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 NASI AUTORZY

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel twórczo-
ści 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.”

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

DOROTA
LANDOWSKA

Córka, matka, siostra 
i żona. Gra w teatrze, 
przed kamerami i w radiu. 
W życiu nie potrafi. Fatal-
nie kłamie. 

ENGLISH A daughter, 
mother, sister and wife. 
She performs in the the-
atre, for the cameras, and 
in the radio. She can’t play 
in real life though. She is 
a lousy liar. 

JAKUB
MILSZEWSKI

Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pi-
sać 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 be-
hind a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafas-
cynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. 

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man in 
the foreground.

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

WOJTEK 
KALARUS

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

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



ZD
JĘ

CI
A

: M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (2

), 
ED

Y
TA

 B
A

R
T

K
IE

W
IC

Z 
(3

) ,
 M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
, (

4)
, M

IC
H

A
Ł 

B
U

D
D

A
B

A
R

 (5
), 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

(6
-9

), 
.H

A
N

N
A

 J
A

K
Ó

B
CZ

Y
K

(1
0)

. 

 ANYWHERE.PL

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

N A S I  A U T O R Z Y

ZD
JĘ

CI
A

: M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
1-

12
), 

T
O

M
A

SZ
 S

A
G

A
N

 (1
3)

, M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
4)

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

5)
, M

A
G

D
A

LE
N

A
 C

Z
A

JK
A

 (1
6)

, T
O

M
A

SZ
 S

A
G

A
N

 (1
7)

 , 
M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(1
8)

 , 
D

O
R

O
TA

 C
ZO

CH
 (1

9)
, M

A
T.

 P
R

A
W

O
W

E 
(2

0)
.

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI

Od kilkunastu lat zajmuje 
się projektowaniem mar-
ki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które 
stworzył na potrzeby 
powstających firm.

ENGLISH He has been 
dealing with brand 
design for several 
years. He has created 
over 150 names for 
newly-established 
companies.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SAGAN

Fotograf zafascynowany 
ruchomym obrazem. 
W robieniu zdjęć, 
podobnie jak w życiu, 
kieruje się dobrym 
smakiem.

ENGLISH A photog-
rapher fascinated by 
the moving image. He 
appreciates good taste 
in photography as well 
as in his life.

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się 
kulturą wysoką, średnią 
i niską, bo jest prawdziwą 
(post)humanistką. 

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu 
i z pasji. Wytrawny 
badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0.

ENGLISH A sociolo-
gist by profession and 
passion. An experi-
enced explorer of social 
phenomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.
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TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Michał Buddabar

ARTYSTA
PRAWIE

SPEŁNIONY
UŚMIECHA SIĘ NA SŁOWO „DEBIUTANT”. BO CHOĆ POZNALIŚMY 
GO KILKANAŚCIE LAT TEMU W JEDNYM Z TALENT SHOW, DOPIERO 
DZIŚ WYDAJE DEBIUTANCKI ALBUM. DOPIERO? POTRZEBOWAŁ 
TEGO CZASU, ŻEBY ZWERYFIKOWAĆ ZNAJOMOŚCI I SWOJE 
PODEJŚCIE DO MUZYKI. DOJRZEĆ. ZMIENIĆ NIE TYLKO MYŚLENIE, 
ALE I WYGLĄD, CO DAŁO MU SIŁĘ DO BYCIA SOBĄ. JAKI JEST DZIŚ 
SŁAWEK UNIATOWSKI? 



„Tell me who you are”…
To bardzo fajna piosenka, która kiedyś mi się nie po-
dobała. Kojarzyła się z innymi, była podobna do wielu 
kompozycji. Po czasie zacząłem ją doceniać, bo tak 
ciężko napisać coś podobnego do wszystkiego, co jed-
nocześnie jest czymś nowym. „Tell me who you are” 
to utwór dla wszystkich. Dla tych, którzy interesują się 
muzyką, i dla tych, co niekoniecznie. 

Kim dziś jesteś?
Czuję się prawie spełnionym artystą. Kiedy przycho-
dzi moment wydania pierwszej płyty po tak długim 
czasie, płyty przemyślanej i bez błędów, chyba moż-
na poczuć się artystą.

A gwiazdą?
Wszyscy jesteśmy gwiazdami – „We are stars”.

Na jednym z portali przeczytałam: „Sławek 
Uniatowski nie miał do tej pory szczęścia w karierze”. 
Ustawia to nam całą rozmowę, opowiedz zatem, jak 
nie układała ci się kariera. 
Przede wszystkim nie szedłem na ustępstwa, nie ro-
biłem rzeczy, z którymi się nie zgadzałem. Nagrałem 
kiedyś piosenkę do filmu, która mi się nie podoba-
ła, ale z perspektywy czasu wiem, że to dobry utwór. 
Miałem 21 lat, zaufałem nie tym ludziom, którym po-
winienem. Przyjechałem z  Torunia i  nagle miałem 
do podpisania kontrakt, co zrobiłem bez zastano-
wienia. Gdybym dał go prawnikowi, może wszystko 
potoczyłoby się inaczej, nie byłbym tak blokowany. 
W 2006 roku nagrałem płytę, ale piosenki nie zosta-
ły zaakceptowane przez wytwórnię. Kolejne napisał 
ktoś inny, a  ja nie mogłem się pod nimi podpisać. 
Potem były jeszcze cztery podejścia z najróżniejszy-
mi producentami i te materiały także nie podobały się 
mojej wytwórni. Pojawiali się nowi artyści, a ja byłem 
spychany. Robiłem inne rzeczy, bo musiałem jakoś 
zarabiać. Mijały lata, aż stwierdziłem, że czas na po-
rządek w życiu. Zadbałem o zdrowie, poszedłem do 
siłowni, bo to czasy, kiedy broni się nie tylko talent, 
ale i wygląd.
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W YO B R A Ż A Ł E M  S O B I E , 
Ż E  B YC I E  M U Z Y K I E M 

T O  B YC I E  B E AT L E S A M I , 
M I C K I E M  JAG G E R E M 

I   C A Ł Ą  P L E JA DĄ 
RO C K A N D RO L L OWC ÓW, 

A   O K A Z A Ł O  S I Ę ,  Ż E 
TA K  N I E  J E S T.

