Marley again. What others do is built 
on the foundations that he set.

IS COMING BACK TO BASICS POSSIBLE 
IN TODAY’S WORLD?
I believe that it is, but it’s not coming from 
a man who has managed to achieve it. On 
the contrary. I feel really entangled in the 
system and in what it imposes on us, but 
I live in such a way as to wrench myself 
free as much as I can. I want to wean 
myself from the things they instilled in 
us. I don’t watch TV, I don’t know famous 
people, I’m not interested in whether I’m 

fashionable or not. I buy expensive things 
because my tastes are expensive, but it 
doesn’t mean that I have to have some-
thing only because it’s Armani.

I SOMETIMES DEFEND REGGAE IN 
ENVIRONMENTS OUTSIDE THIS GENRE. 
WHY IS THIS GENRE STILL VIEWED SO 
NEGATIVELY?
Someone said, “Genius minds think alike.” 
When people who have open minds meet, 
they have almost nothing to talk about 
because they agree with everything. But 
if we interact with people programmed by 
education, religion or TV, then everyone 
will claim that “I’m in the right and you’re 
in the wrong.” This whole system in which 
we live is wrongly constructed – it divides 
us, so it can exist, but if there was a unity 
of some kind, it would be dangerous 
for it. The truth is, we all want the same 
thing – to be happy, have something to 
eat, somewhere to live, achieve peace. 
Everyone believes in the same God, and 
yet each person’s God is different. If there 
isn’t any extraordinary – divine, let’s call 
it – intervention, there is absolutely no 
chance of anything changing. 

THEN HOW I SHOULD DEFEND REGGAE?
You don’t have to defend reggae. Reggae is 
like a lion, it’s enough to let it loose and it 
will fend for itself.

YOU DON’T HAVE TO LISTEN TO REG-
GAE TO BE DRIVEN IN LIFE BY HIGHER 
GOALS. BUT THIS KIND OF MUSIC IS 
EXCEPTIONALLY SENSITIZING. WHY?
There are people who don’t like reggae, 
but still are really sensitive and open 
anyway. I wouldn’t defend reggae to such 
an extent. There are many ways, and 
this genre of music is only one of them. It 
makes you more sensitive, helps you get 
insight into yourself – there is the phi-
losophy of I&I that is connected to this, 
in other words the “internal me” and the 

“external me”. The former is what people 
see, and the later is what only we can see. 
It would be best if we achieved the state 
in which both “mes” are the same “me.”

ARE YOU CONCERNED WITH THE FALLA-
CY OF, SAY, FACEBOOK?
I have to have contact with this medium, 
and it has become an inconvenient part 
of my work. Facebook shows a strange 
side of what we can be as people. It 
squashes our will to act, because when 
you get up in the morning and share the 
information about how bad someone 
was dressed at a gala, you feel relieved 

and your mood gets better. Reading 
posts on Facebook has been hurting me 
more and more, and I feel like I’m rot-
ting inside. Sometimes when I turn off 
my computer, I feel dirty, infected and 
wounded by how everyone has some-
thing to say about nothing.

WHAT IN SUCH MOMENTS CAN BE 
USED AS A DETOX?
Music. I feel free when I have a guitar, it 
keeps me detached somehow. I like to 
play without singing, music without lyr-
ics is the best cure. Going with the guitar 
to the forest cleanses me. Getting into 
contact with trees is getting into contact 
with an immense cathartic energy, but 
we no longer do this – now it’s simply stu-
pid. What energy? What contact? Life is 
in everything, life is a vibration of energy. 

IS THERE ANYTHING MORE IMPORTANT 
IN LIFE THAN MUSIC?
Not for me, but for other people some-
thing else may be more important.

WYWIAD    INTERVIEW
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DZIĘKUJEMY MIEJSCU CHWILA (WARSZAWA, UL. OGRODOWA 31/35)  
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZA NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJAND WOMEN?

Women are inspiration. Keeping their 
company develops me – because, unlike 
men, they use the right hemisphere 
of their brain. With men you can talk 
only about specific topics, they are little 
abstract in their thinking. If a man has 
honest relations with women, it allows 
him to learn loads about himself, and I 
appreciate such bonds above all.

WHAT IS SACRED TO YOU?
Sacredness is a word which we can 
analyse really deeply. To many people, 
the word “sacred” means “immacu-
late,” but the truth is, sacred as in “holy” 
means “filled.” Finding what it means 
to be yourself is precisely what this 
fulfilment is about. This is sacred to 
me. The mind of a slave thinks about 
what is legal and permitted, whereas 
the mind of a free man focuses on 
what is right. The “holy” kind of man 
wouldn’t think whether something is 
legally sanctioned.

AND WHAT IF WE ACHIEVE THIS 
SACREDNESS? IN HIS LATEST BOOK, 
JERZY PILCH SAYS THAT WHAT IS MOST 
TERRIFYING IS THE AWARENESS OF 
LACK OF AWARENESS AFTER DEATH. 
THAT THE TRUTH IS THAT WE WON’T BE 
ABLE TO LOOK AT OUR CHILDREN FROM 
ABOVE, AND IT’S THE SADDEST THING 
IN HUMAN EXISTENCE.
The sad truth is that – no matter who, what 
and when said about what happens after 
death – they were 99% wrong. No one of us 
has ever been there and no one has come 
back from there either. I don’t have any im-
age of what will happen when there is no 
longer a “shell.” I have this inner conviction, 
unsupported by any scientific evidence, 
that it would be absurd if something as 
extraordinary as life was supposed to end 
six feet under the ground. Human con-
sciousness wanders, and we have probably 
been here many times and will be in other 

places in the future. I think that we’re not 
a body which has a soul, but a soul which 
has a body. A soul is not capable of dying.

IS TWENTY YEARS ON STAGE TWENTY 
YEARS OF ENDLESS HAPPINESS OR A 
MUSICAL ROLLERCOASTER?
Both. Playing music makes your life no-
madic. That’s why we entitled our album 
Ka Ra Va Na (Eng. Caravan) – you need 
to get used to the fact that you’re heading 
towards the unknown. There won’t be 
any monthly salary or stability in life, but 
the sheer pleasure of doing something 
that you love is irreplaceable. I wouldn’t 
change a thing in my past. Maybe I would 
work harder and think in a more respon-
sible way about my life. But if everything 
that has happened until now has led me to 
this place – then it was not bad. I like this 
nomadic way of life and I wouldn’t be able 
to live differently. I devoted myself to it. 
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POJEMNOŚĆ LUDZKIEGO MÓZGU OBLICZA SIĘ NA OD 100 DO 2500 TERABAJTÓW. TAKICH 
PRZENOŚNYCH DYSKÓW JESZCZE NIE ROBI ŻADNA FIRMA. ALE NIEWIELE MÓZGÓW JEST 

W STANIE ZAPAMIĘTAĆ SETKI TYSIĘCY STRON, ODTWORZYĆ ZDJĘCIA CZY FILMY. W ZASADZIE 
ŻADEN. DLATEGO MUSIMY WSPOMAGAĆ SIĘ DYSKAMI PRZENOŚNYMI.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Kumpel 
i asystent
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W dobie, kiedy w naszych 
kieszeniach znajduje się 
więcej mocy oblicze-
niowej niż posłużyło do 

wysłania Apollo 11 na księżyc, proble-
mem stała się pamięć. W każdej sekun-
dzie pracy oraz rozrywki potrzebujemy 
mega-, giga- i terabajtów informacji i da-
nych multimedialnych. Nasze smartfony 
i tablety nie zawsze mogą być wyposa-
żone w odpowiednio dużą i wygodną 
w użyciu przestrzeń, a komputery – choć 
przenośne i nieporównywalnie mniejsze 
i lżejsze od tych, na których pracowali-
śmy jeszcze kilka lat temu – są po prostu 
niewygodne. Poza tym po co nosić ze 
sobą kilogramy sprzętu z jednej sali 
konferencyjnej do drugiej, skoro możemy 

zapakować gigabajty danych na pchełkę 
mniejszą niż wizytówka i ważącą tyle, co 
mała paczka czipsów, czyli nic, wrzucić 
ją do kieszeni marynarki i pognać przez 
całe miasto na rowerze.

