
MAREK
KOŚCIKIEWICZ

FREE COPY
POBIERZ NA LOTNISKU

NR 1 | 2018 [7]

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN-MAZURY
OLSZTYN-MAZURIA OFFICIAL AIRPORT MAGAZINE















Więce j  na anywhere . p l

PARTNERZY PARTNERS

12  WYWIAD INTERVIEW 

Marek Kościkiewicz: Wciąż czuję niedosyt
Marek Kościkiewicz: I still want more

26 PODRÓŻE TRAVEL

Warmia i Mazury nie tylko na lato
Enjoy Warmia and Masuria not only in summer

36  RECENZJA REVIEW

A na imię miałaś właśnie Justyna
And your name was Justine

Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów

38 FELIETON COLUMN

Dziesięć sylwestrów
Ten New Year’s Eves

42 LUDZIE PEOPLE 

Żądło
The sting

52 MODA FASHION

Over
Over

ZDJĘCIE NA OKŁADCE   
Edy ta Ba r t k iew i c z

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i materiałów 
redakcyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść 
nadesłanych ogłoszeń reklamowych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

WYDAWCA PUBLISHER 
ANYWHERE.PL
na licencji asz-reklama  
/ biuro@asz-reklama.eu

ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25; fax: 58 719 39 20
www.anywhere.pl

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

REDAKTORZY PROWADZĄCY 
Paweł Durkiewicz / magazyny lotniskowe,  
Aleksandra Budka / anywhere.pl

PROJEKT GRAFICZNY  
Alicja Rynkiewicz / szef działu graficznego
Konrad Rószkowski / grafik
Julia Wójcik / grafik

TŁUMACZENIE  
Anna Jasińska, 
Natalia Chycka

WYDAWCA  
Marcin Ranuszkiewicz

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  
Sylwia Gutowska, Katarzyna Szewczyk

DZIAŁ REKLAMY   
Dagmara Zielińska, Katarzyna Świacka

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA
Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz, 
Tomasz Sagan, Hanna Jakóbczyk

NA ZLECENIE AT REQUEST
Port Lotniczy Olsztyn –  Mazury
Szymany 150, 12-100 Szczytno 
+48 89 544 34 34 
info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

42

26

36

52

12

W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E8 – 9



Więce j  na anywhere . p l



ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 
Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów ko-
mediowych w XXI w. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestselle-
rową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screenwriter, 
writer, playwright and journalist. 
The author of the biggest Polish 
comedy hits of the 21st century. 
In 2015, Saramonowicz 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 
tylko spotykać ludzi. No i lubi być 
w drodze, kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, pomidorową 
i kabriolety. 

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

WOJCIECH 
KUCZOK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ENGLISH A photographer and artist 
fascinated with people, faces, poses 
and life – always with man in the 
foreground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years has 
been devoted to photography.

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

ENGLISH An actor and the Artistic 
Director of the Montownia Theatre. 
A specialist in one man shows and 
stand-up comedy. To him, writing is 
an occasional but long-term activity. 
It took him seven months to write 
his first feature. ZD
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 NASI AUTORZY

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów (Kobranocka, 
Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), dzi-
ennikarz (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), twórca 
zespołów kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. Pasjonat 
jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist (Kobranoc-
ka, Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), 
journalist (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), founder of 
cabarets, playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey enthusiast.

1 0 – 1 1
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie „aktor wyłącznie tea-
tralny". Od osiemnastu lat związany 
Teatrem Narodowym w Warszawie. 
W rankingach krytyków znajduje się 
w ścisłej czołówce najważniejszych 
aktorów polskiego teatru w XXI w. 

ENGLISH Says that he is "exclusive-
ly a theatre actor", for many years 
now working with the National 
Theatre in Warsaw. He is at the 
very top of the critics' ranks of 21st 
century Polish theatre actors. 

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.
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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, kolek-
cjonerka płyt, okularów i torebek. 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. She’s a passionate of 
radio and retro style, and collects CD 
albums, glasses and handbags. For 
many years, she's been involved with 
Polish Radio Three.

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

Aktor teatralny, filmowy i telewizy-
jny. Reżyser, felietonista. Związany 
z Nowym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

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

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor “jeszcze” młodego pokolenia. Po 
latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów “odkopał” Petera Sellersa 
i Monty Pythona i stwierdził, że jego 
miłością jest komedia. Dotychczas 
znany głownie widzom teatralnym,.

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. He was famous mostly 
among theatre-goers.



NA WARSZAWSKI KONCERT ORGANIZOWANY NA POCZĄTKU 
GRUDNIA WESZŁAM W OSTATNIM MOMENCIE. WSZYSTKIE 
MIEJSCA SIEDZĄCE BYŁY ZAJĘTE, W DRZWIACH TŁOCZYLI SIĘ 
KOLEJNI FANI. NA SCENIE DE MONO Z WOKALISTĄ TOMASZEM 
KORPANTYM. W FOYER TEATRU PALLADIUM ŚMIETANKA 
TOWARZYSKA WARSZAWY, ARTYŚCI, AKTORZY, DZIENNIKARZE. 
BYŁO TO Z PEWNOŚCIĄ WYDARZENIE WIECZORU, WIĘC CZEGO 
CHCIEĆ WIĘCEJ? MAREK KOŚCIKIEWICZ PRZYZNAJE, ŻE PRAGNIE 
WIĘCEJ I LEPIEJ. MIMO ŻE OD 30 LAT PISZE PIOSENKI, W KTÓRYCH 
I PRZY KTÓRYCH ZAKOCHUJĄ SIĘ KOLEJNE POKOLENIA.
TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

WCIĄŻ CZUJĘ 
NIEDOSYT
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Dlaczego zespół, który ma na koncie piękne przeboje 
po polsku, tytułuje nowy album angielskim „Enter”?
To tradycja, która zaczęła się od drugiego albumu. 
„Kochać inaczej” to tytuł pierwszej płyty, ale potem były: 
„Oh Yeah!”, „Stop”, „De Luxe” czy „Play”. Nazwa jest 
dla mnie – a to chyba nic złego –elementem marketingu 
i hasłem, które ma wyróżniać płytę spośród innych. Są 
zespoły, które budują nazwę z dłuższej frazy, ale nam 
chodzi o tę hasłowość. Jestem absolwentem wzornictwa 
przemysłowego, nauczyłem się tak patrzeć, choć to 
nie najważniejsze, a jednak praktycznie i marketingowo. 
A okładkę płyty zaaranżowała moja córka, razem 
wymyśliliśmy te piksele. Zamiar był taki, aby okładka 
bardzo się wyróżniała, była czymś nowym, a nie 
powtórzeniem utartego schematu, w którym na płycie 
widnieje zdjęcie zespołu. Szukaliśmy innego sposobu 
i go znaleźliśmy – okładka to rozpikselowane zdjęcie 
miasta nocą. Chciałbym, żeby w natłoku informacji 
droga do odnalezienia nas była prosta. „Enter” jest 
pierwszą piosenką na tej płycie, to słowo nie pojawiło się 
zatem sztucznie, jest częścią tekstu.

Kim jest Tomasz Korpanty, nowy wokalista w twoim 
składzie De Mono?
Przygotowując się do płyty, mieliśmy doświadczenie 
współpracy z kilkoma wokalistami. Śpiewali z nami 
Rafał Brzozowski i Antek Smykiewicz, ale zaczęli swoje 
solowe kariery, z czego bardzo się cieszę. A że materiał 
był gotowy, zaczęliśmy szukać chłopaka, który zaśpie-
wa na nowej płycie. Przeglądaliśmy programy telewi-
zyjne, znajomi muzycy polecali nam różne nazwiska. 
Sprawdziliśmy wielu zdolnych wokalistów, ale to Tomek 
wpasował się mentalnie, towarzysko, warsztatowo. Dużo 
wniósł do płyty, proces nagrywania był bardzo szybki. 

Warsztat to jedno, ale czy jest wystarczająco 
charyzmatyczny, żeby stanąć na czele grupy? Bo 
dziś to przecież wokalista najbardziej kojarzy się 
z zespołem.
To jest nasz problem – namaściliśmy jednego z nich i te-
raz mamy kłopot. Ale rzeczywiście tak jest – wokalista 
jest głosem zespołu, może temu zespołowi pomóc lub mu 
przeszkadzać. Są przypadki świetnych zespołów, w któ-
rych wokalista nie daje rady i ciągnie całość w dół. U nas 
były dwie możliwości – charakterystyczny głos budujący 
nową wartość lub głos, który spowoduje, że stary reper-
tuar nadal będzie tym samym repertuarem. Na pewno 
nie chcieliśmy głosu, który by naśladował Andrzeja 
Krzywego. Ze wszystkich osób, które z nami śpiewały, 
Tomek najlepiej interpretuje stare piosenki, a w nowych 
świetnie się sprawdza. Fani De Mono na pewno muszą 
się do tego przyzwyczaić, nie chcę nikomu nic narzucać, 
więc biorę pod uwagę to, że głos Andrzeja jest bardzo roz-
poznawalny. Nowych i starych fanów chciałbym namó-
wić do tego, by uwierzyli w nasz repertuar. Może 30 lat 

po założeniu zespołu czas na zmiany? To tak jak zmiana 
logo lub nazwy firmy – jest zawsze ryzykowna, ale gdy 
ludzie do niej przywykną, mówią: tak właśnie miało być. 
Liczę właśnie na taki efekt.

A czy jesteś w stanie zagwarantować, że – gdy fani 
już przyzwyczają się do tego nowego głosu – on 
pozostanie głosem zespołu De Mono?
Tak, Tomek pasuje do nas, choć jest trochę młodszy. 
Dopasowaliśmy się doświadczeniem, przeżyciami, wie-
kiem. To wszystko ma znaczenie. I dobrze, że ma długie 
włosy i jest w miarę wysoki. (śmiech)

Pop wrócił do łask, dziś nie kojarzy się już tak 
negatywnie jak jeszcze kilka lat temu.
Pop można rozumieć jako szeroko pojętą muzykę popu-
larną, czyli wszystko to, co jest najczęściej grane w ra-
diach, po co najczęściej ludzie idą do sklepów. Popem 
można nazwać też określoną stylistykę, która jest jednak 
bardzo szeroka. Czy Red Hot Chili Peppers jest zespo-
łem popowym? Tak! Rolling Stonesi też. Z perspektywy 
słuchacza ta muzyka, która trafiła do nas, jest muzyką 
popularną. Natomiast cała reszta to działy muzyki alter-
natywnej i niszowej dla fana, dla którego ta odmienność 
jest olbrzymim atutem. A to chyba dobrze. Według mnie 
najbardziej wymierną oceną muzyki jest to, czy prze-
trwała próbę czasu. Skaldowie, Wodecki – przecież wy-
konywali muzykę kiedyś totalnie nie do zaakceptowania 
przez młodych ludzi. Dziś do ich utworów chętnie się 
wraca, a to świadczy, że jest w nich coś wartościowego. 

Czy disco polo jest nowym popem?
Jest kilka powodów, dla których disco polo ma się dobrze. 
Pierwszy – edukacja muzyczna cały czas stoi na bardzo ni-
skim poziomie. Jesteśmy narodem, który nie śpiewa, a jeśli 
już, to tylko pieśni kościelne albo „Sto lat!” na weselu. Nie 
boję się powiedzieć, że disco polo to kicz. Oczywiście, po-
między słabą muzyką pop a disco polo jest już mała różni-
ca. Biorę pod uwagę i widzę to, że pewni wykonawcy siedzą 
w tym gatunku z premedytacją, chociaż stać ich na więcej. 

W E D ŁUG  M N I E 
NA J BA R DZ I E J 
W Y M I E R NĄ  O C E NĄ 
M UZ Y K I  J E S T  T O, 
C Z Y  PR Z E T RWA Ł A 
PRÓB Ę  C Z A S U.

W C I Ą Ż  C Z U J Ę  N I E D O S Y T



Ale Zenek Martyniuk wydał biografię, a Marek 
Kościkiewicz jeszcze nie.
W wypadku Martyniuka to zabieg czysto komercyjny, 
jest idolem ludzi, idole piszą książki. 

Ty też jesteś.
Może to nie ten czas. Potrzeba momentu, który będzie 
przełomem. Póki co jestem cały czas w podróży. Jeśli 
dotrę do jednego z zamierzonych celów, może napiszę 
książkę. Nie chodzi o sztuczną skromność, ale nie chciał-
bym ludziom zabierać czasu albo napisać coś, co zalega 
w księgarniach.

Wielu doszukiwałoby się w tej książce patentów na 
przebój, choć przecież wiem, że czegoś takiego nie ma. 
Ile w pisaniu hitów jest świadomości, a ile, no właśnie, 
czego jeszcze?
Edukacja muzyczna nie polega na tym, żeby siedzieć 
w szkole i pisać nuty albo śledzić historię instrumen-
tów. Polega na tym, żeby tworzyć, bawić się dźwiękami 
i rytmem. Edukacja muzyczna to może być nauka tań-
ca. To wszystko tworzy nas muzykami, a to coś więcej, 
bo także filozofia życia, wrażliwość. Słuchanie muzyki 
rozwija w różnych kierunkach, daje dużo sposobów na 
to, żebyśmy sięgnęli po literaturę, byli wrażliwi na film, 
krajobraz, fotografię. Poza tym, oczywiście, muzyka 
ma siłę czysto socjologiczną – pozwala nam przeżywać 
wspólnie rzeczy, zresztą podobnie jak sport. Przecież na 
wielkich widowiskach sportowych ludzie razem śpiewa-
ją, to świadczy o tym, że to ten sam sposób przeżywania 
i przenoszenia energii. 

Jako dziecko słuchałem trzeszczącego Radia 
Luxembourg. Kiedy wyszła płyta „Band on the Run” 
McCartneya, zapragnąłem ją mieć. Potem dzięki 
McCartney’owi poznałem Lennona. Byłem w Gawędzie, 
więc miałem kontakt z muzyką. Spodobało mi się to 

C A ŁY  C Z A S 
N AGRY WA Ł E M  PIO S E N K I 

N A  M AG N E T OF O N, 
C HODZ I Ł E M  N A 

GI E Ł DĘ  M UZ YC Z N Ą .
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MAREK KOŚCIKIEWICZ - muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, 
producent muzyczny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na 
wydziale Wzornictwa Przemysłowego. De Mono AD 2018 to Marek Kościkiewicz, 
Robert Chojnacki, Wojtek Wójcicki, Darek Krupicz, Łukasz Przesmycki oraz wokalista 
Tomasz Korpanty. W tym składzie grupa w październiku 2017 roku po 16 latach od 
premiery ostatniego autorskiego albumu wydała nową płytę, „Enter”. 

