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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważnie-
jszymi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at 
Wirtualna Polska, where 
he hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .





FASCYNUJE GO PŁATONOW, A GOGOL MIAŁ TYLE SAMO LAT CO ON, GDY DEBIU-
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Muzyk, wokalista, a teraz również pisarz, do tego 
anglista. Kończyłeś uniwersytet w Toruniu, który 
ja również próbowałem skończyć. Mamy trochę 
wspólnych powiązań. 
Tak, mam wrażenie, że mamy coś wspólnego. Ty właściwie 
też więcej czasu spędzasz tutaj niż w Toruniu. Ale mamy też 
powiązania, powiedziałbym – rodzinne. Występowałem 
z twoim bratem.

No właśnie, pierwszy raz usłyszałem o tobie, gdy 
tworzyliście z Michałem zespół Sofa. 
Zostałem zaproszony do tego zespołu. To był bardzo fajny 
czas, połowa albo koniec studiów… fajny moment w życiu. 
Dzięki Sofie poznałem czym jest muzyka, czym w ogóle 
zajmuje się muzyk i dzięki temu właśnie powstał mój obec-
ny zespół – Organek, skład autorski. Jestem tego w pełni 
świadomy, bo w Sofie nauczyłem się właściwie wszyst-
kiego. Tego, jak pracować z ludźmi w studiu, na scenie. 
Nauczyłem się komponować, zacząłem pisać piosenki, 
teksty, słowem – nauczyłem się wszystkiego, co wiąże się 
z zawodem muzyka – co później pomogło mi w karierze i co 
z resztą przydaje się do dziś. 

To był czas, kiedy oprócz muzyki interesowałeś się 
literaturą. Czy to ona sprawiła, że zacząłeś studiować 
filologię angielską? 
Od zawsze byłem bardziej zorientowany na sferę hu-
manistyczną, choć przyznam, że miałem matematycz-
ny epizod w liceum. Niesiony duchem nowego liceum infor-
matycznego poszedłem do klasy matematyczno-fizycznej. 
Chyba oszalałem, bo po dwóch tygodniach wiedziałem, że 
nic z tego nie będzie i uciekłem do klasy humanistycznej. 
Filologia angielska była chyba podświadomym wyborem, 
bo już w liceum dość swobodnie mówiłem po angielsku. 
Był moment, kiedy zastanawiałem się czy nie warto pójść 
na filologię polską, ale porzuciłem ten pomysł. Poszedłem 
na angielską i nie żałuję, bo to był fajny czas w Toruniu. I co 
by nie mówić, nie był to „kurs angielskiego” tylko studia hu-
manistyczne, na których już trzeba znać język, bo tam się 
eksploruje poważne tematy – literaturę, kulturoznawstwo, 
teorię kultury, czyta się Rolanda Barthes’a, teoretyków kul-
tury i różne inne pisma. 

I przede wszystkim –  jak się słucha piosenek, to się wie, 
o czym śpiewają. 
Tak, to najważniejsze. To właśnie sprawiło, że zacząłem 
się uczyć angielskiego. Mieliśmy w domu telewizję sateli-
tarną i strasznie mnie interesowało to, co było puszczane 
w MTV. To były jeszcze lata osiemdziesiąte. Piękny, kolo-

rowy świat, zespoły grające na zagranicznych gitarach, 
na które mnie nie było stać. Byłem tym wszystkim zafa-
scynowany, miałem potrzebę, żeby wiedzieć, o czym ci 
ludzie śpiewają. 

Pamiętasz, kiedy powstał twój pierwszy tekst? 
Kiedy poczułeś potrzebę wyrażenia czegoś, co 
utkwiło ci w pamięci? 
Przełomem była piosenka Ona Movie. Grałem wtedy 
w Sofie. Na początku nie wiedziałem jak się do tego zabrać, 
ale kiedy pisałem ten tekst i potem kiedy nagraliśmy tę pio-
senkę, zrozumiałem, że to daje mi olbrzymi napęd, że czuję 
pewnego rodzaju spełnienie i siłę, dzięki której naprawdę 
na serio zacząłem myśleć o pisaniu piosenek. I zacząłem to 
robić z dużą uwagą i z rozmysłem. Moje późniejsze teksty 
nie były już przypadkowe. Ale wracając do Ona Movie. 
Ta piosenka bardzo dobrze poradziła sobie w Trójce, 
była nawet na podium. To chyba moja pierwsza piosenka 
tak wysoko na liście przebojów.

Pierwszy tekst i od razu sukces. Może musiałeś po 
prostu coś z siebie wyrzucić, coś autentycznego. Sukces 
tej piosenki wynikał chyba z tego, że byłeś szczery, bo 
w pisaniu o to właśnie chodzi.
Tak, ale to się zaczyna rozumieć dopiero później. Ta siła, 
która pochodzi i z muzyki, i z literatury – w ogóle z tekstu 
pisanego – bierze się ze wspólnego doświadczenia, które 
przeżywamy, czytając to, co ma do powiedzenia autor. 
I to musi być szczere, bo jeśli nie jest, to nie będzie współ-
grało z naszymi emocjami, z naszymi przeżyciami i to 
wtedy nie ma sensu. 

Jakie były twoje pierwsze literackie fascynacje? Co 
stanowi twój background, komu zazdrościłeś, że tak 
fajnie potrafił pisać? 
To był długi proces, ale dzięki temu, że miałem fajną na-
uczycielkę w liceum, taką trochę wystrzeloną w kosmos…

I to jest piękne, tacy nauczyciele-wariaci trochę, dzięki 
którym pamiętamy szkołę. 
Pani Marecka, miała takie rude włosy…

Przepraszam, że powiedziałem wariaci.
Ona by się na pewno nie obraziła. Nosiła ponczo, była bar-
dzo kolorowa w tej szkole. Część kompletnie się z nią nie 
dogadywała, a dla części była guru, kolorowym ptakiem, 
osobą, która potrafiła wprowadzić do innego świata. I ona 
nas wprowadzała do tego innego świata poprzez pokazy-
wanie, że czytanie książek to nie jest męka, tylko że można 
odkrywać inne światy, pokłady wrażliwości, o których się 
nie miało pojęcia. Ja czytałem wszystko i dużo. W liceum 
przeczytałem wszystkie lektury i do dzisiaj pamiętam, że 
ogromnie mi się podobał Cichy Don, to cztery wielkie tomy. 

Ważne, żeby mieć takiego czarodzieja, guru, który 
pokaże drogę na skróty, który ci pokaże co warto. 
Z muzyką też miałeś kogoś takiego? 
Pewnie miałem. Taką postacią naczelną był mój ojciec, 
wolny duch, vagabunda. Ciągle gdzieś jeździł, śpiewał, grał. 
Trochę był uwięziony w tych Raczkach, a wyrywało go do 
świata. To on mi pokazywał różne zespoły i, pamiętam 
to jak dziś, gdy złożyliśmy papiery do liceum i wracając 
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z sekretariatu zatrzymaliśmy się na ulicy 
Kościuszki w sklepie muzycznym. Ojciec po-
wiedział wtedy do mnie – musisz posłuchać 
tego i tego. Kupował mi kasety takich klasy-
ków jak Nalepa, Jimmy Hendrix, Beatlesi.

Przechodzą może do Twojego debiutu 
książkowego, bo to pretekst do naszego 
spotkania. Na pewno 10 tysięcy 
razy zadawano ci to pytanie. Kiedy 
narodziło się w twojej głowie to, żeby 
napisać książkę? 

Wiem, bo to takie niespotykane, że koleś z gi-
tarą pisze.

W dodatku nie pisze autobiografii, nie 
pisze o tym, jaką przeżył drogę czy 
jakie ma doświadczenia, tylko pisze coś, 
co można nazwać trochę książką drogi, 
trochę międzypokoleniową.
Istnieje taka impresja na temat mojego śro-
dowiska, mojego pokolenia, ale nie próbuję 
stawać z halabardą i obwieszczać, że będę pi-
sał pokoleniowe powieści. Podpatruję rożne 

sytuacje, rozmawiam z ludźmi i taki obraz, 
mniej więcej tych roczników, mi się objawił. 
Mój bohater, 39-letni Borys…

Borys, który jedzie cały czas. Masz 
w tej książce dużo odniesień do świata 
kultury, do literatury. Z buntownika 
jakim jesteś w muzyce, w literaturze 
stajesz się sceptykiem co do tego, 
co nas czeka. Ten świat nie jest za 
kolorowy, nie jest taki, że możemy być 
optymistami.
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PEW N E  Ś W I AT Y  B Ę DĄ 
WS P ÓL N E ,  A L E  M A M 
JA K I Ś  P OM YS Ł  N A  NOWĄ 
K S I Ą Ż K Ę  I   O N A  B Ę DZ I E 
J E S Z C Z E  BA R DZ I E J 
O G O Ł O C O N A  Z   FA BU ŁY

Nie jest oczywiście, ale każde pokolenie przeżywa takie 
rozczarowanie światem. Mój Borys bardziej się załapuje 
na tę podróż niż sam ją wymyśla. Ja tak trochę podpatru-
ję różnych ludzi, sam pewnie o sobie tak myślę, że na coś 
wskoczyłem, na jakąś platformę. I ten Borys też wsiada do 
tego samochodu, zupełnie bez przekonania. 

Który jest wart tyle co mieszkanie, tak? 
Tak. Jest jednak taki apatyczny, cyniczny, trochę sfrustro-
wany, obojętny na wiele rzeczy, ale coś go ciągnie, chce się 
czegoś złapać, a może się złapać jedynie jakiegoś uczucia. 
Takiego prawdziwego uczucia, miłości dawnej. Szuka cze-

goś, choć nie za bardzo jest już w czym szukać. Książka ma 
właściwie nieograniczoną objętość, bo zależna jest tylko 
od mojej wyobraźni, warsztatu, inteligencji i tutaj mogę 
się wypisać, wypowiedzieć dogłębnie i bardziej wyraziście 
niż w piosenkach, które są formą często wierszowaną, za-
mkniętą w określonej formule.

Zaimponowałeś mi tym, że to nie jest tylko pisanie 
dla pisania. Przekazujesz swoje przemyślenia, ale 
wprowadzasz też świetne akcje fabularne. Skąd ci się 
to bierze, jak nad tym pracowałeś? 
Po pierwsze, nie wyobrażałem sobie, że to będzie taka 
paplanina, że będę pisał jakieś dzienniki. To oczywiście 
wspaniała forma i wiele z nich przeczytałem, ale chcia-
łem wprowadzić też trochę fabułę, chciałem, żeby to się 
przede wszystkim dobrze czytało, żeby to było gdzieś 
z pogranicza gatunków. Łączenie różnych stylistyk, róż-
nych gatunków jest mi bardzo bliskie. 

A jaki jest odbiór tej książki do tej pory? 
Krytykom się nie podoba, są podzieleni.

Ale chyba nie było aż tak źle?
Dzisiaj dostałem piękną recenzję od Jacka Nizinkiewicza. 
Dla mnie ważne jest to, że pisarzom się podoba.

To na tyle dobrzy pisarze, że są dla ciebie autorytetami?
Nominowani do Nike.

To ważne dla człowieka, który pisze pierwszą książkę, 
że tacy ludzie się wypowiadają w superlatywach.
Z krytykami jest dziwnie, bo ja oczy wiście bardzo 
chcę ich słuchać, chcę się uczyć pisania, traktuję to 
bardzo serio, ale czasami mam wrażenie, że niektó-
rzy chcą pokazać miejsce temu grajkowi, żeby się za 
bardzo nie wychylał.

Może to wynikać z tego, że koleś, który do tej pory pisał 
piosenki, nagle wydaje książkę. 
Pisze piosenki, lata po scenie z gitarą, a teraz tutaj bę-
dzie książki pisał. Ale czytam je wnikliwie i próbuję wy-
ciągnąć wnioski. 

Jak zareagowało twoje otoczenie na Twój debiut 
literacki? Koledzy z zespołu, koledzy z branży…
Ci, który wiedzieli, że coś skrobię nie byli zaskoczeni, 
ale są zaskoczeni efektem, bo nie wiedzieli czego się spo-
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K S I Ą Ż K A  M A  W Ł A Ś C I W I E 
N I E O GR A N IC Z O N Ą  OB J Ę T O Ś Ć , 

B O  Z A L E Ż N A  J E S T  T Y L KO 
OD  MOJ E J  W YOB R A Ź N I , 

WA R S Z TAT U,  I N T E L IGE NC J I...

dziewać. Dostaję bardzo dużo fajnych wiado-
mości zwrotnych, również od muzyków. 

To musi być miłe dla ciebie.
Bardzo miłe. Szczególnie, że książka się świet-
nie sprzedaje. Ja też rozumiem z czego to wy-
nika, jednak znana facjata robi robotę, ale nie 
chciałbym, aby na tym poprzestało. 

Ty jesteś na tyle doświadczony i na tyle 
mądry, że masz w sobie pokorę, wiesz na 

czym to się opiera, ale z drugiej strony 
na tyle inteligentny, że następnym 
razem jak napiszesz książkę to zrobisz 
to wszystko inaczej.
Oczywiście, że inaczej, już nawet wiem jak.

Będzie kontynuacja? 
Nie, kontynuacji nie będzie, tu jest skoń-
czona historia fabularnie i w kwestii tego, 
co miałem do powiedzenia, nie chcę się po-
wtarzać. Pewne światy będą wspólne, ale 

mam jakiś pomysł na nową książkę i  ona 
będzie jeszcze bardziej ogołocona z fabuły. 
Pisarze, którzy mi najbardziej imponują to 
ci, którzy zawierają jakąś syntezę swojej 
perspektywy, całą swoją wrażliwość w wi-
dzeniu świata, w jednym, wątłym wydarze-
niu, które się prawie nie wydarza, bo dzieje 
się w ich głowie.

Nie potrzebują fabularnych fajerwerków.
Tak. Często przytaczam ten sam przykład, 
ale nie mogę się z niego otrząsnąć od bardzo 
długiego czasu. To jest Andriej Płatonow 
i jego „Dół”. Akcja tam się zawiera w tym, 
że kilku robotników próbuje wykopać dół, 
co w końcu się nie dzieje, ale jest tam pe-
wien zamknięty świat socjalistyczny, tak 
dosadnie przekazany w samym języku.

Uwielbiam cię. Płatonow, Dół! Marzę 
o tym, żeby młodzież słuchająca 
naszego wywiadu miała taki zeszycik 
i te wszystkie tytuły sobie wypisywała, 



N I E G Ł U P I  K O L E Ś  Z  G I T A R Ą

a potem szła po nie do biblioteki czy księgarni, bo to 
daje naprawdę dużego intelektualnego kopa.
Ja zachęcam wszystkich do czytania, aczkolwiek po-
ziom czytelnictwa jest niestety zatrważający.

Takie osoby jak Ty mogą sprawić, że ludzie zaczną 
czytać więcej.
Ja z ludźmi staram się rozmawiać i nie przemawiać ex 
catedra, że należy czytać książki, bo coś tam. Ludzie 
często są po takiej rozmowie, czy po spotkaniach autor-
skich, nieco zszokowani, że koleś z gitarą ma coś do po-
wiedzenia, bo jak to?! Utarły się stereotypy, że koleś 
z gitarą jest głupi. 

To też może wynikać z tego, że mają taką wizję ludzi 
grających na gitarach. Szczególnie wśród młodego 
pokolenia, ludzie śpiewają piosenki o niczym.
I  to mnie też  martwi w  dużym stopniu, bo dzisiejszy 
rynek jest wyjałowiony z myśli. Przejmuje mnie trend 
panujący teraz w hip-hopie, bo sprowadza się do tego, że 
mamy hajs, jesteśmy znudzeni, narkotyki są super itd. 
To jest trochę pretensjonalne, niczego nowego nie wno-
si, ale być może to jest właściwy głos pokolenia i może 
takie nastroje tam panują. Co właściwie sprawia, że 
robi mi się jeszcze bardziej przykro. 

Może to narasta na tyle, że coś się z tego wykluje 
nowego. 
Mam nadzieję, że to jest jakieś przełamanie. Jest kilko-
ro wykonawców, których podpatruję, którzy mają coś 
do powiedzenia, taką wrażliwość, która pozwala im na 

spisanie i wyśpiewanie tych rzeczy. Kibicuję wszystkim, bo 
chciałbym, żeby muzyka rozrywkowa, która jest dziś w ra-
diach, była na dobrym poziomie, bo kiedyś była. 

Tak, muzyka rockowa była, przede wszystkim, 
bardziej ideowa, był przekaz, ludzie cytowali piosenki.
Tak, zespoły pokoleniowe, a nawet same pokolenia, któ-
re o coś walczyły. O coś tym ludziom chodziło. Dzisiaj ze-
społy takie jak KULT, Strachy na Lachy, Fahrben Lehren, 
to niestety 50-latkowie. Ja jestem tam młodzikiem.

Ale młodzikiem też jesteś jako pisarz, będziemy 
śledzić twoją karierę literata. Tomasz Organek 
„Teoria opanowywania trwogi”. Zapraszamy do 
najlepszych księgarni.
Dziękuję.

...CHCĘ SI Ę UCZ YĆ PISA N I A, 
TR A KTUJ Ę TO BA R DZO 
SER IO, A LE CZA SA M I M A M 
W R A ŻEN I E, ŻE N I EKTÓR Z Y 
CHC Ą POK A ZAĆ M I EJSCE 
TEM U GR A J KOW I, ŻEBY SI Ę 
ZA BA R DZO N I E W YCH Y L A Ł.



Czytajcie i uwierzcie nam, że to pomaga przetrwać.
Pomaga przetrwać, bo jak już nas wszystko zawodzi, to 
literatura nas nigdy nie zawiedzie. Możemy wskoczyć 
do świata, o którym się nikomu nie śniło, a my jeste-
śmy tam sami i  bezpieczni. 

I ja to sobie wyhaftuję. Dziękuję.
Dziękuję. 

ENGLISH 

QUITE A SMART GUY WITH A GUITAR

He is fascinated by Platonov, and Gogol was the same age as he 
was when he made his debut. He owes his love for literature to 
an extraordinary Polish teacher. Tomasz Organek talks to Rafał 
Bryndal about his book and more.

A musician, singer, now also a writer, and an English 
graduate. You graduated from the University of Toruń, 
which I also tried to graduate from. We have a little 
bit in common.
Yeah, I also feel like we have something in common. 
You also spend more time here than in Toruń. And we 
have this kind of ‘family’ connections. I performed 
with your brother.

That's right. The first time I heard about you was when 
you and Michał were in the band Sofa.
I was invited to join that band. It was a great time, midway 
or the end of my studies… a nice moment in my life. Thanks 
to Sofa, I got to know what music is, what a musician does 
in general, and I could set up my current band, Organek, 
in its original line-up. I’m fully aware of all of this, because 
I learned practically everything in Sofa. How to work with 
people in the studio, on stage. I learned how to compose, 
I started to write songs, lyrics; in other words – I learned 
everything about the profession of a musician, which later 
helped me in my career and is still useful today.

At that time, apart from music, you were also 
interested in literature. Is that why you decided to 
choose English studies?
I’ve always been interested in the humanities, although 
I admit I had an adventure with Maths in high school. In 
line with the spirit of a new IT high school, I chose the 
Maths and Physics major. I must have gone crazy, be-
cause after two weeks, I already knew it wouldn't work 
and I transferred to a humanities class. English studies 
were probably a subconscious choice, because already 
in high school, I spoke English quite fluently. There was 
a moment when I was considering Polish studies, but 
I dropped the idea. I chose English studies and I don't 
regret it, because I had a nice time in Toruń. Whatever 
you might say, it was not an ‘English course’, but studies 
in the humanities where you had to speak the language 
from the start, because you explored serious topics – lit-
erature, cultural studies, cultural theory, and you read 
works by Roland Barthes, cultural theorists and a varie-
ty of other texts.

And above all, when you listen to songs, you know what 
they’re about.