Tą pchełką jest dysk zewnętrzny Sam-
sung SSD T3. Oprócz tego, że jest mały, 
jest też szybki, bo przecież spieszymy 
się niemal cały czas, więc nie chcemy 
irytować się, że dane kopiują się na dysk 
za wolno. Za prędkość przesyłu danych 
odpowiada technologia SSD TurboWrite, 
której nazwa mówi sama za siebie. T3, 
jak przystało na pchełkę, jest nie tylko 
szybki i mały, ale też odporny. Wytrzy-
ma 1500 G siły i upadek z wysokości 
dwóch metrów, więc zsunięcie się ze 
stolika i upadek na podłogę to dla niego 
wycieczka, a nie koniec życia. Na doda-
tek nie przegrzeje się, bo jest przed tym 
zabezpieczony. Nie straszne mu ude-
rzenia i wibracje, bo nie ma ruchomych 
części. A nawet gdyby coś się stało, to jest 
objęty trzyletnią gwarancją.

No i jeszcze jedna rzecz – T3 to gracz 
drużynowy. Współpracuje ze wszystkim. 
Dzięki USB 3.1 typu C można go podłą-
czyć do praktycznie każdego urządzenia, 
a ponadto lubi się także z najnowszymi 
urzadzeniami mobilnymi z systemem 
Android, komputerami z Windowsem 
i Mac OS. Można się z nim połączyć 
przez urządzenia mobilne. Można zrobić 
z niego serce kina domowego, bo przecież 
pomieści mnóstwo filmów w jakości 4K, 
które można wyświetlać na większym 
ekranie bez kombinowania z kablami 
i przejściówkami. T3 to po prostu dobry 
kumpel i sprawny asystent.

T3 dostępny będzie w kilku różnych 
pojemnościach sięgających 2 terabajtów. 

 IN ENGLISH

A buddy and assistant 
The storage capacity of the human 
brain is amounted for 100 to 2500 
terabytes. No company has produced 
such portable drives yet. But not 
many brains can remember hundred 
thousands of pages and display 
photos or films. Actually, none. That is 
why we have to use portable drives.

In the time when in our pockets we have 
much more computer performance than 
was used to send Apollo 11 to the Moon, 
memory has begun a problem. In each 
second of work and entertainment we need 
mega-, giga- and terabytes of information 
and multimedia data. Our smartphones 
and tablets are not always equipped with 
space which is properly large and com-
fortable to use, and computers, although 
they are mobile and incomparably lighter 
than those used a few years ago, are just 
inconvenient. Moreover, it is no use car-
rying kilograms of equipment from one 
conference hall to another when we can 
pack gigabytes of data on a flea which is 
smaller than a business card and weighs 
as much as a small bag of chips, which 
means nothing, put it in the pocket of our 
jacket and ride a bike across the city.

This flea is Samsung Portable SSD 
T3. Besides being small it is also fast 
because we are in a hurry all the time, so 
we do not want to get irritated with the 
data which is copying to our drive too 
slowly. The SSD TurboWrite technology 
is responsible for data transfer rate, and 
the name speaks for itself. As befits a flea, 
the T3 is not only small and fast but also 
tough. It will survive 1500 g-force and 
a fall from the height of two metres, so 
falling on the floor from the table is just 
a trip, not the end of its life. In addition, it 
will not overheat because it is protected 
from it. It does not fear hits or vibrations 
because it does not have any moving 
parts. And even if something happened, it 
is covered by the three-year warranty.

And one thing more: the T3 is a team 
player. It works with everything. Thanks 
to the USB 3.1 type C it can be plugged to 
practically any device and, moreover, it 
gets along with the latest mobile devices 
with Android System, and the comput-
ers with Windows and Mac OS. You can 
connect to it via mobile devices. You can 
make it the heart of your home cinema 
because it will store a lot 4k quality 
films which can be displayed on a bigger 
screen without dealing with cables and 
adapters. The T3 is just a good buddy and 
efficient assistant.

The T3 will be available in a range of 
capacities up to 2 terabytes. 

Za prędkość przesyłu danych odpowiada 
technologia SSD TurboWrite, której nazwa mówi 

sama za siebie.
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NOWY MITSUBISHI OUTLANDER, JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE, PRZYBYWA 
Z DALEKA. MOŻE W KOŃCU UDOWODNI, ŻE MARIAŻ AUTA SPORTOWEGO 

Z UŻYTKOWYM NIE JEST JEDYNIE DZIWNYM KAPRYSEM RYNKU.

   TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ 

Na SŁUŻBIE
GUST    TASTE
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Po całym dniu spędzonym za kierownicą 
Outlandera zostawiam go na parkingu i zmierzam 

do domu. Odwracam jeszcze na chwilę głowę 
w jego stronę. Tak, gdybym zdecydowała się na 
jego zakup, miałabym pewność, że dokonałam 
słusznego wyboru. Bo jest ładny, przestronny 

i bardzo komfortowy. 

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

Miał wyglądać jak terenów-
ka, ale być luksusowym 
samochodem sportowym. 
Z ładną tapicerką, moc-

nym silnikiem, który zapewni trochę 
adrenaliny znudzonemu ojcu rodziny za 
kierownicą, i wystarczającą przestrze-
nią, żeby trójka dzieciaków na tylnej 
kanapie mogła grać w co tam zwykły 
w dzisiejszych czasach grać dzieciaki. 
Wytyczne były więc dość proste. Mitsu-
bishi wystarczyły trzy generacje, żeby 
te założenia dopracować do perfekcji 
w postaci Outlandera.

Przeciwnicy SUV-ów twierdzą, że 
istnienie tego segmentu jest zupeł-
nie pozbawione sensu. Nie poradzą 
sobie w terenie, chociaż ich masywny 
wygląd może sugerować coś zupełnie 
innego. Są duże, co w mieście przy-
sparza sporo problemów. A mimo 
to roi się od nich na ulicach miast, 
a sprzedaż z roku na rok tylko rośnie. 
Na chwilę obecną każdy producent 
samochodów ma w swojej ofercie choć 
jednego SUV-a. Mitsubishi swojemu 
nadało imię Outlander. Jego obecna 
odsłona nie jest jedynie odpowiedzią 
na działania konkurencji. To dojrzała 
i dopracowana do perfekcji trzecia 
generacja. Po raz pierwszy ludzkość 
ujrzała go w 2003 roku. Od tamtej 
pory minęło 13 długich lat, Mitsubishi 
Outlander sprzedał się w milionach 
egzemplarzy oraz przeszedł szereg 
modyfikacji i ulepszeń. A wszystko to 
w służbie człowiekowi. 

Co możemy powiedzieć o Outlanderze 
trzeciej generacji? Że to bardzo ładny 
samochód. Tyle na początek, bo z każdą 
minutą wspólnego obcowania Outlander 
częstuje nas czymś więcej. Weźmy na 
przykład bagażnik: pojemny, ustawny 
oraz zawieszony na wysokości, którą 
bez przesady można nazwać idealną. 