W C I Ą Ż  C Z U J Ę  N I E D O S Y T



1 8 – 1 9



wszystko, co związane ze sceną, ale rów-
nocześnie cały czas nagrywałem piosenki 
na magnetofon, chodzi łem na giełdę 
muzyczną. Pamiętam, że będąc z Gawędą 
w Stanach, stałem w kolejce po płyty Stinga 
i Pink Floydów. W Danii po raz pierwszy usły-
szałem Eltona Johna. To wszystko wchodziło 
w szuflady w mojej głowie. Nabrałem łatwo-
ści budowania melodii, dziś masa osób świet-
nie wyszkolonych technicznie z tym ma 
właśnie problem. Bo przeboje formalnie są 
proste, ale mają melodię, która nie może być 
za łatwa, bo szybko wypadnie, musi mieć to 
coś, co wchodzi dłużej do głowy, ale potem 
równie długo w nas siedzi. O to chodzi.

Ważne jest więc osłuchanie. A do pisania 
tekstów potrzebne jest z kolei oczytanie.
Nie czytam tyle, o ile się mnie podejrzewa. 
(śmiech) Zdecydowanie więcej książek ku-
puję, niż czytam. Ze studiów na Akademii 
Sztuk Pięknych zostało mi to, że gdy zabie-
ram się do pracy nad nową płytą, potrze-
buję wejść w poetycki nastrój. Taki klimat, 
który sprawi, że nie pójdę na łatwiznę. Mogę 
w ciągu pięciu minut napisać tekst, ale to, 
że poczytam sobie teksty Ciechowskiego, 
Nosowskiej czy Janerki albo wezmę zbiór 
Kofty lub Osieckiej, prowokuje, by zbudo-
wać tekst z trochę lepszych zwrotów. To 
bardzo męczący proces. Większość melo-
dii wymaga rymów jednosylabowych, więc 
wszystko, co dzieje się przed nim, musi być 
ciekawe, żeby ten rym nie zabrzmiał banal-
nie. Czytanie może też inspirować. 

Ile tekstów napisałeś na kierownicy 
w samochodzie na pięć minut przed 
wejściem do studia?
Były takie teksty, nie do końca jestem z nich 
zadowolony. Wolę pisać dłużej. (śmiech) Są 
takie teksty, których nie lubię. A ponieważ 
napisałem 150 piosenek lub więcej, dostrze-
gam też takie, w których jest na przykład sła-
ba fraza albo dziesięć słów byłoby lepszych 
od tego, którego akurat użyłem, ale… już za 
późno, nagrane.

Czy masz jakieś ulubione rozwiązania 
podczas tworzenia?
Zmienia się sposób pisania piosenek. Dziś 
nie kupujemy całych płyt, tylko single czy 
poszczególne piosenki. Piosenka prze-
stała być już częścią wypowiedzi, która 
buduje dramaturgię, ale dramaturgią jest 
ta piosenka sama w sobie. Przyjmujemy 
też naturalnie wpływy różnych gatunków, 
na przykład muzyka klubowa połączyła 
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się z piosenkami popowymi. Do znudzenia piosenki 
w projektach zachodnich budowane są na marimbach. 
Zdolny kompozytor posłucha i odtworzy schemat na 
kolejny hit. Tworzy się muzyczny fast food. Ale to tyl-
ko projekt czasowy. Widać, że ballady i spokojniejsze 
utwory zostają, a tamte są tylko jednorazowym prze-
bojem lata. Coraz mniej jest też klasycznych piosenek: 
zwrotka – refren – zwrotka – most – refren, a coraz 
więcej jest takich, w których nie wiadomo, co się wyda-
rzy. Nie podoba mi się też to, że radio tak mało ryzykuje 
i polega na średniej. Chce nas nakarmić czymś, co jest 
po prostu przyzwoite, natomiast za dużo w tym nie od-
kryjemy. Do tego wystarczą artyści, którzy są po pro-
stu poprawni. Dziewczyna, która tylko wykonuje czyjeś 
piosenki, nie ma w sobie nic, co rzuciłoby na kolana, ale 
lansuje ją przecież wytwórnia. To nie jest przepis, bo 
przecież dużą popularnością cieszą się też radia, które 
grają stare przeboje. To może szansa dla nas. (śmiech) 
Cały czas mam niedosyt w pisaniu piosenek i tekstów. 
Poziom, do którego chciałbym dojść, ciągle ścigam. 
Chciałbym lepiej i lepiej. Widzę, że jeszcze muszę nad 
tym pracować. 

ENGLISH 

I STILL WANT MORE

I went to your concert in Warsaw at the beginning of December. 
I got into the concert hall at the very last minute – all seats were 
taken, and more and more fans were flocking to the entrance. 
I saw De Mono with Tomasz Korpanty on stage, while in the 
Palladium Theatre foyer, there was the Warsaw elite – artists, 
actors, journalists. It was surely the event of the day. What else 
do you need? Marek Kościkiewicz admits he wants more and 
wants to do better. Even though for 30 years, he’s been writing 
songs which make subsequent generations fall in love.

Why does a band that has recorded a number of 
great Polish hits entitle its new album with the 
English word ‘Enter’?

It’s a tradition that started with our second album. Our 
first album was entitled ‘Kochać inaczej’, but later, we 
released ‘Oh Yeah!’, ‘Stop’, ‘De Luxe’ and ‘Play’. To me, 
the title is – and I suppose there’s nothing wrong with it – 
a marketing element and a catchy banner aimed to make 
the album distinctive. Some bands opt for longer phrases, 
but we want to concentrate on the banner. I’m a graduate 
of Industrial Design and I learned to think in such a way, 
even though it’s not the most important aspect. You know, 
to be practical and take marketing into account. The co-
ver of the album was designed by my daughter; we came 
up with the idea for the pixels together. We intended to 
make the cover distinctive; we wanted it to be something 
new instead of being a repetition of a fixed pattern with 
a picture of the band on the cover. We looked for another 
way and we found it – the cover shows a pixelated photo of 
a city at night. I wanted it to be easy to spot in the abundan-
ce of information. ‘Enter’ is the first song on the album, so 
the title isn’t artificial; it appears in the lyrics.

Who is Tomasz Korpanty, De Mono’s new singer?
While preparing the album, we had a chance to work 
with a few singers, including Rafał Brzozowski and Antek 
Smykiewicz, but they began their solo careers, and I’m 
happy about it. But the material was ready, and we had 
to look for a guy to sing on the new album. We browsed 
TV shows, other musicians recommended some people. 
We checked out a number of talented singers, but it was 
Tomek who perfectly fit in terms of his views, character, 
and technique. He contributed a lot to the album, and 
the recording process was very fast. 

Technique is one thing, but is he charismatic enough 
to lead a band? These days it’s the singer who is most 
associated with the band.
That’s our problem – we anointed one of them and now 
we’re stuck. But that’s true – the singer is the band’s vo-
ice and may help or ruin it all. There are examples of gre-
at bands whose singers couldn’t handle it and ended up 
dragging the band down with them. We had two options 

Z E  S T U D I ÓW  N A  A K A D E M I I  S Z T U K  PI Ę K N YC H 
Z O S TA Ł O  M I  T O,  Ż E  G DY  Z A B I E R A M  S I Ę 
D O  PR AC Y  N A D  N OWĄ  PŁY TĄ ,  P O T R Z E B U J Ę 
W E J Ś Ć  W  P O E T YC K I  N A S T RÓ J.  TA K I  K L I M AT, 
K T Ó RY  S PR AW I ,  Ż E  N I E  P Ó J D Ę  N A  Ł AT W I Z N Ę . 
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– a characteristic voice creating a new value 
or a voice which would render the old reper-
toire in the same way. For sure, we didn’t 
want anyone imitating Andrzej Krzywy. 
From among all singers we’ve worked 
with, Tomek interprets the old favourites 
best and is great at our new songs. De Mono 
fans have to get used to it. I don’t want to 
impose anything, as I know that Andrzej’s 
voice is very recognisable. But I’d like to en-
courage our old and new fans to put trust in 
our repertoire. Perhaps, 30 years after the 
band was set up, it’s time for a change. It’s 
like changing the company’s logo or name 
– there’s always some risk, but when people 
get used to it, they say: this is like it’s suppo-
sed to be. I hope we achieve such an effect.

Can you guarantee that – when your fans 
get used to this new voice – it will remain 
De Mono’s voice?
Yes, we get on well with Tomek even though 
he’s a bit younger. But we have similar expe-
rience, views, age. It all matters. And it’s 
good that he has long hair and is relatively 
tall. (Laughs.)

Pop has made a comeback, and it’s no 
longer perceived as negatively as it was 
a few years ago.
Pop can be broadly understood as popular 
music, which covers all songs played on the 
radio and albums people usually buy. But 
pop can also mean a specific style, which is 
very broad. Are Red Hot Chili Peppers a pop 
group? Yes! And so are the Rolling Stones. 
From a perspective of the audience, music 
they listen to is popular music. And the rest 
is alternative and niche music for fans who 
can appreciate this originality. And that’s 
a good thing. To me, the best way to evaluate 
music is to see if it stands the test of time. 
Skaldowie, Wodecki – their music was total-
ly unacceptable by the young. Today, we all 
come back to their songs, which means that 
there’s something special about them. 

Is disco polo new pop music?
There are a number of reasons for which di-
sco polo is popular. The first one – musical 
education is still very poor. In Poland, people 
don’t sing and when they do, their repertoire 
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is limited to religious songs or ‘Happy Birthday’. I’m not 
afraid to say that disco polo is cheesy. Of course, there’s 
a little difference between poor pop music and disco polo. 
I see that some bands make such music deliberately even 
though they could do better. 

Yet Zenek Martyniuk has released a biography, while 
Marek Kościkiewicz still hasn’t.
In the case of Martyniuk, it’s a purely commercial trick. 
He’s an idol, and idols write books. 

You’re an idol, too.
Perhaps it’s not the right time. There should come a mo-
ment of breakthrough. So far, I’m still exploring. If I re-
ach one of my goals, I might write a book. It’s not about 
false modesty; I just wouldn’t like to waste people’s time 
or write a book that nobody would buy.

Many people would expect it to provide a recipe for 
a hit although I know that there’s no such thing. How 
much skill does it take to create a hit and well, what 
else do you need?
Musical education isn’t about sitting at school and 
writing notes or learning the history of instruments. 
It’s about creating, playing with sounds and rhythms. 
Musical education may consist in learning to dance. 
It all makes us musicians, and there’s much more to 
it, as it’s also philosophy of life, sensitivity. Listening 
to music broadens your mind in a variety of ways and 
encourages you to enjoy literature, film, landscape 
and photography. Besides, of course, music has social 
effects – it allows us to experience the world together, 
just like sport. During huge sport events, people sing 
along, which means that they share the same way of 
experiencing and transferring energy. 

When I was a child, I would listen to a crackling 
radio station called the Luxembourg Radio. When 
McCartney’s album ‘Band on the Run’ came out, 
I wanted to have it. Then, thanks to McCartney, I di-
scovered Lennon. I was in Gawęda, so I was in touch 
with music. I liked the stage, but at the same time, 
I would record songs on a tape recorder and go to 
a music market. I remember when I was in the US 
with Gawęda and I was queuing up to buy Sting’s and 
Pink Floyd’s albums. In Denmark, I heard Elton John 
for the first time. I kept all that in mind. I learned 
to build melodies; today, plenty of musicians with ex-
cellent technique still find it difficult. Hits are simple 
as regards their form, but they must have a melody 
that can’t be too easy, because not to die a swift de-
ath, it has to be both catchy and memorable. That’s 
what it’s all about.

So being familiar with music in general is important. 
And to write texts, you need to read a lot.
I don’t read as much as people think. (Laughs.) I buy 
much more books than I read. While studying at the 
Academy of Fine Arts, I developed a habit of creating 
a poetic atmosphere before beginning to work on a new 
album. An atmosphere that would inspire me to dig de-
eper. I can write lyrics in five minutes, but the lyrics of 
Ciechowski, Nosowska or Janerka, or Kofta or Osiecka, 
provoke deeper thought and, in consequence, I use more 
sophisticated phrases. It’s a very tiring process. Most me-
lodies require one-syllable rhymes, so everything that 
happens before must be interesting enough to prevent 
the rhyme from appearing commonplace. Reading can 
bring inspiration, too. 

How many songs have you written on the wheel in 
your car five minutes before entering the studio?
There were such songs, and I’m not entirely satisfied with 
them. I prefer to spend more time on it. (Laughs.) There 
are lyrics which I don’t like. Since I’ve written 150 songs 
or more, I can pick those with poor phrases or attributes 
that could be replaced with ten other, better words, but… 
it’s too late, it’s already recorded.

Do you have any favourite methods for writing songs?
The way in which songs are created has changed. Today, 
we don’t buy entire albums, but singles or individual 
songs. Songs have ceased to be a part of a larger picture, 
which build up suspense; the song itself is a whole pictu-
re. There are also plenty of influences of other genres, for 
example, club music blended with pop songs. Western 
songs are always based on marimbas. A gifted composer 
can listen to it and recreate the pattern for another hit. 
It’s music fast food. But it’s only temporary. Later, bal-
lads and more peaceful songs prevail, while those songs 
remain summer hits. There are also fewer traditional 
songs: stanza – chorus – stanza – bridge – chorus, and 
there are more and more unpredictable ones. I don’t like 
the fact that the radio doesn’t take the risk and conforms 
to average tastes. It wants to feed us with something ac-
ceptable, but it won’t introduce anything new that way. 
Well, artists who are just correct suffice to that end. A girl 
who only sings other people’s songs has nothing that co-
uld sweep you off your feet, but still, she’s promoted by 
the record label. That’s not a recipe for success, because 
there are radio stations that play the old favourites and 
they win popularity, too. This may be a chance for us. 
(Laughs.) I’m still unsatisfied with writing songs and ly-
rics. I still pursue the level I’d like to achieve. I’d like to 
get better and better. And I see that there’s still room for 
improvement. 
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CHOCIAŻ NAJWIĘCEJ ATRAKCJI WARMIA I MAZURY OFERUJĄ LATEM, 
ZIMĄ NIE ZAPADAJĄ W SEN. WIARYGODNE ŹRÓDŁA DONOSZĄ, ŻE REGION 
ZABIELIŁO PONAD MIESIĄC TEMU, CZAS WIĘC SPAKOWAĆ SPRZĘT 
I WYRUSZYĆ W DROGĘ. NIE WIECIE GDZIE? NIE SZKODZI – PODPOWIEMY!
TEKST Katarzyna Szewczyk

WARMIA I MAZURY 
NIE TYLKO NA LATO
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Więce j  na anywhere . p l

Śnieg, mróz i odrobina słońca to warunki wyma-
rzone dla miłośników sportów zimowych. Ale co, 
jeśli nie mamy czasu bądź środków na dłuższy wy-

jazd w góry? Okazuje się, że na Warmii i Mazurach nie 
brakuje stoków narciarskich. Mało tego – przyglądając 
się temu, co oferuje region zimą, można stwierdzić, że 
w wielu przypadkach jest ona dużo bogatsza i bardziej 
zróżnicowana niż ta w Tatrach czy w Bieszczadach.