Grałeś też w klubach. Takie imprezy to łatwe 
i szybkie pieniądze?
Po „Idolu” być może miałem nazwisko, ale nie miałem 
propozycji koncertów. Prawdą jest też, że nie wykonywa-
łem telefonów z pytaniem o pracę. Siedziałem w domu 
i było dobrze, gdy ktoś zadzwonił raz na miesiąc. Uniosłem 
się honorem i postanowiłem, że nie będę prosił o pracę, 
może to było błędne, ale dzięki temu ludzie nie mają 
mnie na czarnej liście tych, którzy dzwonią po kilkana-
ście razy. Wróciłem do Torunia, bo tam życie było tańsze 
i łatwiejsze. W 2008 roku napisałem dużo piosenek dla 
Uniatowski Project, dla którego Tomek Organek pisał 
teksty, a ja wymyślałem wpadające do głowy szlagwor-
ty. Zacząłem grać koncerty, zapuściłem włosy i wąsa. 
(śmiech) Wyobrażałem sobie, że bycie muzykiem to 
bycie Beatlesami, Mickiem Jaggerem i całą plejadą roc-
kandrollowców, a okazało się, że tak nie jest. Na szczę-
ście szybko „przetrzeźwiałem”. To były dawne czasy, 
a młodość rządzi się własnymi prawami. Tak naprawdę 
niczego nie żałuję, bo gdyby nie ówczesny tryb życia, nie 
napisałbym kilku fajnych piosenek. Dziewięć utworów 
z tamtego materiału jest na płycie „Metamorphosis”… 

…Na której są tylko 4 piosenki po polsku…
Uniatowski Project z założenia miał być w języku an-
gielskim i tak już zostało. Zresztą ja całe życie śpie-
wam po angielsku. 

„Odkąd zmieniłem swój wygląd, bardziej podobam 
się kobietom, widzę, że jestem na scenie bardziej 
wiarygodny” – jak wygląd ma się do wiarygodności?
Nie wiem, co miałem wtedy na myśli…

A może był to głos pokolenia, dla którego nadrzędną 
wartością jest wygląd?
Możliwe. Kiedy zapuściłem włosy, chciałem udowodnić 
sobie i wszystkim dookoła, że można być hipisem i jedno-
cześnie robić dobrą muzykę. Tak pewnie zakładałem, bo 
patrzę na siebie z perspektywy i widzę człowieka, który 
miał dużo kompleksów. W końcu się z nich wyleczyłem. 
Poza tym ćwiczenia fizyczne generują w człowieku ener-
gię, oczyszczają głowę, dają świadomość własnego ciała. 
Trzeba pobiegać, powyciskać ciężary, żeby zrozumieć, że 
to jest strasznie przyjemne i jak bardzo napędza. 

Trzeba?
Można. Jedni mają wyciskanie na klatę, inni rozcią-
ganie. Niech każdy znajdzie coś dla siebie. 

Czy to zwlekanie z wydaniem debiutanckiej płyty 
było spowodowane strachem przed porażką?
Oczywiście! To była główna sprawa, która mnie stopo-
wała. Pisałem dużo piosenek, ale na koncertach rzadko 
je wykonywałem. Trochę się wstydziłem, bo nie wiedzia-
łem, jak zostaną odebrane. Po koncertach wielokrotnie 
pytano mnie, dlaczego gram covery, a to były moje pio-
senki. Ale to fajnie, że moje piosenki brzmią coverowo.

Zatem nie boisz się porównań?
Nie, bo wszystko jest do czegoś podobne. Czerpię z całego 
świata muzyki, staram się być eklektyczny. Świadomie 
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Czy dziś wiesz więcej o tym, o czym 
śpiewasz na płycie?
Dziś rozumiem te teksty lepiej niż 10 lat 
temu, kiedy powstawały. Po latach w ogó-
le rozumiem więcej, a z drugiej strony im 
więcej rozumiem, tym czuję się głupszy. 
Tak naprawdę zawsze chciałem grać jazz. 
Chciałbym robić płyty w  klimacie Cheta 
Bakera, zadymionych knajp, piwnic z trąb-
ką i kontrabasem, totalnie minimalistycz-
ne. Miałem plan, żeby nagrać płytę z utwo-
rami Cole’a  Portera, ale to utwory mało 
przystępne dla zwykłego słuchacza. Myślę 
o zrobieniu albumu z piosenkami Zbyszka 
Wodeckiego, chcę żeby doszło to do skutku. 
Kolejna płyta powinna być w klimacie rhy-
thm’n’blues, taki Motown z lat 70., z fajną, 
żwawą perkusją.

Kto, jak nie ty?
Niewielu jest barytonów w tym kraju. Zbyszek 
Wodecki i Andrzej Zaucha nie żyją. Tenorów 
jest wielu, a ja nie śpiewam wysoko, śpie-
wam właśnie barytonem. Nie trzęsę się ze 
strachu przed premierą pierwszego krąż-
ka, ale nie jestem w  komfortowej sytu-
acji. Ludzie nie słyszeli jeszcze mojej twór-
czości, być może po tych 13 latach będą 
wymagali nie wiadomo czego. Czy mam 
zatem napisać oratorium na 100 instru-
mentów, żeby coś udowodnić?