Yeah, that's the most important thing. That's why I started 
to learn English in the first place. We had satellite TV at 
home, and I was crazy about MTV. It was in the '80s. A beau-
tiful, colourful world, bands playing foreign guitars which 
I couldn't afford. I was fascinated by all of that, I needed to 
know what these people were singing about.

Do you remember when you wrote your first lyrics? 
When did you start to feel the need to express 
something that had been stuck in your head?
The song Ona Movie was the breakthrough. I played in Sofa 
at the time. At first, I didn't know how to do it, but when 
I wrote the lyrics, and we recorded the song, I realised that 
it gave me extra energy; that I felt some kind of fulfilment 
and motivation to really start thinking about songwriting. 
And I started to do it with great care and consideration. 
My later lyrics were no longer accidental. But back to Ona 
Movie. That song did very well in the Trójka radio station, 
it was even one of top three songs. I think this was my first 
song so high on the charts.

The first lyrics in your life and an immediate success. 
Maybe you just had to get something out of your head, 
something authentic. The success of that song was 
probably due to the fact that you were honest, because 
that's what writing is all about.
Yes, but you don't understand that only until later. This 
strength which comes both from music and literature – 
from written text in general – comes from the common 
experience that we share when we read what the author 
wants to say. And it has to be honest, because if it isn't, it 
won't match our emotions, our experiences, and then it 
won't make sense.

What were your first literary fascinations? What is your 
background, whose writing skills were you jealous of?
It was a long process, but thanks to that great high school 
teacher, larger than life, you could say…

That’s beautiful, those crazy teachers, who make us 
remember school.
Ms Marecka, her hair was so red…

I'm sorry I said crazy.
I'm sure she wouldn't take that amiss. She wore a pon-
cho, she was a very colourful person. Some people didn’t 
get along with her at all, for some, she was a guru, a col-
ourful bird, a person out of this world. And she intro-
duced us to another world by showing us that reading 
books isn’t torture but a way to discover other worlds, 
layers of sensitivity which we didn’t know before. I read 
everything and a lot. I read all the mandatory books in 
high school and I still remember that I liked And Quiet 
Flows the Don very much, even though it consists of four 
lengthy volumes.

It’s important to have such a guru who will show you the 
shortcuts and things that are worth doing. Did you have 
someone like that when it comes to music, too?
I probably did. My role model was my father, a free spir-
it, a vagabond. He was always on the go, singing, playing. 
He probably was a little trapped in Raczki and he needed 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

2 0 – 2 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E
SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

dla InterContinental Hotel w Warszawie za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu.



N I E G Ł U P I  K O L E Ś  Z  G I T A R Ą

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



2 2 – 2 3 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

to see the world. He was the one to show 
me different bands and, I  remember it 
as if it was yesterday, when I  applied to 
high school, and we were on our way back 
home from the school's office, we stopped 
at Kościuszki Street in the music shop. My 
father said, you need to listen to this and 
that. He bought me tapes of legends like 
Nalepa, Jimmy Hendrix, the Beatles.

Moving forward to your book debut, 
because this is the excuse for our meeting. 
I'm sure you've been asked this question 
a thousand times – when did you come up 
with the idea to write a book?
I know it's so unusual for a guy with a guitar 
to write.

Besides, he doesn’t write an 
autobiography; he doesn’t write about his 
background or experiences, but he writes 
something that can be called a road book, 
which is somehow intergenerational.
There is such an impression about my envi-

ronment, my generation, but I don't try to 
fight my way and announce I'm going to write 
intergenerational novels. I observe various sit-
uations, I talk to people, and this is the image 
of people from these generations I have in my 
mind. My hero, 39-year-old Boris…

Boris who is on the road all the time. In 
this book, you’ve made a lot of references 
to the world of culture and literature. In 
music, you’re a rebel, but in literature, 
you become sceptic about what awaits 
us. This world isn't very colourful, it's not 
very optimistic.
It isn't, of course, but every generation is dis-
appointed in the world. Boris gets on this trip 
more by an accident than on purpose. When 
I observe people, I probably think the same 
about myself, that I’ve caught up some kind of 
a platform. And Boris gets in the car without 
being sure about it, too. 

The car which is worth as much as an 
apartment, right?

Yes. Even though he is so apathetic, cyn-
ical, a  little bit frustrated, indifferent to 
many things, he’s still attracted to some-
thing, he wants to hold on to something, 
and the only thing he can hold on to is 
a feeling. A real feeling, like love used to be. 
He's looking for something, even though he 
has nowhere to go. A  book is practically 
unlimited, because the limit depends only 
on my imagination, writing skills and intel-
ligence, and this is where I can write myself 
out, express myself deeply and more clear-
ly than in songs which are often poetic, lim-
ited by their form.

It’s impressive that this isn't just writing 
for the sake of writing. You express your 
thoughts, but also create a great plot. 
How did you do it?
First of all, I didn’t want it to be empty babble 
or a journal. Of course, journals are a great 
form of writing, and I've read a lot of them, 
but I also wanted to introduce some plot, 
I wanted it to read well, to be somewhere 
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in-between genres. Combining different 
styles and genres is very close to my heart.

And how has the book been received? 
Critics don't like it; it gets mixed reviews.

But it wasn't that bad, was it?
Today, I got a beautiful review from Jack 
Nizinkiewicz. What's important, that writ-
ers like it.

Are these writers good enough to be your 
role models?
Nominated for the Nike award.

It’s important for someone who writes 
their first book that such people talk 
about it in glowing terms.
It’s actually weird, because I obviously want 
to listen to critics, I want to learn how to write, 
I take it very seriously, but I sometimes get the 
impression that some people want to show 
that busker his place, so that he wouldn't try to 
stand out too much.

This may be because a guy who has been 
writing songs suddenly releases a book.
He writes songs, runs around with a  gui-
tar, and suddenly he wants to write books. 
But I  read all the reviews thoroughly and 
try to make conclusions.

How did people around you react to 
your literary debut? Your bandmates, 
colleagues from the industry…
Those who knew that I was writing something 
weren’t surprised, but are now surprised by 
the result, because they didn’t know what to 
expect. I get a lot of positive feedback from 
musicians as well.

That must be nice.
That's very nice. Especially since the book 
has been selling very well. I know that it’s 

thanks to my popularity, but I wouldn't want 
it to stop there.

You’re so experienced and wise that you’re 
humble and you know what the success 
is based on, but on the other hand, you’re 
intelligent enough that the next time you 
write a book you’ll do it in a different way.
Of course, I even know how.

Will there be a sequel? 
No, there won’t be a sequel; the story is finished 
in terms of the plot and in terms of what I had 
to say, I don’t want to repeat myself. There 
will be some common aspects, but I have an 
idea for a new book, and it will be even more 
stripped of its plot. The writers who impress 
me the most are those who convey some syn-
thesis of their perspective, all their sensitivity, 



Yes, rock music was, above all, more 
ideological, there was a message, people 
were quoting songs.
Yes, generational bands, and even the gener-
ations themselves, would fight for something. 
They had some purpose. Today, bands like 
KULT, Strachy na Lachy, Fahrben Lehren, 
are unfortunately in their fifties. I'm a young-
ster there.

But you’re also a youngster as a writer. 
We will follow your literary career. 
Tomasz Organek ‘Teoria opanowywania 
trwogi’ [The Theory of Controlling Fear]. 
Available in the best bookshops.
Thank you.

Read it, and believe us that reading helps 
you survive.
It helps you survive because even when 
everything else fails you, literature will nev-
er let you down. You can jump into a world 
that nobody has ever dreamt of, where you 
will be alone and safe.

I’ll embroider this somewhere. Thank you.
Thank you. 

in one fragile event that hardly ever happens 
because it happens in their head.

They don't need fireworks.
Exactly. I often cite the same example, but 
I haven’t been able to shake it off for a very 
long time. It’s Andrei Platonov and his book, 
The Foundation Pit. The plot revolves around 
a few workers trying to dig a pit, which they 
don't in the end, but there is a closed social-
ist world there, so literally conveyed in the 
language itself.

I love you. Platonov, The Foundation Pit! 
I’d love it if young people listening to 
our interview had a notebook with them 
to write down all these titles and then 
went to the library or a bookshop to 
get them, because this would give them 
a really big intellectual kick.
I encourage everyone to read, although the 
statistics are, unfortunately, alarming.

People like you can make others read more.
I try to talk to people, but not to speak ex cathe-
dra that they should read books just because. 
After such conversations or meetings, people 

are often a bit shocked that this guy with a gui-
tar has something to say, how is that?! There 
is this stereotype of a stupid guy with a guitar.

This may be also because they have 
such an image of guitar players. People 
sing songs about nothing, especially the 
young generation.
And that also worries me a lot, because con-
temporary music is thoughtless. I’m worried 
about this trend in hip-hop which comes 
down to: we have money, we’re bored, drugs 
are great and so on. It’s a bit pretentious, it 
doesn’t bring anything new, but perhaps it’s 
the right voice of the generation, and maybe 
that's the mood out there. Which actually 
makes me feel even more worried.

But maybe something new will come 
out of it. 
I  hope there will be some kind of break-
through. There are a few artists I follow, who 
have something to say, a kind of sensitivity 
that allows them to write and sing these 
things. I support all of them because I would 
like the entertainment music that is on the ra-
dio today to be at a good level, as it used to be.





aprawdę. Bo choć trudno tak, ra-
zem być nam ze sobą człowieku, to 
jednak jesteśmy razem w tym spo-

łeczeństwie na dobre i na złe i znajdzie-
my wreszcie, czy tego chcemy, czy nie, 
wspólne miejsce.

Tylko zatem – nie bądź naiwny. Nie myśl 
sobie, że wielka korporacja, która sprze-
daje żyletki do obcinania sobie zbędnego 
owłosienia na twarzy, a  stosowana jest 
częstokroć do usuwania zbędnego owło-
sienia w innych miejscach, przejmuje się 
losem kobiet narażonych na złe sytuacje 
życiowe i jeszcze gorsze mentalne. Bo choć 
może i zrobią reklamę, w której udają, że 
się przejmują, to czy naprawdę myślisz so-
bie człowieku, że pan prezes, który cygara 
odpala od studolarówki umoczonej w ko-
kainie przejmuje się choć trochę nastro-
jami społecznymi i tym, jak one kształtują 
ludzką codzienność? Czy pan prezes, który 
wynajmuje prostytutki, żeby stały w jego 

ŻYLETKI
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ogrodzie nieruchomo jak żywe dzieła sztu-
ki, jak w tej książce Hiszpana, czy myślisz, 
że człek ten, patrząc na dolary wpływają-
ce co sekundę na jego konto, czy człek ów 
przejmuje się tym co to jest świadomość 
społeczna oraz feminizm i czy jego marka 
w odpowiedzialny sposób przedstawia ra-
żącą niesprawiedliwość społeczną, jakiej 
jesteśmy świadkami? Czy może leje na to 
totalnie, bo interesuje go tylko złoty pie-
niądz, co to się go obraca w palcach? Ja tam 
nie wiem, ale mam swój typ.

I  o  to mi głównie chodzi. Nie bądź-
my naiwni. Świat korporacyjny ma nas za 
nic. Zawsze miał nas za nic i zawsze za nic 
mieć nas będzie. Dla nich jesteśmy tylko 
zerami na koncie, bez duszy i gdyby mogli 
wyssać z nas więcej, gdyby mogli nas za-
truć, zmiażdżyć, czy nawet podłączyć do 
prądu i używać jako baterie – zrobiliby to. 
Bez mrugnięcia okiem. Ileż tych wielkich 
banków miało powiązania z kartelami nar-
kotykowymi? Ileż tych jakże świadomych 
marek światowych, pierze brudne swe pie-
niądze w  rajach podatkowych, unikając 
podatków, które słusznie mogłyby pójść na 
drogi, szpitale czy szkoły? Może na pensje 
dla nauczycieli? Hmm?

I choć zawsze można powiedzieć, że pro-
mowanie wartościowych postaw w  społe-
czeństwie, jest zawsze rzeczą wartościową 
to, nie oszukujmy się, wielkie marki kapita-
lizują na tym, a nie przodują. Podłączają się 
do wagoniku zeitgeistu i ciągną już dalej na 
swoje, a my wszyscy zapominamy, że wielka 
część problemów, które oni zbawiają pusz-
ką z napojem gazowanym, jest właśnie ich 
działalnością uprzednią i, ostatecznie, ich 
odpowiedzialnością.

I tym negatywnym akcentem kończąc – 
nie bądźmy naiwni. Żyletki nie myślą o tok-
sycznej męskości. 

          NIE MYŚLĄ
O TOKSYCZNEJ MĘSKOŚCI

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

JAKUB
WEJKSZNER
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ENGLISH

RAZORS DO NOT THINK ABOUT TOXIC 
MASCULINITY

Kind of, you know, you can always ask, but please, 
I ask only one thing – do not be naive.

Really. Because even if it is so hard for us to be 
together, we still live together in this society, 
through thick and thin, and we will, whether 
we like it or not, find the right place for us.

But do not be naive. Do not think that 
a big corporation selling razors for shaving 
unwanted facial hair, which are often used 
for shaving unwanted hair in other places, 
cares for women in difficult life situations 
and with mental problems. Even if the com-
pany makes an ad in which they pretend to 
care, do you really think that the CEO, who 
lights his cigars from one hundred dollar 
bills soaked in cocaine, cares about social 
moods and their impact on our everyday life? 
Do you really think that the CEO, who hires 
prostitutes to stand still in his garden like liv-
ing works of art, like in that Spanish book, 
do you really think that he, when looking at 
dollars coming into his bank account every 
second, cares about social awareness or 
feminism and whether his brand represents 
gross social injustice in a responsible way? 
Or perhaps he does not give a damn about it, 
because all he cares about is money he can 
later roll across his knuckles? I do not know, 
but I can guess.

That is what I mean. Do not be naive. The 
corporate world does not care about us. It 
never did and never will. To them, we are an-
other zero on their account, figures without 
a soul, and if they could suck more life out 
of us, poison us, crash us, or even plug us in 
and use as batteries – believe me they would. 
Without a second thought. How many large 
banks have been involved in the dealings of 
drug cartels? How many conscious inter-
national brands launder money in tax ha-
vens, avoiding taxes which could be used 
for roads, hospitals, or schools? Or the 
teachers’ salaries? Well?

And even though one can always say 
that promoting exemplary attitudes in so-
ciety is always a  positive thing to do, do 
not fool yourself – big brands capitalise 
on that, not set a good example. They tag 
along with zeitgeist and follow their own di-
rection, while we all forget that a huge part 
of problems they solve with a can of soda is 
a result of their previous actions and, in the 
end, their responsibility.

An on that negative note – do not be 
naive. Razors do not think about toxic 
masculinity. 
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TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

PRZEKROCZONA

GRANICA
W STYCZNIU 2018 ROKU ROZPOCZĄŁ SIĘ PROGRAM BEZWIZOWY, KTÓRY UMOŻ-
LIWIA TURYSTOM Z 77 KRAJÓW PRZEBYWANIE NA WYTYCZONYCH OBSZARACH 
BIAŁORUSI BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA WIZY AŻ PRZEZ 10 DNI. W PROGRA-
MIE UJĘTO OBWODY BRZESKI I GRODZIEŃSKI, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ PRAWDZIWY 
NAJAZD TURYSTÓW CIEKAWYCH ŻYCIA ZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ. DZI-
SIAJ ZABIERAM WAS W PODRÓŻ DO BRZEŚCIA - MIASTA TWIERDZY LEŻĄCEGO 
ZALEDWIE KILKA KILOMETRÓW ZA GRANICĄ POLSKI. 
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rześć jest obecnie drugim pod względem zaj-
mowanego obszaru miastem Białorusi. Gród 
założony 10 wieków temu, u zbiegu rzek Bug 

i Muchawiec, łączył w sobie bardzo ważne szlaki. Przez 
lata miasto było miejscem licznych starć i bitew o stre-
fę wpływów państw ościennych, przechodząc z rąk 
do rąk przez większość swojej historii. W 1020 roku 
zdobył je Bolesław Chrobry, a na mocy Unii w Krewie 
w 1386 roku Brześć wraz z Księstwem Litewskim zo-
stał formalnie włączony do Królestwa Polskiego. Po 
III rozbiorze Polski (1795 rok) przypadł Rosji, jednak 
żołnierze radzieccy we wrześniu 1915 roku porzucili 
miasto bez walki, zostawiając je w rękach niemiec-
kiego okupanta. 9 lutego 1919 roku polski ochotniczy 
oddział Samoobrony Wileńskiej pod dowództwem 
podrotmistrza Jerzego Dąbrowskiego odbił miasto 
z rąk Niemców, dzięki czemu znalazło się ono w grani-
cach Rzeczypospolitej Polskiej. Po wybuchu II wojny 
światowej miasto zostało wciągnięte w granice ZSRR 
i przekazane Białoruskiej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej, a od 1991 roku należy do Białorusi, będąc 
stolicą obwodu brzeskiego. 

W  pierwszej połowie XIX wieku cesarz Mikołaj 
I  Romanow nakazał budowę zespołu fortyfikacji, 
która powstała dokładnie tam, gdzie znajdowała się 
stara zabudowa miasta. Przykryte na zawsze siedzi-
by domostw stanowią dzisiaj główną atrakcję miasta 
oraz jego symbol - Twierdzę Brzeską. Monumentalna 
brama w kształcie pięcioramiennej gwiazdy wita przy 
akompaniamencie pieśni Aleksandra Wasiljewicza 
Aleksandrowa "Święta Wojna", a podobnych rozmia-
rów pomnik przedstawiający radzieckiego żołnierza 
wykutego w ogromnym bloku skalnym nadaje miejscu 
stosownej oprawy, upamiętniając męstwo i niezłom-
ną odwagę żołnierzy związku radzieckiego. Dookoła 
znajdują się koszary z ikonicznymi bramami: Chełm-
ską i Terespolską, które kryją w sobie ślady ciężkich 
walk. To również tu, na terenie cytadeli podpisano 
Traktat Brzeski, który regulował wycofanie się Rosji 
z I wojny światowej i zerwanie sojuszu z Ententą. Pod 
budowę twierdzy brzeskiej przeznaczono ogromny 
obszar, niszcząc wiele ówczesnych zabytków. Jednym 
z  nich był klasztor augustianów, na fundamentach 
którego postawiono cerkiew Św. Mikołaja zaprojek-
towaną w stylu bizantyjsko-ruskim przez rosyjskiego 
architekta Dawida Grimma. Po włączeniu Brześcia do 
Polski, na mocy traktatu ryskiego, cerkiew przekaza-

B

HISTORYCZ NA ZA BU DOWA 
I X I X W I ECZ N E L ATA R N I E 

NA F TOW E ZA PA L A N E 
R ĘCZ N I E CO W I ECZÓR, 

NA DA JĄ M I EJSCU 
N I EZ W Y K ŁEG O K LI M ATU. 

no Kościołowi katolickiemu i zamieniono ją na kościół 
garnizonowy św. Kazimierza. Gdy w 1939 roku Brześć 
zajęły wojska radzieckie, ulokowano w nim klub oficer-
ski, a zniszczoną świątynie odbudowano jako cerkiew 
dopiero w 1991 roku.

Tuż naprzeciwko twierdzy znajduje się ogromne 
muzeum kolejnictwa, które w swoich zasobach skry-
wa dziesiątki imponujących lokomotyw z radzieckich 
czasów. Niesamowita kolekcja 63 sprawnych ekspo-
natów to pierwsze na Białorusi muzeum pod gołym 
niebem udostępnione do zwiedzania przez cały rok. 
Część maszyn jest wykorzystywana w  celach tury-
stycznych, gdzie można usiąść za sterami (nierucho-
mej oczywiście) lokomotywy i nawciskać tak dużo 
guzików i wszelakich przycisków, pokręteł i dźwigni, 
jak tylko ma się ochotę.