OLSZTYN ZAWSZE DO USŁUG!
Stolica Warmii i Mazur położona jest nad kilkoma jezio-
rami. Życie skupia się głównie nad największym z nich 
– Ukielem, przy którym znajduje się plaża miejska. Gdy 
tylko piasek pokryje się białym puchem, okolica z letnie-
go centrum miasta staje się centrum sportów zimowych. 
Jeden z najnowocześniejszych skateparków w Polsce 
zmienia się w snowpark. Ścieżki prowadzące wokół je-
ziora, na których od wiosny do jesieni aż roi się od rowe-
rów, zaczynają wypełniać miłośnicy narciarstwa biego-
wego. Znajdzie się także coś dla wielbicieli mocniejszych 
wrażeń – w hangarach Centrum Żeglarstwa Wodnego 
i Lodowego czekają na nas bojery, a doskonałe zaplecze 
sanitarne zapewnia morsom bezpieczne warunki do zi-
mowych kąpieli w jeziorze. Całość dopełnia funkcjonu-
jąca przez cały rok wypożyczalnia sprzętu oraz szeroka 
oferta rekreacyjna połączona z gastronomią.

Narciarze i fani snowboardu nie mają się czym mar-
twić – w okolicach Olsztyna znajdzie się także coś dla 
nich. W oddalonej zaledwie 7 kilometrów od miasta 
Rusi położony jest wyciąg narciarski „Kartasiówka”. 
Trzy oświetlone, 280-metrowe trasy zjazdowe to świetne 
miejsce dla początkujących narciarzy, rodzin z dziećmi 
lub tych bardziej doświadczonych, którzy po prostu mają 
ochotę na szybkie białe szaleństwo. W obiekcie znajdzie-
my szkółkę jazdy, wypożyczalnię, istnieje także możli-
wość szybkiego serwisowania własnego sprzętu. A po 
szusowaniu? Gorący obiad!

GIŻYCKO – ZIMOWA PERŁA W KORONIE
Na zimowej mapie Warmii i Mazur zdecydowanie kró-
luje Giżycko. Wszystko za sprawą Niegocina – jednego 
z największych mazurskich jezior, które daje ogromne 
możliwości do uprawiania różnego rodzaju sportów, 
również zimowych. Według Wima van Ackera, holen-
derskiego mistrza żeglarstwa lodowego, jezioro to jest 
jednym z najlepszych miejsc w Europie do uprawiania 
tego sportu – w 1994 roku odbyły się tutaj bojerowe 
Mistrzostwa Świata. Nad Niegocinem można dostrzec 
także latawce nadające prędkości snowkiterom. Nic 
dziwnego, skoro pokrywa lodowa na Mazurach utrzy-
muje się od połowy grudnia nawet do końca kwietnia, 
co stwarza ku temu doskonałe warunki. Na jeziorze zo-
baczymy także skutery śnieżne i... psie zaprzęgi, które 
możemy napotkać też przy okazji spaceru zasypany-
mi śniegiem leśnymi ścieżkami, dolinami, pagórkami 
i polnymi bezdrożami.

Po przejściu odpowiedniego szkolenia możemy z kolei 
spróbować czegoś naprawdę niestandardowego. Chodzi 
o nurkowanie podlodowe – jeden z najbardziej atrak-
cyjnych rodzajów nurkowania dostępny na Mazurach. 
Ogromną zaletą jest to, że widoczność zimą jest najlep-
sza i sięga nawet 20 metrów. W samym Giżycku znaj-
dziemy kilka ośrodków oferujących profesjonalne kursy 
i wypożyczalnię sprzętu, więc bramy do odnalezienia 
skarbów, jakie kryje Niegocin, stoją otworem. A trze-
ba wiedzieć, że tych skarbów jest tam niemało!

Giżycko zapewnia także atrakcje tym, którzy eks-
tremalnych przeżyć wolą unikać. Możemy więc w ci-
szy odetchnąć nad przeręblem i z wędką w ręku delek-
tować się widokami otaczającymi jezioro. Ci, którzy 
potrzebują ruchu, mogą wypożyczyć narty biegowe 
i ruszyć w jedną z wytyczonych przez przewodnika 
tras (lub też z niej zboczyć!), nie brakuje też miejscó-
wek dla fanów jazdy na łyżwach – w Giżycku znajdzie-
my zarówno lodowiska, jak i ośrodki organizujące ły-
żwiarstwo wyprawowe po jeziorach.

W okolicach Giżycka znajdziemy oczywiście stoki 
narciarskie. Około 30 kilometrów od miasta leży ośro-
dek Okrągłe z trzema oświetlonymi i sztucznie naśnieża-
nymi trasami o łącznej długości 1500 metrów. 700-me-
trowy stok znajdziemy w Mikołajkach, a na mrągowskiej 
Górze Czterech Wiatrów – pięć tras zjazdowych o róż-
nym stopniu trudności i łącznej długości 2 kilometrów, 
uzupełnionych dodatkowo o inne atrakcje, takie jak sno-
wpark. Większy, ponaddwukilometrowy stok rozciąga 
się na Pięknej Górze koło Gołdapi, gdzie znajduje się tak-
że naturalny, 1200-metrowy tor saneczkowy. Wszystkie 
te miejsca posiadają w ofercie serwisy i wypożyczalnie 
sprzętu oraz dysponują znakomitym zapleczem gastro-
nomiczno-noclegowym. A to tylko część tego, co Mazury 
mają do zaoferowania w tym zakresie!

Jak widać, sporty zimowe to nie tylko góry. Nie trze-
ba wydawać kroci i spędzać całego dnia w podróży, żeby 
oddać się białemu szaleństwu. Wystarczy znaleźć odpo-
wiednie miejsce i... dobrze się bawić!  

G DY  T Y L KO  PI A S E K 
P O K RYJ E  S I Ę 

B I A ŁY M  P U C H E M , 
O KO L I C A  Z  L E T N I E G O 

C E N T RU M  M I A S TA 
S TA J E  S I Ę  C E N T RU M 

S P O RT ÓW  Z I M OW YC H . 
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ENJOY WARMIA AND MASURIA NOT 
ONLY IN SUMMER

Warmia and Masuria is buzzing with activity in 
summer, but it does not sleep in winter either. It 
has been covered in snow for a month, so it’s high 
time to pack up your things and set off. If you don’t 
know where to go, have a look at our pick of top 
things to do in the region!

Snow, frost and a bit of sunshine are per-
fect conditions for all winter sports lovers. 
But what if you are too busy or simply can’t 
afford a longer trip in the mountains? It 
turns out that there are plenty of ski slo-
pes in Warmia and Masuria. What’s more, 
you may find the winter attractions of the 
region even more exciting and diversified 
than the ones in the Tatras or Bieszczady.

TOP THINGS TO DO  
IN OLSZTYN THIS WINTER
The capital of Warmia and Masuria is situ-
ated by a few lakes. Most attractions centre 
round the largest one, Ukiel Lake, where 

the beach is located. As soon as the sand 
is covered in snow, the summer city cen-
tre becomes a centre of winter sports. One 
of the most state-of-the-art skateparks 
in Poland becomes a snowpark. Paths le-
ading around the lake, popular among 
cyclists from summer to autumn, get full 
of ski running enthusiasts. There’s also so-
mething special for thrill seekers – ice bo-
ats available in the Water and Ice Sailing 
Centre. Great sanitary facilities ensure 
safe conditions for winter swimming in the 
lake. The city also boasts an all-year equip-
ment rental, a slew of leisure activities and 
many restaurants.

Those keen on snowboarding and skiing 
will surely enjoy the ‘Kartasiówka’ ski lift 
in Ruś located within seven kilometres of 
Olsztyn. Three illuminated, 280-metre 
long routes are a great spot for beginners 
and families with children as well as more 
experienced skiers who are after fast, whi-
te craze. ‘Kartasiówka’ boasts a ski school, 
a rent al, and equipment ser vice. A fter 
a day of skiing and snowboarding, it’s time 
for a hot dinner!

W A R M I A  I  M A Z U R Y  N I E  T Y L K O  N A  L A T O



GIŻYCKO – A WINTER PEARL  
IN THE CROWN
Giżycko is a must in Warmia and Masuria in winter. 
And it’s all thanks to Niegocin Lake – one of the lar-
gest lakes in Masuria, where you can do a variety 
of sports, including winter disciplines. According 
to Wim van Acker, a Dutch ice yachting champion, 
it’s one of the best spots in Europe to practise ice 
yachting – it even hosted the World Championship 
in 1994. Another popular activity is snowkiting on 
the lake. Masurian lakes are covered in ice from mid-
-December even to the end of April, which creates 
perfect conditions for such sports. Other attractions 
include snowmobiles and… dog sleighs, which you 
can spot while walking through forest paths, valleys, 
hills, and fields covered in snow.

After special training, adventure junkies may try ice 
diving – one of the most exciting diving attraction of 
Masuria. The visibility is best in winter and it can be up 
to 20 metres. In Giżycko, there are a few centres offering 
professional training and equipment rental, which ma-
kes it possible to explore the treasures of Niegocin Lake. 
And there are plenty of them!

If you’re not a fan of extreme adventures, there are 
many other ways to relax, for example, you may enjoy the 
splendid views of the landscape while fishing in the lake. 
Those who prefer active leisure may rent cross-country 
skis and explore one of the trails (and its surroundings!); 
there are also spots for ice-skating – Giżycko boasts both 
skating rinks and trip skating centres.

There are some ski slopes near Giżycko, too. The 
‘Okrągłe’ centre with three illuminated, artificial routes 
1500-metre long in total is located about 30 kilometres 
from the city. Mikołajki boasts a 700-metre ski slope, 
and the Mountain of Four Winds – five routes with dif-
ferent difficulty levels, two-kilometre long in total, and 
other attractions, such as a snowpark. In Piękna Góra 
near Gołdapia you’ll find an over two-kilometre ski slope 
and a 1200-metre natural toboggan run. All these places 
boast services and equipment rentals as well as restau-
rants and accommodation facilities. And these are only 
examples of winter attractions in Masuria!

You don’t have to go to the mountains to do winter 
sports. Nor do you have to run up bills and spend a day in 
travel to enjoy winter craze. Just find a pretty good place 
nearby and have fun!  Z
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LAWRENCE DURRELL, „JUSTYNA. 
KWARTET ALEKSANDRYJSKI”, WYD. 
ZYSK I SKA, POZNAŃ 2017.

Kiedy mężczyzna dojrzewa, coraz trudniej 
mu się zakochać. Nie dlatego, iżby brako-
wało obiektów miłości. Najzwyczajniej 
cielęcość odczuć już z niego umyka. Jak 
śpiewano ongiś: „On już to wie, już zna te 
dziewczyny” i choć dojrzałość przyciąga do 
mężczyzny znacznie większy legion płcio-
przeciwny niż to czyniła jego durno-chmur-
na młodość, to wisienką miłości rzadko ów 
słodki tort wieńczy.  

Nie inaczej jest z dojrzałością czytelnika. 
Już nie łapie literackich przygód na chybił-
-trafił, już rozpoznał mapę drogową swych 
książkowych uniesień, potrafi ze swadą opo-

sięgnąć po „Balthazara”, by przekonać się, że 
narrator Darley – wiedząc o swoim romansie 
wszystko - wiedział o tytułowej kochance i so-
bie samym niewiele, zgoła nic. 

ENGLISH

AND YOUR NAME WAS JUSTINE

When a man gets older, he finds it more and 
more difficult to fall in love. It’s not because 
there are fewer objects of love. He’s simply 
less carefree. As a song goes, ‘He already 
knows it, he knows these girls.’ And even 
though maturity attracts more members 
of the other sex than foolish and gloomy 
youth, love rarely happens to be the icing 
on this cake.

It’s the same with reader’s maturity. 
Mature readers no longer randomly pick 
literary adventures. They’ve already drawn 
a map of their literary ecstasies; they can 
still recount stories with passion, but 
they’ve been through so much that they’re 
rarely captivated.

But it happened to me. A few years ago, 
I fell for Lawrence Durrell’s tetralogy known 
as ‘The Alexandria Quartet’ that I’d missed 
in my youth. Thank you, good gods, that 
you’d hidden that masterpiece from me 
when I was just a lad unable to appreciate it! 
Luckily, I read it when my spirit was devel-
oped and mature, and I fell head over heels in 
love, which still lasts today.

‘Justine’ is the first novel of ‘The Quar-
tet’, whose twists and turns – both made 
by the characters (the plot) and by the au-
thor (the form of creating the world) – are 
best described by the words ‘nothing is as 
it seems.’ The narrator, Darley, an Irish-
man, tells a story of his love and sex rela-
tions with two women – Melissa, a danc-
er, and the protagonist, Justine, a wife of 
a wealthy Copt. I won’t tell what happens 
later – and a lot of things happen; suffice 
to say that there aren’t many novels in the 
world boasting such psychological and 
spiritual depth. Please believe me, almost 
every sentece of this novel is a delight for 
the heart and mind. Credit should also be 
given to Maria Skibniewska for her Polish 
translation of the novel, which is no less ex-
cellent than the original version. 

‘Justine’ is the first part of a quartet (the 
next ones are ‘Balthazar’, ‘Mountolive’ and 
‘Clea’), which is a non-linear saga. Durrell’s 
genius shows us the same events from a va-
riety of perspectives. That’s why you should 
read ‘Justine’ before ‘Balthazar’ to see how 
little Darley, the narrator, knew about his lov-
er and himself, almost nothing, even though 
he knew everything about their affair. 

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".
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

K U L T U R A  /  C U L T U R E

wiadać o tym i owym, ale że tak wiele ma 
już za sobą doznań, to rzadko zdarza mu się 
oszaleć z zachwytu.

A mnie się jednak udało. Kilka lat temu 
za sprawą przegapionej w młodości tetralogii 
Lawrence’a Durrella znanej jako „Kwartet 
Aleksandryjski”. O, dzięki wam, dobrzy 
bogowie, że ukryliście to arcydzieło, gdym 
był duchowym pacholęciem, bo nie potrafił-
bym go docenić! Szczęśliwie przeczytałem 
je w  momencie rozwoju ducha właściwym 
i zakochałem się miłością nieprzemijającą, 
w której trwam do dziś. 

