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Na waleta bez bileta.  

21-letni student przejechał autostopem przez Ukrainę, Rosję, 

Mongolię, Chiny, Laos, Kambodżę i Tajlandię. Dwa lata później 

napisał o swojej podróży książkę i wydał ją samodzielnie. Stał 

się jednym z najmłodszych self-publisherów w Polsce. 

 

 

Konrad Malinowski, założyciel strony na Facebooku „Na waleta bez bileta”, 

udowadnia, że życie nie musi być wcale schematyczne. Po ukończeniu I roku swoich 

studiów, postanowił że sprzeda stare audi, spakuje plecak i wyruszy w świat. Do tej 

pory pokonał ponad 50 000 km autostopem, odwiedzając m.in. takie kraje, jak: 

Maroko, Turcja, Iran, Pakistan, czy Indie. Nigdy jednak nie przypuszczał, że napisze o 

tym książkę i wyda ją w modelu self-publishingowym - bez pomocy tradycyjnych 

wydawnictw. Czym się wyróżnia jego książka pośród innych pozycji o tej samej 

tematyce? 

 

Problemem książek podróżniczych jest to, że 

większość z nich jest napisana zbyt 

grzecznie, bez temperamentu i na jedno 

kopyto. Ja postanowiłem pisać o wszystkim 

szczerze, tak jak rzeczywiście było. 

W tej książce nie znajdziecie tysiąc pięćset 

osiemdziesiątej siódmej porady z cyklu 

„gdzie zjeść żabie udka w Paryżu”.  

O to należałoby zapytać Makłowicza.  

W książce przeczytacie ponad 340 stron 

niesamowitych historii opisanych żywym i 

humorystycznym językiem. Dowiecie się 

m.in., jak: straciłem wątrobę w Rosji, 

ścigałem polską ciężarówkę za Uralem,  

tłukłem się na pace przez mongolskie stepy, 

woziłem się chińskimi radiowozami, 

poznałem wizualnie dyskusyjną żonę na 

autostradzie w Chinach, wylądowałem w 

kopalni złota w Kambodży, jadłem smażone 

pająki, i jak mogłem skończyć w 

Bangkoku niczym bohaterowie komedii Kac 

Vegas. Zobaczycie w niej też wiele zdjęć – 

mówi autor. 

 



 
Tradycyjny rynek wydawniczy versus self-publishing 

 

W powszechnym modelu wydawania książki, autor dostarcza wydawcy gotowy tekst 

przyszłego dzieła i ma ograniczony wpływ na sam jego wygląd oraz działania 

marketingowe, podejmowane przez wydawnictwo. Idea self-publishingu, która 

znakomicie sprawdza się na rynku amerykańskim, stwarza autorom szerokie 

możliwości i zaczyna być coraz bardziej popularna w Polsce. Konrad Malinowski 

postanowił z niej skorzystać, kiedy wydawnictwo nagle się wycofało z propozycji 

wydania jego książki.  

Nie ukrywam, że nie bez znaczenia był mój styl. Wydawnictwa nie chcą brać ryzyka 

za jakiegoś tam debiutanta. A ja nie chciałem dać się zmienić. Chciałem pozostać 

sobą. Być autentycznym. Opowiadać o świecie, takim, jaki jest, i jakim go 

widziałem. Więc nie pozwoliłem wydawnictwu przeredagować książki na 

przesadnie „poprawną polszczyznę”. Myślę, że właśnie dzięki opowieściom w swoim 

stylu, udało się zgromadzić na mojej stronie ponad 16 000 Czytelników. 

 

Młody autor przekonuje, że tradycyjne wydawnictwa robią niewiele na rzecz promocji 

książki oraz, że samodzielnie jest w stanie dotrzeć do szerszego grona odbiorców. 

 

Przykład Michała Szafrańskiego, self publishera i autora książki „Finansowy 

Ninja”, zamknął usta wydawcom. Facet w ciągu 5 miesięcy wygenerował ze 

sprzedaży swojej książki 1,65 mln przychodu, bazując m.in. na skrzętnym 

budowaniu przez lata własnej społeczności. Jego wyczyn pokazuje, że przyszłością 

sprzedaży są social media. Wydawcy, niestety, nie zdają sobie z tego sprawy, licząc, 

że kiedy wstawią książki na półki księgarń, to ludzie rzucą się jak po karpia w Lidlu. 

Jakby tego było mało, autor może liczyć na ochłapy rzędu 5-10% ceny okładkowej. 