Głównym deptakiem miasta jest ulica Sowiecka, 
którą w połowie drogi przecina pomnik 1000-lecia 
Brześcia. Historyczna zabudowa i XIX wieczne latarnie 
naftowe zapalane ręcznie co wieczór, nadają miejscu 
niezwykłego klimatu. Przy ulicy Sowieckiej znajduje 
się również urodziwa świątynia prawosławna – Cer-
kiew Bracka w Brześciu nad Bugiem, zwana inaczej 
cerkwią św. Mikołaja. Zbudowana została w 1905 roku 
w stylu pseudoruskim, ale w 1945 roku władze radziec-
kie odebrały ją wiernym i aż do 1991 roku pełniła funk-
cję archiwum miejskiego. Naprzeciwko znajduje się 
niezwykła oranżeria, gdzie blisko 250 gatunków roślin 
tropikalnych, subtropikalnych i pustynnych prezento-
wanych jest w przeszklonych salach. Rośliny kwitną 
przy skrzeczących głosach kolorowych papug, które 
zamieszkują szklarnię, a wysoka temperatura znajdu-
jąca się w ogrodzie zimowym zachęca do odwiedzenia 
go szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Choć z  programu bezwizowego korzysta coraz 
więcej osób, dostanie się na teren Białorusi nadal nie 
należy do najłatwiejszych. Wjechać i wyjechać do stre-
fy "Brześć" (czyli miasta Brześć, rejonu brzeskiego, 
żabinkowskiego, kamienieckiego, prużańskiego i świ-
słockiego) na warunkach ruchu bezwizowego można 
poprzez następujące przejścia graniczne. Drogowe: 
Terespol-Brześć, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-
-Pieszczatka; kolejowe: Terespol-Brześć oraz przez 
port lotniczy w Brześciu. Poza obowiązkowym pasz-
portem, środkami finansowymi i ubezpieczeniem po-
dróżnym, należy wykupić dodatkową usługę turystycz-
ną u certyfikowanego białoruskiego operatora, która 
uprawnia do zwiedzania. Należy również pamiętać, że 
przemieszczanie się między strefami ruchu bezwizo-
wego jest niemożliwe. 

Wyjazd na Białoruś to świetny sposób na spędze-
nie aktywnego weekendu. Podróż pociągiem do Brze-
ścia z dworca w Terespolu wygląda następująco: przez 
pierwsze 5 minut pociąg bardzo powoli przekracza gra-
nicę, przez 10 minut jest sprawdzany przez celników, 
a przez następne 5 jedzie całkiem żwawym tempem, by 
po 20 minutach zatrzymać się po stronie Warszawskiej 
przepięknego dworca kolejowego w Brześciu. Podróż 
koleją poza granice Unii Europejskiej to nietypowe do-
świadczenie, więc nie zwlekajcie dłużej i sami przeko-
najcie się, jak wiele polskich akcentów zostało w mie-
ście o tysiącletniej historii! 

3 0 – 3 1
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ENGLISH

CROSSING BORDERS

In January 2018, a visa-free travel programme was launched, which 
allows tourists from 77 countries to visit specific areas in Belarus 
without a visa for as many as 10 days. The programme covers such 
areas as Brest and Grodno Oblasts, which are currently extremely 
popular among tourists curious about living outside the European 
Union. Today, I would like to take you on a trip to Brest – a fortress 
city located only several kilometres away from the Polish border. 

Brest is the second-largest city in Belarus. It was found-
ed ten centuries ago, at the confluence of the River Bug 
and the River Mukhavets, and was a stop on very impor-
tant trade routes. For years, Brest was a site of numerous 
clashes and battles among the neighbouring countries 
fighting for the influence over the city and changed 
hands many times throughout centuries. In 1020, it was 
conquered by Bolesław I the Brave, and in 1386, together 
with the Grand Duchy of Lithuania, Brest was officially 
incorporated into the Kingdom of Poland under the Act 
of Kreva. After the Third Partition of Poland (1795), it 
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became a part of Russia. However, in Sep-
tember 1915, Soviet soldiers gave up the city 
without a fight, leaving it in the hands of the 
German invader. On 9 February 1919, in the 
Vilna offensive, Polish voluntary troops un-
der the command of Lieutenant Colonel Jer-
zy Dąbrowski took the city back from Ger-
mans and incorporated it into Poland once 
again. After the Second World War, Brest 
became a part of the USSR and was turned 
over to the Byelorussian Soviet Socialist Re-

public. Since 1991, it has belonged to Bela-
rus and has been the capital of Brest Oblast. 

In the early 19th century, Emperor Nich-
olas I Romanov ordered the construction of 
a fortification complex on the site of old city 
buildings. Nowadays, the covered houses are 
the symbol of the city and one of its highlights 
– the Brest Fortress. The monumental gate in 
the shape of a five-pointed star welcomes visi-
tors with Alexander Vasilyevich Alexandrov’s 
composition ‘The Sacred War’, while a huge 
rock statue of a Soviet soldier adds a special 
atmosphere to the city, commemorating the 
bravery and tremendous courage of Soviet 
soldiers. Nearby, there are barracks with icon-
ic gates: Chełmska and Terespolska, which 
witnessed fierce fights in the past. In the local 
citadel, the Brest Peace was signed, which 

ended Russia's participation in the First World 
War and its alliance with the Triple Entente. 
The Brest Fortress was erected on a large area, 
and several monuments were destroyed as 
a result of its construction. One of them was 
the Order of Saint Augustine monastery. On 
its foundations, St Nicolas Church was erect-
ed, designed in the Byzantine Russian style 
by a Russian architect, David Grimm. After 
Brest was incorporated into Poland, under 
the Peace of Riga, the church was turned 
over to the Catholic Church and turned into 
the Garrison Church of St Casimir. In 1939, 
when Brest was occupied by the Soviet Army, 
it housed an Officers’ Club. The damaged tem-
ple was restored as a church only in 1991.

Opposite the fortress, there is a huge rail-
way museum, which boasts dozens of impres-
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sive locomotives from the Soviet period. The 
remarkable collection of 63 working exhibits 
is the first outdoor museum in Belarus open 
all year round. Some of its machines serve as 
a tourist attraction – if you want to, you can 
sit behind the wheel of an (immobile) locomo-
tive, press a lot of buttons, and touch various 
knobs and levers.

The main promenade in the city is Soviet 
Street with the Monument for the 1000th An-
niversary of Brest. Its historical buildings and 
19th-century oil lanterns lit by hand every day 
create a unique atmosphere around the place. 
By Soviet Street, there is also a fine Orthodox 
Church – the Brotherhood Church of Brest 
by the River Bug, aka St Nicolas Church. 
Designed in the Pseudo-Russian style, it was 
built in 1905, but in 1945, the Soviet authori-
ties took it from the church, and it served as 
city archives until 1991. Opposite the church, 
there is an exceptional orangery, where about 
250 tropical, subtropical, and desert plants 
are presented in glass rooms. Apart from the 
plants, the greenhouse is also home to colour-
ful parrots, and the high temperature of the 
winter garden attracts tourists especially in 
autumn and winter. 

Although the increasing number of people 
take part in the visa-free travel programme, 
getting to Belarus is not as easy as it may 
seem. To enter and leave the Brest Zone 
(that is the city of Brest, Brest District, 
Zhabinka District, Kamenets District, and 
Pruzhany District of Brest Oblast and Svis-

loch District of Grodno Oblast), you can 
go through the following crossing points 
on the land border: road – Terespol–Brest, 
Sławatycze–Damachava, Połowce–Pieszc-
zatka; rail – Terespol–Brest and Brest Air-
port. Apart from a passport, money, and 
travel insurance, you have to buy a tourist 
service at a  certified Belarus operator, 
which entitles you to move around the 
area. Remember that moving between the 
visa-free zones is not allowed. 

Visiting Belarus is a  great idea for an 
active weekend. A typical train ride from 
Terespol Railway Station to Brest is as 
follows: for the first 5 minutes, the train 
slowly crosses the border; for 10 minutes, 
it is checked by customs officers; for the 
next 5 minutes, it goes quite fast to stop at 
the Warsaw side of the beautiful railway 
station in Brest after 20 minutes. Travel-
ling by train outside the European Union 
is a unique experience, so do not hesitate 
any longer and visit Brest to see how much 
Polishness has remained in the city with 
a thousandyear history!  

3 4 – 3 5
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AKTYWNIE W WODZIE 
I NA LĄDZIE
Bory słyną z najbardziej urozmaiconego 
i malowniczego szlaku kajakowego w Polsce. 
Poszczególne odcinki są gościnne zarówno 
dla początkujących kajakarzy, jak i zaawan-
sowanych łowców przygód. Na turystów cze-
ka doskonale zagospodarowana, urokliwa 
i zmienna Brda. Jest dobrze oznakowana 
i ma rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. 
Można nią płynąć leniwie wśród łąk i borów, 
albo w górnym odcinku przyspieszyć. Latem 
mocno oblegany środkowy odcinek to wyma-
rzone miejsce na spływy rodzinne i spokojny 
odpoczynek. Rzeka pokonuje tu cztery ma-
lownicze jeziora, na których można oglądać 
kormorany i czaple. 

Część szlaku kajakowego rzeki można 
pokonać płynąc przez Wielki Kanał Brdy 
oraz Czerską Strugą. Po drodze warto 

TEKST Katarzyna Woźniak  ZDJĘCIA Pomorska Regionalna Organizacja turystyczna

 W  TUCHOL SK ICH

KNIEJACH
SZCZEGÓLNIE JESIENIĄ BORY TUCHOLSKIE TO DOSKONAŁE 
MIEJSCE WYPOCZYNKU – DLA WIELBICIELI SPORTÓW WODNYCH, 
ROWEROWYCH I PIESZYCH WYCIECZEK, A TAKŻE MIŁOŚNIKÓW 
DZIKIEJ PRZYRODY I NIEZMĄCONEGO SPOKOJU. 
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zapoznać się z ciekawostkami hydrotech-
nicznymi - kanał został wybudowany w po-
łowie XIX wieku przez władze pruskie dla 
nawodnienia suchych terenów. Uważni 
kajakarze zauważą również Mylof - najstar-
szą zaporę wodną w Polsce z 1848 r. czy 
akwedukt w Fojutowie, powstały w 1849 
r. W pobliżu wybudowano duży kompleks 
turystyczny i wieżę widokową. Płynąc do 
Czerska tym szlakiem warto zwrócić uwa-
gę na ciekawy rezerwat florystyczny - Cisy 
nad Czerską Strugą.

Szlak Chociny z kolei prowadzi przez 
krótkie odcinki leśne, łąki i pola, odcinki 
z kładkami i mostami, w dolnym szlaku moc-
no meandruje. Wielbiciele nieskażonej ludz-
ką ręką przyrody zakochają się w dopływie 
Brdy - Zbrzycy. Dopłyniemy nią do długich 
i wąskich jezior rynnowych. 

W  Borach Tucholskich nie da się nu-
dzić nawet podczas niepogody. Chojnickie 

Eksperymentarium pozwala poznać świat 
dzikiej przyrody (można tu posłuchać śpie-
wów lokalnych ptaków i odgłosów zwierząt, 
a także poznać historię regionu. W Parku 
Wodnym zaszaleją miłośnicy wodnego od-
poczynku: sauny fińskie, łaźnie oraz strefa 
rekreacyjna z trójspiralną zjeżdżalnią do-
starczy atrakcji całej rodzinie. Poszukiwa-
czom historycznych ciekawostek szczegól-
nie polecamy Człuchów - fragmenty zamku 
krzyżackiego dostępne są dla turystów, po-
dobnie jak podziemia, wystawa militarna 
i etnograficzna. 

LEŚNE SMAKI
W Borach Tucholskich spróbujemy świeżej 
dziczyzny, czyli mięsa saren i rogaczy. Od 
sierpnia w Borach zazwyczaj jest wysyp rzad-
kich, wysokogatunkowych grzybów - w maju 
i czerwcu można można w lasach brzozo-
wych spotkać najdroższe polskie grzyby, 
czyli smardze. Kurki mają również swoje 
rzesze amatorów, ale oprócz tego w regionie 
występują wszystkie grzyby jadalne dostęp-
ne w atlasach. Latem i wczesną jesienią nie 
sposób przejść obojętnie obok owoców lasu, 
czyli jeżyn, malin czy poziomek.   

Jeziora Parku Narodowego Bory Tuchol-
skie charakteryzują się bogatym zarybie-
niem. Występują tu leszcze, płocie, węgorze, 
szczupaki, karpie, sandacze, okonie, liny, 
miętusy czy karasie. Jezioro 

Bogactwo produktów, z  których mają 
możliwość korzystać miejscowe restaura-
cje, zdecydowanie pomagają kucharzom 
tworzyć wyjątkowe dania z sercem. Przy-
kładem niech będzie chociażby słynna 
restauracja Las i  Woda w  Hotelu Notera 



(Charzykowy), która wykorzystuje regional-
ne produkty od lokalnych dostawców, ma 
własną szklarnię, a otwarta kuchnia pozwa-
la podpatrywać załogę restauracji przy pra-
cy. Wykwintne dania poleca również restau-
racja Malina i Pokrzywa w Hotelu Aubrecht 
w Przechlewie. Bory Tucholskie to gwaran-
cja wyciszenia, ucieczki od cywilizacyjnego 
zgiełku i doskonała okazja, by pobyć sam na 
sam z dziewiczą przyrodą najpiękniejszego 
regionu Polski.  

ENGLISH

IN THE TUCHOLA FOREST

Especially in autumn, the Tuchola Forest is a per-
fect vacation spot for water sports, cycling, and 
hiking lovers as well as those who are after wild 
nature and undisturbed peace.
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W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

W  T U C H O L S K I C H  K N I E J A C H

ACTIVE IN WATER
AND ON LAND
The region boasts the most diversified and 
picturesque paddling trail in Poland, com-
prising sections for beginners and advanced 
thrill-seekers. The well-developed, enchant-
ing, and changing River Brda is a great tourist 
attraction. The river is properly marked and 
has a developed tourist infrastructure. You 
can paddle lazily among meadows and woods 
or move faster in its upper section. In summer, 
a popular middle section is a perfect place for 
family paddling trips and relaxation. The river 
flows through four picturesque lakes, where 
you can admire cormorants and herons. 

A part of the paddling trail goes through 
the Grand Canal of Brda and the River Czer-
ska Struga. Along the way, explore some 
interesting hydrotechnical facts – the ca-
nal was built by the Prussian authorities in 

the middle of the 19th century to irrigate dry 
lands in the area. Watchful canoeists might 
also spot Mylof, the oldest dam in Poland 
dating back to 1848, and an aqueduct in Fo-
jutowo built in 1849. In the area, there is also 
a large tourist complex and an outlook tower. 
While following the trail to Czersk, do not 
miss out a remarkable flower reserve – Cisy 
by the River Czerska Struga.

The Chociny paddling trail goes through 
short sections of woods, meadows, and fields, 
sections with footbridges and bridges, and 
flows in meanders in its lower section. Wild 
nature lovers will fall in love with a tributary 
of the Brda River – the River Zbrzyca. It flows 
to long and narrow ribbon lakes. 

In the Tuchola Forest, you can’t get bored 
regardless of the weather. In the ‘Eksperymen-
tarium’ Science Centre in Chojnice, you can 
explore wild nature (listen to the birdsong of lo-
cal birds and the sounds of animals) and learn 
about the history of the region. If you are after 
water entertainment, the Water Park in Cho-
jnice with its Finnish saunas, baths, and recre-
ational zone with a triple spiral slide is a perfect 
idea for a family outing. History buffs will surely 
enjoy visiting Człuchów – some parts of the Teu-
tonic Castle are open for tourists. Other castle 
attractions include the vault as well as military 
and ethnographic exhibitions. 

TASTES OF THE FOREST
The Tuchola Forest provides the region with 
fresh venison – meat from roe deer or deer. 
From August, the area is usually full of rare 
high-quality mushrooms. In May and June, in 
birch forests, you will find morels – the most 
expensive Polish mushrooms. There are also 
plenty of chanterelles and all edible mush-
rooms presented in guides. In summer and 
early autumn, the forest abounds in forest 
fruit, such as blackberries, raspberries, and 
wild strawberries.

The lakes of the Tuchola Forest National 
Park are teeming with fish, including common 
bream, roach, eel, pike, carp, zander, perch, 
tench, burbot, and crucian carp. 

With such a wide selection of regional 
products, chefs of local restaurants offer ex-
cellent dishes made from local ingredients. 
For example, popular Las i Woda Restaurant 
at Notera Hotel (Charzykowy) uses regional 
products from local suppliers, has its own 
greenhouse, while its open kitchen makes it 
possible for the guests to observe the kitchen 
crew at work. Another place where you can 
taste exquisite cuisine is Malina i Pokrzywa 
Restaurant at Aubrecht Hotel in Przechlewo. 
The Tuchola Forest is a peaceful gateway far 
away from the hustle and bustle of city life. It is 
a perfect place to be alone with the wild nature 
of the most beautiful region of Poland.  

BOGACT WO PRODU KTÓW, 
Z KTÓRYCH M A JĄ MOŻLI WOŚĆ 
KOR Z YSTAĆ M I EJSCOW E 
R E STAU R ACJ E, ZDEC Y DOWA N I E 
POM AGA JĄ KUCH A R ZOM 
T WOR Z YĆ W YJĄTKOW E 
DA N I A Z SERCEM.
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Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.

SŁO MKA

łyskawicznie zyskała miano symbolu walki ze 
zmianami klimatu, z wdzierającym się przez okna, 
drzwi i ekran telewizora plastikiem. Z pozoru Bogu 

ducha winna słomka – wynalazek, dzięki któremu picie 
napojów wyskokowych (ale też i tych bez grama alkoholu) 
stało się eleganckie, wytworne i modne. Była wszędzie – 
w hipsterskich lokalach, na rozpalonych plażach, w mul-
tipleksach, domach, kawiarniach, samochodach, a nawet 
w morzach czy oceanach.

Spędziłem ostatnio kilka dni na festiwalu filmowym, 
żywiąc się w okolicznych punktach gastronomicznych. 
W żadnym nie było już plastikowych słomek. Za to były 
słomki wykonane z biodegradowalnego papieru, o zgrozo 
wkładane następnie do plastikowych kubków, przykrywa-
ne plastikowymi pokrywkami… To tyle jeżeli chodzi o na-
szą świadomość ekologiczną.

Byłem też niedawno w Danii. Wcześniej naczytałem 
się jaki to eko, bio i fair trade kraj. Podobno na jednego 
Duńczyka przypadają średnio tylko 3 plastikowe re-
klamówki rocznie. Nie dziwię się, skoro zdecydowana 
większość warzyw i owoców zarówno w marketach, jak 
i mniejszych sklepach pakowana jest w plastik. No to po co 
wrzucać je w dodatkową foliówkę, skoro i tak nie zgniotą 
się w plecaku czy torebce, usztywnione styropianową tac-
ką i owinięte dodatkowo folią? 

Drodzy Państwo, co my zrobimy z wszystkim tym, 
co nie jest słomką? Ją przecież najłatwiej da się zastąpić 
czymś innym, albo po prostu nie dodawać jej do napo-

ju. Usta mamy skonstruowane w taki sposób, że pora-
dzą sobie i ze szklanką, i z kieliszkiem, a nawet z kuflem. 
Z tą słomką to przecież żadna filozofia i żaden wysiłek. Za 
chwilę będziemy musieli zmierzyć się z wszystkim tym, co 
wymienić będzie trudniej, co jest mniej medialne i nośne, 
na co na razie brak na rynku zamienników. No bo jak tutaj 
walczyć z tonerami do drukarki, z obudowami monitorów, 
z elementami samochodów, z pilotami do telewizorów, 
osłonkami kabli, no jak? Można by powiedzieć: lepsza 
słomka niż nic, można też: jedna słomka wiosny nie czy-
ni… Trzymam kciuki za nas, żebyśmy szybko uwolnili się 
od plastikowej powłoki, którą wszyscy jesteśmy spowici. 