„Justyna” to pierwsza część „Kwartetu”, 
którego poplątane ścieżki - i to zarówno te 
wydeptywane przez bohaterów (akcja), jak 
i  przez autora (forma tworzenia świata) – 
najlepiej oddaje sentencja „nic nie jest takie, 
jakim się wydaje”. Jej narrator, Irlandczyk 
Darley, kreśli tu historię swoich seksualno-
-miłosnych uwikłań w relacjach z dwiema 
kobietami – tancerką Melissą i  tytułową 
Justyną, żoną koptyjskiego bogacza. Nie 
będę opowiadał, co się wydarza – a wydarza 
się wiele - dość powiedzieć, że powieści z taką 
psychologiczną i duchową głębią jest na świe-
cie zaledwie parę. Uwierzcie, proszę, tu nie-
mal każde zdanie to rozkosz dla rozumu i du-
szy, w czym także wielka zasługa genialnego 
polskiego tłumaczenia Marii Skibniewskiej, 
z pewnością nie ustępującemu oryginałowi. 

„Justyna” to pierwsza część kwartetu (ko-
lejne to „Balthazar”, „Montolive” i „Clea”), 
który nie jest sagą linearną. Geniusz Durrella 
pozwala nam się przyglądać tym samym wy-
darzeniom z różnych punktów widzenia. 
Dlatego warto przeczytać „Justynę”, a potem 

A NA IMIĘ 
MIAŁAŚ 
WŁAŚNIE 
JUSTYNA
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PĘTLA WOKÓŁ 
NOWEGO SERCA 
GDAŃSKA
KOMU PRZEZ KILKA OSTATNICH LAT NIE DANE BYŁO ODWIEDZIĆ 
GŁÓWNEGO MIASTA, TEGO PRZY KOLEJNEJ WIZYCIE MOŻE OGARNĄĆ 
SPORE ZDZIWIENIE. OBECNOŚĆ PUNKTÓW EMBLEMATYCZNYCH, 
TAKICH JAK ŻURAW, RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA CZY FONTANNA 
NEPTUNA, WCIĄŻ UTWIERDZA W PRZEKONANIU, ŻE TO TEN 
SAM GDAŃSK, JEDNAK WSZYSTKO WOKÓŁ ZDAJE ZMIENIAĆ SIĘ, 
ODŻYWAĆ, A MIEJSCAMI WRĘCZ NABIERAĆ NOWEGO OBLICZA. 
PRZESPACERUJMY SIĘ WIĘC I ZOBACZMY TO NA WŁASNE OCZY!
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA A. Żyrkowski

erce Gdańska to Droga Królewska, roz-
poczynająca się od Bramy Wyżynnej, 
charakterystycznej renesansowej bu-

dowli położonej przy Wałach Jagiellońskich, 
głównym trakcie komunikacyjnym Śródmie-
ścia. Podążając trasą, którą kiedyś wjeżdżali 
do miasta monarchowie, przechodzimy 
następnie przez Złotą Bramę, ulicą Długą 
i Długim Targiem, aż do Bramy Zielonej. Na 
znanym z pocztówek szlaku sukcesywnie od-
nawiane są kamienice i obiekty zabytkowe, 

S w tym Ratusz i Dwór Artusa. Największe 
zmiany dopiero nadejdą tu w najbliższych 
latach. Magistrat planuje bowiem gruntow-
ną modernizację całej Drogi Królewskiej 
obejmującą m.in. wymianę wysłużonych 
płyt chodnikowych.

Przekroczywszy Bramę Zieloną, docieramy 
nad Motławę. Zwykle w tym momencie skręca-
liśmy w lewo i Długim Pobrzeżem docieraliśmy 
do Żurawia. Teraz rysuje się przed nami nowa 
alternetywa. Wyspa Spichrzów, która przez de-

kady straszyła ruinami pamiętającymi końców-
kę II wojny światowej, intensywnie się zmienia, 
dopełniając horyzont Głównego Miasta i stwa-
rzając zupełnie nowe możliwości. Przechodzą-
ca przez nią ulica Stągiewna w ostatnich latach, 
dzięki wszechstronnej rewitalizacji, zamieniła 
się w urokliwy i tętniący życiem deptak, będą-
cy godnym przedłużeniem Drogi Królewskiej 
i lubianym miejscem spotkań. Idziemy więc na 
wprost, przekraczamy mostem Motławę i do-
cieramy na wyspę, miejsce najbardziej inten-
sywnej metamorfozy.

Pierwszą iskrą, która zapoczątkowała pro-
ces przemian na tym obszarze, była moder-
nizacja nabrzeża okalającego cały północny 
cypel wyspy w  2014 r. W  efekcie omijane 
wcześniej miejsce, stało się lubianym miej-
scem spacerów. W ciągu najbliższych kilku 
lat cała północna część Wyspy Spichrzów 
zabudowana zostanie tkanką miejską – hote-
lami, osiedlami mieszkaniowymi, lokalami 
usługowymi i gastronomicznymi, a  także 
przestrzeniami publicznymi. Dla Głównego 
Miasta nadchodzi więc nowa epoka. W mi-
nionych latach na wyspie otwarte zostały 
już nowe hotele, swoją architekturą harmo-
nijnie wkomponowane w koncepcję urbani-
styczną „nowej” Wyspy.

Po przejściu przez Bramę Stągiewną 
i most, udajemy się w lewo na ulicę Szafar-
nia, biegnącą wzdłuż Nowej Motławy i ulo-
kowanej tu przystani jachtowej. To najprost-
sza droga na kolejną wyspę - Ołowiankę, 
słynącą z gmachów Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej i Narodowego Muzeum Morskie-
go. Aby powrócić stąd na lewy brzeg Motła-
wy, nie musimy zawracać - możemy sko-
rzystać z jednej z najbardziej efektownych 
gdańskich inwestycji ostatnich lat. Mowa 
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z efektownej perspektywy koła widokowego 
AmberSky, które od niedawna funkcjonuje 
również poza sezonem letnim, ciesząc się 
niesłabnącą popularnością, zarówno wśród 
turystów, jak i gdańszczan. Wysoka na 50 
metrów konstrukcja umieszczona jest na Wy-
spie Spichrzów, przy ul. Chmielnej. 

ENGLISH

A WALK AROUND THE NEW HEART 
OF GDAŃSK

Those who haven’t visited the Main Town for a few 
years may be surprised to see how it has changed. 
The landmarks, such as the Crane, the Main Town 
Hall and Neptune’s Fountain have remained the 
same, but everything else seems to change, revive, 
and in some cases, even take on a new appearance. 
Let’s take a walk and have a look!

The heart of Gdańsk is the Royal Route, 
which begins at the Highland Gate – a cha-
racteristic Renaissance edifice located in 
Wały Jagiellońskie Street, the main road 
in the city centre. Follow the route once ta-
ken by monarchs entering the city, which 
passes through the Golden Gate and leads 
down Długa Street and Długi Targ Street 
to the Green Gate. Buildings and histori-
cal sites located along the route, a picture 
well-known from postcards, including the 
Town Hall and the Artus Court, are gradu-
ally renovated. But the greatest changes 
are to be introduced in the forthcoming 
years. A thorough modernisation of the en-
tire Royal Route planned by the city autho-
rities will include, among others, replacing 
old paving blocks.

Go through the Green Gate and reach the 
Motława River. Here, you would usually turn 
left and go to the Crane along the Motława Ri-
ver Embankment. But now, a new alternative 
has been offered. Granary Island, once lying 
in ruins from the end of the Second World 
War, is constantly changing, complementing 
the horizon of the Main Town and opening 
up brand new opportunities. In the recent 
years, Stągiewna Street has been generally 
revitalised and has become a vibrant and 
enchanting promenade; now it’s a deserving 

o pieszej kładce, która od zeszłego roku 
łączy dwa brzegi. Dzięki nowej, długiej na 
70 metrów zwodzonej przeprawie, szybko 
docieramy z Ołowianki na ul. Wartką. Stąd 
mamy już tylko kilka minut do Żurawia.

Dodajmy, że już w tym roku Gdańsk zbu-
duje kolejną kładkę - tym razem obrotową! 
- która połączy Wyspę Spichrzów z Długim 
Pobrzeżem na wysokości lubianej przez 
mieszkańców ulicy Św. Ducha – notabene 
również kompleksowo zmodernizowanej.

Zmianom nie widać więc końca, a przy-
pływ nowej urbanistycznej energii w sercu 
Gdańska znalazł swoje odzwierciedlenie 
w prawdziwym boomie inwestycyjnym. Licz-
ba miejsc hotelowych na terenie Trójmiasta 
w ciągu ostatniego półtora roku powiększyła 
się o ponad tysiąc pokoi, a lwia część tej sumy 
to powstające lub rozbudowujące się hote-
le na Głównym Mieście i w jego okolicach. 
A przecież to dopiero początek – w planach 
jest np. butik hotelowy w zabytkowym bu-
dynku Banku Polskiego, w sąsiedztwie Bra-
my Wyżynnej. 1000-letni Gdańsk jest zatem 
gotowy na nową falę zwiedzających.

Całe zmieniające się Główne Miasto 
możemy podziwiać i uwiecznić na zdjęciu 

extension of the Royal Route and a popular 
meeting place. Go straight over the bridge, 
cross the Motława River, and you’ll reach the 
island, which has undergone the most inten-
sive metamorphosis. 

The first spark that triggered changes in 
this area was the modernisation of the quay-
side on the northern island headland in 2014. 
As a result, a place avoided by tourists and 
locals has become their favourite walking 
promenade. Within the next few years, the 
entire northern part of Granary Island will 
be developed – new hotels, residential areas, 
bars and restaurants, service premises, and 
public spaces are to be built. The Main Town 
is moving into a new era. A number of new ho-
tels, which perfectly blend in the urban land-
scape of the ‘new’ island, were opened there 
within the last few years.

Go through the Stągiewna Gate and over 
the bridge, then go left to Szafarnia Street 
leading along the New Motława River and 
the yacht marine. It’s the shortest way to 
another island – Ołowianka, famous for the 
Polish Baltic Philharmonic and the Natio-
nal Maritime Museum. You don’t have to go 
back the same way to return to the left side of 
the Motława River – now you may use one of 
the most spectacular Gdańsk investments of 
the last few years. It’s the footbridge built last 
year, which has connected two sides of the 
Motława River. This 70-metre long structure 
makes it possible to get fast from Ołowianka 
Island to Wartka Street, which is only a few 
minutes away from the Crane.

This year, Gdańsk will put up another 
footbridge – a rotating one! – that will con‑
nect Granary Island and the Motława Ri‑
ver Embankment near popular Św. Ducha 
Street, which, by the way, has also been com‑
prehensively modernised.

As you can see, the changes are far‑re‑
aching, and a boost of new urban energy in 
the heart of Gdańsk is ref lected in a true 
investment boom. Accommodation faci‑
lities in Tricity have increased by over tho‑
usand rooms within the last year and a half, 
most of which are hotels set up or developed 
in the Main Town and its surroundings. 
And this is only the beginning – the city 
plans new investments, for example, a ho‑
tel boutique housed in a historical building 
of the Bank of Poland, near the Highland 
Gate. 1000‑year‑old Gdańsk is ready for 
a new crowd of visitors.

You can observe and photograph the Main 
Town from a breath-taking perspective of the 
AmberSky Observation Wheel, which now 
operates throughout the year and is highly 
popular both among tourists and locals. This 
50-metre high structure is located on Grana-
ry Island, in Chmielna Street. 

Więce j  na anywhere . p l

C A ŁE Z M I EN I A JĄCE SI Ę G Ł ÓW N E 
M I A STO MOŻEM Y PODZI W I AĆ 
I U W I ECZ N IĆ NA ZDJ ĘCI U 
Z EFEKTOW N EJ PER SPEKT Y W Y 
KOŁ A W I DOKOW EG O A M BER SK Y...
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P ierwszy sylwester poza domem. Podstawówka. 
Jestem u kumpla. Jego rodzice w drugim poko-
ju piją herbatę i dyskretnie nas pilnują . Jesteśmy 

tak grzeczni, że po obejrzeniu dwóch filmów w telewizji, 
zjedzeniu wszystkich chrupek kukurydzianych i wy-
piciu pięciu litrów kompotu, postanawiamy zagrać 
w szachy. Kiedy robię roszadę, orientuje się, że od pięt-
nastu minut jest nowy Rok. Kiedy wychodzę, rodzice 
kumpla śpią na fotelu z krzyżówką w ręku.

Drugi sylwester to nowe prawo jazdy. Ojciec pożyczył 
mi „malucha”, więc jeżdżę po rodzinnym Białymstoku 
od imprezy do imprezy. Robię za kierowcę i wożę wesołe 
towarzystwo. Jest mróz, samochód nie chce zapalić, czę-
sto gaśnie, pijani imprezowicze pomagają mi go pchać. 
Utytłany w smarach, północ spędzam na stacji benzyno-
wej, ładując akumulator.

Trzeci sylwester to moja pierwsza domówka. Około 
godziny dziewiętnastej koledzy postanawiają sprawdzić, 
który wypije więcej wódki za jednym razem. Miarą daw-
ki jest szklanka. Godzinę później zwycięzcę odstawia-
my do domu, w charakterze „ziemi do kwiatów”. Jest to 
prawdopodobnie jego najszybszy sylwester w życiu. 

Czwarty sylwester to impreza w górach. Jedno 
schronisko, kupa ludzi. Po zejściu ze stoku idziemy 
na imprezę. Odwieczny dylemat: i le alkoholu ku-
pić? Czasu coraz mniej, zmierzch, sklepy daleko. Po  
krótkiej dyskusji dochodzimy do wniosku, że pewnie 
każdy coś będzie miał, więc nie ma co panikować. Na 
miejscu okazuje się, że każdy tak pomyślał. Około dwu-
dziestej pierwszej alkohol się kończy. Pomagają bracia 
Rosjanie, balujący na stoku.

Piąty sylwester. Chicago, USA. Mamy grać przedsta-
wienie teatralne dla Polonii zaraz po północy. Dyrektor 
teatru stwierdza, że sala jest obdrapana, że obsmarują go 
w polonijnej gazecie i co ludzie powiedzą. Pada wniosek, 
że scenę trzeba odświeżyć. Ochoczo bierzemy farby i za-
bieramy się do pracy. O północy składamy sobie życze-
nia, stojąc na drabinach z wałkami malarskimi w rękach. 
Z powodu szybkiego remontu ostatecznie spektakl gra-
my o drugiej w nocy, dla dziesięciu pijanych imprezowi-
czów. Kompletnie nie zwracają uwagi na nowe ściany.