„Dajcie mi jeszcze” zdawał się wołać 
po zapakowaniu walizki, dwóch toreb 
i trzech plecaków. Mimo że pod maską 
czaił się wysokoprężny diesel o pojem-
ności 2.2 litra, to w kabinie pasażerskiej 
dało się usłyszeć jedynie dyskretny po-
mruk pracy sinika. 150 koni mechanicz-
nych, które producent uzyskał w tym 
przypadku, skutecznie rozpędzały 
samochód nawet z czterema dorosłymi 
osobami na pokładzie. Na słowa uzna-
nia zapracowało również zawieszenie, 
które wyśmienicie radziło sobie na war-
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szawskich drogach. Wszelkie nierówno-
ści wybierało cicho i bardzo kulturalnie. 
Po tygodniu spędzonym za kierownicą 
wszystkie moje plomby pozostały na 
swoich miejscach, można więc mówić 
o sukcesie przez duże „S”. Obecność 
automatycznej skrzyni biegów zdejmuje 
z nas sporą część pracy za kierownicą. 
W jej towarzystwie nawet całodniowe 
dreptanie w korkach nie przyprawia 
kierowcy o nadciśnienie. Maszyna 
zrobi za nas wszystko, podczas kiedy 
my możemy delektować się czystością 
dźwięków sączących się z głośników 
(z udziałem subwoofera umieszczonego 
w bagażniku). Miękkie fotele dbają, aby 
nawet najdłuższa podróż nie zamieniła 
się w drogę krzyżową, a boczne lusterka 
wielkości drzwi troszczą się o dobrą wi-
doczność podczas wszelkich manewrów. 

Po całym dniu spędzonym za 
kierownicą Outlandera zostawiam 
go na parkingu i zmierzam do domu. 
Odwracam jeszcze na chwilę głowę 

w jego stronę. Tak, gdybym zdecy-
dowała się na jego zakup, miałabym 
pewność, że dokonałam słusznego 
wyboru. Bo jest ładny, przestronny 
i bardzo komfortowy. Na rodzinne wa-

kacje zabierze nas z trójką dzieci, ho-
dowlą owczarków niemieckich i całą 
szafą ubrań. Tyle dobrego z myślą 
o człowieku. Czy tych samochodów 
naprawdę mogłoby nie być? 
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On duty
The new Mitsubishi Outlander, as 
the name suggests, comes from 
far away. Maybe it will finally prove 
that the marriage of a sports car 
with a utilitarian car is not only 
a weird caprice of the market.

It was supposed to look like an off-road-
er and be a luxury sports car with nice 
upholstery, a strong engine, which will 
provide some adrenaline for a bored fa-
ther of the family behind the wheel, and 
enough space to allow three children at 
the backseat to play whatever children 
play nowadays. Guidelines were quite 
simple. Mitsubishi needed only three 
generations to develop them to perfec-
tion in the form of the Outlander.

SUVs’ opponents claim that the ex-
istence of this segment makes no sense. 
They will not do off-road, however, their 
massive look would suggest something 
completely different. They are big what 
causes a lot of inconvenience. And de-
spite all that, the streets teem with them 
and sales rise year by year. At present, 
each car producer has at least one SUV 
in their offer. Mitsubishi has given 
theirs the name Outlander. Its present 
version is not only the answer to the 
competition’s operations. This is a third 
generation, mature and developed to 
perfection. Humanity could see it for 
the first time in 2003. Since that time 
13 long years have passed, Mitsubishi 
Outlander has sold in millions of copies 
and it underwent numerous modifica-
tions and improvements. All of that on 
behalf of people.

What can we say about the third-gen-
eration Outlander? That it is a really nice 
car. Enough for that, because with every 
minute of communion, the Outlander 
serves us something more. For instance, 
the trunk: capacious, easy to arrange 
and placed on height which can be called, 
without exaggerating, ideal. “Give me 
more” it seemed to yell after packing 
a suitcase, two bags and three backpacks 
in it. Despite a 2.2 diesel engine hid-
ing under the bonnet, in the passenger 
compartment we could hear only a quiet 
murmur. 150 break horsepower achieved 
by the producer effectively revved the 
car with four adults on board. What also 
has to be commended is the suspension 
which worked brilliantly on the roads of 

Warsaw. It dealt with road unevenness 
very quietly and in a cultural way. After 
a week behind the wheel all my fillings 
stayed at their place so we can speak 
about the success with capital “S”. The 
automatic gearbox takes away a lot of 
work behind the wheel. In its companion 
even all-day crawling in traffic jams does 
not cause the driver’s hypertension. The 
machine will do everything for us and 
we can relish the purity of sound coming 
from the speakers (involving a subwoofer 
placed in the trunk). Soft seats prevent 
even long journeys from transforming 

into Way of the Cross and door-sized rear 
view mirrors give you good vision during 
all manoeuvres.

After a whole day sent behind the 
wheel of the Outlander I leave in the 
car par and I go home. I turn my head 
to the car for a while. Yes, if I decided 
to buy it, I would know I made the right 
choice. Because it is nice, spacious and 
very comfortable. It will take us on 
holidays with three children, a German 
Shepherds kennel and a wardrobe full 
of clothes. So much good where people 
matter. Could those cars not exist? 
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nia dopełniają nienachalne wnętrza 
i bliskość naturalnych ostańców. 511 
MEDI SPA zaprasza do świata innowacyj-
nych zabiegów na twarz i ciało, opartych 
na wiodących markach kosmetycznych, 
takich jak Ericson Laboratoire. Kom-
pleksowość oferty zabiegów podkreślają 
także urządzenia najnowszej technologii 
Maximus TriLipo i Oxy Geneo. 511 MEDI 
SPA to nie tylko relaks i profesjonalna 
pielęgnacja, ale również skuteczne zabie-
gi medycyny estetycznej. 

„JESTEŚMY TUTAJ JAK NOMADOWIE, KTÓRZY ZBUDOWALI SWÓJ NAMIOT I NIEDŁUGO SIĘ STĄD 
PRZENIOSĄ. A TE SKAŁY Z NASZEJ, LUDZKIEJ PERSPEKTYWY BĘDĄ TUTAJ NIEMAL ZAWSZE.  

TEN OBIEKT JEST NA CHWILĘ.” – TOMASZ WUCZYŃSKI, GRUPA PLUS ARCHITEKCI

  TEKST: KAJETAN KUSINA    ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

Poziom 511 Design  
Hotel & SPA

511 BAR & RESTAURANT
Hotelowa restauracja prowadzona przez 
Oliwię Bernady (uczestniczka VI edycji 
TOP CHEF Polska) przyrządza dania 
pełne smaków i aromatów, oparte na 
lokalnych produktach z pobliskich 
hodowli, farm i łowisk. Zdecydowany, 
bezpośredni smak i wyjątkowa jakość 
potraw są bezsprzeczne. Cykliczne 7-da-
niowe kolacje degustacyjne autorstwa 
Oliwii połączone z koncertami na żywo 
są tego najlepszym świadectwem.