Toż to lichwa! Wydanie książki w modelu self-publishingowym to wyraz mojej 

niezgody na zgrzybiały stan polskiego rynku wydawniczego. Każdy, kto posiada 

jakąś społeczność w internecie, jest w stanie dotrzeć do potencjalnych 

zainteresowanych o wiele szybciej. Eliminując pośredników w postaci sieci 

sprzedaży i wydawców, masz możliwość bezpośredniego słuchania swoich 

odbiorców i natychmiastowego reagowania. Nie wspominając o tym, że zyski są 

znacznie większe. Dobra komunikacja i zaangażowanie społeczności to podstawa 

sprzedaży w XXI wieku. 

 

 

 

 

 



Z czym muszą się liczyć zainteresowani wydaniem książki na własną rękę?  

 

Samo napisanie książki to dopiero początek długiej i wyboistej drogi. Cała reszta 

wymaga wielu poświęceń i rezygnacji z życia osobistego. Człowiek-wydawnictwo 

pisze tekst, dobiera zdjęcia, kompletuje ekipę remontowo-wykończeniową (korekta, 

redakcja, skład, grafik, drukarnia, webmaster), projektuje wygląd książki, 

kontroluje każdy etap jej tworzenia, negocjuje stawki, zajmuje się marketingiem, 

promuje swój produkt, szuka kanałów sprzedaży, organizuje wysyłkę, jest 

wyłącznym dystrybutorem. Kreatywność, przedsiębiorczość, wizja sukcesu i dużo, 

dużo cierpliwości – bez tego ani rusz. 

 
21 września ruszy przedsprzedaż książki „Na waleta bez bileta: Autostopem do 
Kambodży”. W czasie jej trwania, Czytelnicy mają możliwość otrzymania egzemplarza 
z podpisem autora. Oficjalna premiera przewidziana jest na 29 października. Autor 
zapowiedział transmisję live na Facebooku o godz. 20:30, w czasie której będzie 
można mu zadać pytania dotyczącego dzieła i wszystkich jego podróży.  
Książkę można zakupić poprzez stronę internetową: 
 www.nawaletabezbileta.pl/autostopem-do-kambodzy 
Więcej informacji: 
www.facebook.pl/nawaletabezbileta 
 
__________________________________________________________ 

 
 

WYBRANE FRAGMENTY KSIĄŻKI 
 
 
 

 
POCZĄTKI 

 
"(...) Pieniądze na podróże zdobywałem od najmłodszych lat na wiele 

kontrowersyjnych sposobów. 
Pierwszego chomika dostałem w wieku dziewięciu lat. Nie pamiętam dokładnie, jak do 

tego doszło, ale szybko odkryłem, że gdybym dokupił samicę, to pojawiłyby się maluchy. No 
więc tak zrobiłem. Otworzyłem pierwszy biznes w życiu. Chomiki się grzmociły, a ja 
bezczelnie podkradałem mamie wiadra, żeby gdzieś pomieścić te małe dziady. Zwierzęce 
orgie trwały aż do momentu pojawienia się pokolenia wnuczków. Wtedy skończyłem z 
chałupniczą działalnością. Powodem było przesycenie rynku wśród znajomych, co wkrótce 
doprowadziło do wyprzedaży towaru. Z bólem serca wybrałem się do sklepu zoologicznego i 
sprzedałem ostatnie chomiki po lichwiarskiej cenie. Za każdego dziada dostałem dwa złote.” 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nawaletabezbileta.pl/autostopem-do-kambodzy
http://www.facebook.pl/nawaletabezbileta


NA AUTOSTRADZIE 
 

 
"(...) Tymczasem, jak na zawołanie, zatrzymał się nowiusieńki autokar. 
– Eeeeee! 获取白人男孩! – krzyknął przez szybę kierowca. 

– Ale panie, ja nic nie rozumiem. Mejoł cjen, mejoł cjen! – powtarzałem, 
że nie mam forsy. 
– Mejoł cjen? Ołkej, ołkej! 
Wpakowałem się do środka. Pokonałem trzy schodki. Raz. Dwa. Trzy. I znalazłem się w tym 
charakterystycznym miejscu, w którym czujesz wzrok kilkudziesięciu pasażerów. Szedłem 
powolutku między siedzeniami. Wszyscy śledzili każdy mój krok, nadając między sobą. Mogli 
wtedy robić zakłady, gdzie usiądę. 
– Panie, daję piątaka, że usiądzie obok mnie. 
– Podbijam miską ryżu, że zaraz złapie go jakaś nasza dziewucha.  
Wybrałem ostatnie siedzenia. W podstawówce, kiedy jechałeś z klasą na szkolny wypad, na 
ostatnich miejscach zawsze siedzieli najfajniejsi. Nigdy się do nich zaliczałem. Teraz było 
inaczej. Siedziałem sobie niczym król, mając do dyspozycji calusieńki rząd foteli. Wszystkim 
pokazałem soczystego wała.” 