ENGLISH

THE STRAW 

The straw has soon become a symbol in fight against cli-
mate change and ever-present plastic flooding in through 
windows, doors, and TV screens. Innocuous on the surface 
– an invention which made drinking alcoholic beverages 
(as well as alcohol-free drinks) elegant, sophisticated, and 
fashionable. It was everywhere – in hipster food spots, 
multiplexes, houses, cafés, cars, on hot beaches, and even 
in seas and oceans. 

Some time ago, I spent a few days at a film festival, din-
ing at local food spots. None of them offered plastic straws. 
They had straws made from biodegradable paper, which 
were later put into plastic cups covered with plastic lids… 
So much for our ecological awareness.

Recently I was in Denmark. Before my trip, I had read 
a lot about how eco, bio, and fair trade country it was. 
I heard that one Dane uses only three plastic bags a year 
on average. No wonder since most vegetables and fruits in 
markets and local stores are packed in plastic. Why should 
they use plastic bags if products will not be squashed in 
a backpack or a bag since they are placed on a polystyrene 
tray and covered with foil? 

Ladies and Gentlemen, what will we do with everything 
that is not straw? Straws can be easily replaced or removed 
altogether. Our lips are constructed in such a way that we 
will be able to drink from a cup, a glass, or even a beer mug. 
Giving up straws is no rocket science or effort. But soon, 
we will have to deal with everything which is much more 
difficult to replace, is less catchy, and has no substitute so 
far. What will we do with toner used in laser printers, com-
puter casings, car parts, TV remotes, cable casing? I guess 
one might say: a straw is better than nothing; or: one straw 
does not make a summer… Fingers crossed we will be able 
to get rid of our plastic cover when the time comes. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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TEKST Jakub Wejkszner

T E C H N O L O G I A  /  T E C H N O L O G I E S4 0 – 4 1

JAROSŁAW NOWAK – DOŚWIADCZONY PODRÓŻNIK , ANTROPOLOG, WŁAŚCICIEL BIURA PODROŻY, 
PROWADZĄCY PROGRAMY PODRÓŻNICZE , A PRYWATNIE – OGROMNY FAN BLACKBERRY. ZWIEDZIŁ PÓŁ 
ŚWIATA, SPĘDZIŁ SZEŚĆ MIESIĘCY POŚRÓD PAPUASÓW NA NOWEJ GWINEI ORAZ MIESZKAŁ W KLASZTORZE 
Z BUDDYJSKIMI MNICHAMI. PODRÓŻE NAUCZYŁY GO DOCENIAĆ NAWET NAJPROSTSZE RZECZY 
I UTWIERDZIŁY W PRZEKONANIU, ŻE OTWARTOŚĆ NA RÓZNE KULTURY I POZNAWANIE ICH OD PODSZEWKI 
UŁATWIA POROZUMIENIE  I ROZBRAJA LĘK PRZED INNOŚCIĄ . CHĘTNIE OBSERWUJE I UCZESTNICZY 
W RYTUAŁACH. NIE MA DLA NIEGO RZECZY NIEMOŻLIWYCH. W ROZMOWIE Z KUBĄ WEJKSZNEREM 
OPOWIADA, DLACZEGO W PODRÓŻY KORZYSTA WŁAŚNIE Z  URZĄDZEŃ MARKI BLACKBERRY.

Podróżuje Pan raczej prywatnie czy służbowo?
U mnie jest to zasadniczo połączone. Często wylatuję 
gdzieś, czy to w ramach moich projektów firmowo-tury-
stycznych, czy w połączeniu z produkcjami filmowymi 
albo programami, jak na przykład ten, który prowadzę 
,,Szokujące Potrawy” lub tworzony we współpracy z Mar-
tyną Wojciechowską. Zdarza się, że po prostu wylatuję 
z rodziną lub w podróż służbową. Zawsze podczas takiego 
wyjazdu niezbędny jest telefon komórkowy.

Co znajduje się w pańskim bagażu podręcznym?
Oczywiście – BlackBerry. Oprócz tego drugie BlackBerry, 
laptop i kilka kart sim. Gdziekolwiek jesteśmy, to właśnie 

ta karta sim z internetem daje wolność w różnych odcię-
tych od cywilizacji miejscach – w dżungli czy na pustyni. 
Komórka z internetem pomaga załatwić wiele spraw, zro-
bić przelew, czy z kimś porozmawiać w ważnej kwestii. 
Tak jak teraz, rozmawiamy przez Internet właśnie dzięki 
jednej z tych lokalnych kart sim. Pan jest w Polsce, ja – 
w tajskiej dżungli.

Czyli, jak rozumiem, opcja Dual-SIM się przydaje?
Jak dla mnie to przydałoby się nawet potrójne gniazdo. Na-
tomiast Dual SIM sprawdza się super. Mam starszy model 
BlackBerry i nowy KEY2, bywają w nich karty malezyjskie, 
tajskie, afrykańskie i polskie. Gdy jestem w jakimś obcym ZD
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PRZEZ CAŁY ŚWIAT BEZ  
ŻADNYCH PROBLEMÓW
JAROSŁAW NOWAK - ROZMOWA O BEZPIECZEŃSTW IE DA N YCH W PODRÓŻY 



wszystkiego, czego potrzebuję. Co do drugie-
go, mam na myśli takie sprawy jak wysłanie 
przelewu czy napisanie jakiegoś tekstu, który 
nadaje się do publikacji. W tym BlackBerry 
bardzo mi pomaga z uwagi na ergonomiczną 
klawiaturę QWERTY. Jestem do tego bardzo 
przyzwyczajony. Nie lubię ekranowej kla-
wiatury, dla mnie osobiście jest zbyt niedo-
kładna. Nie jestem też graczem – dla mnie 
telefon  ma pełnić głównie funkcje użytkowe. 
Korzystam z niego w celu przeprowadzania 
rozmów, korzystania z serwisów bankowych, 
kantora internetowego, ewentualnie funkcji 
wideorozmowy czy załatwiania spraw związa-
nych z księgowością. Tak jak mówiłem wcze-
śniej, zależy mi na tym, by można było na tele-
fonie zrobić wszystko to, co na laptopie. Żeby 
można było całą firmę prowadzić z komórki. 
Wyjątkowo przydatna jest w tym wypadku 
także funkcja Privacy Shade, która umożliwia 
wyświetlanie ograniczonego paska informa-
cji, zaciemniając resztę ekranu. Gdy jesteśmy 
na lotnisku, w poczekalni, w metrze, siedzimy 
w tłumie i czytam jakieś ważne maile, które są 
często po angielsku, w języku który zna cały 
świat – jest to wyjątkowo użyteczne dla zacho-
wania prywatności. Podobnie w przypadku 
kwestii bankowych. Pasek może być szerszy, 
węższy, może być też pełne wyciemnie-
nie, które jest przydatne przy wpisywaniu 
haseł. Jeśli chodzi o  potrzeby biznesowe 
– ten telefon jest jak najbardziej dla mnie. 
Oprócz kwestii typowo użytkowych, nowy 
BlackBerry KEY2 robi świetne zdjęcia. Ma 
opcję portretu, która umożliwia rozmaza-
nie tła i uwypuklenie postaci. Całkowicie 
się nie zgadzam z krytycznymi opiniami, 
które napotkałem w internecie na temat 
tego aparatu. Często przesyłam swoje zdję-
cia z podróży do profesjonalistów, najważ-
niejszych operatorów w  polskiej branży 
i nigdy nie spotkałem się z negatywną opi-
nią. Ba, nawet więcej – częstokroć twierdzą, 
że zdjęcia zrobione moim BlackBerry są 
świetnej jakości. Skoro oni uważają, że są 
dobre to nie będę polemizował.

J E S T E M  Z   P O KO L E N I A  4 0 +,  W I Ę C 
D L A  M N I E  WA Ż N Y  J E S T  T E L E F O N 
F U N KC J O N A L N Y.  TA K I ,  W   K T Ó RY M 
D O Ś Ć  D Ł U G O  T R Z Y M A  B AT E R I A , 
J E S T  B E Z PI E C Z N Y  I   M O Ż N A  N A 
N I M  Z RO B I Ć  W S Z Y S T KO  T O,  C O 
M Ó G Ł BY M  Z RO B I Ć  N A  L A P T O PI E .

P R Z E Z  C A Ł Y  Ś W I A T . . .

kraju, używam dwóch kart, tutejszą i polską. 
Jak wiadomo, gdy prowadzi się biznes, to ta 
polska musi być zawsze włączona, przez cały 
czas trzeba być dostępnym, a karta lokalna to 
internet, lokalni kontrahenci etc.

Jakie byłyby, w Pańskiej opinii, najlepsze 
cechy telefonu służbowo-prywatnego?
Jestem z pokolenia 40+, więc dla mnie waż-
ny jest telefon funkcjonalny. Taki, w którym 
dość długo trzyma bateria, jest bezpieczny 
i można na nim zrobić wszystko to, co mógł-
bym zrobić na laptopie. Co do pierwszego 
– BlackBerry sprawdza się wyśmienicie, 
gdyż bateria trzyma dwa dni. Mam ten tele-
fon już prawie rok i niezależnie od okolicz-
ności, zawsze mam możliwość załatwienia 



Przechodząc zatem do kwestii 
bezpieczeństwa. Łączenie się z Wi-Fi 
w różnych miejscach na świecie wiąże 
się z zagrożeniem. Jak można się przed 
tym chronić i jak Panu pomaga w tym 
BlackBerry?
Nie jestem specjalistą, żeby oceniać konkret-
ne rozwiązania technologiczne. Jestem hu-
manistą, antropologiem, nie wiem co się tam 
dzieje w środku. Wiem tylko, że ma działać 
i działa. Od roku korzystam z nowego Black-
Berry i wszystko jest tip-top. Ogólnie, podczas 
łączenia się z sieciami i stronami niepewnymi 
z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystam 
i ufam bezpieczeństwu BlackBerry. Czasami, 
gdy strony lub sieci są niewiadomego pocho-
dzenia można zaryzykować albo po prostu 
pewnych rzeczy nie robić np. przelewów czy 
wysyłania jakichś informacji w rodzaju haseł. 
To istotna zasada dotycząca bezpieczeństwa: 
nie zostawiaj danych osobowych w niespraw-
dzonych serwisach lub na stronach, jeżeli 
nie masz absolutnej pewności, że nie są 
one widoczne dla osób trzecich.

kraju. Szczególnie, że interfejs Androida jest 
jasny i przejrzysty dla większości użytkowni-
ków, a nadbudowany na nim system zabezpie-
czeń kanadyjskiego BlackBerry dodatkowo 
jeszcze uszczelnia wszystkie potencjalne 
luki. To jest właśnie wielka zaleta BlackBerry, 
którą zawsze ceniłem – dbałość o szczegóły 
i ciągłe usprawnianie. Jeśli ktoś nie potrzebu-
je telefonu do gier, jest to strzał w dziesiątkę.

Dziękuję za rozmowę.  

ENGLISH

TRAVEL ACROSS THE WORLD SAFELY. 
JAROSŁAW NOWAK – DATA SAFETY  
IN TRAVEL

Jarosław Nowak – an experienced traveller, 
anthropologist, owner of a travel agency, host 
of travel shows, and, in private, a big fan of 
BlackBerry. He has seen half the world, spent six 
months with Papuans in New Guinea, and lived 
in a monastery with Buddhist monks. His travels 
have taught him to appreciate the little things 
in life and convinced him that openness towards 
foreign cultures and new experiences makes it 
easier to communicate with other people and 
overcome the fear of otherness. He is a keen ob-
server and participant in foreign rituals. It seems 
that nothing is impossible for him. In his conver-
sation with Kuba Wejkszner, he explains why he 
uses BlackBerry in travel.

Do you travel for pleasure or on 
business?
It’s usually connected. I often fly somewhere 
as part of my business and tourist projects, 
film or show productions, like the one I host 
‘Shocking Dishes’ or the one I co-host with 
Martyna Wojciechowska. Also, I often travel 
with my family or on business. I always need 
a mobile phone on such trips.

What do you pack in your carry-on bag?
A BlackBerry, of course. And another Black-
Berry, a laptop, and a few SIM cards. Wher-
ever we are, a local SIM card with Internet 
access gives us freedom of communication 
in places cut off from civilisation – in the 
jungle or the desert. A phone with Internet 
access allows you to handle your affairs from 
any place in the world – for example, you can 
make a bank transfer or discuss an important 
matter. Just like now, we’re talking on the In-
ternet thanks to one on my local SIM cards. 
You're in Poland, and I’m in a Thai jungle.

I see you use the dual-sim slot a lot?
I'd use even a triple-sim slot. But dual-sim is 
great, too. I have an older BlackBerry model 
and a  new KEY2; I  use Malaysian, Thai, 

Skąd się wzięło u Pana zamiłowanie do 
BlackBerry?
Miałem kiedyś firmę z moimi ówczesnymi 
partnerami, to było dobre 15 lat temu i wte-
dy pierwszy raz zdecydowałem się na Black-
Berry. Wówczas wprowadzono system BBM 
(BlackBerry Messenger), który był zastrze-
żonym mobilnym komunikatorem interne-
towym i aplikacją do wideotelefonii zawartą 
w urządzeniach BlackBerry. Można było ko-
rzystać z tego właściwie w każdym miejscu na 
globie. To była rewelacja w tamtym czasie. Był 
to także jeden z głównych argumentów, który 
mnie przekonał do BlackBerry. Oczywiście, 
oprócz niezawodnej klawiatury QWERTY.  Od 
tamtego czasu jestem fanem tych telefonów. 

Co sądzi Pan o kierunku, w którym idzie 
BlackBerry?
Jest to bardzo eleganckie urządzenie i działa 
rewelacyjnie. Idzie w doskonałym kierunku. 
Producenci tworzą wyjątkowy produkt. Dzię-
ki zabezpieczeniom używanym w BlackBer-
ry można korzystać z telefonu jak w swoim 
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African, and Polish SIM cards. When I’m abroad, I use 
two cards – the local one and the Polish one. As we know, 
when you run a business, the Polish card must always be 
on; you need to be available all the time. The local card is 
for the Internet, local contractors, etc.

What would be, in your opinion, the best features of 
a private and company phone?
I’m from the 40+ generation, so my phone must be 
primarily functional. I need a strong battery, safety 
features, and all the laptop functions. As regards the 
first one – BlackBerry is a perfect choice, because its 
battery lasts two days. I’ve had this phone for almost 
a year now, and it allows me to handle all my affairs re-
gardless of the circumstances. As for the second point, 
I mean making a bank transfer or writing a text for 
publication. BlackBerry helps me here a lot thanks to 
its ergonomic QWERTY keyboard. I’m really used to it. 
I don't like the touch screen; it's too inaccurate. I’m not 
a gamer either – my phone must be practical. I use it 
for talking, online banking, online currency exchange, 
occasional videoconferences or accounting-related 
matters. As I’ve already said, I need my phone to per-
form the functions of a laptop, so that I’m able to run 
a business via phone. Another useful function is Priva-
cy Shade, which allows you to shade your screen, leav-
ing only a part of it visible and thus limiting the page 
preview. When we're at an airport, in a waiting room, 
on a subway, or in another crowded place, and I’m read-
ing important e-mails, which are often in English – the 
most common language – the app allows me to protect 
my privacy. The same with banking. The display may 
be narrow or wide; you can also turn on the full shade, 
which is useful when you're entering your password. 
The phone is also a perfect choice for business. Apart 
from the functionalities mentioned above, the new 
BlackBerry KEY2 takes great pictures. It has a portrait 
mode, where the background is blurred and the person 
is in focus. I don’t agree with critical opinions about 
that camera I’ve read on the Internet. I often send 
pictures from my travels to the most important profes-
sional operators in the Polish industry, and I’ve never 
heard any negative comments. Nay, they often say that 
pictures taken with my BlackBerry are of great quality. 
If they think they're good, I won't argue.

Speaking of safety features. Connecting to Wi-Fi in 
different parts of the world involves several risks. 
How can you protect yourself against it and how can 
BlackBerry help you?
I’m not an expert to discuss specific technological solu-
tions. I’m a specialist in the humanities, anthropologist, 
I don’t know what's going on inside the phone. I only 
know it’s supposed to work and it does. For a year, I’ve 
been using a new BlackBerry, and everything is in tip-top 
condition. In general, while connecting to networks and 
pages with uncertain security, I use and trust BlackBerry 
safety system. Sometimes, when pages or networks are 
of an unknown origin, you can take a risk or just don’t do 
some things, e.g. bank transfers or sending confidential 
information, such as passwords. It’s an important safety 
rule: never leave your personal information in unverified 

portals or pages unless you're absolutely sure they’re not 
accessible for third parties.

Why did you opt for BlackBerry in the first place?
It was about 15 years ago. I was running a company with 
partners. Then, for the first time, I bought a BlackBerry. 
It was when the BBM (BlackBerry Messenger) system 
was introduced, which was a secured mobile messen-
ger and a video telephony app for BlackBerry devices. 
It could be used almost everywhere in the world. It was 
a hit then. It was also one of the arguments for choosing 
BlackBerry. Apart from the reliable QWERTY keyboard. 
Since that time, I’ve been a big fan of the brand. 

What do you think of the direction of BlackBerry 
development?
It’s a very elegant device and it works very smoothly. 
The brand is going in the perfect direction. The produc-
ers make a unique product. Thanks to BlackBerry safe-
ty features, you can use your phone abroad like in your 
home country. Android interface is clear and transpar-
ent for most users, and the protection system added 
by the Canadian brand seals all the potential software 
gaps. This is a huge advantage of Blackberry, which 
I’ve always appreciated – attention to detail and con-
stant improvement. If someone doesn’t need a phone 
for gaming, BlackBerry is a perfect choice. 

Thank you for the meeting. 

P R Z E Z  C A Ł Y  Ś W I A T . . .



T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S4 4 – 4 5

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Katarzyna Woźniak

ORIENT WATCH 
RA-AA0004E19B

ZANURZENIE
W CZASIE



urkowanie okazuje się modnym spor-
tem nie tylko dla profesjonalistów, 
ale również sposobem na  niebanalne 

spędzanie wolnego czasu. Obowiązkowym 
elementem wyposażenia nurka jest diver, 
czyli zegarek do nurkowania. Niech nas nie 
zwiedzie sportowy charakter nazwy - współ-
czesny design modeli tych specjalistycz-
nych czasomierzy sprawia, że doskonale 
wyglądają na nadgarstku zarówno na co 
dzień, jak i  podczas uprawiania podwod-
nych wojaży. 

Kiedy stoimy przed wyborem czasomie-
rza do zadań specjalnych, warto opierać się na 
doświadczeniu producenta. W tym przypad-
ku i amator i profesjonalista potrzebują tego 
samego – niezawodności i ponadczasowego 
designu. Od początku istnienia manufaktura 
Orient Watch wyraźnie sformułowała swo-
ją misję: ofertę wysokiej jakości zegarków 
o ponadczasowym stylu i w rozsądnej cenie. 
Dziedzictwo japońskiej manufaktury opiera 
się na kunszcie, wysokiej precyzji i niezawod-
ności. Wysmakowany design przy zachowa-
niu klasycznej formy wybierają wymagający 
użytkownicy na całym świecie. 

PRECYZJA
I PROFESJONALIZM
Od lat 60. XX wieku japońska firma Orient 
tworzy praktyczne zegarki dla wymagają-
cych. Historia coraz popularniejszych dziś 
diverów sięga lat 60. i modelu „King Diver 
1000”. Wówczas był to szczyt możliwości pro-
dukcyjnych manufaktury z kraju Kwitnącej 
Wiśni - wodoszczelność zegarka wynosiła 
aż tysiąc metrów (szczytowe osiągniecie glo-
balnego zegarmistrzostwa wówczas wynosiło 
150 m). Marka Orient istotnie podniosła za-

tem światu poprzeczkę. Kolejne zaskakujące 
niezawodnością modele zegarków do nurko-
wania marki Orient trafiały na rynek od lat 
70. do późnych 90. Największą sławę zdobyły 
"Chrono Ace King Diver" i "M-Force". Modele 
„Orient Sports 300m Saturation-Diver”, które 
pojawiły się na rynku później, połączyły spor-
towy styl z uniwersalnością użytkowania. 