NATURA | DESIGN | SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA to kame-
ralny obiekt ukryty w sercu Jury Kra-
kowsko–Częstochowskiej. Ulokowany 
jest na szczycie najwyższego wzniesienia 
Jury, pośród zieleni i wapiennych skał, 300 
metrów od imponujących ruin Zamku 
Ogrodzienieckiego, do którego prowa-
dzi ścieżka przez skalną szczelinę na 
hotelowej polanie. Grupa wysokiej zieleni 
kryjąca szczyt wzgórza stanowi naturalną 
izolację od świata zewnętrznego, nadając 
hotelowi w pełni kameralny, niespieszny 
charakter. Tutaj design hołdujący prostym 
formom i funkcjonalności został zamknię-
ty w przestronnych wnętrzach osłoniętych 
szklaną fasadą. Prostotę formy łagodzi 
natura wnikająca do środka przez liczne 
przeszklenia oraz wkomponowana w bry-
łę hotelu wapienna skała, która wdziera się 
do hotelowej restauracji i stanowi natural-
ną ścianę w strefie saun. Otwarcie basenu 
na krajobraz  pozwala grać naturalnemu 
światłu na tafli wody, przenosząc tym 
samym pory dnia i roku do wnętrza. 

511 MEDI SPA to miejsce, w którym 
jakość i perfekcja idą w parze z pełnym 
relaksem, odprężeniem i dogłębną troską 
o urodę. Atmosferę spokoju i wytchnie-
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AKTYWNIE
POZIOM 511 jest doskonałą bazą wypado-
wą dla rowerzystów i biegaczy. W regio-
nie nie brakuje oznakowanych tras – od 
łatwych, o charakterze rekreacyjnym, 
przez umiarkowanie trudne, po wyma-
gające bardzo dobrej kondycji i techniki, 
jak choćby liczący niemal 200 km Juraj-
ski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd. Naj-
bardziej popularną formą aktywności na 
Jurze jest jednak wspinaczka skałkowa 

– goście mogą spróbować swych sił np. na 
skałkach przy hotelu.

LENIWIE
Hotelowa polana przy skałach kusi 
zielenią, błogą ciszą, leżakami i błękitem 
nieba. Latem w weekendowe wieczory 
realizowane są różne wydarzenia kultu-
ralne na świeżym powietrzu: kameralne 
koncerty na żywo, warsztaty kulinarne, 
plenerowe kino letnie. 

 IN ENGLISH

Poziom 511 Design  
Hotel & SPA 

“We are like Nomads who have built their 
tent and will move soon. And, from our 
human perspective, these rocks will be 
here almost forever. The hotel is here for 
a glimpse of time.” – Tomasz Wuczyński, 
Grupa Plus Architekci. 

NATURE | DESIGN | SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA is 
a cosy facility hidden in the heart of 
Krakow-Czestochowa Highland. It is 
situated on the top of the highest hill of 
the Polish Jura, among green trees and 

limestone rocks. Located only 300 metres 
away from the hotel, there are impressive 
ruins of the Ogrodzieniec Castle, which 
you can reach following a path that leads 
through a pass between rocks on the 
hotel glade. The vegetation surround-
ing the top of the hill shelters the hotel 
from the outside world and renders it 
cosy and peaceful. Spacious interiors, 
characterised by simple forms and 
functionality, are embosomed in a glass 
facade. The simplicity of form is softened 
by the nature brought in from the outside 
through numerous windows as well as 
by a limestone rock bursting into the 
hotel restaurant. Incorporated into the 
design of the hotel, the rock is a natural 
wall in the sauna zone. With the sun 
glittering on the water and a view of the 
landscape, the swimming pool changes 
together with seasons of the year and the 
time of the day.

511 MEDI SPA is a place where high 
quality and perfection go together with 
full relaxation and balance to mind, body, 
and soul. Soothing surroundings create 
an atmosphere of comfort and relaxation. 
511 MEDIA SPA invites you to the world of 
innovative treatments for face and body 
with leading cosmetic brands, such as 
Ericson Laboratoire. Our complex offer 
also includes treatments with the use of 
cutting-edge new generation technolo-
gy equipment – Maximus TriLipo and 

Oxy Geneo. 511 MEDIA SPA is not only 
relaxation and professional care, but also 
effective aesthetic medicine treatments.  

511 BAR & RESTAURANT
The hotel restaurant managed by Oliwia 
Bernady (a contestant of the TOP CHEF Po-
land 6th Edition) offers exquisite meals pre-
pared with local products from local farms 
and fisheries. Distinctive and rich tastes and 
high quality of dishes are unquestionable. 
Oliwia’s cyclical degustation seven-course 
dinners with live music prove this point.

ACTIVE
POZIOM 511 is a perfect location for 
cycling and running. In the area, there 
are a number of trails ranging from easy 
and recreational paths to quite hard and 
challenging ones, such as almost 200 km 
long Jurassic Cycle Trail of the Eagles 
which requires both cycling skills as 
well as physical fitness. Nevertheless, 
the most popular activity here is rock 
climbing – guests can try their hand at 
climbing the rocks near the hotel. 

IDLE
The hotel glade beckons with peace and 
quiet, the blue sky, and lawn chairs. In 
the summer weekend evenings, various 
cultural events are organised here: 
live concerts, cooking classes, and an 
outdoor cinema. 

Poziom 511 Design Hotel & SPA to 
kameralny obiekt ukryty w sercu Jury 

Krakowsko–Częstochowskiej. 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA
BONERÓW 33, 42-440 PODZAMCZE, OGRODZIENIEC
WWW.POZIOM511.COM
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przyczyniły się do sukcesu i zdobycia 
renomy na całym świecie. Mimo upły-
wu lat firma ZEISS jest nadal pionierem 
innowacyjnych technologii i jednym 
ze światowych liderów w dziedzinie 
optyki i elektrotechniki. Wynalezienie 
powłoki antyrefleksyjnej i opatentowa-
nie procesu jej nakładania na soczewki 
okularowe pozwoliło wypłynąć firmie 
na międzynarodowe wody. Dziś mija 
170 lat istnienia firmy założonej przez 
Carla Zeissa. Owocami ciężkiej pracy są 
precyzja wykonania, imponująca oferta 
oraz pokaźne grono klientów na całym 
świecie, które nie przestaje się rozrastać.

PORTUGALSKI PISARZ JOSE SARMAGO MAWIAŁ, ŻE KAŻDY MA TAKI ŚWIAT, JAKI WIDZĄ 
JEGO OCZY. SWOJĄ LITERATURĄ Z PEWNOŚCIĄ CZYNIŁ ŚWIAT CIEKAWSZYM. CARL 

ZEISS WYBRAŁ INNĄ DROGĘ. W TROSCE O SZCZEGÓŁY POSTANOWIŁ ŚWIAT UCZYNIĆ 
PIĘKNIEJSZYM. W TYM ROKU MIJA 200. ROCZNICA JEGO URODZIN. CZEGO UDAŁO SIĘ 

MU DOKONAĆ DLA LUDZKOŚCI?

  TEKST: ANNA NAZAROWICZ    ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

Świat jest piękny 
Popatrz

Wszystko zaczęło się 
w 1846 roku. Wiedza 
i bogate doświadczenie 
pozwoliły 30-letnie-

mu wówczas mechanikowi Carlowi 
Zeissowi na otwarcie w Jenie warsztatu 
optyki i mechaniki precyzyjnej. Dzięki 
wyjątkowej dokładności oraz precyzji 
wykonania urządzeń pana Carla popyt 
na nie w latach 50-tych XIX wieku sys-
tematycznie wzrastał. Sekret sukcesu 
tkwił w produkcji opartej na odkryciach 
naukowych, za którymi stał fizyk, mate-
matyk oraz wspólnik Ernest Abbe. Jego 
niezwykłe odkrycia w dziedzinie optyki 
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Przeprowadzane badania pokazują, że 
co sekundę dwie osoby decydują się na 
zakup soczewek niemieckiego produ-
centa, sygnowanych logo rozpoznawal-
nym na całym świecie i świadczącym 
o najwyższej jakości widzenia. Redukcja 
odblasków oraz ochrona przed szkodli-
wym dla oka światłem niebieskim to 
argumenty, którym ciężko się oprzeć.