Szósty sylwester spędzam prawie na scenie. Gramy 
przedstawienie, które ma się zakończyć tuż przed pół-
nocą, żebyśmy mogli zdążyć na toast do domu. W trak-
cie drugiego aktu patrzymy na zegarki, bo przerwa się 
przedłużyła i jesteśmy w niedoczasie. Ostatnia scena 
jest najszybsza w historii przedstawienia. Jeszcze w ko-
stiumie wsiadam do samochodu. W domu goście czekają 
z szampanem. Jadąc, widzę ludzi obściskujących się na 
ulicach. Do domu wpadam, kiedy w telewizji Doda skła-
da wszystkim życzenia na krakowskim rynku. Jest pięć 
po dwunastej.

Siódmy sylwester w Pradze. Jadę z ukochaną, bez żad-
nego planu. Praga. Noc, wszystkie knajpy zarezerwowane. 
Kończymy na moście Karola wśród tłumu turystów. Moje 
Kochanie lekko wkurzone, bo miał być bal, suknia, szam-
pan, a jesteśmy na moście obok pijanych Japończyków 
z aparatami.  Wtedy wyciągam Asa z rękawa. Pierścionek 
zaręczynowy. Dla mojej żony to jest do dziś The Best 
Sylwester Ever.

Ósmy sylwester w małym hoteliku w Szwecji. Żona 
w ciąży. Ma być lajtowo. Tydzień wcześniej podczas tsu-
nami w Tajlandii ginie parę tysięcy Szwedów. W kraju 
żałoba, więc sylwester też na smutno. Kolega odpala fajer-
werki tak niefortunnie, że rakiety wlatują przez okno do 
hotelu. O mały włos nie dodajemy coś od siebie do szwedz-
kiej tragedii. Ciężarnej żonie na szczęście nic się nie stało.

F E L I E T O N  /  C O L U M N

WEDŁUG METRYKI MAM ZA SOBĄ CZTERDZIEŚCI CZTERY 
IMPREZY SYLWESTROWE. OTO NAJCIEKAWSZE Z NICH.

ZDJĘCIE Monika Szałek

DZIESIĘĆ
SYLWESTRÓW

RAFAŁ 
RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 
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Dziewiąty sylwester w dawnym krzy-
żackim zamku przerobionym na hotel. 
Dzieciaki szczęśliwe, a ja z z żoną mamy 
święty spokój. Po latach sylwestrów w te-
atrze, przebierankach i zabawianiu ludzi, 
nareszcie mogę sam się zabawić. Liczę na 
marynarkę, krawat i elegancki kieliszek 
szampana. Jak normalny człowiek. Niestety, 
okazuje się, że bal sylwestrowy będzie w kli-
macie rycerskim i hotel przygotował kostiu-
my. Wkładam zbroję i hełm, a syn pyta: 
„Tatuś nie cieszysz się? Jest Sylwester!”.

Dziesiąty Sylwester. Moja córka robi 
pierwszą domówkę. Przyszli jej koledzy 
z gimnazjum. Znam ich możliwości i wiem, 
że raczej w szachy grać nie będą. Ale czego 
nie robi się dla dziecka. Razem z żoną pije-
my herbatę przed telewizorem i na trzeźwo 
dyskretnie pilnujemy, żeby towarzystwo się 
za bardzo nie popiło i nie zrujnowało nam 
chałupy. Około czwartej nad ranem ktoś 
mnie budzi. To ostatni uczestnik imprezy 
wychodzi do domu. „Dobranoc panu, dzię-
kujemy za opiekę. Szczęśliwego Nowego 
Roku”. Obolały wstaję z fotela i przenoszę się 
do sypialni. Kolejny Nowy Rok. 

ENGLISH

TEN NEW YEAR’S EVES

According to my birth certificate, I’ve had fortyfour 
New Year’s Eve parties. Here are the most interest-
ing ones.

My first New Year’s Eve out. Primary school. 
I’m at my friend’s place. His parents are sit-
ting in the other room, drinking tea and dis-
creetly keeping an eye on us. We’re behaving 
so well that after watching two films on TV, 
eating all corn crisps in the house and drink-
ing five litres of fruit compote, we decide to 
play chess. When I castle, I realise that the 
New Year began fifteen minutes ago. I go out 
and see my friend’s parents sleeping in the 
armchair with crosswords in their hands.

The second New Year’s Eve is a driving li-
cence. My dad has lent me his Fiat 126p, and 
I’m driving through Białystok, my home-
town, from one party to another. I’m being 
a driver and driving the happy party around. 
It’s freezing, the car doesn’t start, it often 
stalls, drunk people help me push it. Covered 
from head to toe in lube, I spend midnight at 
a petrol station, charging the battery.

The thrid New Year’s Eve is my first house 
party. At about 7 p.m. my friends decide to 
check who can drink more vodka at a time. 
One portion is a glass. An hour later, we take 
the winner home as ‘soil for flowers’. It’s prob-
ably the shortest New Year’s Eve in his life.

The fourth New Year’s Eve is a party in 
the mountains. One hostel, a slew of people. 
We leave the slope and go to a party. And we 
face the eternal dilemma: how much booze 
to buy? We don’t have much time, it’s get-
ting dark, shops are far away. After a short 
discussion, we decide that people will surely 
bring something, so there’s no need to panic. 
Then, it turns out that everyone has thought 
the same thing. We run out of alcohol at 
about 9 p.m. Brothers Russians partying on 
the slope help us out.

The fifth New Year’s Eve. Chicago, the 
USA. We’re to give a theatrical performance 
right after midnight. The theatre director 
says that the room is shabby, he’s going to be 
roasted in the Polish community magazine, 
and what people are gonna say. The conclu-
sion is that the stage should be refurbished. 
We take the paint willingly and get down to 
work. At midnight, we wish each other all the 
best standing on ladders with paint rollers in 
our hands. Finally, due to the lastminute re-
furbishment, we give the performance at  
2 a.m. for ten drunk people. They don’t care 
a jot about the new walls.

I practically spend the sixth New Year’s 
Eve on stage. We put on a performance, 
which is to end just before midnight, so that 
we could get home for the toast. In the sec-
ond act, we look at our watches, because the 
interval has dragged out and we’re short of 
time. The last scene is the fastest in the histo-
ry of this performance. I get in the car in the 
costume. Guests are waiting for me at home 
with champagne. On my way, I see people 
hugging and kissing on the streets. I storm 
into the house when Doda is wishing people 
all the best in the main square in Cracow. It’s 
five minutes after midnight.

The seventh New Year’s Eve is in Prague. 
I go there with my sweetheart without a plan. 
Prague. Nighttime, all spots reserved. We 

end up on Charles Bridge in the crowd of 
tourists. My sweetheart is a bit cross, be-
cause she expected a ball, a dress, cham-
pagne, and we’re on a bridge next to drunk 
Japanese with cameras. But I have an ace up 
my sleeve. An engagement ring. To my wife, 
that’s still The Best New Year’s Eve Ever.

The eighth New Year’s Eve is in a small 
hotel in Sweden. My wife’s pregnant. It’s sup-
posed to be light. A few thousand Swedes 
died in a tsunami in Thailand a week ago. The 
country declares national mourning, so the 
New Year’s Eve is sorrowful, too. My friend 
sets off fireworks so poorly that they fly back 
through the window into the hotel. We al-
most add something to the Swedish tragedy. 
Luckily, my pregnant wife wasn’t hurt.

The ninth New Year’s Eve is in a former 
Teutonic castle turned into a hotel. My kids 
are happy, and we have some peace and quiet. 
After several New Year’s Eves in the theatre, 
dressing up and entertaining people, I can fi-
nally have some fun, too. I hope for a jacket, 
a tie, and an elegant glass of champagne. 
Like a normal person. Unfortunately, it turns 
out that the ball’s theme is knights and the 
hotel has prepared costumes. I put on an ar-
mour and a helmet, and my son asks, ‘Daddy, 
aren’t you excited? It’s New Year’s Eve!’

The tenth New Year’s Eve. My daughter 
throws her first house party. She’s invited her 
friends from junior high school. I know what 
they can be up to and I’m sure they won’t play 
chess tonight. The things we do for our chil-
dren. Together with my wife, I’m drinking 
tea and watching TV, discreetly keeping an 
eye on the party, so that they don’t get drunk 
and ruin our house. Someone wakes me up at 
about 4 a.m. That’s the last kid leaving. ‘Have 
a good night, thank you for your care. Happy 
New Year.’ Aching all over, I get up from the 
armchair and go to the bedroom. Another 
New Year. 

D Z I E S I Ę Ć  S Y L W E S T R Ó W

T O O S TAT N I UCZ E S T N I K I M PR EZ Y 
W YC HODZ I D O D OM U. „D OBR A NO C 
PA N U, DZ I ĘK UJ E M Y Z A OPI EK Ę. 
SZCZ ĘŚL I W E G O NOW E G O 
ROK U ”. OBOL A ŁY WS TA J Ę 
Z F O T EL A I  PR Z E NO SZ Ę SI Ę D O 
S Y PI A L N I.  KOL E J N Y NOW Y ROK.
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
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.

Wczasach, gdy rozwijałem swą tak zwaną karierę, 
odmowa nie była dla mnie oczywista. Zdarzało 
się więc, że kładłem się spać o świcie, aby tyl-

ko zlecenie dostarczyć przed tzw. deadlinem. Niestety, 
nader często folder z dokumentami dotyczącymi pro-
jektu oraz wypełnionym briefem leżakuje kilka-kilka-
naście dni na pulpicie osoby za niego odpowiedzialnej. 
Zazwyczaj w piątek po południu przypomina sobie 
o tym, że przecież w poniedziałek rano zaplanowana jest 
prezentacja u klienta, więc wypadałoby pokazać coś, 
co zwali go z nóg i dzięki czemu cały zaplanowany bu-
dżet przekaże do dyspozycji agencji. W tym momencie 
smartfon rozgrzewa się do czerwoności, a wysyłane do 
współpracowników maile płynnie sklasyfikowane zosta-
ją przez serwer jako SPAM.

Im jestem starszy, im więcej doświadczeń mam 
na swoim koncie, tym bardziej rozumiem, że mądrze 
rozumiana asertywność jest ogromną sztuką. Nie cho-
dzi o odmawianie dla zasady, ale mówienie „nie” zawsze 
wtedy, gdy czujemy zgrzyt lub wewnętrzny niepokój 
związany z realizacją danego zadania. Co więcej, moim 
zdaniem asertywność w biznesie powinna obowiązkowo 
znaleźć się w planie zajęć kierunków związanych z psy-
chologią, zarządzaniem, marketingiem czy ekonomią. 

Już nie uczestniczę w zawodach, nie ścigam się. 
Wiem, że na dobrze wykonaną pracę potrzeba cza-
su. Lubię wracać do projektu następnego dnia, przy-

glądając się uważnie wszystkim jego niuansom. Praca 
pod presją czasu - owszem, zdarza się. Jednak dla mnie 
najważniejsza jest frajda i poczucie, że robię to, co jest 
zgodne z moim wewnętrznym „ja”. Podobnie jak karma, 
tak samo i szacunek, powraca. Jeżeli w środowisku bizne-
sowym strony wzajemnie się szanują, podchodzą do siebie 
z wyrozumiałością i należną atencją, sukces murowany. 

ENGLISH

ASAP

When somebody asks me if I can do something ‘ASAP’, I usually 
say, ‘No, thank you.’ I’ve gained a lot of confidence after a few 
years of working in the advertising industry, which is associated 
with projects executed at the last minute, often at night.

In the past, when I was carving out my career, refusal 
wasn’t so obvious. So it happened that I sat up late at 
night and went to bed early in the morning just to get the 
project finished by the deadline. Unfortunately, it hap-
pens too often that a file containing project documents 
and a completed brief is laid aside for several days on the 
desktop of a person responsible for it. Usually, on Friday 
afternoon, that person suddenly remembers that a pre-
sentation for the client is set for Monday morning. So to 
get the whole budget at its disposal, the agency needs to 
show something that will sweep the client off their feet. 
And then, the project manager’s smartphone gets heat-
ed red-hot and emails sent to their co-workers are classi-
fied as SPAM by the server.

The older and more experienced I get, the more I un-
derstand that reasonable assertiveness is at a premium. 
It isn’t about refusing on principle, but saying ‘no’ every 
time when you feel uneasiness or discomfort in relation 
to performing a given task. What’s more, in my opinion, 
assertiveness in business should be an obligatory sub-
ject for those who study psychology, management, mar-
keting or economics. 

I don’t take part in competitions or races. I’m aware 
that it takes time to do high quality work. I like to go 
back to the project again on the next day to go through 
all its nuances. I do work under pressure sometimes. But 
the most important thing for me is fun and the feeling 
that what I do is in line with my inner self. Just like kar-
ma, respect comes around. To achieve success in busi-
ness, parties need to respect each other, show some un-
derstanding and attention.

NA PYTANIE CZY MOGĘ ZROBIĆ COŚ „NA WCZORAJ”, ODPOWIADAM ZWYKLE: NIE, DZIĘKUJĘ. PEWNOŚCI 
SIEBIE NABRAŁEM PO KILKU LATACH FUNKCJONOWANIA W BRANŻY REKLAMOWEJ, KTÓRA 
KOJARZY SIĘ Z PROJEKTAMI WYKONYWANYMI NA OSTATNIĄ CHWILĘ, CZĘSTO PO NOCACH.

„NA WCZORAJ”
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ŻĄ
    DŁO

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Arkadiusz Kubisiak

ADAM PYSIAK JEST SZCZĘŚCIARZEM. W CZASIE WYDARZEŃ 
RADOMSKICH, JEGO PSZCZELARSKA PASJA OCALIŁA MU SKÓRĘ. 
KOLEDZY I PRZYJACIELE NIE MIELI FARTA, PARTIA STRASZNIE SIĘ NA 
NICH ZEMŚCIŁA. BICIEM, WIĘZIENIEM, POGARDĄ. ON CUDEM UNIKNĄŁ 
WTEDY REPRESJI. NIE ZMARNOWAŁ SZANSY. ZBUDOWAŁ DOM, 
ZAŁOŻYŁ RODZINĘ, POSADZIŁ DRZEWA I POSTAWIŁ ULE. ALE TAMTEN 

DZIEŃ, W CZERWCU, PRZEŻYWA WCIĄŻ, JAKBY TO BYŁO WCZORAJ.

4 2 – 4 3



iodem pachnie wokół tego domu na granicy 
światów. Po jednej stronie brukowany dziedzi-
niec pełen maszyn i samochodów. Po drugiej 

zagajnik i bezkres pól. Po jednej stronie ludzie pracują, 
więc huczy jak w ulu. Każdy ma do Adama jakąś sprawę 
bez zwłoki. Jakby nic nie mogło zaczekać na potem. Więc 
jeszcze po schodach, bo wejście do domu jest wysoko, od-
powiada i radzi. Wreszcie macha ręką i pokazuje na nas. 
Gość w dom, Bóg w dom, zrozumcie.   