 
 

 
DZIEŃ, W KTÓRYM POZNAŁEM CHIŃSKĄ ŻONĘ 

 
 
"(...) Xixi była dwudziestoosiedmioletnią trenerką rozwoju osobistego o wybitnie 
bezpośredniej naturze. Gdy zapytałem ją, skąd tak świetnie mówi po angielsku, 
odpowiedziała, że nauczyła się z filmów 
porno. Najlepiej opanowała zwroty I’m coming! oraz I want suck your dick!, które 
wypowiadała z właściwą intonacją. Na pewno musiała sporo ćwiczyć. Kiedy rozmowa zaczęła 
się rozkręcać, Xixi rozwaliła mnie na łopatki. 
– Potrzebuję męża – oznajmiła. 
– Yyy? – moje brwi osiągnęły wysokość grzywki. 
– Obcokrajowca. 
– Dlaczego akurat obcokrajowca, a nie Chińczyka? 
Pogładziła palcami po moich ramionach. 
– Bo masz ładny kolor skóry, mielibyśmy piękne dzieci. Nie 
chciałbyś się ze mną ożenić? 
– ŻE CO? 
– No, ożenić się. Ja i ty… 
– Mam wizę do piętnastego.” 
 
 
 
 

SMAŻONY PAJĄK 
 
 

"(...) Odnóża smakowały nieco jak skrzydełka kurczaka, ale odwłok nie przypominał mi 
czegokolwiek. Był soczysty jak dojrzały arbuz. Chyba wciągnąłbym go jeszcze raz. Ba! Szarpnę 
się nawet na stwierdzenie, że gdyby KFC wprowadziło do oferty kubełek tarantuli, nie 
pogardziłbym nim jako przekąską do piwa. Przy okazji, chciałbym pozdrowić wszystkich 
wegetarian. Nigdy nie wmówicie mi, że białko 
roślinne jest wartościowsze od zwierzęcego.” 



INFORMACJE O KSIĄŻCE 
 
 

* Tytuł: Na waleta bez bileta: Autostopem do Kambodży 
* Autor: Konrad Malinowski 
* Numer ISBN: 978-83-948274-0-3 
* Format: A5 (148 x 210 mm) okładka miękka 
* Liczba stron: 342 
* Data premiery: 29 października 2017 roku 
* Strona na Facebooku: www.facebook.pl/nawaletabezbileta  
* Strona WWW: www.nawaletabezbileta.pl  
 

O AUTORZE KSIĄŻKI „NA WALETA BEZ BILETA” 

 

 

Konrad Malinowski z 

Tomaszowa Lubelskiego, były 

sprinter w Agrosie Zamość, 

rocznik ’94. Skończył studia 

licencjackie z zarządzania na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

 

 

 

 

Dopiero po studiach przypomniałem sobie, jak to jest znowu być Januszem 

marketingu. Pierwszy biznes w swoim życiu zacząłem od założenia kontrowersyjnej 

hodowli chomika syryjskiego. Miałem wtedy dziewięć lat. Chomiki się grzmociły, a 

ja wciskałem te małe dziady dzieciakom w podstawówce, zgarniając ich 

kieszonkowe. W ten sposób trafiłem na listę 100 Najbardziej Przedsiębiorczych 

Ludzi Wszechczasów wg. „Forbesa”. Dwanaście lat później, wyruszyłem do 

Kambodży autostopem. Samotnie. Pomyślałem, że fajnie byłoby napisać książkę, 

wydać ją i powrócić do świata wielkiego biznesu. Tak więc zrobiłem. I teraz 

opowiadam historie. 

Kontakt bezpośredni: 
Konrad Malinowski, tel. 509 767 771 
nawaletabezbileta@wp.pl  
 
Media kit zawierający zdjęcia autora, wizualizacje książki oraz banery: 
https://drive.google.com/open?id=0B3QJ9LIa7wyCRk9WS3c3WVFadk0  

http://www.facebook.pl/nawaletabezbileta
http://www.nawaletabezbileta.pl/
mailto:nawaletabezbileta@wp.pl
https://drive.google.com/open?id=0B3QJ9LIa7wyCRk9WS3c3WVFadk0