Owocem zaawansowanych badań ru-
chu gałek ocznych w Instytucie Techniki 
Motoryzacyjnej w Stuttgarcie są soczew-
ki firmy ZEISS – DriveSafe. Przeznaczone 
są do codziennego użytkowania, a jed-
nocześnie zapewniają komfort i bezpie-
czeństwo jazdy samochodem poprzez 
lepsze widzenie nocą, o zmierzchu czy 
podczas deszczu. Redukują również iry-
tujące odblaski samochodów jadących 
z naprzeciwka aż do 64%. Bezpieczna 
jazda nabiera z ich użyciem zupełnie no-
wego znaczenia. To jedyne tego rodzaju 
soczewki okularowe dostępne na rynku.

Marka ZEISS posiada również ofertę 
zaawansowanych soczewek progre-

sywnych soczewek dla osób wykorzy-
stujących w życiu urządzenia cyfrowe, 
soczewki do pracy biurowej i wiele, wiele 
innych soczewek okularowych.

Dopełnieniem najwyższej jakości 
soczewek okularowych są wyjątkowe 
oprawki. To dzięki ich konstrukcji so-
czewki są utrzymywane bardzo precyzyj-
nie przed oczami, zawsze w tym samym 
miejscu. Od 2015 roku ZEISS oferuje 
kolekcję luksusowych oprawek wyko-
nanych z tytanu oraz beta-tytanu, który 
zaczął podbijać świat w latach 50-tych 
i 60-tych XX wieku. To właśnie wtedy 
Departament Obrony Stanów Zjednoczo-
nych, zdając sobie sprawę z potęgi tytanu, 
rozpoczął jego magazynowanie przez 
cały okres zimnej wojny. Surowiec ten jest 
niezwykle lekki i odporny na zniszcze-
nia. O jego zastosowaniu w produkcji 
oprawek zaważył również fakt, że jest 
hipoalergiczny oraz przyjazny dla skóry. 
Na równi z materiałem niezwykle istotna 
jest jednak jakość wykonania. Dlatego do 
budowy oprawek zostało zastosowane 

rozwiązanie rodem z lotnictwa, w postaci 
śrubek znajdujących się w zawiasach. 
Tzw. „gwiazdki” posiadają specyficzny 
kształt gwintu, który, podobnie jak w sa-
molotach, ma zapobiegać powstawaniu 
luzów oraz samoistnemu wykręcaniu się 
z konstrukcji oprawy. Co ważne, oprawki 
wykonane z tego materiału dostosowują 
się do anatomii twarzy użytkownika, 
a jednocześnie pozostają odporne na od-
kształcenia. Bogactwo wzorów w ofercie 
wynika z uwzględnienia kątów, szeroko-
ści i wysokości nasady oprawy w zależno-
ści od kształtu nosa. Oprawki zapewniają 
również idealne utrzymanie soczewki 
zawsze w tej samej pozycji. Dlatego też 
motto firmy ZEISS nie mogło brzmieć 
inaczej, niż „Kiedy nagle dostrzegasz coś, 
czego nie widziałeś wcześniej”.

Dziś ZEISS to znacznie więcej, niż 
tylko soczewki do okularów. To inno-
wacyjne rozwiązania w medycynie, 
półprzewodniki, systemy pomiarowe 
w samolotach, turbiny wiatrowe. Są to 
również soczewki do aparatów fotogra-
ficznych, które znajdziemy w smart-
fonach. To właśnie za pomocą obiek-
tywów, które powstały przy udziale 
marki ZEISS, udało się uzyskać czystość 
obrazu w filmie „Władca Pierścieni”. 

Jak kochać to księcia, jak kraść to 
miliony. A jak dbać o siebie, to tylko 
z pomocą najlepszych. Pan Carl Zeiss 
z pewnością był jednym z nich. 

 IN ENGLISH

The world is beautiful. 
Look. 
A Portugese writer Jose Sarmago used 
to say that everyone has such world 
as they see through their eyes. His 
literature undoubtedly made the world 
a more interesting place. Carl Zeiss 
chose another way. With concern about 
details, he decided to make the world 
more beautiful. This year, we celebrate 
the 200th anniversary of his birthday. 
What did he do for the mankind? 

It all began in 1846. Knowledge and vast 
experience allowed a mechanic Carl 
Zeiss, who was then 30 years old, to 
open a workshop of optics and precision 
mechanics in the city of Jena. Thanks 
to exceptional precision and maximal 
accuracy of the devices produced by 
Mr. Carl, the demand for them in the 
1850s was on a constant rise. The key 
to success was in the production based 

Owocami ciężkiej pracy są precyzja 
wykonania, imponująca oferta oraz 

pokaźne grono klientów na całym świecie, 
które nie przestaje się rozrastać.
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on scientific discoveries of a physicist, 
mathematician and Mr. Carl’s business 
partner Ernest Abbe. His extraordinary 
discoveries in the field of optics contrib-
uted to the success and the worldwide 
esteem. Despite the passage of time, the 
ZEISS company remains a pioneer of 
innovative technologies and one of the 
world’s leaders in the area of optics and 
electrical engineering. The invention of 
anti-reflective coating and patenting the 
process of its application onto glasses 
lenses allowed the company to enter the 
international market. This year we cele-
brate 170th anniversary of the company 
founded by Carl Zeiss. The fruits of his 
hard work are the precision of produc-
tion, an impressively wide offer, as well 
as considerable and constantly growing 
group of customers all over the world.

Research shows that every second 
two people decide on buying glasses of 
the German producer, each pair with 
a logo that is recognizable through-
out the world and that is a sign of the 
highest quality of vision. The reduction 
of reflexes and protection from the 
harmful blue light are arguments that 
are hard to confute.

Advanced research on eyeball move-
ments in the Institute of Automotive 
Engineering and Vehicle Engines in 
Stuttgart gave birth to lenses produced 
by the ZEISS company – DriveSafe. They 
are meant for everyday use, and at the 
same time, they ensure the comfort and 
safety of driving though enhancing the 
vision at night, after dusk or during rain. 
They also reduce the irritating reflexes 
of cars coming from ahead to 64%. With 
them, driving safety acquires an entirely 
new meaning. They are the only lenses 
of this type available on the market.

The ZEISS mark has also an offer of 
advanced progressive lenses, lenses for 
people using digital appliances, lenses for 
office work and many, many more.

In addition to the highest quality lenses, 
a true icing on the cake are exceptional 
frames. Thanks to their unique con-
struction, lenses are held in a precise 
position in front of the eyes, always in 
the same place. Since 2015, ZEISS offers 
a collection of luxurious frames made 
of titanium and beta-titanium which 
started to conquer the world in the 1950s 
and 1960s. It was then that the United 
States Department of Defense, realizing 
the power of titanium, started to store it 
during the entire period of the Cold War. 
This natural resource is exceptionally 
light and resistant to damage.

Its use in the production of frames 
was also determined by the fact that 
it is hypoallergenic and skin-friendly. 
As important as the material, however, 
is the quality of production. That is 
why a solution from aviation was put 
to use – screws located in hinges. The 
so-called stars have a specific shape of 
thread, which, just like in airplanes, is 
meant to prevent the creation of loose 
spaces or spontaneous unscrewing 
from the construction of the frame. 
What is important, frames made of this 

material adapt to the anatomy of the 
face, and yet remain resistant to defor-
mation. Richness of models included 
in the offer stems from the considera-
tion of angles, width and height of the 
frame’s base, depending on the shape 
of the nose. What is more, frames 
ensure the perfect support for lenses 
so that they always remain in the same 
position. This is why the motto of the 
ZEISS company couldn’t be other than 

“When you suddenly notice something 
you haven’t before.”