Po drugiej stronie, choć teraz tylko za oknem zagajnik 
i wielkie niebo. Jest w tych polach cisza i spokój. Pewność, 
że choćby nie wiadomo co się działo, chodzi przecież tylko 
o słońce i deszcz. I żeby wiatr nie położył kłosów. 

Wtedy miał dwadzieścia lat i  pewność, że zawsze, 
choćby nie wiadomo co się działo, będzie dobrze: rodzi-
na, dom, praca. 

Zaczęło się najzwyczajniej w świecie. Rano. Obok Spół-
dzielni Drzewnej, w której pracował, ciągnął tłum. Stali przy 
bramie i patrzyli. Najpierw tylko patrzyli. A potem usłyszeli. 

- Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!
- I co? Jak miałem zareagować? Dwadzieścia lat miałem. 

To co się wtedy myśli? Ja? Ja nie pójdę? – uśmiecha się – Wie 
pan, zadziałała psychologia tłumu. Poszedłem. 

- Wiedział pan, po co ten protest?
- Co za pytanie? Przecież te podwyżki były bez końca, 

już nie dało się tego wytrzymać. Jeszcze był taki moment 
zawahania, bo mój szef położył mi rękę na ramieniu i mówi 
„Adam! Ty nigdzie się akurat nie wybierasz, chłopie. Tutaj 
masz zostać, na zakładzie”. 

- A pan co?
- A ja nic. Chwyciłem to moje dłuto do kieszeni i kape-

lusz pszczelarski, bo miałem dzisiaj mieć egzamin prze-
cież. I poszedłem. Wkręciłem się w ten tłum i powiem 
panu, że nie ma wyjścia, że to tak ciągnie, że po prostu 
się pan już od tego nie da rady uwolnić. Idziesz i śpiewasz 
patriotyczne pieśni. Idziesz i nagle rozumiesz, że to nie 
chodzi o żadne podwyżki. Że ty idziesz za ojczyznę, za 
Polskę. I że nie ma nic ważniejszego od tego marszu. Nic. 
Doszliśmy na Żeromskiego. A tu Komenda Milicji. A obok 
Prezydium. Tłum stanął. No bo co teraz? 

- Jak to co? Nie mieliście planu?
- Nawet o tym nie myślałem. Ale teraz stanęliśmy z goły-

mi pięściami naprzeciwko Komendy. I trzeba coś zrobić. Nic 
człowiek nie ma w rękach, a oni przecież uzbrojeni. Ale nic. 
Idziemy. No i wyrasta przed nami ta brama ogromna. Może 
trzy metry, może cztery metry. Wydała mi się niebotyczna. 

Patrzę po ludziach. Ten z prawej nic w ręku nie ma. Ten 
z lewej też nic. A ja… mam ten kapelusz tylko. No i dłuto 
mam. Jakby coś to nim można podrapać. Stoimy. Z tyłu na-

M

Ż Ą D Ł O
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myślenia o rodzinie, o żonie, o miłości. Jest 
tylko myślenie o Polsce. O wolności. Stanęli-
śmy do ataku i koniec! Co się będzie działo, to 
nikt nie myślał. Nawet nie umiem powiedzieć 
jak długo to trwało. Ja do dzisiaj mam przed 
oczyma te psy, kagańce, tę ślinę jak im ciek-
nie. Te tarcze. No nie wiem, dlaczego na nas 
nie poszli, dlaczego tylko te armatki wodne. 
Ktoś musiał rozumny tam dowodzić, bo gdyby 
poszły, to krew by się polała jak nic. 

Gdyby puścili psy, to nie miałbym szans, by-
łem w pierwszym szeregu. 

To byli nasi, radomscy milicjanci, może 
dlatego nie chcieli nas bić? Bo potem, kiedy 
przywieźli tych przyjezdnych milicjantów, to 
oni już nie mieli dla ludzi żadnej litości. No ale 
w końcu mieli armatki wodne i najechali nas. 
I tą wodą nas po prostu wyparli na ulicę. A wte-
dy ludzie krzyczą „Pogonili nas, pogonili, to 
my ich pogonimy z Domu Partii”. No i poszli-
śmy. A tam już było wszystko. Cały arsenał. 
Nawet koktajle Mołotowa. 

- Ludzie byli przygotowani?
 - Nie wiem, skąd wiedzieli, ale tak. Byli przy-

gotowani. No więc idziemy. Zdaje nam się, że 
idziemy rozmawiać z decydentami, że będą 
negocjacje. Wpadamy do środka, ale gdzie tam, 
nikogo nie ma! Pouciekali tylnymi drzwiami. 
Więc co? Dywan wielki, czerwony leży, to ten 
dywan żeśmy wyciągnęli i go do ciągnika. I na 
tym dywanie stoimy i nas traktor ciągnie. Run-
da honorowa po mieście. Moje najsilniejsze 
wspomnienie…  Ale to już był koniec tych emo-
cji, bo wtedy właśnie sobie uświadomiłem, że 
miasto jest zdemolowane. Kiedy to sobie uświa-
domiłem, zacząłem się bać.

- Ale co to znaczy zdemolowane?
- Wie pan, powywracane samochody. Poroz-

bijane szyby w oknach wystawowych. Wywrot-
ka piachu wysypana w poprzek ulicy. Ludzie 
budujący barykady… Dojechaliśmy do dworca 
na tym dywanie, a przy samym dworcu ciągnik 
przyhamował, na samochodzie z coca-colą. Nie 

GN Ę B I L I  N A S  I   P O N I EW I E R A L I. 
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pierają. I wie pan co zrobiliśmy? Zaczęliśmy ko-
pać. Buty robotnicze twarde są. Zmienialiśmy 
się w pierwszej linii, bo to nie było wcale takie 
łatwe. Z prezydium robili nam zdjęcia, więc 
któryś z tyłu zauważył i ludzie zaczęli kamie-
niami w okna prezydium rzucać, żeby się ubecy 
pochowali. No i się pochowali. I kopaliśmy tak 
długo, ile było trzeba. Nagle ta stalowa brama 
ustąpiła i wysypaliśmy się na podwórze Komen-
dy. Cały ten tłum. Jakby pękła tama. A my na 
przedzie przecież. Patrzę, a tam stoją. W szere-
gu. Tarcze, pały. I psy na smyczach. Psy w ka-
gańcach. Ale w oczach już mają szaleństwo. 

No i stanęliśmy jak wryci. 
- Psy mogły was zmasakrować… 
- Tak. Tak czuliśmy. Były gotowe do ataku, 

jeden rozkaz…  Ale rozkaz nie padł. Ktoś tam 
miał, dzisiaj to widzę, naprawdę stalowe nerwy.

- A wy? W tłumie trudno o chłodną głowę?
- A  my za kamienie. Wyrywamy bruk 

i w milicjantów. 
- Dlaczego?
- Bo mieliśmy policyjne państwo. Bo mó-

wili o sobie „pan władza”. Gnębili nas i ponie-
wierali. A my chcieliśmy wolności. Był pan 
w takim tłumie kiedyś? To jest taka emocja, 
że sobie nie zdawałem sprawy... W tym mo-
mencie się zupełnie nie myśli. Świat staje się 
bardzo prosty. Po jednej stronie jesteśmy my. 
A po drugiej stronie stoją oni. Oni mają broń, 
a  my nic nie mamy. Ale ma pan pewność, 
stuprocentową pewność, że gdyby któremuś 
z nas coś się stało, a przecież tych ludzi wokół 
nie znam nawet z widzenia, ale gdyby komuś 
z nich coś się stało, to byśmy z gołymi rękoma 
poszli na tę milicję… W tłumie działają nie-
zwykłe siły. No więc my w nich kamieniami 
rzucaliśmy za tę wolność, której nie było.

- Nie bał się pan? Gdyby dowodził tam jakiś 
szczeniak, mogłaby być masakra.

- Wie pan, przecież w ogóle nie myślałem 
co będzie. Zapomniałem, że dom buduję, że 
pracę mam. W tamtym momencie to nie było 

było wtedy puszek, tylko takie małe butelki. 
Wszystko porozbijane. No i na tym szkle zakoń-
czyła się moja podróż. 

Spotkałem przy dworcu znajomych. Po-
myślałem, czas się brać do domu. Pytamy. 
Autobusy nie jeżdżą. No to co robić? Idziemy. 
Spora grupa, kilka osób, mojej żony brat Jó-
zek nawet z nami szedł. Idziemy koło komen-
dy na Traugutta. 

- Stać, stać, stać! – wołają. 
No to stanęliśmy. 
Byłem chyba najstarszy, no bo już praco-

wałem, reszta to dzieciaki, szkolna młodzież. 
Milicjanci zaczęli nas legitymować, potem 
rewidować. Ale nikt nic nie miał. Im to nie 
przeszkadzało. Za kark i pałą. Doszedł jeden 
do mnie i do Józka.
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- A gdzie to zapierdoliłeś!? – wrzeszczy.
I pokazuje na kapelusz.
- No to przecież moje jest, kapelusz pszczelarski, bo ja 

mam na dzisiaj wezwanie na komisję. I mu pokazuję ten pa-
pier. To wezwanie. 

On tylko popatrzył i mówi.
- Spierdaaaaaalaj!
No i zanim się nie obejrzałem, już byłem kilkaset metrów 

stamtąd. Wtedy przypomniało mi się, że kierownik dobrze 
mi powiedział, żebym nie szedł. Tu żona, dziecko, dom w bu-
dowie, a teraz co? Zamkną mnie. Więc szedłem bez ogląda-
nia. To był taki strach, że człowiek się nie ogląda, żeby tego 
nagłego szczęścia nie spłoszyć. 

Ale potem bałem się. Bałem się każdego dnia, że po mnie 
przyjadą. Nie spałem. Nie jadłem. Czekałem. Byłem pewien, 
że przyjadą. Że mi zrobili zdjęcia, jak atakujemy te bramę. 

- Przyjechali?

- Nie przyjechali. Może dlatego, że nie byłem nigdy wcze-
śniej notowany? Ale Zdzisiek nie wrócił. 

Rodzina wpadła w rozpacz. Szukali, ale dojścia do milicji 
nie było. Pan Dobrzański, najlepszy elektryk samochodowy 
w mieście, znał wszystkich, więc dzwonił do tych milicjan-
tów, pytał, ale go pogonili strasznie. Won łobuzie…

Następnego dnia wróciłem do pracy. Ale się nie przyzna-
wałem przecież, bo się bałem, że opowiem, a potem ktoś 
mnie wyda. Szefowi powiedziałem tylko, że miał rację. Że 
było straszne. I to tylko tyle… Nie, no to by nie była prawda. 
Bo przecież miałem ten moment satysfakcji, że komuchom 
trochę się dołożyło. Miałem, nie powiem. Przez ten jeden 
dzień, zanim powrócił strach, byłem wolny. Takiego uczucia 
się nie zapomni do końca świata. 

- Uwierzył pan, że można zmienić historię?
 - Chcieliśmy zmian. Ale nie wiem, czy wierzyliśmy…  Je-

stem dumny z mojego miasta, że nie tylko Gdańsk, nie tyl-
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ko Śląsk, że Radom, wtedy jedno z najbardziej 
przemysłowych miast w kraju, ma swoją stronę 
w księdze walki o wolność. Szkoda, że cena była 
taka wysoka. Że musieli zniszczyć miasto. 

- Więc jest pan jakby kombatantem…
- Nie. Nie jestem. Nie poszedłem do więzie-

nia i nie przeszedłem ścieżek zdrowia. Uratował 
mnie kapelusz i dłuto. Pszczoły mnie ocaliły. 

- Ten egzamin to trudne zadanie?
- Dla doświadczonego pszczelarza nie. 

- Ale miał pan dwadzieścia lat. 
- Ale doświadczenie ogromne. Trzeba było 

pięć lat mieć własne pszczoły, albo udoku-
mentowaną pracę w pasiece. Nie było żartów. 
No i ja miałem, bo i jeden, i drugi dziadek mie-
li pszczoły. I ja zacząłem jako dwunastolatek. 
Wie pan, jak to w każdym zawodzie, ważna jest 
nauka, ale najbardziej liczy się doświadczenie. 
Dlatego to takie wyjątkowe rzemiosło. To nie 
jest jak ze stolarstwem, że się można od małego 

 ...WA Ż N A  J E S T  N AU K A , 
A L E  N A J BA R DZ I E J  L IC Z Y 

S I Ę  D O Ś W I A D C Z E N I E . 
DL AT E G O  T O  TA K I E 

W YJĄT KOW E  R Z E M IO S Ł O.
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wszystkiego nauczyć. Że każdy może. Wiem, 
co mówię, bo przecież po tym Czerwcu zosta-
łem przedsiębiorcą. Miałem i gospodarstwo 
rolne. I miałem stolarnię. Dużą. Meblościanki 
robiliśmy. Wtedy to był bardzo poszukiwany 
towar. Wie pan, z płyty, w okleinie, Europa. 
Więc znam różnicę. I przez ten biznes to nawet 
zaniedbałem pasiekę. A z pszczołami nie ma 
zmiłuj, trzeba pilnować. Warroza, taki azja-
tycki pasożyt, trochę mi spustoszył pasiekę. 
Nie zauważyłem, kiedy się zaczęło. Ale potem 
odbudowałem pasiekę. I to taką nowoczesną, 
z którą mogę pojechać w plenery. Bo ja wędru-
ję z pszczołami. Wędruję po tych miejscach, 
gdzie akurat kwitnie interesująca mnie roślina. 
Człowiek zna miejsca. A na sympozjach mamy 
kontakt z ludźmi z całej Polski, więc wymienia-
my się wiadomościami. Jeżdżę za Kraśnik, albo 
w okolice Opola Lubelskiego w poszukiwaniu 
najbardziej czystych łąk. Albo na spadź w Góry 
Świętokrzyskie. Zna pan spadź? 

Mszyce wysysają nektar z igieł sosnowych, 
świerkowych, z modrzewia, trawią to, wydala-
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Więce j  na anywhere . p l

matek, to po kilku pokoleniach ten kaukaski 
gen znowu wraca do głosu i nie podejdzie pan 
do takiej pszczoły. 