Prawdziwym hitem okazała się kolejna 
linia zegarków - modele Orient Sports Diver 
(zwane Mako) cieszą się na świecie najwięk-
szą popularnością od 2004 r. Zegarek wypo-
sażony był w obrotowy bezel, wodoszczelność 
na poziomie 200 m, wskaźnik dnia tygodnia 
oraz mechanizm automatyczny typu in-ho-
use o kalibrze 46943. W 2015 r. Orient Watch 
zaprezentowała światu całkowicie nowy kali-
ber o numerze F6922. Automat z możliwością 
ręcznego dokręcenia, funkcją stop-sekun-
da i sprawdzonym wśród użytkowników 
mechanizmem in-house. Zegarek powstał 
w  całości w  Japonii. Mechanizm okazał 
się niezawodny – do dziś jest wykorzy-
stywany w  zegarkach całej linii Orient 
Sports Diver.

TECHNIKA I ESTETYKA
Wyróżnikiem diverów jest wodoszczel-
ność - skala odporności na działanie wody. 
Wskaźnik 5 ATM pozwala na pływanie, ale nie 
nurkowanie. Przy 10 ATM zegarek pozwala na 
nurkowanie w masce. Z kolei wskaźnik 20-30 
ATM umożliwia już profesjonalne nurkowa-
nie z pełną aparaturą. Esteci nie przejdą obo-
jętnie wobec wysmakowanego połączenia ko-
lorów zegarków marki.. Masywna trójdzielna 
bransoleta w kolorze stali szlachetnej pięknie 
współgra z tarczą w kolorze indygo, nawiązu-
jącego do podwodnego świata. Klasyczna tar-
cza z geometrycznym układem figur to syno-
nim dostojnej klasyki. Zegarek ma sportowy 
charakter, ale dzięki wysmakowanej estetyce 
będzie wyglądał równie intrygująco noszony 
do marynarki. 

Warto zwrócić również uwagę na 
model zegarka Orient RA-AA0011B19B. 
Inspirowany miejskim stylem sprawdzi się 
jako model pierwszego wyboru na co dzień. 
Stalowa, mocna koperta harmonijnie współ-
gra z bordowym kolorem obrzeża. Ciemna 
tarcza nadaje zegarkowi charakteru, a gumo-
wy pasek gwarantuje wygodę użytkowania 
i z pewnością zwróci uwagę młodych duchem 
miłośników nurkowania. 

Nie mniej istotnym pojęciem w  kon-
strukcji zegarków do nurkowania jest bez-
el. To część, która przypomina pierścień. 
Ma za zadanie odmierzać czas pobytu pod 
wodą. Bezel można wykorzystać również 
poza wodą - np. wyznaczyć czas treningu 
czy długość spaceru. 

PONAD CZASEM
Zegarki Orient Sports Diver charakteryzują 
się bezpretensjonalnym designem prze-
znaczonym do codziennego użytku. Modele 
pasują zarówno do stylu biznesowego, jak 
i aktywnego stylu życia napędzanego adrena-
liną. Niezawodność gwarantuje rygorystycz-
ny pomiar jakości, któremu muszą sprostać 
producenci w Japonii.

Obrazu japońskiego artyzmu dopełniają 
ponadczasowy design, odporny na chwilowe 
trendy w  modzie i  wielka staranność wyko-

N M ASY W NA TRÓJDZIELNA 
BR A NSOLETA W KOLOR ZE 
STA LI SZLACHET N EJ PIĘK N IE 
WSPÓŁGR A Z TA RCZĄ W KOLOR ZE 
I N DYGO, NAW I Ą ZUJĄCEGO DO 
PODWODN EGO ŚW I ATA. 
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nania. To wszystko sprawia, że zegarki marki 
Orient stanowią wymarzoną pamiątkę i mogą 
być przekazywane przez kilka pokoleń.  

ENGLISH

IMMERSED IN TIME

It turns out that diving is not only a popular 
sport for professionals, but it can also be 
a remarkable pastime. A must-have of every 
diver is a dive watch aka diver. Do not be 
misled by its sporty name – with their mod-
ern design and universal character, these 
specialised timepieces look great on your 
wrist on a day-to-day basis as well as during 
your underground adventures.

When choosing a watch for special needs, 
take account of the manufacturer’s experi-
ence. In this case, the needs of amateurs and 
professionals are the same – reliability and 
timeless design. From the beginning of its op-
eration, the Orient brand has clearly defined 
its mission: to offer high-quality watches in 
a universal style and at reasonable prices. 

The next collection turned out to be 
a massive hit – Orient Sports Diver mod-
els (aka Mako) have been the most popular 
watches in the world since 2004. The model 
features a rotating bezel, 200 m water-resist-
ance, day of the week display, and in-house 
automatic watch movement Orient calibre 
46943. In 2015, Orient Watch presented 
a brand new calibre F6922. An automatic 
watch with an option of manual winding, 
a stop-second feature, and reliable in-house 
movement. The watch was made in Japan. 
The movement turned out to be fail-safe – it 
is still used in watches of the Orient Sports 
Diver line.

TECHNOLOGY AND 
AESTHETICS
The distinguishing feature of divers is 
their water-resistance – the ability to 
withstand pressure in or under water. In 
a 5 ATM watch, you can swim but not dive. 
In a 10 ATM watch, you can snorkel, while 
the rating of 20–30 ATM allows for profes-
sional scuba diving. Aesthetes will surely 
appreciate the sophisticated combination 
of colours of Orient watches. The massive 
three-part bracelet in stainless steel colour 
beautifully goes with the indigo face, refer-
ring to the underwater world. The classical 
face with geometrical figures is a synonym 
of classic elegance. The watch has a sporty 
character, but thanks to its sophisticated 
design, you can wear it with a jacket as well. 

The model Orient RA-AA0011B19B de-
serves special recognition. Inspired by ur-
ban style, it is a perfect choice for day-to-day 
use. Its stylish stainless steel case goes well 
with the claret edges. The dark face adds 
character, while the rubber strap guaran-
tees the comfort of use and will surely not go 
unnoticed by young-in-spirit diving lovers. 

Another important feature of dive watch-
es is the bezel. This is the part of the watch 
which looks like a ring. It allows divers to 
measure time spent underwater, but you 
can also use it outside water, for example, to 
set a time for a workout or a walk. 

TIMELESSNESS
Orient Sports Diver watches feature an un-
pretentious design for day-to-day use. The 
models are fit for business people as well 
as thrill-seekers. Their reliability is guaran-
teed by strict quality standards for watches 
manufactured in Japan.Their timeless and 
universal design, resistant to temporary 
fashion trends, and high production quality 
complement the picture. It all makes Ori-
ent watches a perfect souvenir that can be 
passed down for generations. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

The heritage of the Japanese manufacturer 
is based on artistry, high precision, and relia-
bility. The sophisticated design and classical 
form of Orient watches are appreciated by 
discerning users all over the world. 

PRECISION
AND PROFESSIONALISM
Since the 1960s, Orient has been producing 
practical watches for the most discerning 
users. The history of the increasingly pop-
ular divers goes back to the 1960s and the 
‘King Diver 1000’ model. At that time, it 
was the pinnacle of the Japanese manufac-
turer – its water-resistance was as much as 
a thousand metres (while the world watch-
making record was 150 metres). The brand 
set the bar very high, indeed. The next 
ground-breaking models of Orient divers 
were launched between the 1970s and the 
late 1990s. The most popular ones included 
‘Chrono Ace King Diver’ and ‘M-Force’. The 
‘Orient Sports 300m Saturation-Diver’ mod-
els, launched a bit later, combined a sporty 
style with a universal character. 

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S4 6 – 4 7

ORIENT WATCH RA-AA0002L19B



4 7 – 4 7



WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

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

iedziela, późny wieczór, pociąg relacji Kraków – 
Warszawa. Trasa mocno oblegana. Jedni uciekają 
z Krakowa, drudzy do Warszawy muszą. Pociąg 

nowoczesny, europejski, oczywiście bez przedziałów, 
ale w środku duszno i już na stacji spóźniony. Tłok, gwar 
w różnych językach, siedzimy. Obok mnie, po drugiej 
stronie, młoda matka z dzieckiem tak małym, że już ucie-
ka, ale jeszcze nie rozumie dlaczego. Ma czas. Jedziemy. 
Internet się rwie, rozmowy kleją, czyta się, słucha muzyki, 
gapi w okno, śpi – prawie trzy godziny zawieszenia mię-
dzy miastami dają odpoczynek od tego, co za nami, a co 
ciągle przed. 

Naraz ryk. Dzieciak płacze, wyrywa się, matka w pą-
sach próbuje je uciszać ale mały swoje. Minuta, kwadrans, 
pół godziny. Pół wagonu wzdycha, wywraca oczami, wierci 
się w fotelach pierwszej klasy. Na dziecku to nie robi wraże-
nia. Barczysty, pewny siebie blondyn wchodzi do wagonu 
przez ciche, rozsuwane drzwi. Dobry wieczór państwu, bile-
ty do kontroli. Ludzie klepią się po kieszeniach, niemra-
wo rozglądają, ale jest pośród nich taki, który się nie roz-
gląda i nie klepie. Cały napięty, jakby wieczność czekał 
na tego konduktora. 

– Pan powie tej pani, żeby uciszyła dziecko. Nie po to ku-
piłem bilet w pierwszej klasie, żeby tego słuchać. 
Konduktor, nie odrywając wzroku od swojej roboty, odpo-
wiada niespiesznie: 

– Niech sam pan powie. Siedzi pan dwa rzędy dalej. Jest 
pan dorosły. 

Napięty błyska nienawistnie okiem, po czym milknie. 
I nie dzieje się nic. Konduktor wychodzi, dziecko usypia, ka-
rawana jedzie dalej. 

N
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Niby nic, ale jak przyniosłem tę historię do domu, to coś 
zrozumiałem. My naprawdę nie umiemy ze sobą rozmawiać. 
Nieważne czy to strach, czy uprzedzenia, nie rozwiązujemy 
swoich problemów sami, tylko się osaczamy i jeszcze bar-
dziej pęczniejemy ze złości. Zaraz szukamy jakiejś instancji 
zamiast tak po prostu, po ludzku porozmawiać, spróbować 
siebie zrozumieć. Może wtedy chętniej jeździlibyśmy nie 
tylko z Krakowa do Warszawy, ale też i do…Białegostoku.    

ENGLISH

NIGHT TALKS 

Sunday, late evening, a train from Cracow to Warsaw. 
A crowded route. Some people are running away from 
Cracow, others have to go to Warsaw. A modern European 
train without compartments, of course, but stuffy and de-
layed from the start. A crowd, the hubbub of voices speaking 
different languages, we are sitting. Next to me, on the oth-
er side of the carriage, there is a young woman with a little 
baby, who is already trying to break free but does not know 
why yet. He has time. We are moving. The Internet keeps 
dropping, conversations are smooth, people are reading, 
listening to music, staring at the window, sleeping – almost 
three hours in a state of limbo between the cities allow us 
to take a break from what is behind us and what lies ahead. 

Suddenly, a howl. The baby is crying, struggling to get 
away, the mother blushed crimson and she is trying to 
calm him down, without success. A minute, a quarter, half 
an hour. Half of the people are sighing, rolling their eyes, 
fidgeting in their first-class seats. The baby does not care. 
A broadshouldered, confident, fair-haired man enters the 
carriage through a silent sliding door. Good evening, Ladies 
and Gentlemen, tickets, please. The passengers are patting 
their pockets, looking around sluggishly, but one man is not 
looking around or patting. He is so tense as if he had been 
waiting endlessly for the conductor. 

‘Tell that woman to calm down the baby, please. I didn’t 
buy a first-class ticket to listen to it all the way.’ 

The conductor does not look at him and says calmly, 
‘Tell her yourself, Sir. You're sitting two rows away. 

You're an adult.’ 
The tense guy gives him a hateful look and falls silent. 

And nothing happens. The conductor leaves, the baby falls 
asleep, the caravan is moving on. 

It is not a big deal, but when I brought that story home, I re-
alised something. We really find it hard to talk to each other. 
Whether it is for fear or prejudice, we do not solve our problems 
but shut ourselves out and let our anger swell. We start to look 
for some higher instance instead of simply trying to talk and 
understand each other. Maybe then we would be more eager to 
go not only from Cracow to Warsaw but also to… Białystok.    
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

SIENKIEWICZ NIE BYŁ Z PISU 

 BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ, 
„SIENKIEWICZ Z NAMI”, WYD. 
BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ, 
WARSZAWA 2019

Błyskotliwa książka, kreślona lekkim, brawu-
rowym piórem, a jednocześnie ważka, pełna 
refleksji wartych zapamiętania i powtarzania. 
Bartłomiej Sienkiewicz – człowiek istotny 
dla obozu władzy przed 2015 roku, który, idę 
o zakład, nie powiedział jeszcze w polskiej po-
lityce ostatniego słowa – opisuje fenomen lite-
racko-społeczny swojego pradziadka Henryka 
Sienkiewicza, bez wątpienia najpopularniejsze-
go polskiego pisarza wszechczasów.

Sienkiewicz-prawnuk to inteligent czystej 
wody i jeden z największych erudytów wśród 
współczesnych polskich polityków. W swojej 
najnowszej książce z powodzeniem wyrywa 
pradziadka-pisarza z rąk entuzjastów patrio-
tyzmu endekoidalnego, którzy niezgodnie 

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

z faktami – a przede wszystkim z intencjami 
autora „Quo vadis” i „Trylogii”! – usiłują go 
Polakom przedstawiać jako wzór cnót, a przede 
wszystkim zwolennika polskości zamkniętej. 
Tymczasem Henryk Sienkiewicz (człowiek 
niewierzący, zapamiętały bon vivant i kobie-
ciarz oraz szczery piewca wspólnoty tworzo-
nej wespół przez Polaków, Litwinów, Rusinów, 
Tatarów, Żydów, Niemców itd.) ani trochę się do 
roli wzorca dla nacjonalistycznych nienawistni-
ków nie nadaje.

Paradoksem jest, że ci, którzy Sienkiewicza 
mają na ustach i sztandarach, są albo nieufni 
wobec liberalnej demokracji Zachodu albo 
wręcz jej wrodzy – pisze o Henryku jego pra-
wnuk Bartłomiej. – Postawa ta zmienia konser-
watyzm w „naszość”, rodzaj zbitki pojęciowej 
pozwalającej myśleć o rozwoju swojego kraju 
w oderwaniu od reszty świata i Europy. Z punk-
tu widzenia Henryka Sienkiewicza to horror. 

Nie tylko horror – dodajmy – ale i bzdura! 
Dość przypomnieć, że Andrzej Kmicic - naj-
wspanialszy bohater typu „samiec-alfa” w całej 
polskiej literaturze - był Litwinem,  Litwinem 
był także Lingin Podbipięta, a kolejny heros 
z „Trylogii”, czyli Michał Jerzy Wołodyjowski, 
pochodził prawdopodobnie z rodziny rusiń-
skiej (ukraińskiej), która przeszła z prawosła-
wia na katolicyzm. Rusinem był także książę 
Jeremi Wiśniowiecki itp. itd. Co ich wszyst-
kich łączyło, to wierna służba Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów – państwu, które przecież nie 
nazywało się tak przez przypadek. To był w czy-
stej formie patriotyzm państwowy – rzekliby-
śmy dziś: piłsudczykowski! – całkiem odmien-
ny i przeciwstawny patriotyzmowi etnicznemu 
proponowanemu przez Romana Dmowskiego, 
a obecnie - nie wiedzieć czemu – tak gorliwie 
realizowanemu przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Henryk Sienkiewicz takiej Polski, jaką dziś kle-
ci nam Jarosław Kaczyński, nie chciał i z pew-
nością by się za nią nie opowiedział.  

- W Sienkiewiczowskiej rodzinie jest miej-
sce dla wszystkich, którzy są zdolni do prze-
żywania Polski, która nie jest zredukowana do 
ryku tłumów, ale jest rozumnym projektem, 
wciąż niedokończonym, tworzonym sercem 
i przezornością równocześnie - pisze pięknie 
o pradziadku-pisarzu jego wnuk-polityk. - 
Henryk Sienkiewicz szkicował taką Polskę całe 
życie, nie wyobrażał jej sobie jednak konkret-
nie. A my ja mamy, konkretną właśnie, nama-
calną i wolną. Nie mamy prawa tego zepsuć.

 I z tą myślą Państwa zostawiam: nie zepsuj-
my Polski zarówno sobie, jak i naszym dzie-
ciom oraz wnukom. 

ENGLISH

WAITERS OF COMRADE P.

Bartłomiej Sienkiewicz, ‘Sienkiewicz z nami’, 
published by Bartłomiej Sienkiewicz, 
Warsaw 2019

It is a well-written, daring, and brilliant read 
bringing up important issues; a good food for 
thought. Bartłomiej Sienkiewicz – an impor-
tant member of the government before 2015, 
and I am betting we have not heard the last 
of him – describes the literary and social 
phenomenon of his great-grandfather, Henryk 
Sienkiewicz, undoubtedly the most popular 
Polish writer of all time.

Sienkiewicz the great-grandson is a high-
ly educated person and one of the greatest 
polymaths among contemporary Polish 
politicians. In his latest book, he frees his 
great-grandfather from the hands of nation-
al patriotism enthusiasts, who, contrary to 
all facts – and primarily the intentions of 
the author of ‘Quo Vadis’ and ‘The Trilogy’! 
– try to present him as a paragon of virtue 
and supporter of the idea of ‘closed nation-
alism’. Meanwhile, Henryk Sienkiewicz (an 
atheist, keen bon vivant and womaniser, 
and eulogist of the community comprising 
Poles, Lithuanians, Russians, Tatars, Jews, 
Germans, etc.) does not fit the role of a role 
model for hateful nationalists.

‘It is a  paradox that those who have 
Sienkiewicz on their lips and flags are either 
mistrustful of Western liberal democracy or 
even antagonistic about it,’ says Bartłomiej 
about his greatgrandfather Henryk. ‘This 
attitude turns conservatism into “ourness” 
– a cluster of notions, which provides for 
the development of our country in isolation 
from the rest of the world and Europe. From 
the perspective of Henryk Sienkiewicz, this 
is dreadful.’

I am leaving you with this thought: do 
not spoil Poland to ourselves nor our chil-
dren or grandchildren. 
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ednym z miejsc, które ostatnimi czasy 
weszły przebojem na mapę  obowiąz-
kowych punktów do odwiedzenia jest 

ogólnodostępna przestrzeń widokowa Olivia 
Star, gdzie z wysokości 130 metrów możemy 
podziwiać całą panoramę Trójmiasta. 

Już ponad 20 tys. gości odwiedziło taras, 
bo to najwyższe miejsce w Polsce północnej, 
z którego  rozpościera się widok na najwięk-
sze trójmiejskie atrakcje, a przy sprzyjającej 
widoczności  można stąd dostrzec także 
Półwysep Helski. 32. piętro Olivii Star to jed-
nak nie tylko widok, ale i eleganckie wnętrza 

GDAŃSK STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ MODNYM MIEJSCEM I POŻĄDANĄ 
DESTYNACJĄ WYPADOWĄ DLA TURYSTÓW Z CAŁEJ EUROPY. W MIEŚCIE 
POJAWIAJĄ SIĘ CORAZ TO NOWSZE ATRAKCJE , KTÓRE POWODUJĄ, ŻE 
GDAŃSK NALEŻY DO ŚCISŁEJ CZOŁÓWKI MIŁOŚNIKÓW PODRÓŻY.