Mógłbyś, bo jesteś multiinstrumentalistą. 
Nie gram na płycie. Potrafię sobie podegrać 
na kilkunastu instrumentach, ale nie je-
stem na tyle dobrym muzykiem sesyjnym, 
żeby nagrać płytę. Wymyśliłem niektóre 
partie gitar, perkusji, pianina czy basu, ale 
do nagrania potrzebowałem dobrych mu-
zyków. W dzieciństwie nie miałem do czy-
nienia z instrumentami, bo w moim domu 
nie było kultury muzycznej, nie mieliśmy 
kaset ani płyt. Zawsze interesowałem się 
muzyką, a  gdy stało się to świadome, 
to za zarobione na roznoszeniu wody 
po toruńskich domach pieniądze kupo-
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bądź nie wyciągam z muzyki coś dla siebie. 
Jeśli się dużo słucha, to pewne rzeczy 
tkwią w tobie. Zawsze będziesz, na przy-
kład, beatlesowy…

A ty jaki chcesz być?
Jestem sobą. Na płycie jest dużo romanty-
zmu. Byłoby go więcej, ale nie chciałem za-
męczać słuchacza balladami, w dodatku po 
angielsku. (śmiech) Te, które nie znalazły 
się na pierwszej, na pewno trafią na drugą. 

Będziemy na nią czekać 13 lat?
Zacząłem już o niej myśleć! Będzie fajna, 
jest sporo starego materiału i tego z ostat-
nich dwóch czy trzech lat, że będzie z cze-
go wybierać. 

Mimo że „Metamorphosis” to debiutancki 
album, niewielu nazwie cię debiutantem. 
Nie szkoda ci tego? Debiutant to 
wdzięczne określenie.
Louis de Funès, będąc całe życie taperem, 
czyli pianistą barowym, w wieku 48 lat stwier-
dził, że zostanie aktorem. Dudley Moore, 
genialny pianista, też późno zaczynał. Tak 
naprawdę ja nie mam teraz drugiej szansy, 
a pierwszą, bo ta nigdy nie była mi dana. 
Przez kilka lat dostawałem teksty i kompozy-
cje, gotowe propozycje hitów, a przecież sam 
pisałem piosenki. I tak siedziały w tej szufla-
dzie, aż przyszedł czas, żeby je uwolnić.

A może dwudziestolatek nie wie nic 
o miłości i nie potrafi o niej zaśpiewać tak, 
jak mężczyzna dojrzalszy?
Na płycie są piosenki nie tylko o  miło-
ści, ale i o przyjaźni, o śmierci, o czułości. 
Tomek (Organek, autor większości tekstów 
na płycie – przyp. red.) jest bardzo czułym 
facetem. Nie chciałem nic zmieniać w jego 
tekstach. „Honolulu” jest jedynym moim 
autorskim tekstem, powstał z przypadku. 
Przyśnił mi się, obudziłem się i powiedzia-
łem swojej dziewczynie, żeby rano przypo-
mniała mi o „honolulu”. (uśmiech) 

M U Z Y K A  T O  M AT E M AT Y K A 
–  W I D Z Ę  O D L E G Ł O Ś C I 
I   S C H E M AT Y,  U K Ł A DA M 
T O  S O B I E  W   G Ł OW I E . 
N I E  P O T R A F I Ę  T E G O 
W Y T Ł U M AC Z YĆ ...
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W wieku 13 lat zaczął komponować piosenki. W ko-
lejnych latach współpracował m.in. z Leszkiem 
Możdżerem, Davidem Fosterem, Tomkiem Organ-
kiem czy Kayah. Grał mnóstwo koncertów, w cza-
sie których dał się poznać jako genialny wokalista 
o głosie porównywanym do Franka Sinatry. Świet-
nie czuje się w jazzie, soulu i ambitnym popie - 
i taka jest jego pierwsza autorska płyta „Metamor-
phosis”, która ukazała się na rynku 20 kwietnia 
2018 roku nakładem Wydawnictwa Agora.

wałem pirackie kasety – Ace of Base czy Jacksona. 
Albo wypożyczałem je od znajomych. Tak poznałem 
Depeche Mode, Tears for Fears, Republikę. A pierw-
szy kontakt z instrumentem miałem w 1989 roku na 
weselu mojej cioci w Brodnicy. Grał tam na żywo ze-
spół, już nie pamiętam jak, ale pamiętam perkusję, 
która bardzo mi się podobała. Później chodziłem do 
sklepów muzycznych, gdzie błagałem o pozwolenie, 
żeby trochę pograć. Od 15. roku życia przygrywa-
łem w knajpach. Tak więc sam nauczyłem się grać. 
Muzyka to matematyka – widzę odległości i schema-
ty, układam to sobie w głowie. Nie potrafię tego wy-
tłumaczyć, tak jak i  tego, w  jaki sposób nauczyłem 
się śpiewać, bo nie mam o tym pojęcia. Dlatego nie 
mógłbym uczyć kogoś innego.

SŁAWEK UNIATOWSKI 



C HC I A Ł BY M  GR AĆ 
KO NC E RT Y  DL A  LU DZ I , 
BYĆ  C Z Ę Ś C I Ą  IC H  Ż YC I A , 
DAWAĆ  I M  T RO C H Ę 
S Z C Z Ę Ś C I A  P OPR Z E Z 
K I L K A  DŹ W I Ę KÓW.
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NAJNOWSZY ALBUM 
Uniatowski „Metamorphosis” 
Premiera: 20 kwietnia 2018
Wydawca: Wydawnictwo Agora

Samouk, genialne dziecko z Torunia 
i mamy przepis na sukces. 
Tego bym sobie życzył. (uśmiech) Na wszyst-
ko potrzeba czasu, nagrywanie tego albumu 
zajęło rok. 