- Czyli wciąż trzeba zaczynać od nowa?
- Wcale nie, jeśli umie pan rozumieć 

pszczoły, wie pan jak wymieniać matki. Wte-
dy ten gen nie dojdzie do głosu. Nie wróci. 
Pszczelarz i  pszczoła muszą się rozumieć. 
Pszczoła żyje krótko, ale sekret polega na tym, 
że my pojedynczą pszczołę traktujemy jak 
osobny organizm. Tymczasem organizmem 
jest rój. Rodzina. I tę pamięć wspólnej ewolu-
cji z człowiekiem przechowuje rodzina, a nie 
pojedynczy owad. Dobry pszczelarz musi być 
też z dziada, pradziada, że się to w jakiś sposób 
dziedziczy. Ja na przykład nie miałem lęku 
przed pszczołami, ale są ludzie, którzy się ich 
boją. Ja jestem wytrzymały na użądlenia, 
nie mam alergii. Ale są przecież tacy, którzy 
tego bólu znieść nie umieją. Są alergicy. Oni 
nie mogą pracować z pszczołami. Pszczoły to 
w ogóle są jakby z innego świata. Ewoluowa-
ły całkiem osobno od reszty gatunków. Wie 
pan, w świecie żywych istot nie ma szans, 
żeby z niezapłodnionego jaja powstało życie. 
A u pszczół jest to możliwe. Żadne jajo się nie 
marnuje. Z niezapłodnionego rodzi się męski 
osobnik. Karmią go i hołubią, żeby zapłodnił 
matkę, a potem co? Wypędzają go, kiedy prze-
staje być potrzebny. Albo inne, niesamowite 
zjawisko, że pszczoły same sobie potrafią wy-
hodować matkę! Dzięki temu zjawisku rodzi-
na pszczela potrafiła przetrwać. To miliony 
lat ewolucji. Im głębiej się pan zagłębia w ten 
sekret, tym więcej tajemnic. 

Trzeba zrozumieć, że organizmem nie jest 
pszczoła, nawet nie jest nią królowa matka. Ro-
dzina pszczela jest organizmem. 

- Trochę jak ten tłum idący na Komendę. On 
też miał zbiorową świadomość. 

- Może i tak? Byliśmy jednością. Jak pszczo-
ły. Wie pan, że pszczoła, która użądli – umiera. 
Nie może po prostu wyjąć żądła, jak na przy-
kład osa. Pszczoła wie, że umrze. Ale to nic. 
Kiedy trzeba, poświęci się dla swojego roju. 

ENGLISH

THE STING

Adam Pysiak is a lucky man. His passion for 
beekeeping saved him during the events in Radom. 
His friends and companions weren’t that lucky; 
the party exacted its revenge on them. They were 
beaten up, imprisoned, and derided. Adam Pysiak 
narrowly escaped repressions. But he didn’t blow his 
chance. He built a house, started a family, planted 
trees and put up hives. But he still remembers that 
day in June as if it was yesterday.

On the border of two worlds, there is a house 
that smells of honey. On one side of the house, 
there is a paved yard full of machines and cars. 
On the other side, there are vast fields and 
a coppice. On one side, people are working, 
and the place is buzzing. Everyone has an 
urgent matter for Adam to resolve. As if noth-
ing could wait. So he answers and advises, still 
standing on the high stairs leading to the front 
door. Finally, he waves and points at us. My 
home is your home.

On the other side, behind the window, 
the coppice and the vast sky. You can feel 
peace and quiet in the fields; the certainty 
that whatever happens, it’s only about the 
sun and the rain. And preventing the wind 
from ruining the harvest.

ją, pszczoły to zbierają, zjadają, wydalają i z tego 
powstaje miód spadziowy. Miód spadziowy 
z Gór Świętokrzyskich należy do najlepszych 
w świecie. Znam argentyńską, włoską, z innych 
części Europy i powiem panu, że nie ma porów-
nania do świętokrzyskiej spadzi. 

- Więc pszczoły uratowały pana od więzienia.
- Tak. Bez wątpienia. Choć to nie były ła-

godne pszczoły, jakie hoduję dzisiaj. Dziś są ta-
kie gatunki, tak łagodne, że można w krótkich 
spodenkach chodzić sobie po pasiece. W tam-
tym czasie trzymaliśmy bardzo agresywne od-
miany. Gdybym robił dzisiaj takie miodobranie 
jak czterdzieści lat temu, to sąsiedzi by nie wy-
trzymali. Tyle było użądleń, że się biegło i ręce 
do wody wsadzało z lodem, żeby studzić skórę. 
Gdyby dziś były te same pszczoły, co wtedy, to 
myśli pan, że chociaż jeden gołąb na dachu by 
tutaj usiadł? Psy by ze strachu oszalały, tak żą-
dliły. Najbardziej złośliwe były pszczoły kauka-
skie, pierwsze dwa-trzy pokolenia to nie do wy-
trzymania. Teraz są inne krzyżówki, łagodne 
pszczoły. Ale jeśli się nie wymienia królowych 

  W PIĄTEK, 26 CZERWCA 1976 ROKU robotnicy Radomia, Ursusa, Płocka, Łodzi, Nowego 
Targu i Grudziądza wyszli na ulice w proteście przeciwko komunistycznej władzy. To nie 
był zorganizowany protest, nie dojrzała jeszcze myśl o „Solidarności”, nie istniały żadne 
struktury, jakie mogłyby pokierować olbrzymim, spontanicznym, robotniczym protestem. 
Nie umawiali się, że wyjdą. Nie umieli się pogodzić z kolejną falą poniżenia. Mięso miało 
podrożeć o 69 proc. Cukier o 100 proc. Ale nie chodziło przecież ani o cukier, ani o mięso. 
Chodziło o godność. O to, żeby pokazać, że są ludźmi. Że mają marzenia. Aspiracje. Że 
chcą sprawiedliwego i wolnego kraju. Bez strachu. Bez kłamstw w telewizji, bez wyborczego 
oszustwa i mamienia propagandą sukcesu. 

Nie udało im się zmienić nic. Partia była przygotowana. Choć nie przewidziała, że 
największe protesty będą miały miejsce w Radomiu. Dlatego nie od razu udało się stłumić 
protesty. Żeby ściągnąć z innych miast funkcjonariuszy zaangażowanych w Operację Lato 
76 władze musiały zagrać na czas. 

I Sekretarz KW PZPR Janusz Prokopiak, świadom już, że podwyżki nie mogą być 
odwołane, okłamał tłum, że decyzje zapadną po godzinie 14. Tyle potrzebowała partia, żeby 
przegrupować jednostki ZOMO do Radomia. Sekretarz uciekł. Tłum wtargnął do gmachu KW, 
a milicja przystąpiła do brutalnej pacyfikacji demonstracji. Walki trwały do chwili, kiedy władze 
podjęły decyzję, że odwołuje podwyżki. To był pierwszy przypadek w dziejach PRL kiedy 
komunistyczne władze ustąpiły robotniczym żądaniom. 

Al e robotnikom Radomia partia wystawiła straszliwy rachunek. Więzienia. Tortury. 
Zamykanie zakładów. To wszystko można udźwignąć. Dlatego partia odebrała im 
najważniejsze: skoro walczyli o godność, trzeba było odebrać im dumę z tego, czego dokonali.
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He was twenty years old then and he was 
sure that whatever happened, everything 
would be fine: his family, house, work. 

It began ordinarily enough. In the morning. 
A crowd gathered by the Timber Co-operative, 
where he worked. They were standing by the 
gate and watching. Only watching at first. Lat-
er, they heard, ‘Come with us! Come with us!’

‘What then? What was I to do? I was twenty 
years old. What do you think at that age? Me? 
I won’t go?’ he smiles. ‘You know, it was the 
crowd psychology. I went.’

‘Did you know what the protest was about?’
‘What a question. Prices were constantly 

going up; we couldn’t stand it. I hesitated for 
a while, because my boss put his hand on my 
arm and said, “Adam! You’re not going any-
where, lad. Stay here, in the plant.”’

‘And what did you say?’
‘Nothing. I grabbed my chisel and bee-

keeping hat and put them in my pocket. I had 
an exam that day. And I went. I mixed with the 
crowd and, you know, there was no way out. 
The crowd pulls you in and you can’t get out of 
it. You go and sing patriotic songs. You go and 
suddenly you realise it’s not about any rises. It’s 
about your homeland, Poland. And nothing is 
more important than that march. Nothing. We 
reached Żeromskiego Street. There was a na-
tional police station there. And the Cabinet Of-
fice building. The crowd stopped. What now?’ 

‘What do you mean? Didn’t you have a plan?’
‘I didn’t even think about it. But we were 

standing in front of the station with bare hands. 
And we had to do something. We had nothing, 
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and they were armed. But whatever. We went. 
And we reached a huge gate. Three or four me-
tres high. It seemed enormous.

I looked at the others. A guy on my right had 
nothing in his hands. A guy on my left – noth-
ing as well. And I… I only had that hat. And the 
chisel. As a last resort, I could scratch someone 
with it. We were standing. Those in the back 
were pushing. And you know what we did? We 
began to kick. Workers’ shoes were tough. We 
took turns in the first line, because it wasn’t so 
easy as it seemed. They were taking pictures 
of us from the building. Someone in the back 
noticed that and people began to throw stones 
at the windows, so that they would hide. And 
they did. And we kicked as long as it was nec-
essary. Suddenly, the steel gate gave in and we 
poured out on the yard. The whole crowd. As if 
a dam had burst. And we were in the front line. 
I looked and saw them standing in a row. With 
shields and clubs. And dogs on leashes. Dogs in 
muzzles. With crazy eyes. 

And we stopped dead.’
‘The dogs could have massacred you…’ 
‘Yes. We felt so. They were ready to attack, 

it would only take one word… But it didn’t 
happen. The person in charge must have had 
nerves of steel, I see that today.’

‘And what about you? Was it hard to keep 
a cool head in the crowd?’

‘We grabbed stones. We tore out cobble-
stones and threw them at the policemen.’ 

‘Why?’
‘Because it was a police state. They called 

themselves authority. They oppressed and 

tormented us. And we wanted freedom. Have 
you ever been in such a crowd? Emotions were 
so strong that I didn’t realise… You don’t think 
about the consequences at such a moment. 
The world becomes very simple. We’re on one 
side. And they’re standing on the other. They 
have weapons, we have nothing. But you can be 
sure, one hundred percent sure, that if anyone 
of us got hurt, and I didn’t know anyone around 
me, but if anyone got hurt, we would attack 
them with bare hands… The crowd is very pow-
erful. So we threw those stones at them for the 
freedom we didn’t have.’

‘Weren’t you afraid? If a  lad had been in 
charge, it could have been a massacre.’

 ON FRIDAY, 26 JUNE 1976, workers from Radom, Ursus, Płock, Łódź, Nowy Targ and 
Grudziądz gathered in the streets to protest against the communist government. It wasn’t an 
organised protest; the idea for ‘Solidarity’ hadn’t formed yet, and there wasn’t an organisation 
that could control such a huge, spontaneous demonstration of workers. They didn’t make 
any arrangements. They just couldn’t take any more humiliation. Meat prices were going 
to rise by 69%. Sugar prices – by 100%. But it wasn’t about sugar or meat after all. It was 
about dignity. About showing that they’re people. That they have dreams. Aspirations. That 
they want a fair and independent state. Without fear. Without lies on television, fraudulent 
elections and propaganda of success. 

They didn’t change anything.The party was prepared. Still, it hadn’t expected the biggest 
demonstrations to be staged in Radom. That’s why the protests weren’t dispersed right away. 
The authorities had to play for time to transport police forces involved in the Summer 1976 
Operation from other cities. 

The First Secretary of Radom’s Committee of PZPR, Janusz Prokopiak, who knew that 
the price rises wouldn’t be cancelled, lied to the crowd that decisions would be made after 2 
pm. The party needed time to transfer ZOMO units to Radom. Then, the Secretary ran away. 
The crowd broke into the Committee office, but the police conducted a violent crackdown on 
the demonstrators. Still, the workers kept on fighting until the authorities promised to cancel 
the price rises. For the first time in the history of Polish People’s Republic, the communist 
government yielded to the workers’ demands. 

But the party made them pay the price. Prison. Tortures. Shutting down plants. Still, the 
workers could handle that. That is why the party deprived them of the most important thing – 
they fought for dignity, so it took away their pride in their deeds. 
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‘You know, I didn’t think about what may happen. I for-
got I’d been building a house, that I had a job. At that time, 
I didn’t think about my family, my wife, love. I thought 
about Poland. And freedom. We were ready to attack and 
that’s all! Nobody thought what would happen. I can’t tell 
how long it lasted. But I can still see those dogs in muzzles, 
drooling. Those shields. I don’t know why they didn’t at-
tack us and used those water cannons instead. The guy in 
charge had to be level-headed, because otherwise, there 
would have been a bloodshed.

If they had unleashed those dogs, I wouldn’t have stood 
a chance, I was in the first line. 

Those were policemen from Radom; maybe that’s why 
they didn’t want to beat us up. Because later, when other 
policemen arrived, they gave no quarter. But they had wa-

ter cannons and attacked us. And they pushed us out on the 
street. And people shouted, “They chased us away, chased 
us away, so we’ll chase them away from the House of the Par-
ty.” And so we went. And there was everything there. The 
whole arsenal. Even Molotov cocktails.’

‘Were the people ready for that?’
 ‘I don’t know how they knew it, but yes. They were ready. 

So we went. It seemed that we’re going to talk with deci-
sion-makers, that they’re going to negotiate. We came in, 
and there’s nobody there! They had run away out the back 
door. So, what were we to do? There was a huge, red carpet 
there, so we took that carpet and fastened it to a tractor. We 
were standing on that carpet, and the tractor was pulling us. 
A lap of honour through the city. That’s the clearest memory 
I have… But it was the end of those emotions, because I re-
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alised that the city was demolished. When 
I realised that, I got scared…’

‘What do you mean – demolished?’
‘You know, overturned cars. Broken shop 

windows. Sand scattered across the street. 
People putting up barricades… We reached 
the train station on that carpet, and the 
tractor stopped on the Coca Cola car. There 
were no cans then, only small bottles. Ev-
erything was in pieces. My journey ended 
on that glass.

I met my friends by the station. I thought 
it was time to go home. We asked. Buses 
didn’t run. So what then? We went on foot. 
A large group, several people, even my wife’s 
brother Józek was going with us. We passed 
the police station in Traugutta Street. 

“Halt, halt, halt!" they shouted. 
So we stopped. 
I guess I was the oldest one, because I al-

ready had a  job, the others were kids, stu-
dents. The policemen checked our papers 
and searched us. But we didn’t have anything. 
They didn’t care. They beat us with clubs. One 
of them approached me and Józek.

“Where did you get that from?!” he shouted.
And pointed at my hat.
“It’s mine, it’s a beekeeping hat. I have 

a call to report to the Board this afternoon.” 
And I showed him the paper. The call.

He looked at it and said,
“Get the fuck out of here!”
And before I knew it, I was hundreds of 

metres away. And I thought that my superi-
or was right when he told me not to go. I had 
a wife, a child, a house under construction, 
and now what? They’ll shut me up. I  was 
walking straight and I didn’t look behind. 
I was so afraid that I didn’t want to look be-
hind not to jinx it.