MIERZ WYSOKO
SPOTKAJMY S IĘ  130 
METRÓW NAD ZIEMIĄ 

ZDJĘCIA Ivo LedwożywTEKST Krysztof Król

spojrzenia na otaczający ich świat z nieco in-
nej, podniebnej perspektywy.- mówi Rafał 
Marcyniuk, Członek Zarządu Olivia Star Top. 
Jednak tym, co ma stworzyć z tarasu widoko-
wego miejsce atrakcyjne dla każdego nie jest 
tylko zachwycający widok – dodaje. 

Taras widokowy to jedynie część 32 piętra. 
Na jego pozostałej powierzchni organizator 
stworzył miejsce spotkań i ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych, biznesowych, rodzinnych, 
a wszystko to w niebanalnych wnętrzach 
autorstwa architektki Anny Branickiej i ze-
społu projektowego Olivia Business Centre: 
Design Anatomy. Cała kondygnacja została 
podzielona na 3 strefy stylistyczne, odpowia-
dające temu, co zwiedzający będą mogli za-
obserwować za oknem. Chcemy odtworzyć  
klimat tych miejsc w naszym budynku, ale na 
tyle dyskretnie, żeby nie zaburzać widoku za 
oknem, a raczej z nim harmonizować – poda-
je Anna Branicka.

Dla Trójmiasta morze i zatoka zawsze 
były oknem na świat dlatego zespół projekto-
wy przygotował w części kondygnacji od stro-
ny wschodniej akcenty znane z klasycznych 
wnętrz wycieczkowców i statków handlo-
wych. Założeniem było, aby goście patrząc 
na widok morza, odnieśli wrażenie podobne 
do spokojnej żeglugi, stojąc na stabilnym po-
kładzie, a  jednocześnie czując powiew wia-
tru i odczuwać obietnicę przynoszoną przez 
bezkres morza. To właśnie w tej części piętra 
możemy podejść do okna i wyjść na taras, 

J oraz doskonała kuchnia. Inwestor zapewnia, 
że jego celem jest zapewnienie nieoczywistej 
lokalizacji, gdzie każdy będzie miał okazję 
do wytchnienia od codzienności, pełnego 
odprężenia się i jakościowego spędzenia 
czasu z dala od codziennych trosk. Olivia 
Star to wyjątkowy budynek. Wielu miesz-
kańców Trójmiasta dotychczas miało oka-
zję podziwiać budynek jedynie z poziomu 
przechodnia albo mijało go jadąc samocho-
dem czy „skmką”. Obecnie tworzymy 
wnętrza, do których zapraszamy mieszkań-
ców i turystów. Chcemy dać im możliwość 
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aby poczuć na własnej skórze morską bryzę. 
Jak podaje Anna Branicka: Operujemy 
stylem wnętrza oraz dodatkami. Ta część 
kondygnacji będzie nas codziennie witać 
innym obrazem. Raz zobaczymy słoneczną 
taflę z kilkoma rysującymi się na horyzoncie 
sylwetami statków, czy udekorowaną dzie-
siątkami żagli, a innym razem ciemne i  peł-
ne emocji wody Zatoki Gdańskiej. To luksus, 
na możemy sobie pozwolić w środku dnia, we 
wnętrzu inspirowanym stylistyką polskich 
transatlantyków, które jak MS Batory po-
wstawały właśnie w Gdańsku. 

Północna część kondygnacji sąsiaduje 
z Oliwą, jedną z najstarszych i najbardziej 
malowniczych dzielnic Gdańska. To dzielni-
ca, w której znajduje się Opactwo Cystersów, 
Katedra Oliwska i przytulony do niej Park 
z ogrodem botanicznym oraz majestatycz-
ne domy i kamienice. Wnętrza w tej części 
piętra nawiązują do secesyjnych budynków 
z terakotowymi dachami i starych brukowa-
nych ulic okalanych alejami drzew. Znajdą 
się w niej również elementy metaloplastyki, 
nawiązania do drewnianych i przeszklo-
nych werand oraz ulicznych latarń.

Najbardziej kojący widok rozpościera się 
w zachodniej części, skąd widać roztaczają-
cy się wokół Trójmiejski Park Krajobrazowy 
ze wzgórzami morenowymi starej Oliwy 
i Wrzeszcza. Anna Branicka: Strefa Parku 
Krajobrazowego oferuje nam unikatowy wi-
dok na ścianę lasu zmieniającą się o każdej 
porze roku. Ta część piętra pozwoli rozkoszo-
wać się widokiem głębokiej zieleni i rozgościć 
na wygodnych siedzeniach nawiązujących 
formą i aksamitem do omszałych pni drzew 
czy leśnych ławek i altan. Również delikatne 
oświetlenie pozwoli cieszyć się efektem słoń-
ca nieśmiało wyłaniającego się zza drzew i po-
czuć się jak w tajemniczym lesie.

Ciekawie zaprojektowane wnętrza i pięk-
ny widok to jednak nie wszystko, co czeka na 
odwiedzających nową trójmiejską atrakcję. 
Na 32 piętrze Olivii Star udostępniamy wie-
lofunkcyjną kondygnację, na której znajdu-
ją się punkty gastronomiczne, przestrzenie 
ekspozycyjne i eventowe – mówi Krzysztof 
Dembek – Członek Zarządu Olivia Star Top. 
Nasze doświadczenia pokazują, że prze-
strzeń na 32. piętrze Olivii Star doskonale 
sprawdza się w jako miejsce romantycznych 
wieczornych spotkań, rodzinnych obiadów 
czy biznesowych kolacji. Dodatkowo przez 
cały rok będziemy organizować wydarze-
nia, zachęcające do odwiedzin osoby w każ-
dym wieku i o bardzo zróżnicowanych zain-
teresowaniach. Jesteśmy również otwarci 
na współpracę z instytucjami kultury czy 
nauki, aby stale poszerzać ofertę obiektu. 
Mamy świadomość, że każdego gościa ta-
rasu widokowego wynosimy wysoko ponad 

ziemię, a poprzez to pozwalamy mu nie tylko 
spojrzeć z dystansem na codzienność ale i dać 
chwilę tylko dla siebie z dala od codzienności. 
Oferujemy wyjątkową atmosferę miej-
sca, w którym warto bywać. Liczymy więc, 
że czas spędzony na górze stanowić będzie 
jakościową formę wypoczynku i stanie się 
jednym z ulubionych miejsc spotkań za-

równo turystów, jak i mieszkańców regio-
nu. – dodaje K. Dembek. 

Wstęp na 32. piętro jest biletowany, a re-
zerwacji można dokonać na stronie interneto-
wej www.oliviastar.pl. Podstawowy bilet kosz-
tuje 18zł, a ulgowy 15 zł, jednak operator prze-
widział szereg zniżek. Rezerwując wstęp z 3 
dniowym wyprzedzeniem można skorzystać 

NA 32 PIĘTR ZE OLI V II STA R 
U DOSTĘPN I A M Y W IELOFU N KCYJ NĄ 
KON DYGNACJĘ, NA KTÓR EJ 
Z NA JDUJĄ SIĘ PU N KT Y 
GASTRONOMICZ N E, PR ZESTR ZEN IE 
EKSPOZ YCYJ N E I EV ENTOW E. 

M I E R Z  W Y S O K O . . .



z 30% zniżki. Taras dostępny jest 7 dni w tygo-
dniu w godz. 10-22 (ostatni wjazd 21.00).   
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AIM HIGH!
LET’S MEET 130 METRES
ABOVE THE GROUND

Gdańsk is becoming increasingly fashionable and 
popular destination tourists from all over Europe. 
The city is creating new tourist attractions, which 
make it one of the top travel destinations. 

One of the new city landmarks which 
instantly gained popularity and recogni-
tion is Olivia Star viewing terrace, open to 
the general public, where you can enjoy the 
view of Tricity panorama from 130 metres 
above the ground. 

So far, over 20 thousand people have 
visited the terrace; it is the highest spot in 
northern Poland, which gives views of great-
est Tricity attractions and even – provided 
the weather is good – the Hel Peninsula. 
Apart from the spectacular view, the 32nd 
floor of Olivia Star offers elegant interiors 
and excellent cuisine. The investor assures it 
aims at creating a non-obvious space where 
everyone can get away from the mundanity 
of everyday life, relax, and enjoy themselves 
far from day-to-day worries. ‘Olivia Star is an 
exceptional building. So far, a lot of Tricity 
inhabitants have only had a chance to admire 
it from the outside or passed it while driving 
or riding an SKM train. At present, we are ar-

ranging interiors for the locals and tourists. 
We want to give them a chance to look at the 
world around them from a different, soaring 
perspective,’ says Rafał Marcyniuk, Board 
Member at Olivia Star Top. ‘But the spectac-
ular view is not the only attraction of the view-
ing terrace,’ he adds. 

The viewing terrace is only a part of the 
32nd floor. On the remaining area, the or-
ganiser has arranged a meeting space and 
a venue of cultural, business, and family 
events, designed by Anna Branicka and 
Olivia Business Centre project team: Design 
Anatomy. ‘The floor is divided into three 
thematic zones corresponding to the view 
outside the window. We want to recreate the 
atmosphere of these places in our building 
but not to disturb the view and rather har-
monise with it,’ says Anna Branicka.

For Tricity, the sea and the bay have al-
ways been a window on the world; therefore, 
the project team has introduced elements 
known from classical interiors of passenger 
and merchant ships. The goal was to create 
an exceptional experience and make visi-
tors feel as if they were sailing on calm water 
while standing on a stable deck and feeling 
the breath of the wind and the promise of 
the endless sea. In this part of the floor, we 
can approach the window and go out on the 
terrace to feel the sea breeze. Anna Branicka 
says, ‘We operate with interior style and ac-
cessories. This part of the floor will greet us 
with a different picture every day. One day, we 
will see the glassy surface of the sea with a few 
ships on the horizon or decorated with dozens 

of sails and other times – the dark and soulful 
waters of the Gdańsk Bay. This is a luxury we 
can afford in the middle of the day, in an in-
terior inspired by Polish ocean liners, which 
were constructed in Gdańsk like MS Batory.’

The northern part of the floor neighbours 
Oliwa, one of the oldest and most picturesque 
districts of Gdańsk. The district boasts the 
Cistercian Abbey, the Archcathedral, the 
park with the botanic garden, and majestic 
houses and townhouses. The interiors in 
this part of the floor refer to Art Nouveau 
buildings with terracotta roofs and old paved 
tree-lined streets. There will also be some ele-
ments of metal art, references to wooden and 
glass porches, and street lamps.

You will find the most soothing view in the 
western part of the floor, from where you can 
see the Tricity Landscape Park with morena 
hills of old Oliwa and Wrzeszcz districts. Anna 
Branicka says, ‘The Tricity Landscape Park 
offers us a unique view of the forest wall, which 
changes every season of the year. In this part 
of the floor, you can enjoy the view of deep 
greenery and sit back on comfortable chairs 
referring with their form and softness to moss-
grown trunks or forest benches and arbours. 
The subtle lighting creates the effect of the sun 
emerging from behind the trees and allows 
our visitors to feel like in a secret forest.’

Original designs and beautiful views are 
only a part of attractions awaiting the visitors 
of the new Tricity landmark. ‘On the 32nd 
floor of Olivia Star, we have created a mul-
ti-functional area with food spots as well as 
exposition and event spaces,’ says Krzysztof 
Dembek, Board Member of Olivia Star Top. 
‘Our experiences show that the 32nd floor 
of Olivia Star is a perfect place for a roman-
tic date, family lunch, or business dinner. 
Moreover, throughout the year, we will 
organise events for people of all ages and 
with various interests. We are also open to 
cooperation with cultural and scientific insti-
tutions to expand our offering. We are aware 
that the visitors of the viewing terrace go up 
high where they can get some perspective on 
their everyday life and be alone far away from 
their day-to-day worries. We offer a unique 
and pleasant atmosphere. We hope that the 
time spent on the top will be a quality form of 
relaxation, and the place will become one of 
the favourite meeting spaces of tourists and 
the locals,’ adds K. Dembek. 

To enter the 32nd floor, you need to buy 
a ticket. You can book your visit at www.ol-
iviastar.pl. The full price ticket is PLN 18, 
reduced-fare – PLN 15, but the operator pro-
vides for several discounts. If you book your 
visit three days in advance, you will get a 30% 
discount. The terrace is open 7 days a week at 
10–22 (the last lift up is at 21.00).  
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Ruszaj na wakacje z Poznania!
   Go on holiday from Poznań! 
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ZAKOCHAĆ SIĘ 
W PARYŻU
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NIE MA CHYBA STOLICY EUROPEJSKIEJ, KTÓRĄ OTACZA WIĘKSZY SPLENDOR 
WYJĄTKOWOŚCI. STOLICA MODY, SZYKU, WYJĄTKOWYCH DZIEŁ SZTUKI, 
OWIANYCH LEGENDĄ KABARETÓW I KUCHNI UZNAWANEJ PRZEZ WIELU ZA 
NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE. MIASTO ROMANTYCZNE I METROPOLITALNE, PRZEZ 
WIELU UTOŻSAMIANE ZE STOLICĄ WSZYSTKIEGO CO EUROPEJSKIE.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO   ZDJĘCIA: 123RF.COM

autobusem (dojeżdża do Paris Porte Maillot), 
pociągiem (do stacji Paris Nord) , samochodem 
osobowym zamawianym przez aplikację lub 
taksówką. Koszt w  jedną stronę od kilku-
nastu do stu kilkudziesięciu euro. Rezerwu-
jąc nocleg poprzez wybrany portal internetowy, 

Z Poznania dolatujemy bezpośrednio na 
niskokosztowe lotnisko Paris Beauvais 

(BVA). Jest oddalone od stolicy Francji niecałe 
100 km. W zależności od destynacji w samym 
Paryżu, zasobności portfela i czasu jaki chcemy 
na to poświęcić, dotrzeć na miejsce możemy 

warto też sprawdzić możliwość transportu. Po-
dróżując w kilka osób, wynajęcie samochodu 
z kierowcą może być rozsądną alternatywą.

Będąc na miejscu warto zaopatrzyć się 
w dzienny lub kilkudniowy bilet na metro, któ-
rym można dotrzeć bez problemu w okolice 
wszystkich ważniejszych atrakcji. I znów – tak 
jak w większości kulturalnych centrów Europy, 
trzeba dokonać wyboru. Można oczywiście 
metodą turystów z Dalekiego Wschodu, wyku-
pić autobusowy city tour i przebiec na czas wy-
brane muzea. Można też wybrać trzy – cztery 
atrakcje i poświęcić na nie tyle czasu, ile mamy 
ochotę, a przynajmniej nie być poganianym 
przez siebie samego.

 Co wybrać: przepełniony turystami Luwr? 
Muzeum d’Orsay? Na pewno bulwary wokół 
Wieży Eiffla – dopiero widziana z bliska poraża 
rozmachem konstrukcji. Wieczorami jest mniej 
ludzi, a budowla jest pięknie oświetlona. Chętni 
mogą w ciągu dnia odstać w zazwyczaj długiej ko-
lejce i wjechać na tarasy widokowe. Zniechęco-
nym proponujemy spacer nad nieodległą Sekwa-
nę. W przycumowanych barkach można chwilę 
odpocząć i coś przekąsić, racząc się szampanem, 
który w tym miejscu ma niepowtarzalny smak.

Panoramę miasta możemy podziwiać z wielu 
miejsc. Jednym z nich jest wzgórze Montmartre 
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z bazyliką Sacré-Cœur (Serca Jezusowego). Widoczna z dale-
ka monumentalna neoromańska budowla jest jednym z sym-
boli miasta. Wokół niej, w uliczkach najsłynniejszej chyba 
dzielnicy XIX i XX- wiecznej bohemy artystycznej, małe knajp-
ki, stragany, brukowane jezdnie. Przy pewnej dozie wyobraźni 
można przenieść się do czasów francuskich impresjonistów. 
Klimatów bliskich Henri’emu de Toulouse-Lautrec doświad-
czymy też na położonym poniżej, równie słynnym placu Pigal-
le, będącym dzisiaj raczej swoistym skansenem francuskiej 
erotyki sprzed stu lat.

Łuk Triumfalny (Arc de triomphe de l’Étoile). Jego budowę 
rozpoczęto w 1806 roku, zakończono 30 lat później. Potężna 
budowla – pomnik, znajduje się na placu Charles’a de Gaulle’a, 
w Paryżu (zwanym dawniej i tradycyjnie placem Gwiazdy – 
place de l’Étoile, od rozchodzących się gwiaździście głównych 
ulic miasta). Znajduje się w 8. dzielnicy, na zachodnim skraju 
Pól Elizejskich (Avenue des Champs-Élysées). Jest jednym 
z najważniejszych elementów architektury Paryża. Stanowi 
zakończenie perspektywy Pól Elizejskich. Z tarasu widoko-
wego mieszczącego na dachu Łuku Triumfalnego możemy 
podziwiać panoramę miasta z jego współczesnym odpowied-
nikiem – nowoczesnym łukiem triumfalny Grande Arche, 
zamykającym oś Pól Elizejskich, położonym poza Sekwa-
ną, w futurystycznej dzielnicy La Défense  

  IN ENGLISH

TO FALL IN LOVE WITH PARIS 

I GUESS THERE IS NO OTHER EUROPEAN CAPITAL 
WHICH IS SURROUNDED BY SUCH AN AURA OF 
UNIQUENESS. THE CAPITAL OF FASHION, CHIC, 
AMAZING WORKS OF ART, LEGENDARY CABA-
RETS, AND CUISINE WHICH IS WIDELY CONSID-
ERED ONE OF THE BEST IN THE WORLD. THE CITY 
WHICH IS ROMANTIC AND METROPOLITAN IN 
EQUAL MEASURE, IT IS COMMONLY ASSOCIATED 
WITH EVERYTHING THAT IS EUROPEAN.

From Poznań, we can directly get to low cost airport Paris 
Beauvais (BVA). The airport is located about 100 km away 
from the capital of France. Depending on the exact place you 
are heading for in Paris itself and amount of money and time 
you want spend on the journey, you can reach your destination 
by bus (getting to Paris Porte Maillot), by train (to Paris Nord 
Station), by car you can order using an  application, or by taxi. 
One-way trip will cost from several to over one hundred euros. 
Booking accommodation via the website of choice, you should 
also check the transport options. When you travel with a few 
companions, renting a car with a driver sounds like a reason-
able alternative. 

Once you get there, make sure you buy a one-day or 
a multi-day subway ticket that will take you to all major 
tourist sites. And again, just like in most cultural centres of 
Europe, you have to make a choice. You may, of course, like 
tourists from the Far East, get on a city tour bus and rush 
through a couple of museums. Or you can choose three or 
four sites and spend as much time enjoying them as you wish 
without running around frantically. 

What to choose: the Louvre packed with tourists or the 
Orsay Museum? For sure, you have to walk down the boule-
vards around the Eiffel Tower as only from the close distance 

you can fully appreciate the magnitude of its construction. 
It gets less crowded in the evenings and it is beautifully lit. 
Those who want to visit the Eiffel Tower during the day have 
to wait in a long queue and then go up to the observation 
decks. The more impatient ones should take a walk along the 
nearby Seine. On the barges moored on the riverbank, you 
can take a rest, grab a bite to eat and treat yourself to cham-
pagne that in Paris has inimitable taste.  

The panorama of the city can be admired from many 
places. One of them is the Montmartre Hill with the Basil-
ica of Sacré-Cœur (the Heart of Jesus). This monumental 
neo-Romanesque building is one of the landmarks of the city. 
Around the basilica, in the streets of probably the most fa-
mous district of artistic bohemia from the 19th and the 20th 
century, one can find small cafés, stalls and cobbled streets. 
When you use your imagination, you can go back to times 
of the French impressionists. You can immerse yourself in 
the atmosphere close to Henri Toulouse-Lautrec on equally 
famous Pigalle Square which now only tenuously alludes to 
French erotica from a hundred years ago. 