Czy dziś pieniądze też są dla ciebie 
ważne?
Oczywiście, bo kolejne pieniądze chciałbym 
zainwestować w kolejną płytę.

A co, poza pieniędzmi, jest jeszcze 
w życiu istotne?
Szczęście, któremu możemy pomóc. 
Dotychczas najważniejsze było dla mnie 
spełnienie, więc chciałbym się spełnić jako 
muzyk i chciałbym być z siebie zadowolony. 
Na tym etapie jestem dumny z tego, co zrobi-
łem, wiem, że zrobiłem to samodzielnie. Być 
szczęśliwym przez spełnienie… Określać się 
samemu, a nie być określanym przez ludzi. 
To jest szczęście. Wielokrotnie się sparzyłem, 
bo ufałem nie tym ludziom, którym powinie-
nem. Nadal jestem po części naiwnym czło-
wiekiem, ale trzeźwiej patrzę na wszystko, 
bo wiem, że nie każdy człowiek, który się do 
mnie uśmiecha, będzie dla mnie życzliwy. 

Rozmawiamy jeszcze przed oficjalną 
premierą „Metamorphosis”. Co się zmieni, 
gdy płyta już się ukaże?
Moim marzeniem zawsze było granie kon-
certów, a  po wydaniu płyty chcę ruszyć 
w trasę. 

A w wolnym czasie pisać piosenki.
Nie, już dawno nie napisałem żadnej nowej. 
Wiem, że gdy do tego siądę, to powstanie 
ich dziesięć czy dwadzieścia, mam łatwość 
pisania. Nie mam jednak presji. Skupiam się 
na innych rzeczach – na przykład pobiciu 
swojego rekordu w bieganiu. Sport dał mi 
bardzo dużo, zabił mój wolny czas, w któ-
rym pewnie jadłbym pizzę i oglądał filmy. 
Mam rower, muzykę, do tego dochodzą pej-
zaże i kolory, którymi się fascynuję. Moim 
celem jest trasa koncertowa po całej Polsce. 
Chciałbym grać w dużych salach koncerto-
wych, gdzie ludzie mogliby dobrze przyswa-

jać dźwięk. Ale z drugiej strony lubię także 
grać koncerty tylko z  pianistą. Wcześniej 
grałem na fortepianie i śpiewałem, ale nie 
po to zacząłem uprawiać sport, żeby sie-
dzieć za fortepianem i się garbić. Teraz je-
stem na froncie, a akompaniuje mi wybitny 
pianista Rafał Stępień, z którym rozumie-
my się bez słów. Chciałbym grać koncerty 
dla ludzi, być częścią ich życia, dawać im 
trochę szczęścia poprzez kilka dźwięków. 
Ludzie piszą, że „Każdemu wolno kochać” 
to taka piosenka, która pomaga. 

Będziesz szczęśliwszy?
Tak. Chcę mieć namacalny dowód na to, 
że ludzie lubią moją muzykę. Jeśli tak się 
stanie, będę najszczęśliwszym człowiekiem 
na świecie.  

ENGLISH 

ALMOST FULFILLED AS AN ARTIST

He smiles when he hears the word ‘newcomer’. 
Even though we saw him first in one of talent 
shows several years ago, he releases his debut 
album only today. He needed that time to verify 
his contacts and attitude towards music. To 
grow up. To change not only his views, but also 
appearance, which made him strong enough to be 
himself. Who is Sławek Uniatowski today?

‘Tell me who you are…’
It’s a great song, but I didn’t like it in the 
past. I thought it was like any other com-
position. Over time, I began to appreci-
ate it, because it’s so difficult to write 
something similar to everything, which 
is something new at the same time. ‘Tell 
me who you are’ is a song for everyone. 
For those interested in music and those 
who aren’t really into it. 

Who are you today?
I almost feel fulfilled as an artist. When you 
release a debut album after such a long time, 
a wellthoughtout album without mistakes, 
I suppose you can feel you’re an artist.

And a star?
We’re all stars – ‘We are stars’.

On one of websites, I’ve read, ‘Sławek 
Uniatowski hasn’t been lucky so far.’ It’s 
a good start for our conversation. Tell me 
please how your career didn’t go well. 
First of all, I didn’t compromise or do things 
I didn’t agree with. Once, I recorded a song 
for a  film, which I didn’t like, but in ret-
rospect, I know it’s a good song. I was 21 
and trusted the wrong people. I came from 
Toruń and all of a sudden, I had a contract 
to sign and I  didn’t hesitate. If I’d given 
it to a lawyer, perhaps everything would 
have been different, I wouldn’t have been 
so limited. In 2006, I recorded an album, 
but the label didn’t accept my songs. Other 
songs were written by someone else, and 
I couldn’t sign them with my name. Then, 
I made four attempts with different pro-
ducers, and my label didn’t like these ma-
terials, too. New artists appeared, I  was 
marginalised. I did other things, I had to 
make a living. Years were passing by, and 
I  decided it’s high time I  did something 
with my life. I took care of my health, start-
ed going to the gym, because these days, 
you need a talent as well as good looks.

You also performed in clubs. Are club 
parties fast and easy money to make?
After ‘Idol’, I had a name, but I didn’t have any 
offers for concerts. Well, I didn’t make any 
calls to ask for a job either. I sat at home, and 
it was good when I got one call per month. 
I was too proud to ask for a job. It might have 
been a mistake, but thanks to that, I’m not 
on the list of those who call several times 
a day. I came back to Toruń because life was 
cheaper and easier there. In 2008, I wrote 
a lot of songs for Uniatowski Project. Tomek 
Organek wrote lyrics to them and I came up 
with some memorable catchphrases. I began 
to play concerts, I grew hair and moustache. 
(Laughs.) I imagined that being a musician is 
being like the Beatles, Mick Jagger and a slew 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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of rock‘n’roll artists, but it turned out it wasn’t 
so. Luckily, I came back to earth quite soon. 
It was a long time ago, and youth has its own 
rules. In fact, I don’t regret anything of that. 
But for my past, I wouldn’t have written a few 
great songs. Nine songs from that material are 
on the album ‘Metamorphosis’…

… which contains only 4 songs in Polish…
In principle, Uniatowski Project was sup-
posed to be in English and it stayed this way. 
Well, I’ve sung in English all my life. 