Today, ZEISS is much more than just 
glasses lenses. It is also innovative 
solutions in medicine, semiconductors, 
measuring systems in airplanes, and 
wind turbines. It’s also camera lenses 
which we can find in smartphones. Af-
ter all, it is thanks to camera lenses cre-
ated with the help of the ZEISS company 
that the image of The Lord of the Rings 
could achieve maximum sharpness.

If you love, love a prince, if you steal, 
steal millions. And if you care about 
yourself, do it with the help of the best 
of the best. Mr. Carl Zeiss was certainly 
one of them. 
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transfer warto przeznaczyć nie mniej niż 
godzinę, choć i takie rozwiązanie czasem 
jest ryzykowne. Dokładnie zaplanuj 
podróż, zarezerwuj na przesiadki odpo-
wiednią ilość czasu, by nie okazało się, że 
tracisz połączenie i z wakacji nici.

OPCJA ALL INCLUSIVE
Dostęp do basenu, siłowni, nielimitowane 
ilości napojów i jedzenia. Wydaje się, że to 
rewelacyjna opcja dla kogoś, komu marzy 
się luksusowy relaks. Jednak czasem 
okazuje się, że jakość posiłków jest kiepska, 
a z wielu dodatkowych atrakcji oferowa-
nych przez hotel i tak nie skorzystasz, bo 
wolisz w zupełnie inny sposób spędzać 
czas – stawiasz na zwiedzanie, poznawanie 
miasta, a nie odpoczynek w hotelu. Wtedy 
zorientujesz się, że przepłaciłeś i opcja all 
inclusive wcale nie jest dla ciebie. Pomyśl ile 
może cię ominąć, jeśli spędzisz większość 
urlopu tuż obok pokoju hotelowego – prze-
gapić możesz zapoznanie się z lokalnymi 
tradycjami, ciekawymi ludźmi czy pyszną 
kuchnią serwowaną w restauracjach.

Dziś radzimy, jakich błędów 
należy uniknąć, by wymarzone 
wakacje były udane. 

KWESTIA WIZY
Wiele państw jej wymaga. Jeśli okaże 
się, że aby dotrzeć do danego kraju nie 
wystarczy tylko bilet lotniczy, a nie 
będziesz miał tego dokumentu, możesz 
być bardzo rozczarowany i czeka cię 
odesłanie do domu. Koniecznie dowiedz 
się również ile czasu zajmie wyrobienie 
wizy – może to trwać od kilku do nawet 
kilkunastu tygodni.

ODPOWIEDNI CZAS NA PRZESIADKĘ
Pamiętaj, że samoloty, choć są wygod-
nymi i szybkimi środkami transportu, 
czasem mają opóźnienia. Jeśli zarezer-
wujesz sobie za mało czasu na przesiad-
kę, sądząc, że na pewno zdążysz, możesz 
być w wielkim stresie, kiedy samolot nie 
wyląduje o określonym czasie lub nastąpi 
zmiana numeru bramki i pogubisz się 
na lotnisku, tracąc przy tym czas. Na 

UBEZPIECZENIE
Planując idealne wakacje niektórzy 
z nas nie biorą pod uwagę tego, że zawsze 
może im się przydarzyć coś niemiłego, 
np. wypadek, uraz czy choroba. Dlatego 
radzimy wykupić ubezpieczenie, by przez 
cały urlop nie zastanawiać się, czy aby na 
pewno nic się nie stanie i nie przyjdzie ci 
słono zapłacić za leczenie w obcym kraju. 
Ponadto, nie mając ubezpieczenia na pew-
no zanim skorzystasz z atrakcji typu jazda 
konna, zastanowisz się, czy warto, czy nic 
ci nie grozi, czy nie upadniesz i nie zrobisz 
sobie krzywdy. Wakacje mają być relak-
sem i na pewno ostatnie, czego potrzebu-
jesz, to obawy i niepotrzebne ryzyko.

PLAN PODRÓŻY
Nie ma wątpliwości, że podczas wyjazdu 
chcesz jak najwięcej zobaczyć, dotrzeć do 
wielu atrakcji. Warto zaplanować swoją 
podróż, dowiedzieć się wcześniej, jakie 
atrakcje czekają na miejscu, ale trzeba 
uważać, by nie wpaść w pułapkę wła-
snych planów. Jeśli każdy dzień urlopu 
zaplanujesz od rana do wieczora i zało-
żysz, że musisz zwiedzić wszystko, co się 
da, to prawdopodobnie szybko dopadnie 
cię rezygnacja i zmęczenie, a poznawanie 
cudów architektury nie będzie żadną 
frajdą. Nie planuj każdej godziny wakacji 
i nie martw się, że ominiesz coś ważnego, 
co koniecznie trzeba zobaczyć. Znajdź 
czas na spacery, zakupy czy słodkie 
lenistwo. Celem jest przecież odpoczynek. 
Jeszcze jedna rada – najpierw wygospo-

URLOP, NA KTÓRY CZEKASZ CAŁY ROK MA BYĆ RELAKSEM, SPOSOBEM 
NA ODERWANIE SIĘ OD PROBLEMÓW I UCIECZKĘ OD CODZIENNOŚCI. 

NIESTETY, CZASEM OKAZUJE SIĘ, ŻE OCZEKIWANE, DŁUGO PLANOWANE 
WAKACJE PRZEKSZTAŁCAJĄ SIĘ W PORAŻKĘ – ZAMIAST ODPOCZĄĆ, 

ZRELAKSOWAĆ SIĘ I ZAPOMNIEĆ O CODZIENNYCH TROSKACH, WRACASZ 
JESZCZE BARDZIEJ PODDENERWOWANY I ZNIECHĘCONY.

  ŹRÓDŁO: WWW.PANSAMOLOCIK .PL

BŁĘDY  
na urlopie
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daruj nieco czasu na ciekawe wydarzenia 
kulturalne, ponieważ zabytki nie uciekną, 
a przegapienia np. fascynującego festiwa-
lu możesz bardzo żałować.

PIENIĄDZE
Nieważne do jakiego kraju się wybierasz, 
zawsze miej przy sobie nie tylko kartę płat-
niczą, ale także gotówkę. Może się przecież 
okazać, że za zakupy czy posiłek musisz 
zapłacić właśnie w ten sposób. Warto też 
mieć rozmienione pieniądze, by uniknąć 
kłopotów. Jeśli okaże się, że po długim 
targowaniu się płacisz banknotem o sporej 
wartości za rzecz, która kosztuje grosze – 
sprzedawca może nie być zadowolony.

PRZEPISY CELNE
Ostatnie godziny urlopu. Biegasz po targu 
i sklepach w poszukiwaniu pamiątek dla 
siebie i znajomych. Wpadasz w praw-
dziwy zakupowy szał, cieszysz się, że 
udało ci się kupić wspaniałe rzeczy, ale 
czy jesteś pewny, że możesz je zabrać do 
samolotu? Zanim zapakujesz zakupy do 
walizki, upewnij się, że mogą one z tobą 
podróżować. Lepiej, by na lotnisku nie 
okazało się, że próbujesz przewieźć przez 
granicę niedozwolone przedmioty. 