The Arc de Triomphe (Arc de triomphe de l’Étoile). Its 
construction started in 1806 and was completed 30 years 
later. This enormous edifice and monument is located at the 
centre of Place Charles de Gaulle (also known as the Square 
of the Star, the Place de l’Étoile, the meeting point of the ra-
diating avenues), in the 8th district, standing at the western 
end of the Champs-Élysées. It is one of the most significant 
elements of the architecture of Paris and it marks the end of 
the Champs-Élysées perspective. From the observation deck 
on the roof of the Arc de Triomphe you can see the panorama 
of Paris including its modern counterpart, the Grande Arche 
closing the axis of the Champs-Élysées at the Seine in the fu-
turistic district of La Défense. 
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KOLEBKA NASZEJ 
CYWILIZACJI - ATENY

Do Grecji lepiej jest lecieć w drugiej poło-
wie roku, najlepiej po dużym – lip-

cowo-sierpniowym sezonie turystycznym. 
Zmniejsza się ilość masowych wycieczek, a co 
się z tym wiąże jest mniejszy tłok w miejscach 
zwiedzania; upały nie są już dokuczliwe i moż-
na się do syta najeść winogronami, figami, so-
czystymi brzoskwiniami i  innymi lokalnymi 
owocami dostępnymi praktycznie na wszyst-
kich miejskich straganach. W tle – zwłaszcza 
w dzielnicach turystycznych brzmi Syrtaki 

– muzyka genialnego kompozytora Mikisa 
Theodorakisa (autora muzyki do filmu Grek 
Zorba) i chociaż tylko nawiązuje do oryginal-
nych melodii Hellady, to tworzy klimat sprzyja-
jący wyluzowaniu i relaksowi. A w Atenach nie 
sposób się nudzić.

PÓŹNE LATO I JESIEŃ TO ZNAKOMITA PORA NA WYLOT DO ATEN. REJS TRWA 
NIESPEŁNA 3 GODZINY, PODCZAS KTÓRYCH PRZENIESIEMY SIĘ DO INNEGO 
KLIMATU DOSŁOWNIE I W PRZENOŚNI. ZABYTKI, MUZYKA, KUCHNIA I 
KRAJOBRAZY – TO DOSKONAŁE MIEJSCE NA PRZEDŁUŻONY WEEKEND.

TEKST: MACIEJ JAMSZ    ZDJĘCIA:  123RF.COM

CO ZOBACZYĆ?
Obowiązkowo wzgórze Akropolu wraz ze znaj-
dującym się tam muzeum. Najkorzystniej jest 
dotrzeć z centrum pieszo. Po drodze mamy wte-
dy możliwość obejrzenia wielu innych zabyt-
ków – jak np. pozostałości kolumnady świątyni 
Zeusa olimpijskiego (największej jaką zbudowa-
no w starożytnej Grecji), a w drodze powrotnej 
odpocząć w jednej z tawern historycznej Plaki 

– starej dzielnicy kupieckiej, która mimo współ-
czesnego skomercjalizowania, nadal ma swo-
isty urzekający klimat.

Na obejrzenie eksponatów Narodowego Mu-
zeum Archeologicznego warto zarezerwować 
jedno przedpołudnie. To uczta nie tylko dla mi-
łośników kultury antycznej. Dość wspomnieć, 
że wśród znajdujących się tam artefaktów znaj-

dziemy nie tylko najsłynniejsze dzieła sztuki 
sprzed ponad 2 tysięcy lat, ale też słynną zło-
tą maskę Agamemnona. Niedaleko muzem 
znajduje się – przy gmachu parlamentu, Grób 
Nieznanego Żołnierza, co godzinę odbywa się 
tam zmiana warty w historycznych strojach, 
którą polecamy zobaczyć; najbardziej wido-
wiskowa i uroczysta ma miejsce w niedziele 
o godzinie 11.00.

W godzinach popołudniowych warto wybrać 
się na przylądek Sunion. (ok. godzina jazdy z cen-
trum). Stojące na wysokim nadmorskim klifie 
ruiny świątyni Posejdona, są jednym z najpięk-
niejszych widokowo miejsc w Grecji, zwłaszcza 
w promieniach malowniczo zachodzącego słoń-
ca. Miejsce urzekało od zawsze, czemu dał wyraz 
(zdecydowanie po barbarzyńsku) słynny dzie-
więtnastowieczny angielski poeta lord Byron, 
który wyrył swoje nazwisko na jednej z kolumn.

Do Pireusu z centrum Aten dojedziemy też 
w miarę szybko. To morskie zaplecze stolicy 
Grecji. Aten. Port handlowy, ale też pasażerski 
dla wypływających na wyspy promów i przystań 
dla wielu jachtów. Kolacja w jednej z nadbrzeż-
nych tawern położonych w malowniczych za-
toczkach portowych, może się niezauważalnie 
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In order to see the entire collection of the 
National Archaeological Museum you need 
the whole afternoon. It is a real treat not only 
for the antic culture aficionados. Suffice to say 
that among the museum’s artefacts you can 
find not only the most famous works of art go-
ing back 2000 years, but also the golden mask 
of Agamemnon. Close to the museum, outside 
the parliament building, there is the Tomb of 
the Unknown Soldier where the guards clad 
in historical uniforms change every hour. The 
most spectacular and official change of guards 
takes place on Sunday at 11.00. 

In the afternoon, you should go to Cape 
Sounion (about an hour ride from the city 
centre). The ruins of the Temple of Poseidon 
perched on the cliff are one of the most pictur-
esque places in Greece, especially during the 
beautiful sunset. The place has always been 
an inspiration. Lord Byron, an English poet 
from the 19th century, showed his apprecia-
tion in a bit barbaric way carving his name on 
one of the columns. 

Piraeus, a maritime base of the capital of 
Greece, can be fairly quickly reached from the 
heart of Athens. It is the major commercial port, 
but it also handles incoming passenger ferries 
and serves as a marina for many yachts. Dinner 
at one of coastline taverns located in the pic-
turesque harbour bays can spontaneously last 
till small hours, especially when friendly hosts 
keep bringing in freshly prepared fish dishes, 
seafood and other local delicacies…  

przedłużyć do późnych godzin nocnych, zwłasz-
cza gdy gościnni gospodarze donoszą świeżo 
przygotowane dania z ryb, frutti di mare i inne 
lokalne specjały... 

  IN ENGLISH

THE CRADLE OF OUR CIVILISATION 

LATE SUMMER AND AUTUMN IS AN IDEAL 
TIME TO FLY TO ATHENS. THE FLIGHT 
LASTS LESS THAN 3 HOURS AND IT TAKES 
YOU TO A DIFFERENT CLIMATE, LITERALLY 
AND FIGURATIVELY. HISTORICAL SITES, 
MUSIC, CUISINE AND LANDSCAPE – IT ALL 
BOILS DOWN TO A PERFECT DESTINA-
TION FOR A LONGER WEEKEND. 

If  you want to go to Greece, opt for the second 
half of the year, preferably after the intense July 
and August tourist season. The number of pack-
age tours is more limited, which means fewer 
tourists visiting famous spots, heat is more bear-
able and you can snack to your heart content on 
grapes, figs, peaches other local fruit which are 
available at all local stalls. In the background, es-
pecially in tourist districts, you can hear Syrtaki, 
music by a genius musician Mikis Theodorakis 
(who wrote music to Zorba the Greek) and even 
though it just refers to the original tunes of Hella-
da, its sound helps to relax and take it easy. And 
you can never get bored in Athens. 

WHAT IS WORTH SEEING?
The Acropolis hill together with the museum 
is an absolute must-visit. It is best to just walk 
there from the city centre. On the way, you will 

get a chance to see many other sites, such as the 
remnants of the Temple of Olympian Zeus’s col-
umns (the largest ever built in ancient Greece), 
and on your way back, take a breather at one 
of taverns in historical Plaka. This merchant 
district has gained more modern, commercial 
twist, nevertheless, it invariably oozes its unique, 
charming vibe. 
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    ODKRYĆ NIEZNANE

TIVAT

6 2 – 6 3

WYLOTY DO CZARNOGÓRY CIESZĄ SIĘ WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ. 
WYGODNY NIEZBYT DŁUGI LOT, ŚRÓDZIEMNOMORSKI KLIMAT, PYSZNA 
KUCHNIA, PRZEPIĘKNE WIDOKI I WIELE NIEODKRYTYCH PRZEZ MASOWĄ 
TURYSTYKĘ MIEJSC. TO WALORY TEGO NIEZWYKŁEGO KRAJU.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    ZDJĘCIA: 123RF.COM

Tivat jest małym miasteczkiem położonym 
między Budvą, słynnym Kotorem i Herce-

giem Novym. Bliskość portu lotniczego i co za 
tym idzie w miarę szybki transfer do miejsca do-
celowego jest doceniana przez odwiedzających 
je turystów. Z racji nadmorskiego położenia 
kusi piękną plażą i krystaliczną wodą Adriaty-
ku, ale nie tylko...

Największą atrakcją okolicy jest port, a wła-
ściwie jedna z najbardziej luksusowych i dyna-
micznie rozwijającej się przystani jachtowych 
na wybrzeżu Adriatyku - Porto Montenegro, 

położona w przepięknej, docenionej przez UNE-
SCO zatoce Boka. Wykwintność restauracji 
i butikowych hoteli przyciąga co roku wielu tu-
rystów, a największe lifestylowe pisma poświę-
cają temu miejscu coraz więcej uwagi.

Nad zatoką wznosi się potężny masyw Vrmac. 
Z jego szczytu roztacza się niesamowity widok – 
z jednej strony na Kotor, z drugiej na Tivat, pół-
wysep Prevlaka, wyspy Świętego Marka i Matki 
Bożej Miłosierdzia. Miejsce miało przed wieka-
mi olbrzymie znaczenie strategiczne. Przebie-
gała tędy granica dzieląca Republikę Wenecką 



W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

od muzułmańskiego Imperium Osmańskiego. 
Z tego okresu pozostało wiele fortyfikacji, które 
można podziwiać podczas pieszych lub rowero-
wych wycieczek. Z racji długości trasy i licznych 
atrakcji na taką eskapadę powinno się wyruszyć 
wcześnie rano i zarezerwować na nią cały dzień.

Znacznie mniej czasu potrzebujemy by do-
trzeć na Wyspę, a właściwie półwysep Kwiatów 
(Miholska Prevlaka). Prevlaka” w  Czarnogó-
rze oznacza przesmyk, którym ten niewielki 
skrawek, mierzący około 300 m długości i 200 
m szerokości jest połączony ze stałym lądem. 
Wody zatoki Tivat, podczas przypływu go zale-
wają i stąd nazwa – wyspa. Nazwa „Miholska” 
pochodzi od istniejącego tam od VI wieku klasz-
toru p.w. św. Archanioła Michała. Obecnie, 
w odrestaurowanych fragmentarycznie zabu-
dowaniach, mieszka tylko 3 mnichów, zajmują-
cych 3 cele i mały kościółek. Określenie „Wyspa 
kwiatów” wywodzi się z legendy, według której 
stąd właśnie wzięły swój początek rośliny pięk-
nej, czarnogórskiej przyrody: palmy, mimozy, 
drzewa oliwne i wszystkie kwiaty. Obecne pięk-

no tego miejsca zdaje się to potwierdzać.
Gospa od Škrpjela to jedyna taka wyspa nie 

tylko na Adriatyku. W tłumaczeniu oznacza 
„Matka Boska na Skale”. Została sztucznie usy-
pana przez ludzi przez ponad 250 lat. Według 
legendy w tym miejscu wystawała podwodna 
skała, na której, dwóch marynarzy znalazło ob-
raz Matki Boskiej, która uratowała ich od śmier-
ci. Od tego zdarzenia po dziś dzień, marynarze 
czczą przypływając na miejsce cudu i przepły-
wając wrzucają kamienie. Usypana wyspa się 
wciąż powiększa wybudowano na niej kościół 
jest znanym miejscem pielgrzymkowym. 

  IN ENGLISH

TO DISCOVER THE UNKNOWN - 
TIVAT

FLIGHTS TO MONTENEGRO ARE EX-
TREMELY POPULAR. COMFORTABLE, 
NOT VERY LONG JOURNEY, 
MEDITERRANEAN CLIMATE, EXQUISITE 
CUISINE, BREATH-TAKING VIEWS AND 

PLENTY OF PLACES NOT DISCOVERED 
BY MASS TOURISM JUST YET. THESE 
ARE THE MAIN ADVANTAGES OF THIS 
INCREDIBLE COUNTRY.

Tivat is a small town located between Budva, fa-
mous Kotor and Herceg Novy. The vicinity of the 
airport which makes it easy to get to the destina-
tion of choice is largely appreciated by tourists. 
Tivat is situated on the coastline and lures travel-
lers with beautiful beach and crystal-clear water 
of the Adriatic Sea, but not only…

The biggest attraction of this place is the 
port, or should we say one of the most luxuri-
ous and dynamically growing yacht harbours 
on the coast of the Adriatic Sea – Porto Mon-
tenegro located in the wonderful the Boka Bay 
appreciated by UNESCO. Posh restaurants and 
boutique hotels attract many tourists every 
year and the town gets more and more atten-
tion from the largest lifestyle magazines.

Vrmac, the huge mountain massif, overlooks 
the bay. From the top of Vrmac one can admire 
an amazing view – from one side Kotor, from the 
other side Tivat, Prevlaka Peninsula of St Mark 
and Our Lady of Marcy Island. Centuries ago, 
the place played a huge strategic role. It was the 
border between the Republic of Venice and the 
Muslim Ottoman Empire. During walks or bike 
trips we can admire many fortifications that were 
built in those times. As the route is very long and 
abounds in attractions, it is best to set off early in 
the morning and reserve the whole day for it.

We need considerably less time to get to the 
Island, or to be precise, the Peninsula of Flowers 
(Miholska Prevlaka). In Montenegro, Prevlaka 
means strait which connects this small piece of 
land which is 300 meters long and 200 meters 
wide with the mainland. During the flood, wa-
ters of the Tivat Bay swamp the strait thus the 
name – the island. ‘Miholska’ comes from the 
name of St Archangel Michael Monastery. Now-
adays, partly renovated building houses only 3 
cells for 3 monks and a small church. The name 
‘the Island of Flowers’ goes back to the legend 
which claims that this is the place where beauti-
ful plants of Montenegro come from: palms, mi-
mosa, olive trees and all flowers. The beauty of 
this place bears witness to this legend.

Gospa od Škrpjela is the only island of that 
kind on the Adriatic Sea. Its name means Our 
Lady of the Rocks. It is an artificial islet that 
has been being made by people for over 250 
years. According to the legend, there was an 
underwater rock where two seamen found the 
icon of Our Lady which saved their life. Since 
that day, until now, the sailors have been wor-
shiping this place by throwing rocks. The sur-
face of the islet is getting gradually wider and 
the church built there is a well-known desti-
nation for pilgrims  

L E T ' S  T R A V E L



L E T ' S  T R A V E L6 4 – 6 5

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

R A S  A L- C H A J M A
TAM GDZIE DESZCZ 
PRAWIE NIE PADA

KIERUNKI PÓŁWYSPU ARABSKIEGO CIESZĄ 
ZASŁUŻONĄ I CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ. 
PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY W EMIRATACH ARABSKICH 
JEST STOSUNKOWO NOWĄ, ALE BARDZO PRĘŻNIE 
ROZWIJAJĄCĄ SIĘ BRANŻĄ. WYBIERAJĄC SIĘ W TAMTE 
REJONY MAMY ZAGWARANTOWANĄ POGODĘ 
I WYSOKI STANDARD OBSŁUGI.

TEKST: MACIEJ JAMSZ   ZDJĘCIA: 123RF.COM

Ras al-Chajma posiada kurorty o pięknych piaszczystych 
plażach (najsłynniejsza nosi nazwę Banyan Tree), a resorty 
hotelowe są usytuowane w imponujących ogrodach palmo-
wych. Atrakcji jest jednak zdecydowanie więcej.

Wody termalne Khatt Springs . To ok.ok. 20 minut drogi 
od stolicy kraju. Wysokie stężenie związków siarki i wyni-
kające z niej właściwości przyciągają zarówno turystów jak 
i mieszkańców. Zawartość minerałów i wysoka temperatura 
łagodzi dolegliwości skórne, choroby reumatyczne i bóle mię-
śni. Trzy naturalne źródła gorącej, zmineralizowanej wody, 
znajdują się przy hotelu Golden Tulip Khatt Springs. Gościom 
przypominamy, że kobiety i mężczyzni korzystają z oddziel-
nych basenów.

Miasto duchów - Jazirat al-Hamra. Dosłowne tłumacze-
nie oznacza „Czerwona Wyspa”, a dotyczy nadmorskiej 
miejscowości powstałej w XIV wieku. Zanim odkryto i za-
częto wydobywać na skalę przemysłową ropę naftową, 
miejscowi mieszkańcy utrzymywali się z rybołówstwa 
i z połowu pereł. Z tamtych czasów zachowały się zabyt-
ki dawnej architektury arabskiej: twierdza, targowisko 
(souq), kilka meczetów, ozdobne domy kupieckie. Dzisiaj 
nikt tam nie mieszka, a życie budzi sie i zamiera wraz 
z przyjazdem i wyjazdem turystów.

Muzeum Narodowe w Ras Al Khaimah znajduje się w daw-
nej rezydencji rodziny królewskiej Al Qasimi. To historyczny 
fort z XVIII wieku. Jego zbiory uznawane są za najbogatsze 
w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ozdoby, rę-
kopisy, broń i inne dzieła sztuki oraz przedmioty codzienne-
go użytku wprowadzą w świat tajemniczej kultury arabskiej.

Położone na płaskowyżu wznoszącym się nad miastecz-
kiem Shimal – ruiny Pałac królowej Sheby, to jedyne w kraju 
zachowane pozostałości średniowiecznej fortecy, obecnie 
piękny punkt widokowy, podobnie jak zachowana wieża 
obronna z twierdzy z twierdzy Al Dhayah, z której roztacza 
się widok na cały emirat Ras a l Khaimah, Zatokę Perską 
i Góry Al Hajar.  

Wchodzący w skład Zjednoczonych Emiratów Arab-
skiach, Emirat Ras al-Chajma, ze stolicą o tej samej na-

zwie, znajduje się na północ od Abu Zabi i Dubaju, na zachod-
nim wybrzeżu Cieśniny Ormuz, oddzielającej Zatokę Perską 
od Zatoki Omańskiej. Liczy 250 tys. mieszkańców i  zajmuje 
powierzchnię połowy województwa mazowieckiego ( 1 700 
km2). Jest to destynacja najmniej znana turystom z Polski, 
choć uchodzi za jedną z najatrakcyjniejszych w tym rejonie.

W okresie polskich słot jesienno-zimowych, nie musimy 
się tam martwić o pogodę. Średnia temperatura powietrza 
wynosi w październiku 37 stopni C, a w grudniu spada do 
27. Także temperatura wody w Zatoce nie spada poniżej 25 
stopni. Przy minimalnych opadach miejsce gwarantuje pe-
łen komfort kąpieli morskich i słonecznych.

Tak jak w przypadku wylotu do pozostałych Emiratów 
Arabskich, mieszkańcy naszego kraju nie potrzebują wiz. 
Paszport natomiast musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty wjazdu. W kraju tym nie ma obowiązkowych szcze-
pień, natomiast osoby zażywające lekarstwa powinny ich 
skład skonsultować z lekarzem i przepisami wjazdowymi, 
gdyż niektóre substancje czynne są w krajach arabskich 
zabronione (pisaliśmy o tym we wcześniejszych wydaniach 
magazynu Let’s Fly).
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  IN ENGLISH

RAS AL KHAIMAH. WHERE IT 
ALMOST NEVER RAINS 

DESTINATIONS OF THE ARABIAN 
PENINSULA ARE GETTING INCREASING-
LY MORE POPULAR. AND RIGHTLY SO. 
TOURISM INDUSTRY IN THE UNITED ARAB 
EMIRATES IS A RELATIVELY NEW BUT, FAST 
GROWING MARKET. WHEN WE DECIDE TO 
GO THERE, WE CAN COUNT ON WONDER-
FUL WEATHER AND TOP QUALITY SERVICE.