‘Since I’ve changed my appearance, 
women like me more; I can see I’m more 
credible on stage’ – how does appearance 
affect credibility?
I don’t know what I meant then…

Or perhaps it was the voice of 
a generation for whom appearance is of 
key importance?
Perhaps. When I grew my hair, I wanted 
to prove myself and other people that it’s 
possible to be a hippie and make good mu-
sic at the same time. I guess I thought so, 
because looking back, I see a person with 
an inferiority complex. I finally got over it. 
Besides, physical exercise generate energy, 
clear your head, and increase your aware-
ness of your body. You need to run and lift 
weights to understand that it’s extremely 
pleasant and stimulating. 

Is it a must?
Well, it’s a good idea. Some prefer lifting 
weights, others – stretching. Everyone may 
find something to their liking. 

Was this delay in releasing your debut 
album caused by a fear of failure?
Of course! It stopped me. I wrote a lot of songs, 
but I rarely performed them at concerts. I was 
too embarrassed because I didn’t know how 
people would react. After concerts, during 
which I was performing my songs, I was often 
asked why I was playing covers. But it’s good 
that my songs sound like covers.

So you’re not afraid of comparisons?
No, because everything is similar to some-
thing. I draw inspiration from the whole 
world of music, I try to be eclectic. I take 
something for myself out of it, whether 
I’m aware of it or not. If you listen to music 
a lot, you pick up a lot. You’ll always, for 
example, be influenced by the Beatles…

And who do you want to be?
I’m myself. The album is very romantic. It 
would be more romantic, but I didn’t want to 

bore the audience with ballads in English. 
(Laughs.) Songs which aren’t included on the 
first album will surely be on the second one.

Will we wait 13 years for it?
I’ve already started thinking about it. It’ll be 
awesome. I have a lot of old material and some 
songs from the last two or three years, I have 
a lot to choose from. 

Although ‘Metamorphosis’ is your debut 
album, few people will call you a newcomer. 
Don’t you regret it? It’s a nice term.
Louis de Funès, who was a bar pianist all 
his life, decided to become an actor at the 
age of 48. Dudley Moore, a brilliant pianist, 
began his career late in life, too. In fact, 
this is not my second chance, but the first, 
because I’ve never had it. For several years, 
I got lyrics and compositions, ready-made 
jingles, and I was writing songs, too. I kept 
them in a drawer until it was high time to 
release them.

Or perhaps a twentyyearold knows nothing 
about love and can’t sing about it like 
a mature man?
The album contains songs about love, friend-
ship, death and tenderness. Tomek (Organek 
– the author of most lyrics on the album 
– Editor’s note) is a  very sensitive guy. 
I didn’t want to change anything in his lyrics. 
‘Honolulu’ is the only song with my lyrics, 
written by accident. I had a dream, woke up 
and told my girlfriend to remind me of ‘ho-
nolulu’ in the morning. (Smiles.) 

Do you understand the meaning of your 
songs better today?
Today, I  understand these lyrics better 
than 10 years ago, when they were written. 
After these years, I  understand more in 
general, but on the other hand, the more 
I understand, the sillier I feel. To be hon-
est, I’ve always wanted to play jazz. I’d like 
to make albums like Chet Baker, evoking 
images of smoky bars and basements with 
the trumpet and the double-bass, totally 
minimalistic. I  had a  plan to record an al-
bum with Cole Porter’s compositions, but 
it wouldn’t be accessible to an average au-
dience. I’d like to record an album with 
Zbyszek Wodecki’s songs. My next album 
might be in rhythm’n’blues, a  Motown 
from the 70s, with nice, dynamic drums.

Who if not you?
There are few baritones in Poland. Zbyszek 
Wodecki and Andrzej Zaucha passed away. 
There are many tenors, and I don’t sing high 
tones, I’m a baritone. I’m not afraid before the 
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premiere of my debut album, but I’m not in 
a comfortable situation either. People ha-
ven’t heard my compositions yet, perhaps 
they’ll have unrealistic expectations after 
these 13 years. Should I compose an orato-
rio for 100 instruments to prove something?

You could because you’re 
a multi-instrumentalist. 
I  don’t play anything on the album. I  can 
play several instruments, but I’m not good 
enough at session music to record an al-
bum. I’ve composed some parts for the 
guitar, the piano, the bass, or drums, but 
I needed good musicians to record them. 
I  didn’t play any instruments as a  child. 
In my family home, there was no music 
culture, we didn’t have tapes or records. 
I’ve always been interested in music and 
I used to buy pirated tapes –Ace of Base or 

Jackson – for money earned for carrying wa-
ter to houses in Toruń. Or I borrowed them 
from my friends. That’s how I got to know 
Depeche Mode, Tears for Fears, Republika. 
I first saw a musical instrument at my aunt’s 
wedding in Brodnica, in 1989. A  band 
played live music there, I don’t remember 
their name, but I  remember the drums, 
which I really liked. Afterwards, I would go 
to music stores and beg them to let me play 
a bit. I played in bars a little since I was 15. 
So I learned to play myself. Music is mathe-
matics – I see distances and schemes, and 
I put it in order in my head. I can’t explain 
it. Nor can I explain how I learned to sing, 
I  don’t have a  slightest idea how it hap-
pened. That’s why I couldn’t teach anybody.