 IN ENGLISH

The key to perfect 
vacation
Vacation, for which you wait all 
year long, is supposed to be a way 
of relaxing and distancing yourself 
from the everyday problems. 
Unfortunately, sometimes it 
turns out that the long awaited 
and carefully planned holidays 
transform into a total failure – 
instead of resting, relaxing, and 
experiencing some peace and quiet, 
you come back home even more 
irritated and disheartened.

Today we give you some tips about what 
mistakes you should avoid to make your 
holidays successful.

VISA
Many countries require it. If it turns out 
that you need something more than just 
a flight ticket to enter a given country, you 
can get really disappointed – you may be 
even deported back to your country. What 
is more, make sure to check how long you 
have to wait for a visa – it can last from 
several to even several dozen weeks!

 
APPROPRIATE TIME MARGIN FOR CHANG-
ING FLIGHTS
Remember that airplanes, although 
comfortable and fast, can be delayed. If 
you assign an inadequate time margin 
for changing flights, thinking that you’ll 
certainly make it, you can end up under 
great stress if the plane doesn’t touch 
down at the scheduled time or if the gate 
numbers get changed and you lose your 
bearings at the airport. It’s best to reserve 
at least one hour for the transfer, although 
it still may be rather risky. Plan your trip 
carefully, leave an adequate amount of 
time for changing planes, so that it doesn’t 
turn out that you can’t go on holiday be-
cause of a missed connection.

ALL-INCLUSIVE OPTION
The access to a swimming pool, a gym, 
unlimited amounts of food and drink. It 
seems to be a perfect option for someone 
craving luxury relax. It sometimes turns 
out, however, that the quality of meals is 
rather low, and you don’t use many at-
tractions offered by the hotel because you 
prefer to spend your time in an entirely 
different way – you are bent on sightsee-
ing and learning about the city, and not 
so much on resting in the hotel. Then you 
realize that you paid too much, and the 
all inclusive option is not for you after all. 
Think of how much you may miss if you 
spend your vacation lying next to your 
hotel room – learning about local tradi-
tions, meeting interesting people or tasting 
delicious cuisine served in restaurants.

INSURANCE
When you are planning your perfect 
holiday, you may not take into account 
a possibility of something unpleasant 
happening, such as an accident, an injury 
or an illness. That’s why you should buy 
insurance – it will allow you to stop 
worrying about additional costs, should 
anything happen to you. What is more, if 
you are not insured, you’ll certainly think 
twice before e.g. mounting a horse – you 
won’t be willing to run the risk of falling 
and injuring yourself. Holidays should 
be relaxing, and the last thing you need is 
worrying about unnecessary risk.

ITINERARY
It goes without saying that when on holi-
days, you want to see as much as possible 
and reach as many attractions as you can. 
It would be worthwhile to plan your trip 
and learn about the local attractions be-
forehand; you should be careful, however, 

not to fall into the trap of your own plans. If 
you plan every single day of your vacation 
from dawn to dusk and assume that you 
have to see everything, you’ll probably 
get resigned and exhausted, and visiting 
wonders of architecture won’t be fun 
anymore. Don’t plan every waking minute 
of your holidays and don’t be afraid that 
you’ll miss something important. Reserve 
some time for idle strolls though the city, 
shopping or simply sweet idleness. After all, 
your main goal is to relax. And one more 
piece of advice – first of all, reserve some 
time for some interesting cultural events – 
historical buildings and monuments won’t 
run away, whereas you may regret not 
attending, e.g. a fascinating festival.

MONEY
It doesn’t matter where you go – make 
sure that you always have not only your 
credit card on you, but also some cash, 
as it may turn out that you can pay for 
your shopping or a meal only in this 
way. It is also worthwhile to have some 
change on you as well – it will allow you 
to avoid many troubles. For example, if it 
turns out that after some lengthy negoti-
ations you pay with a banknote of a high 
value for something that is really cheap, 
the salesman may not be very pleased.

CUSTOMS
The last hours of your vacation. You go on 
a shopping spree and look for souvenirs 
for yourself and your friends. You get 
into a real trance, feel overjoyed that you 
managed to buy wonderful things, but are 
you really sure that you can take them 
to the plane? Before you put your newly 
bought things into your suitcase, make 
sure they can travel with you. It would 
be better if it didn’t turn out at the airport 
that you have some forbidden items. 
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Tym samym zakup biletu lotni-
czego dla większości pasaże-
rów nie jest już problemem. 
Jednak to, co dzieje się później 

przysparza nie mało kłopotów. Na co 
warto zwrócić uwagę?

BAGAŻ PODRĘCZNY
Linie lotnicze w swoich przepisach do-
kładnie opisują wymiary bagażu pod-
ręcznego oraz jego ewentualną wagę. 
Należy zmierzyć oraz zważyć walizkę 
czy torbę, żeby na lotnisku obyło się 
bez przykrej niespodzianki. Ten sam 
bagaż nie musi mieścić się w normach 
każdej linii lotniczej – czterdzieści 
razy zmieści się z WalizkaAir, ale 
czterdziesty pierwszy raz z TorbaAirli-
ne – niekoniecznie.

KOSMETYKI
W bagażu podręcznym należy spakować 
wszystkie kremy czy żele o objętości do 
100 ml. Całość musi się zmieścić w prze-
zroczystej kosmetyczce bądź zamyka-
nym woreczku strunowym o objętości 
do 1 litra.

KARTA POKŁADOWA
Nadal istnieją tradycyjni przewoźnicy, 
którzy darmowo drukują boardingi na 
lotnisku, jednak większość linii lotni-
czych nakazuje dokonania odprawy przez 
Internet. Dowodem na to jest karta pokła-
dowa, którą należy wydrukować bądź 
zapisać w telefonie, tak, aby osoba nas 
odprawiająca była w stanie ją odczytać.

CZAS
Najważniejsza dla podróżnego kwestia 

– cenna jest każda minuta. Najmniejsze 
nawet spóźnienie na odprawę słono 

kosztuje, czasami oznacza nawet odmo-
wę wpuszczenia na pokład samolotu. 
Należy pamiętać, że przewoźnik na 
karcie pokładowej (wcześniej wydruko-
wanej) podaje informację o obowiązują-
cych podróżnego godzinach.

Bilety najlepiej kupować na stro-
nie przewoźnika, dzięki temu można 
uniknąć płacenia dodatkowej kwoty 
pośrednikom. Trzeba pamiętać, że 
należy dokładnie przeczytać warunki 
oraz opcje w bilecie, jaki się zakupiło. Na 
dzień przed wylotem warto sprawdzić 
informacje znajdujące się na karcie 
pokładowej.

W przypadku wątpliwości trzeba bez 
wahania pytać przewoźnika czy dzwonić 
na lotnisko wylotowe. W trakcie odprawy 
niedociągnięcia i przekroczenia limitów 
może podróżnego sporo kosztować.   

 IN ENGLISH

Ticket in hand – and 
now what?
Looking back in time, when the 
tickets were written by hand, whereas 
their purchase lasted for at least 30 
minutes and was possible only at the 
airport, we can only smile under our 
nose. Nowadays, we can buy tickets 
24/7 in whatever airline we chose. 

Subsequently, the purchase of a flight 
ticket is no longer a problem for the great 
majority of passengers. However, all 
what happens next can be very problem-
atic. So what should we pay attention to?

HAND LUGGAGE
In their regulations, airlines provide very 
detailed descriptions of luggage dimen-

BILET W DŁONI  
i co dalej?