Emirate Ras Al Khaimah, a part of the UAE, 
with the capital of the same name, is located 
north of Abu Dhabi and Dubai, on the west co-
ast of the Strait of Hormuz, and separates the 
Persian Gulf and the Gulf of Oman. It has a po-
pulation of 250,000 and takes up the area of the 
half of Mazovian Province (1,700 km2). This de-
stination is very little known to Polish tourists, 
although it is considered one of the most beauti-
ful spots in this region.

In the period of foul Polish weather in au-
tumn and winter, the weather is the last thing 
to worry about in Ras Al Khaimah. The average 
temperature of air in October is 37 degrees Cel-
sius, and in December it drops to 27 degrees. The 
temperature of water in the Gulf never goes be-
low 25 degrees. With very little rainfall, the place 
guarantees full comfort of sunbathing and swi-
mming in the sea.  

Just like in case of flights to other Arab Emi-
rates, tourists from Poland do not need a visa. 
A passport, however, has to be valid at least 6 
months after the arrival in RAK. There are no 
mandatory vaccinations, but those who take 
medication have to consult their doctors about 
composition of their drugs and learn more about 
local regulations as some active ingredients are 
banned in the Arab countries (we wrote about it 
in the previous issues of Let’s Fly).

Ras Al Khaimah has resorts with beautiful 
sandy beaches (the most famous one is called 
Banyan Tree) and hotels are situated in magni-
ficent palm gardens. But there are more attrac-
tions to choose from.

Khatt Springs thermal waters. It is about 
20-minute ride from the capital of the country. 
High concentration of sulphur compounds and 
their healing properties attract tourists and the 
locals. The content of minerals and high tem-
perature can treat skin problems, rheumatism 
and sore muscles. Three natural sources of hot, 
mineral water are located at Golden Tulip Khatt 
Springs hotel. The guests should remember that 
women and men use separate pools.

The city of ghost - Jazirat al-Hamra. The 
direct translation is “the Red Island” and it re-
fers to the coastal town established in the 14th 
century. Before crude oil was discovered there 

and extracted on an industrial scale, the locals 
made a living by fishing and finding pearls. You 
can also go and see the sites of old Arabic archi-
tecture going back to the 14th century, such as 
souq, a few mosques, and a richly embellished 
department store. Nobody lives there now and 
the town wakes up and falls silent as tourists ar-
rive and leave.

The National Museum in Ras Al Khaimah is 
located in the old residence of the royal family Al 
Qasimi. It is a historical fort from the 18th centu-
ry. Its collection is considered one of the richest 

in the entire UAE. Ornaments, manuscripts, 
weaponry, and other works of art or everyday 
use objects take us to the world of a mysterious 
Arabic culture.

The ruins of Queen Sheba’s Palace on the 
plateau over the town of Shimal are the only 
remnants of the medieval fortress in the country 
and now they make a wonderful observation po-
int, just like the defensive tower from Al Dhayah 
stronghold which provides the view of entire Ras 
Al Khaiman, the Persian Gulf and the Al Hajar 
Mountains. 
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  IN ENGLISH

GREATER POLAND CLUB OF THE 
AVIATION SPOTTERS

SPOTTER IS AN AVIATION ENTHUSI-
AST WHO OBSERVES OR TAKES PHO-
TOS OF PLANES. IN THE PAST, SPOT-
TERS MAINLY OBSERVED AIRCRAFTS, 
BUT NOW, AS DIGITAL CAMERAS 
HAVE BECOME MORE COMMON, THE 
MAJORITY OF THEM TAKE PHOTOS OR 
MAKE FILMS.

At Poznań Airport, spotting on a larger scale 
developed at the beginning of the 21st cen-
tury. In 2002, the first group, the Greater 
Poland Club of the Aviation Spotters, Wlkp_
Spotters, was established. Over the last 10 
years, another groups have been set up in 
Poznań: SMLW Krzesiny, AviationPictures 
and EPKS Spotters. 

In 2018, Wlkp_Spotters and Henryk Wie-
niawski Airport in Poznań decided to join forc-
es and establish a group that would gather all 
spotters from Poznań interested in taking pho-
tos of the aircrafts at Poznań Airport. The goal 
of POZnań Airport Spotters is better commu-
nication between the spotters and the airport 
as well as possibility to arrange special photo 
shoots. Thanks to this cooperation, the spot-
ters feel more appreciated by Poznań Airport, 
they have more opportunities to take good 
photos or make films which then can be used 
by the airport itself.

Now, the group consists of nearly 100 
people. As many as 5 editions of the spotter’s 
day have been organized and the spotters 
were allowed to photograph the airport from 
the inside. The group’s members have been 
operating in this industry for many years 
and every year they travel across Europe for 
the aviation shows. 
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POZNAŃSCY SPOTTERZY
SPOTTER TO OSOBA PASJONUJĄCA SIĘ LOTNICTWEM, 
KTÓRA OBSERWUJE LUB FOTOGRAFUJE SAMOLOTY. KIEDYŚ 
SPOTTERZY GŁÓWNIE OBSERWOWALI STATKI POWIETRZNE, 
ALE OD CZASU POWSZECHNOŚCI APARATÓW CYFROWYCH, 
WIĘKSZOŚĆ JE FOTOGRAFUJE LUB KRĘCI FILMY

TEKST I ZDJĘCIA: WITOLD ŁOŻYŃSKI  

Spotting na Ławicy na większą skalę roz-
począł się na początku XXI wieku. W 2002 

roku zawiązała się pierwsza grupa – Wielko-
polski Klub Spotterów Lotniczych – Wlkp_Spot-
ters. W przeciągu ostatnich 10 lat powstało 
kilka kolejnych grup w Poznaniu: SMLW Krze-
siny, AviationPictures oraz EPKS Spotters.

W 2018 roku Wlkp_Spotters wraz z Por-
tem Lotniczym Poznań-Ławica im. Henryka 
Wienaiwskiego, postanowili stworzyć grupę, 
która łączyłaby wszystkich spotterów z Po-
znania, zainteresowanych robieniem zdjęć 
samolotów na Ławicy. Celem POZnań Airport 

Spotters jest lepsza komunikacja spotterów 
z lotniskiem, możliwość organizowania spe-
cjalnych sesji fotograficznych. Dzięki takiej 
współpracy spotterzy czują się docenieni 
przez Port Loniczy, mają więcej możliwości 
na zrobienie dobrych zdjęć i filmów,  które 
następnie mogą być wykorzystywane na po-
trzeby lotniska.

Obecnie grupa liczy blisko 100 osób. Zor-
ganizowano już 5 edycji dnia spottera - czyli fo-
tografowania z wewnątrz lotniska. Członkowie 
grupy są już w branży od wielu lat i co roku jeżdżą 
po całej Europie na pokazy lotnicze. 
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SPOTTERZY SPOTTERS

British Aerospace Bae 146 CC.2 - United Kingdom - Royal Air Force (RAF), fot./photo: 
Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

A320-231 Corendon Airlines /O perated by Global Aviation Operations 
(Aspendos.The Year of Aspendos in Antalya 2019 Livery) ZS-GAL, fot./
photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

 777-2U8 (ER) Omni Air International N828AX / CMB322, fot./photo: 
Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Bombardier CL-600-2B16 Challenger 604 - Croatia – Government, fot./photo: 
Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

767-34P(ER) EuroAtlantic Airways CS-TSU,  fot.: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

A321-231 WiZZ Air HA-LXK, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Boeing 737-8AS – Ryanair, fot./photo: Mikołaj Waligórski 
(Wlkp _ Spotters)



L E T ' S  L O O K  A R O U N D6 8 – 6 9

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

ever many items were destroyed or lost during 
the war. Since the beginning of the 1950s, the 
castle has been managed by the National Mu-
seum in Poznań. The collection has been ex-
tended by new exhibits. 

The original red-figure Greek pottery is 
just a part of the abundant, however partly dis-
persed, collection of Izabella. 

CK ZAMEK WE WRZEŚNIU
Zamek Cesarski znajduje się w centralnym punk-
cie miasta Poznań i choć obecnie jego zachodnie 
skrzydło podlega renowacji, gmach niezmien-
nie stanowi atrakcję turystyczną. Mury zamku 
zostały ozdobione licznymi ornamentami naw-
iązującymi do historii i legend. W różnych mie-
jscach fasady można znaleźć ukryte wizerunki 
zwierząt, zarówno tych mitycznych, jak i po-
chodzących ze świata realnego. W otwartym 
dla zwiedzających Holu Balkonowym można 
zobaczyć międzywojenne fotografie przedst-
awiające Zamek Cesarski oraz wyjść na bal-
kon i podziwiać niezwykły widok na Teatr Wiel-
ki i Collegium Maius. Trwająca renowacja ma na 
celu zarówno przywrócenie świetności wnętr-
zom, ale także wyposażenie ich w technologie 
niezbędne do realizacji programu nowoczesnej 
instytucji kultury. Od niedawna można także 
podziwiać odświeżoną Fontannę Lwów na 
Dziedzińcu Różanym, która niezmiennie cieszy 
się dużą popularnością wśród zwiedzających. 
Fontanna istnieje od momentu powstania 
zamku i stanowi swobodną kopię fontanny 
z pałacu Alhambra z Grenady.

Przed nami również nowy sezon: pierwsza 
projekcja nowego cyklu Science Non-Fiction, 
podczas której zobaczymy film „Nowy, lepszy 
człowiek” w reżyserii Tommy’ego Pallotty i Fem-
ke Wolting (26.09. g. 20.30). 14.09. w ramach Jazz 
na Zamku będzie można posłuchać i obejrzeć 
projekt muzyczno-wizualny związany z obcho-
dami 50. rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy:  

„Komeda. Historie pisane dźwiękiem”. W połow-
ie września zostanie otwarta jedna z dwóch na-
jważniejszych wystaw tego roku w CK ZAMEK: 

„Wkraczając w nowy wymiar. Twórczość Sophie 
Taeuber-Arp”, na której zobaczymy niezwykłe, 
geometryczne prace artystki. 

ZAMEK ZNAD LOARY
Położony w malowniczym parku nad rzeką 
Trzemną Zamek w Gołuchowie Oddział Muze-
um Narodowego w Poznaniu to prawdziwa pereł-
ka. Jego historia liczy ponad 400 lat. Początkowo 
była to siedziba rodu Leszczyńskich;   w roku 
1853 dobra gołuchowskie zakupił Tytus Działyńs-
ki – właściciel ordynacji kórnickiej, dla swojego 
jedynego syna Jana i jego żony Izabelli Czarto-
ryskiej. To jej zasługą jest restauracja budowli, 
sprowadzenie z Francji architektów, rzeźbiarzy, 
malarzy, wśród nich Karola Biberona, Ludwika 
Breugnota, i Maurycego Augusta Ouradou. Przy 
zachowaniu licznych detali renesansowego zam-
ku polskiego, całość została opracowana w stylu 
francuskiego renesansu, a pierwowzorem stały 
się słynne zamki znad Loary. Całość otacza 
największy w Wielkopolsce park krajobrazowy 
w stylu angielskim, o powierzchni ok.160 ha 
z kolekcją kilkuset gatunków drzew i krzewów 
z różnych stron świata. 

Dzięki kolekcji dzieł sztuki zamek 
w Gołuchowie stał się, jednym z najbardziej 
znanych muzeów polskich już przed II wojną 
światową, podczas której, wiele eksponatów 
uległo zniszczeniu i zaginęło. Od początku lat 
pięćdziesiątych XX w.  zamkiem zarządza Muze-
um Narodowe w Poznaniu. Wyposażenie sal zos-
tało wzbogacone o nowe eksponaty. 

POZNAŃ 
ZAPRASZA

Oryginalne czerwonofigurowe wazy greck-
ie to zaledwie część z bogatej, niestety częściowo 
dziś rozproszonej kolekcji Izabeli.   

  IN ENGLISH

A CASTLE  AT THE LOIRE 

Located in a picturesque park at the River 
Trzemna, the Castle in Gołuchów is a real gem. 
The building is over 400 years old. Originally, it 
was the residence of the Leszczyński family. In 
1853, the mansion was purchased by Tytus Dz-
iałyński, the owner of Kórnik Castle, for his son, 
Jan, and his wife, Izabella Czartoryska. It was Iz-
abella’s initiative to renovate the building, bring 
from France architects, sculptors and paint-
ers, such as Charles Biberon, Ludwig Breugnot 
and Maurice August Ouradou. They managed 
to preserve numerous details of the Polish Re-
naissance castle, but they were mostly inspired 
by French Renaissance, especially the castles 
at the Loire. The mansion is surrounded by the 
largest in Greater Poland, 160-hectare landscape 
park in British style with a few hundred species of 
trees and bushes from all over the world. 

Due to its collection of works of art, the 
castle in Gołuchów became one of the most fa-
mous museums in Poland before WWII, how-
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Ta wizja odmalowana przez Teofila Kwiatkow-

skiego, którego z Chopinem łączyła wieloletnia 

przyjaźń, pełna tajemnic i symboli, nabrzmiała 

muzyką, jest jednym z najpiękniejszych obrazów 

ukazujących istotę polskości.   

  IN ENGLISH
This extremely interesting painting resembling 

a grand book of Polish history was painted in a very 

special period of Poland’s history – the partitions. 

Symbolically, it combines two strands: the apothe-

osis of Poland and the legend of Chopin. The theme 

is the story about ‘The Polish Ball’ held every year in 

Paris by Duchess Czartoryska in the yard of Hôtel 

Lambert which gathered the cream of the crop of so-

cial scene of those times and funds collected during 

the ball were to support poor emigrants. 

The guests of the event painted by the artist 

were not only real people, but also symbolic ghosts 

from the past – an old man clad in a flowing coat 

is Duke Adam Czartoryski who was considered 

the father of Polish emigration in Paris, behind 

him there is his daughter Izabela Działyńska with 

her husband Jan clad in an armour, the owners of 

Gołuchów Castle, Witold Czartoryski’s wife 

wearing a posh gown adorned with the motives of 

the Pogoń Litewska coat of arms. On the right, we 

can see Fryderyk Chopin playing the piano and 

a  barefoot girl with plaits standing next to him, 

his muse from Mazovian village. Behind Chopin, 

there is Adam Mickiewicz taking a bow, and in the 

foreground, wearing a  blue dress stands Georges 

Sand. In a shadow, behind her back hides the paint-

er himself. The procession of guests is moving 

slowly across the dance floor. They are characters 

from Chopin’s vision that he experienced during 

his stay in Valldemossie, Majorca. The compos-

er had a vision of a triumphant march of Polish 

knights to the tunes of Polonaise in A major. This 

vision painted by Teofil Kwiatkowski, Chopin’s 

lifelong friend, abounding in secrets and symbols 

and rich in music is one of the most beautiful paint-

ings depicting the essence of Polish nature. 

it has been the highlight of the collection!   

Ten niezwykle ciekawy obraz jest jak wielka księ-

ga polskiej historii, namalowany w szczególnym 

dla naszej ojczyzny czasie  – okresie zaborów. 

Symbolicznie łączy dwa wątki: apoteozę Polski 

i legendę chopinowską. Tematem jest opowieść 

o Balu Polskim, wydawanym corocznie w Paryżu 

przez księżnę Adamową Czartoryską na dziedziń-

cu Hôtel Lambert, gromadzącym kwiat ówczesne-

go towarzystwa, a dochód z balu przeznaczano na 

pomoc dla biednych emigrantów.  

Uczestnikami tego szczególnego spotkania, 

uwiecznionego przez artystę, są nie tylko postaci 

realne, ale również symboliczne zjawy z przeszło-

ści: wśród któryc starzec odziany w powłóczysty 

płaszcz to książę Adam Czartoryski – ojciec pol-

skiej emigracji w Paryżu, za nim córka Izabela 

UWAGA: ARCYDZIEŁO! 
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

TEOFIL KWIATKOWSKI  „POLONEZ CHOPINA ( BAL W HÔTEL LAMBERT), 1859 R.,
AKWARELA I GWASZ NA PAPIERZE NAKLEJONYM NA PŁÓTNO, 61,5 X 125,7 CM, 
WŁ. MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

TEOFIL KWIATKOWSKI  ‘CHOPIN – POLONAISE’ (BALL AT HÔTEL LAMBERT), 1859,
WATERCOLOUR PAINTING AND GOUACHE ON A PAPER ON CANVAS, 61.5 X 125.7 CM, 
OWNED BY THE NATIONAL MUSEUM IN POZNAŃ

Działyńska z mężem Janem odzianym w zbroję 

- właściciele Zamku w Gołuchowie, Witoldowa 

Czartoryska ubrana strojną suknię ozdobioną 

motywami litewskiej Pogoni. Z prawej strony ar-

tysta przedstawił Fryderyka Chopina grającego 

na fortepianie, a u jego boku stoi bosa dziewczyn-

ka z warkoczami  - wiejska muza mazowiecka. 

Za Chopinem stoi pochylony w ukłonie Adam 

Mickiewicz, a na pierwszym planie w błękit-

nej sukni, Georges Sand. W cieniu, za jej plecami 

ukrywa się autor obrazu. Środkiem sali przesuwa 

się korowód gości – postaci z wizji Chopina, jakiej 

doświadczył w czasie pobytu w Valldemossie na 

Majorce. Kompozytor miał wówczas widzenie 

tryumfalnego pochodu rycerstwa polskiego przy 

dźwiękach Poloneza A-dur.

  IN ENGLISH

ZAMEK CULTURE CENTRE IN 
SEPTEMBER 

The Imperial Castle is located in the heart of 
the city and although now its western wing is 
being renovated, the building is still attractive 
for tourists. The walls of the castle are adorned 
with many ornaments referring to history and 
legends. On various parts of the façade, we can 
see the images of animals, both the mythical 
and the real ones. In the Balcony Hall open for 
the visitors there are photographs from the in-
terwar period showing the Imperial Castle and 

the visitors can go out on the balcony overlook-
ing Teatr Wielki (the Grand Theatre) and Colle-
gium Maius. The goal of current renovation is 
to restore the beauty of the interior and equip 
the castle with cutting-edge technologies that 
help modern culture institutions promote their 
activities. Recently, we can again admire the 
Fountain of Lions on the Rose Courtyard which 
has always been extremely popular among visi-
tors. The fountain has been there since the very 
beginning and it is the exact replica of the foun-
tain from Alhambra Palace in Grenada. 

There is a new season ahead of us – the 
kick-off of the new series Science Non-Fic-

tion during which we will see the film More 
Human Than Human by Tommy Pallotta and 
Femke Wolting (26 September, 8.30PM). On 
14 September, as a part of Jazz in the Castle 
series, we can listen to and watch the music 
and visual project to mark the 50th anniver-
sary of Krzysztof Komeda’s death – ‘Kome-
da – stories written by sound’. In the middle 
of September, there will be one of the most 
important exhibitions of this year at ZAMEK 
Culture Centre – ‘Entering a new dimension. 
The work of Sophie Taeuber-Arp’ where we 
will be able to see the unusual, geometric 
works of the artist. 
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POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

PLAN PARKINGU
PARKING PLAN
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POZNAŃ (CENTRUM)

PRZYLOTY
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ODLOTY
DEPARTURES
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PAY STATION

BIURO OBSŁUGI PARKINGOWEJ
PARKING CUSTOMERS OFFICE

RUCH DWUKIERUNKOWY
BOTH WAYS TRAFFIC

RUCH JEDNOSTRONNY
ONE-WAY TRAFFIC

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT
STOP HERE FOR MAXIMUM 2 MINUTES
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WYJAZD
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* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.08.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th August
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Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

All the destinations 
and the current timetable  
are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl
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* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.08.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th August.

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

All the destinations 
and the current timetable  
are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
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