But I was really afraid later. I was afraid 
that they would come for me. I didn’t sleep. 
I didn’t eat. I was waiting. I was sure they 
would come. That they’d taken pictures of 
us attacking the gate.’

‘Did they come?’
‘They didn’t. Perhaps because I  didn’t 

have a record. But Zdzisiek didn’t come back. 
The family was in despair. They looked 

for him, but they didn’t know anyone in the 
police. Mr Dobrzański was the best car elec-
trician in town and he knew everyone, so he 
called those policemen and asked, but they 
told him off. Get out of here, you scamp…

I got back to work the following day. But 
I didn’t admit what I’d done, because I was 
afraid someone would turn me in. I told my 
boss that he was right. That it was terrible. 
And that’s all… Well, that wouldn’t be true. 
I had that moment of satisfaction that we’d 
kicked their asses a bit. I had it, I admit it. 

For that one day, before the fear returned, 
I was free. I’ll never forget that feeling.’ 

‘Did you believe that you could change 
history?’

‘We wanted changes. But I don’t know if 
we believed… I’m proud of my city; that it 
wasn’t only Gdańsk or Silesia, but also Ra-
dom, which was one of the most industrial 
cities in Poland then, had its page in the book 
of fighting for freedom. I regret that the price 
was so high. That they had to destroy the city.’

‘So you’re a kind of veteran…’
‘No. I’m not. I  didn’t go to prison and 

I didn’t suffer torture on the so-called path 
of health. My hat and chisel saved me. Bees 
saved me.’ 

‘Was that exam difficult?’
‘Not for an experienced beekeeper.’ 
‘But you were twenty years old.’ 
‘But I had considerable experience. A can-

didate was required to have kept their own 
bees for five years or have documented prac-
tice in an apiary. It was serious. And I had that, 
because both my grandfathers had kept bees. 
And I began when I was twelve. You know, just 
like in any other profession, knowledge is im-
portant, but experience matters the most. 
That’s why this craft is so special. It’s not like 
carpentry, where you can learn everything 
and everyone can do that. I know what I’m 
saying, because after that June, I became an 
entrepreneur. I had a farm. And a carpenter’s 
workshop. A large one. We made wall units. 
They were at a premium then. You know, made 
from tiles, in veneer, Europe. I know the differ-
ence. I even neglected my apiary due to that 
business. And there’s no rest with bees, you 
need to keep an eye on them all the time. Var-
roa mites, an Asian parasite, ravaged my api-
ary a bit. I didn’t notice it when it started. But 
later, I restored the apiary. I also modernised 
it, so I could take it someplace else. Because 
now I roam around with my bees. And if I find 
a plant I’m interested in, I make a stop. I know 
different places. I talk with people from all 
over Poland at symposia and we exchange in-
formation. I go near Kraśnik or Opole Lubel-
skie in search for the clearest meadows. Or for 
honeydew in the Świętokrzyskie Mountains. 
Do you know what honeydew is? 

Aphids feed on plant sap from pine, spruce 
and larch trees, then they digest and excrete 
it, whereas bees collect it, eat and excrete 
it, and that’s how honeydew honey is made. 
Honeydew honey from the Świętokrzyskie 
Mountains is one of the best in the world. 
I know its version from Argentina, Italy and 
other European countries and I can say that it 
can’t hold a candle to our honeydew from the 
Świętokrzyskie Mountains.’ 

‘So bees saved you from prison.’

‘Yes. For certain. Even though they weren’t 
nice, placid bees like these I keep today. These 
species are so placid that you can go around 
the apiary in shorts. At that time, we kept very 
aggressive species. If I made so much hon-
ey like I did forty years ago, my neighbours 
wouldn’t stand it. Those bees would sting you 
so many times that you would run and put 
your hands in water with ice to cool off the 
skin. If I kept such bees today, do you think 
that a pigeon would sit on my roof? My dogs 
would go crazy, the bees would sting so much. 
Caucasian bees were the worst; the first two or 
three generations were unbearable. There are 
other crosses now, placid bees. But if you don’t 
exchange queen bees, the Caucasian gene 
comes back after a few generations and you 
can’t approach such a bee.’ 

‘So you need to start all over?’
‘Not at all, because if you can distinguish 

bees, you know how to exchange the queen 
bee. You won’t let that gene become active. 
It won’t come back. The beekeeper and the 
bee had to understand each other. The life of 
a honey bee is short, but the secret is that we 
treat every bee as an individual organism, 
whereas it’s the hive that is the organism. The 
family. The family keeps the memory of com-
mon evolution with people, not an individual 
insect. A good beekeeper has to come from 
a long line of beekeepers, has to inherit it. For 
example, I wasn’t afraid of bees, but there are 
people who are scared of them. I’m quite tol-
erant of stings, I’m not allergic to it. But there 
are people who can’t stand such pain. Some 
are allergic. They can’t work with bees. Well, 
bees are like creatures from another world. 
Their evolution isn’t connected with other spe-
cies. You know, in general, it’s impossible that 
a living creature develops from an unfertilised 
egg. And it’s possible in the case of bees. No 
egg is wasted. Males develop from unfertilised 
eggs. They’re fed and glorified in order to fer-
tilise the queen bee, and then what? They’re 
chased away when they are no longer needed. 
Or another fascinating phenomenon – bees 
can develop a mother! The bee family has sur-
vived thanks to this phenomenon. These are 
millions of years of evolution. The more you 
learn, the more secrets you see. 

You need to understand that a single bee 
isn’t an organism, even the queen bee isn’t 
one. The bee family is the organism.’ 

‘It’s like with that crowd going to the police 
station. It also had collective awareness.’ 

‘Yes, you may be right. We were one. Like 
bees. You know, when a bee stings, it dies. It 
can’t take the sting out like, for example, 
a wasp. The bee knows that it’ll die. But it 
doesn’t matter. It’ll sacrifice itself for its hive 
when the time comes.’ 

L U D Z I E  /  P E O P L E5 0 – 5 1





O V E R

5 2 – 5 3 M O D A  /  F A S H I O N



O V E R



ZDJĘCIA I STYLIZACJA / PHOTO AND STYLIST: 
Karolina Orzechowska
karolinaorzechowska.pl

MODELKA / MODEL: 
Malika Malwina
www.facebook.com/MalwinaMalika

MAKIJAŻ I WŁOSY / MAKE UP AND HAIR: 
Oliwia Pawlowska
www.facebook.com/oliwia.pawlowska.makeup

MIEJSCE: 
Państwowa Galeria Sztuki
Sopot
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STAŁY DODATEK 
PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY
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Pod koniec listopada ubiegłego roku z inicjatywy spółki 
zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury 
pod Szczytnem odbyła się konferencja „Odporność 
Infrastruktury Krytycznej Lotnisk Użytku Publicznego”.

ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

23 i 24 listopada 2017 roku w Hotelu Natura Ma-
zur w Warchałach spotkali się przedstawicie-

le przedstawiciele krajowych lotnisk, instytucji na-
ukowych, urzędów centralnych i samorządowych 
oraz specjaliści firm związanych z branżą lotniczą. 
Nie zabrakło także gości zza granicy, reprezentu-
jących czeskie i słowackie porty lotnicze. 120 osób 
uczestniczyło w Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Technicznej, podczas której 30 prele-
gentów poruszyło kwestie związane z uwarunko-
waniami prawnymi i ekonomicznymi związanymi 
z zarządzaniem bezpieczeństwem, metodami walki 
z terroryzmem oraz sytuacjami kryzysowymi czy 
zarządzaniem ryzykiem w transporcie lotniczym. 
Spotkanie było także okazją dla firm współpracują-
cym z branżą lotniczą – dało im możliwość zapre-
zentowania ofert dostosowanych do postępującej 

transformacji w transporcie lotniczym.
Przedstawione prezentacje oraz szeroka dys-

kusja, którą wywołały, a dzięki której udało się 
uczestnikom wymienić doświadczenia i informacje, 
pozwoliły na wypracowanie wniosków, które mają 
zwrócić uwagę na konieczność pilnego podjęcia 
dalszych działań regulujących akty prawne oraz 

TRUDNA DYSKUSJA 
O BR ANŻY LOTNICZEJ
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dostosowujących infrastrukturę do bieżących 
zagrożeń występujących na lotniskach.

Konferencja została zorganizowana z inicjaty-
wy spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządcą 
podolsztyńskiego portu lotniczego. W organizacji 
udział brały także Centrum Kształcenia Kadr Lot-
nictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej 
Politechniki Śląskiej oraz wrocławski oddział Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, a uroczystego otwarcia 
konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. 

IN ENGLISH

DIFFICULT DISCUSSION 
ABOUT AVIATION

BY THE END OF NOVEMBER, ON THE INITIATIVE 
OF THE COMPANY MANAGING OLSZTYN-
MAZURY AIRPORT, A CONFERENCE WAS 
HELD NEAR SZCZYTNO UNDER THE NAME OF 

“STRENGTH OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OF 
PUBLIC-USE AIRPORTS.”

On 23 and 24 November, at Hotel Natura Mazur in 
Warchały, there was a meeting of representatives of 
national airports, scientific institutions, central and 
local offices, as well as specialists from companies 
related to the branch of aviation. There were also 
guests from abroad who represented Czech and 
Slovak airports. 120 people took part in the Inter-
national Scientific-Technical Conference, during 
which 30 lecturers broached different subjects 
connected to legal and economic conditioning 

related to safety management, counter-terrorism, 
methods of coping with crisis situations and risk 
management in air transportation. The meeting 
was also a chance for companies cooperating with 
the aviation branch – they had the opportunity to 
present offers adjusted to the ongoing changes in 
air transportation. 

Both presentations and the resultant discus-
sion – thanks to which the participants managed 
to share their experience and exchange informa-
tion – allowed for drawing conclusions that are 
supposed to underline the urgent need to regulate 
legal matters and adjust the infrastructure to 
current threats at airports.

The conference was organized on the initiative of 
the company Warmia i Mazury Sp. z o.o. that man-
ages the airport near Olsztyn. Amongst the insti-
tutions that took part in the organization was also 
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego 
Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej 
(Pol.: Civil Aviation Personnel Education Center for 
Central and Eastern Europe of the Silesian Univer-
sity of Technology), as well as the Wrocław branch 
of Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komu-
nikacji RP (Pol.: Polish Association of Engineers and 
Technicians of Transportation).

Honorary patronage over the event was taken by 
the Marshal of the Warmian-Masurian Voivodeship, 
Gustaw Marek Brzezin, whereas the event was 
officially opened by the Vice-Marshal of the Warm-
ian-Masurian Voivodeship, Marcin Kuchciński. 
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KONTAKT
CONTACT

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Olsztyn-Masuria Airport
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel.: +48 89 544 34 34 
e-mail: info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

DOJAZD
ACCESS
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znajduje się w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, w miejscowości Szymany 
położonej 10 km od Szczytna oraz 58 km na południe od 
stolicy województwa – Olsztyna.
Olsztyn-Masuria Airport is located in warminsko-mazur-
skie province in Szymany, 10 km off Szczytno and 58 km 
south off the city of Olsztyn, province’s capital.

SAMOCHODEM
BY CAR

• Z Olsztyna: droga krajowa nr 53 w kierunku Szczytna, 
następnie droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Białegostoku: drogi krajowe nr 67, 64, 61, 53, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Łomży: droga nr 645 w kierunku Wielbarka, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Ostrołęki: droga krajowa nr 53, następnie droga krajowa 
nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Suwałk: drogi nr 655, 661, droga nr 16 w kierunku Ełku, 
droga nr 63 w kierunku Pisza, następnie drogi krajowe  
nr 58 w kierunku Szczytna i nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Kaliningradu: droga A195 kierująca do przejścia gra-
nicznego w Bezledach, następnie drogi krajowe nr 51  
i nr 57 w kierunku Szyman.

TAKSÓWK Ą
BY TA XI
Postój taksówek znajduje się przed głównym wejściem 
terminala.
Taxi stand is located right opposite the main entrance to the 
terminal.

TELETAXI
Zamówienia i rezerwacje telefonicznie pod numerami:
tel.: +48 89 624 42 42
tel.: 793 031 050
www.teletaxiszczytno.pl

AUTOBUSEM
BY BUS
MARKUS TRAVEL
Z centrum Olsztyna do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
From centre of Olsztyn towards Olsztyn- Masuria Airport.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami:
Tickets can be booked by telephone:
tel.: +48 624 24 71
tel.: 507 077 250
www.markustravel.pl

POCIĄGIEM
BY TRAIN

Szynobusem ze stacji Olsztyn Główny  
do stacji Szymany Lotnisko.
Rozkład jazdy pociągów dostępny jest na stronie  
www.rozklad.pkp.pl
From „Olsztyn Główny” railway station towards  

„Szymany Lotnisko” station.
Schedule available at www.pkp.pl.

WYNAJEM SAMOCHODÓW
RENT A CAR
HERZ
www.herz.pl
AVIS
www.avis.pl

PARKING
PARKING LOT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapewnia pełną infrastruk-
turę parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska 
postoju autobusów, taksówek oraz parking VIP.

Cennik price list
15 minut wolny czas przejazdu 
15 minutes free passage time

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY RATES

CZ AS
TIME

AUTA OSOBOWE
PASSENGER CARS

AUTA OSOBOWE  
POW YŻEJ 2,5M

PASSENGER CARS  
ABOVE 2,5 M

DNI 
POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY
WEEKENDS

DNI 
POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY
WEEKENDS

15 MIN.-1 H 3 ZŁ 5 ZŁ 4 ZŁ 6 ZŁ

1-2 H 5 ZŁ 7 ZŁ 6 ZŁ 8 ZŁ

2-3 H 10 ZŁ 12 ZŁ 11 ZŁ 13 ZŁ

3- 4 H 15 ZŁ 17 ZŁ 16 ZŁ 18 ZŁ

4 -5 H 20 ZŁ 22 ZŁ 21 ZŁ 23 ZŁ

5- 6 H 25 ZŁ 27 ZŁ 26 ZŁ 28 ZŁ

6 -7 H 30 ZŁ 32 ZŁ 31 ZŁ 33 ZŁ

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY RATES

1 DOBA  1 NIGHT 40 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80 ZŁ

3-5 DOBY  3-5 NIGHTS 100 ZŁ

6 -7 DÓB  6-7 NIGHTS 120 ZŁ

8-10 DÓB  8-10 NIGHTS 160 ZŁ

11-14 DÓB  11-14 NIGHTS 224 ZŁ

15-21 DÓB  15-21 NIGHTS 252 ZŁ

22-30 DÓB  21-30 NIGHTS 300 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT

od 7 godziny rozpoczyna się opłata dobowa
from the 7th hour, the daily fee starts
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