COFAJĄC SIĘ W CZASIE, GDY BILETY BYŁY WYPISYWANE RĘCZNIE, 
A ICH SPRZEDAŻ TRWAŁA DOBRE 30 MINUT I BYŁA MOŻLIWA JEDYNIE 

W KASIE BILETOWEJ NA LOTNISKU, MOŻEMY SIĘ UŚMIECHNĄĆ. 
W OBECNEJ CHWILI DOSTĘP DO ZAKUPU BILETÓW MAMY  

24 GODZINY NA DOBĘ, W KAŻDEJ LINII LOTNICZEJ.

   ŹRÓDŁO:  PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

sions and its acceptable weight. You sho-
uld measure and weight your suitcase 
or bag to avoid an unpleasant surprise 
at the airport. The same luggage doesn’t 
necessarily conform to the norms of 
every single airline – it will fit forty times 
with the X airline, but it may not go for the 
forty first time with the Y airline.

COSMETICS
You should pack all your creams or 
gels containing up to 100 ml in your 
hand luggage. All of them must fit into 
one transparent vanity bag or a re-

-sealable plastic bag of a maximum 
one-litre capacity.

BOARDING CARD
There still exist traditional airlines 
which print boarding cards at the 
airport free of charge, but most of the 
them require their passengers to do 
the check-in on the Internet. The prove 
thereof is the boarding card which 
should be printed or saved on a mobile 
phone, so that the person performing 
the check-in at the airport could read it 
without difficulty.

TIME
The most important matter for a passen-
ger – each minute is invaluable. Even 
the tiniest tardiness can cost us an arm 
and leg, and sometimes may even be 
tantamount to being prohibited from 
boarding the plane. What should be 
kept in mind is that the airline includes 
information about the precise schedule 
applying to each passenger on the boar-
ding card (previously printed).

It’s best to buy tickets directly through 
the website of a given airline, since this 
way we’ll avoid paying additional fees to 
different agents. By no means should we 
forget to read the conditions and options 
included on the ticket we bought. One 
day before the departure, it is worthwhi-
le to check the information contained on 
the boarding card as well.

If we have any doubts, we should not 
hesitate to ask our airline or call our 
airport. During the check-in, any defi-
ciency or exceeding the luggage limits 
may cost us a small fortune.    



SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETE

KIERUNKI  DESTINATIONS

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

CZARTERY 2016    CHARTERS 2016
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W tej kwestii przepisy są 
nieubłagane i każdy 
taki przypadek trak-
towany jest niemal jak 

alarm bombowy, co skutecznie dezor-
ganizuje pracę każdego portu lotniczego, 
bez najmniejszego wyjątku. Wszyscy 
pasażerowie muszą zostać ewakuowani, 

a wszystko po to, żeby sprawdzić porzu-
cony bagaż, którego najbardziej niebez-
pieczną zawartość stanowi zazwyczaj 
maszynka do golenia.

Ostatnimi czasy działania ewaku-
acyjne zostały ograniczone, a z części 
praktycznie całkowicie zrezygnowano. 
Straż Graniczna na lotnisku w Szcze-
cinie posiada bowiem nowoczesny 
sprzęt – robota-sapera nazwanego 
pieszczotliwie Wall-E. Jest to niewiel-
kie, lekkie i wytrzymałe urządzenie 
wojskowe, które skonstruowane zostało 
w Massachusetts przez firmę Foster-

-Miller. W zależności od wyposaże-
nia, poruszający się na parze gąsienic 
robot może działać jako urządzenie 
rekonesansowe, zwiadowcze, bojowe 
lub jako saper. Nie jest jednak w pełni 
autonomiczny – z bezpiecznej odległo-
ści (maksymalnie 1 kilometra) steruje 
nim zdalnie człowiek, korzystając 
z walizeczki z dwoma joystickami 
i monitorem, na którym widać obraz 
z zamontowanych na robocie kamer. 
Komunikacja pomiędzy robotem 
a operatorem może odbywać się drogą 
radiową lub łączem światłowodowym.

Wall-E porusza się praktycznie po 
każdym terenie, nieważne, czy jest to 
piasek, czy śnieg. Forsuje przeszko-
dy wodne i wspina po schodach, jest 
nawet w stanie jeździć pod wodą (na 
głębokości do 30 metrów). Jego mak-
symalna prędkość to 6,5 km/h. Robot 
wyposażony jest w różne systemy 
wizyjne, pozwalające widzieć otoczenie 
w kolorze, odcieniach czarno-białych, 
w podczerwieni i wizji nocnej. Może 
także pracować w każdych warunkach 
pogodowych. Litowo-jonowe baterie 
zapewniają mu maksymalnie siedmio-
dniową aktywność bez międzyładowa-
nia. W przypadku pracy robota przy 
normalnych prędkościach jazdy, bateria 
wystarcza na 8,5 godziny pracy.   

 IN ENGLISH

Border Guard at the air-
port – hands and cater-
pillar tracks full of work
Evacuations of the airport in 
Szczecin happen even several times 
a month. So far, fortunately, the 
causes have always been trivial, like 
a scatterbrained passenger who left 
their luggage unattended.

In this matter, the rules are relentless 
and each such case is treated almost like 
a bomb threat, which efficiently disor-
ganizes the work of each airport with no 
exception whatsoever. All passengers 
have to be evacuated, so that the abando-
ned luggage, in which the most dangerous 
thing is most often a shaving razor, can 
be thoroughly checked.

Recently, however, the evacuating 
actions have been limited, and some of 
them have been done away with alto-
gether. The Border Guard at the airport 
in Szczecin has obtained a modern de-
vice – a robot-sapper with an endearing 
nickname Wall-E. It’s a small, light 
and resistant military machine, which 
was produced in Massachusetts by the 
Foster-Miller company. Depending on 
the additional equipment, the robot, mo-
ving on a pair of caterpillar tracks, can 
function as a reconnaissance, explora-
tory, combat or detonating device. It’s not 
fully autonomous, however – from a safe 
distance (up to 1 kilometre) it is manu-
ally controlled by an operator, who uses 
a small suitcase with two joysticks and 
a monitor displaying images sent by 
cameras installed on the robot. Com-
munication between the robot and the 
operator is maintained either by radio or 
by a glass fibre link.

Wall-E is capable of moving over 
almost any type of terrain, be it sand 
or snow. It clears water obstacles and 
climbs the stairs, it is even capable of 
moving under water (up to the depth of 
30 meters). It’s maximal speed amounts 
to 6,5 km/h. The robot is equipped with 
various types of vision systems, allowing 
for viewing the environment in colour, 
black-and-white, infrared and night vi-
sion. It can also work in all weather con-
ditions. Its lithium-ion batteries provide 
it with power for at most 7 days of activity 
without charging. If the robot works at 
normal moving speed, the battery allows 
for 8,5 hours of work.   

ręce pełne roboty i... 
robota

EWAKUACJE LOTNISKA W SZCZECINIE 
ZDARZAŁY SIĘ NAWET PO KILKA RAZY 
W MIESIĄCU. JAK DOTĄD PRZYCZYNA 
BYŁA NA SZCZĘŚCIE PROZAICZNA – 
ROZTARGNIONY PASAŻER, KTÓRY 
POZOSTAWIŁ BAGAŻ BEZ OPIEKI.

   ŹRÓDŁO:  PORT LOTNICZY 

SZCZECIN-GOLENIÓW

STRAŻ GRANICZNA  
NA LOTNISKU  



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. 20:05 20:35 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.. 14:25 14:55 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... 11:35 12:00 FR7111/12 737

......7 22:25 22:50 FR7111/12 737

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