A self-taught musician, a prodigious child 
from Toruń – that’s a recipe for success. 

I’d like that. (Smiles.) But it all takes time. It 
took me a year to record this album. 

Is money important to you today?
Of course. I’d like to invest it in my next album.

And what, apart from money, matters 
in life?
Luck and happiness, which we can pursue. 
So far, the most important thing in life to 
me has been fulfilment, so I’d like to ful-
fil myself as a musician and I’d like to be 
satisfied with myself. At this stage, I’m 
proud of what I’ve done – I know I’ve done 
it myself. To be happy and fulfilled… To 
define yourself instead of being defined by 
other people. That’s true happiness. I’ve 
got burned many times, because I trusted 
the wrong people. I’m still a naive person, 
but I’m more realistic now as I know that 
not everyone who is smiling at me has 
good intentions. 

We’re talking before the official premiere 
of ‘Metamorphosis’. What will change in 
your life after the album comes out?
I’ve always dreamed of playing concerts 
and having released the album, I want to go 
on a concert tour after.

And write songs in your free time.
No, I  haven’t written any new songs for 
a long time. I know that when I finally get 
to it, I’ll write ten or twenty songs. I find it 
easy to write. But I don’t feel any pressure. 
Now, I’d like to concentrate on other things 
– for example, breaking my personal best 
in running. Sport gave me a lot, it killed my 
free time when I’d probably eat pizza and 
watch films. I have a bicycle and music, I’m 
also fascinated by landscapes and colours. 
My goal is a concert tour around Poland. 
I’d like to perform in large concert halls, 
where people could hear and appreciate the 
sounds of my music. But on the other hand, 
I also like to give small concerts, only with 
a pianist. I used to play the piano and sing, 
but I didn’t start to practise sports to slouch 
at the piano. Now I’m on the front line, and 
I perform in the company of a brilliant pia-
nist, Rafał Stępień – we don’t need words to 
understand each other. I’d like to perform 
for people, be a part of their life, give them 
a  little happiness through a  few sounds. 
People say that ‘Każdemu wolno kochać’ is 
a song that helps. 

Will this make you happy?
Yes. I want to have tangible proof that peo-
ple like my music. If it happens, I’ll be the 
happiest person in the world.  
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MIASTO EŁK – BIJĄCE 
SERCE MAZUR!

TEKST UM Ełk    ZDJĘCIA Zbigniew Chojęta

KAŻDY, KTO CHOĆ RAZ ODWIEDZIŁ TO MIASTO, WIE, ŻE HASŁO PROMOCYJNE „EŁK, TU WRACAM” NIE 
JEST PRZYPADKOWE. WSZYSTKO ZA SPRAWĄ ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI NA TERENIE MALOWNICZEGO 
POJEZIERZA EŁCKIEGO, LICZNYCH MIEJSC DO WYPOCZYNKU W SAMYM CENTRUM MIASTA ORAZ 
BOGATEJ OFERTY LETNICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I KULINARNYCH.

łk z dumą nosi miano stolicy Mazur. Miasto otoczo-
ne jest jeziorami, rzekami i  lasami. Zachwyca ma-
lowniczością krajobrazów oraz możliwością aktyw-

nego spędzenia czasu. W  samym sercu miasta, wzdłuż 
brzegu Jeziora Ełckiego, rozciąga się promenada. To po-
nad sześciokilometrowa ścieżka pieszo–rowerowa, będą-
ca doskonałym miejscem na spacer, rodzinną wycieczkę 
rowerową czy jazdę na rolkach. Piękne widoki poprawią 

E nastrój, a odległość od ruchliwych ulic zapewnia spo-
kój i  ciszę. Przy promenadzie znajdują się restauracje, 
w których można skosztować tradycyjnych mazurskich 
potraw, a także place zabaw, skwer z fontanną chodni-
kową, zegarem słonecznym i tarasem widokowym oraz 
park linowy usytuowany nad samym brzegiem jeziora. 
Spacerując w kierunku centrum, dojdziemy do par-
ku sportowego z siłownią zewnętrzną, który mieści się 
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blisko plaży miejskiej. Nieopodal znajdują się 
również: Park Kopernika, plac Jana Pawła II, 
przez który przepływa rzeka Ełk, oraz skate-
park, parkour i tory rolkowe, na których mło-
dzież chętnie spędza każdą wolną chwilę.

Odpoczywając w Ełku można odetchnąć 
od zgiełku, wsłuchać się w szum wiatru i fal 
obijających się o zacumowane łódki miejsco-
wych wędkarzy, a jednocześnie skorzystać 
z bogatej oferty wydarzeń rekreacyjnych, 
sportowych, kulturalnych i kulinarnych. 

RUNMAGEDDON 
(23-24 czerwca 2018)

Ekstremalny bieg z przeszkodami dla najwy-
trwalszych! Jednak nie trzeba być atletą ani 
biegaczem, żeby ukończyć RUNMAGEDDON. 
Wystarczy dotrzeć do granicy swoich możli-
wości i ją przesunąć! W zawodach mogą wziąć 
udział wszyscy chętni, którzy chcą sprawdzić 
swoją siłę, skoczność, wytrzymałość oraz 
odporność psychiczną. Śmiałkowie, którzy 
pojawią się na linii startu, mogą liczyć 
na widowiskowe przeszkody i emocjonu-
jącą rywalizację. 

MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FOLKLORU „TĘCZA” 
(28 czerwca-1 lipca 2018)

Trzy dni wspaniałych występów zespołów 
folklorystycznych z najróżniejszych zakąt-
ków świata. W trakcie wydarzenia można 
podziwiać i poznawać zarówno bliski nam, 

EK ST R E M A L N Y BI E G 
Z PR Z E SZ KODA M I DL A 
NA J W Y T RWA L SZ YC H! 
N I E T R Z EBA BYĆ AT L ETĄ 
A N I BI E GACZ E M...

jak i  bardziej egzotyczny folklor. To jeden 
z najbarwniejszych ełckich festiwali, które-
go niewątpliwą atrakcją jest kolorowa i roz-
śpiewana parada zespołów folklorystycz-
nych ulicami miasta.

FESTIWAL SZTUK 
PIROTECHNICZNYCH EŁK 
„OGIEŃ I WODA” 
(6-7 lipca 2018)
W jednym miejscu i czasie spotykają się tan-
cerze ognia, aktorzy uliczni i twórcy wiel-
kich widowisk pirotechnicznych. Wszystko 
po to, by zaprezentować szerokiej publicz-
ności całą gamę możliwości wykorzystania 
ognia w sztuce. Najważniejszym punktem 
dwudniowego festiwalu są wieczorne wi-
dowiska fajerwerków, którym towarzyszy 
odpowiednio dobrana muzyka. Dodatkową 
atrakcją są koncerty gwiazd na plaży miej-
skiej. W tym roku będą to: ZAKOPOWER (6 
lipca) i Piotr Karpienia (7 lipca).
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MAZURSKIE ZAWODY 
BALONOWE 
(12-14 lipca 2018)
Ełk jest idealnym miejscem do organiza-
cji zawodów balonowych. Położenie mia-
sta stwarza możliwości podziwiania z góry 
wspaniałych widoków na jezioro, lasy i rze-
kę. Wydarzenie stało się wizytówką miasta, 
przyciągając uczestników oraz widzów z ca-
łej Polski i zagranicy. W programie loty kon-
kursowe, parada baloniarzy ulicami Ełku, 
nocny pokaz balonów oraz koncert muzycz-
ny. W tym roku zaśpiewa Grzegorz Hyży (13 
lipca). Istnieje również możliwość zamówie-
nia komercyjnych przelotów balonami za po-
średnictwem organizatorów.  

ENGLISH

EŁK – THE BEATING HEART 
OF MASURIA!

Everyone who has ever visited this city knows 
that the slogan ‘Ełk, I return here’ is not a coin-
cidence. It’s all thanks to its attractive location 
in picturesque Ełk Lake District, lots of holiday 
spots in the city centre and summer sports, 
cultural and culinary events.

Ełk is hailed as the capital of Masuria. The 
city is surrounded by lakes, rivers and for-
ests. It boasts picturesque landscapes and 
leisure activities spots. In the city centre, 
along Ełckie Lake, there is a promenade, 

WYBRANE WYDARZENIA Z EŁCKIEGO 
KALENDARZA NA ROK 2018

Wydarzenia sportowe i rekreacyjne:
Pokazy akrobacji paralotniowych 
(28 lipca lub 29 lipca) 
Maraton Rowerowy MTB Gwiazda Północy 
(12-15 sierpnia)
Festyn w Parku Kopernika (26 sierpnia)
Gala Boksu Zawodowego 
(29 września lub 6 października)
Maraton pieszy na orientację Zorientuj się 
na Ełk (9 września; 30 września)
Mazurska Gala MMA (3 listopada)

Wydarzenia biegowe:
Bieg 5-10-15 (19 sierpnia)
XI Półmaraton Ełcki (14 października)
Bieg Papieski (18 października)
Bieg Niepodległości (11 listopada)

Wydarzenia rozrywkowe i kulturalne:
Koncert – Kortez (30 maja)
Gala Disco Polo – Piękni i Młodzi (15 czerwca)

Strefa Kibica (15 czerwca – 15 lipca) 

HIP HOP Raport Projekt Ełk (28 czerwca – 1 lipca)
Ełk Blues Night (11 lipca)
Ełk Jazz Night (21 lipca) 
Mazurskie Lato Muzyczne (13 lipca, 4 sierpnia)
Festiwal Literacki „Na północ” (28-29 lipca) 
Mazurskie Lato Muzyczne – Sound’n’Grace 
(4 sierpnia)
Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka” 
(2-5 sierpnia)
Noc na promenadzie (11 sierpnia)
Festiwal Ełk na Trzy Oktawy (17-19 sierpnia)
Koncert Disco Polo – BOYS (24 sierpnia)
Festyn Łowiecki EŁKOWISKO (16 września)
Koncert Dr Misio – Arkadiusz Jakubik 
(12 października)

Wydarzenia kulinarne: 
Konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku 
(17 czerwca)
Frutti di Lago (26 sierpnia)
Regionalne Święto Miodu (15 września)
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which is an over sixkilometre long walk-
ing and cycling path and a perfect place for 
a walk, a family cycling trip or rollerblad-
ing. Splendid views will put you in a good 
mood, and you’ll enjoy peace and quiet far 
away from busy streets. Along the prome-
nade, there are restaurants, which serve 
traditional Masurian dishes, as well as play-
grounds, a square with a pavement foun-
tain, a  sundial and an observation deck, 
and an adventure park located near the 
shore of the lake. If you head to the city cen-
tre, you will reach a sports park with an out-
door gym, which is located near the beach. 
In the vicinity, there are also: Copernicus 
Park, John Paul II Square, through which 
the Ełk River flows, and a skatepark as well 
as parkour and rollerblading tracks popu-
lar among the young.

Ełk is a perfect place to have a break 
from the hustle and bustle of city life, listen 
to the hum of the wind and waves crashing 
against docked boats of local anglers, and, 
at the same time, take part in a slew of lei-
sure, sports, cultural and culinary events.

RUNMAGEDDON 

(23–24 June 2018)

An extreme obstacle run for the tenacious! 
But you don’t need to be an athlete or a run-
ner to finish RUNMAGEDDON. Suffice to 
reach your limit and go beyond it! Everyone 
who wants to check their strength, jumping 

abilities, stamina, and perseverance may 
take part in the competition. In store for the 
participants are spectacular obstacles and 
great rivalry. 

INTERNATIONAL FOLKLORE 
FESTIVAL ‘THE RAINBOW’ 
(28 June – 1 July 2018)
Three days of brilliant performances of folk 
bands from all over the world. The event will 
present different kinds of folklore – the famil-
iar as well as more exotic ones. It’s one of the 
most colourful festivals held in Ełk, whose 
highlight is a colourful and cheery parade of 
folk bands going through city streets.

EŁK PYROTECHNIC ARTS 
FESTIVAL ‘FIRE AND WATER’ 
(6–7 July 2018)
 This festival will bring together fire dancers, 
street actors and authors of great pyrotechnic 
shows. Its goal is to present to a wide audience 
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a range of possibilities of using fire in art. Evening fireworks displays 
with music are the highlight of the two-day festival. An added boon are 
concerts of famous artists on the beach. This year’s line-up includes: ZA-
KOPOWER (6 July) and Piotr Karpienia (7 July).

MASURIAN BALLOON COMPETITION 

(12–14 July 2018)

Ełk is a perfect place for balloon competitions. Its location allows for 
admiring from up above views of the lake, forests and the river. The 
event has become one of top attractions in the city, attracting par-
ticipants and spectators from Poland and abroad. The programme 
includes competition flights, a parade of balloonists on city streets, 
a night show of balloons and a music concert. This year’s guest is 
Grzegorz Hyży (13 July). You can also book commercial balloon 
flights through the organisers. 

Sports and leisure events:
Paragliding acrobatics shows (28 July or 29 July) 
MTB Northstar Cycling Marathon (12–15 August)
Fair in Copernicus Park (26 August)
Professional Boxing Gala  (29 September or 6 October)
Orienteering Hiking Marathon ‘Get oriented to Ełk’ 
(9 September; 30 September)
Masurian MMA Gala (3 November)

Running events:
5-10-15 Run (19 August)
11th Ełk Half Marathon (14 October)
Pope Run (18 October)
Independence Run (11 November)

Entertainment and cultural events:
Concert – Kortez (30 May)
Disco Polo Gala – Piękni i Młodzi (15 June)
Fan Zone (15 June – 15 July) 
HIP HOP Raport Projekt Ełk (28 June – 1 July)
Ełk Blues Night (11 July)
Ełk Jazz Night (21 July) 
Masurian Summer of Music (13 July, 4 August)
Literary Festival ‘To the North’ (28–29 July) 
Masurian Summer of Music – Sound’n’Grace (4 August)
Masurian Summer of Cabaret ‘Mulatka’ (2–5 August)
Night at the Promenade (11 August)
Ełk in Three Octaves Festival (17–19 August)
Disco Polo Concert – BOYS (24 August)
EŁKOWISKO Hunting Fair (16 September)
Dr Misio Concert – Arkadiusz Jakubik (12 October)

Culinary events: 
Competition for the Ladle of the Mayor 

of the City of Ełk (17 June)
Frutti di Lago (26 August)
Regional Honey Festival (15 September)

HERE’S OUR PICK OF EVENTS IN EŁK IN 2018
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SKOK NA 
GŁĘBOKĄ 
 WODĘ

NIE WIADOMO, KIEDY PO RAZ PIERWSZY CZŁOWIEK ZANURZYŁ SIĘ 
POD WODĄ. HISTORIA WSPOMINA JUŻ O CZASACH STAROŻYTNYCH, 
KIEDY NURKOWANO W CELACH MILITARNYCH ORAZ POŁAWIANIA 
PEREŁ. DZIŚ TO SPORT EKSTREMALNY O GLOBALNYM ZASIĘGU, 
W KTÓRYM NIC JUŻ NIE JEST TAKIE, JAK PRZED LATY. NURKOWAĆ 
MOŻNA ZARÓWNO Z CIĘŻKIM SPRZĘTEM, JAK RÓWNIEŻ W SAMEJ 
PIANCE. NA RĘKU ZAWSZE JEDNAK MUSI BYĆ ZEGAREK.

rawdziwy przełom nastąpił w  1942 roku. To 
właśnie wtedy skonstruowano automat odde-
chowy, który w połączeniu z butlą umożliwiał 

w pełni samodzielne oddychanie nurka pod wodą. 
Tym sposobem podwodny świat stanął dla ludzkości 

otworem. Dziś człowiek zanurza się w morskie głębi-
ny z wielu powodów. Niezależnie od tego, czy mowa 
o rekreacji czy badawczej wyprawie, każdy nurek za-
wsze ma przy sobie zegarek. To za jego pomocą można 
bowiem kontrolować zapas bezcennego tlenu. Czaso-
mierz musi w tym przypadku być zatem wyjątkowy.

Japończycy udowadniali już nie raz i nie dwa, że 
ich produkty są niezawodne i trwałe. Duży sukces od-
nieśli w świecie motoryzacji, nienaganną opinią cie-
szą się też zegarki. Mowa konkretnie o marce Orient, 
powołanej do życia w 1950 roku. Podobnie jak każdy 
szanujący się dziś producent, również i ona posiada 
w swojej kolekcji zegarki przeznaczone do nurkowa-
nia. Potocznie określane jako divery, stanowią specy-
ficzny, aczkolwiek bardzo popularny typ czasomie-
rzy. Kolekcja składa się wprawdzie z kilku modeli, ale 

P
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dwa z nich cieszą się wyjątkową popular-
nością. Miłośnicy zwykli określać te mo-
dele jako „Pepsi” (ze względu na swoje nie-
biesko-czerwone ubarwienie) oraz „Ray”.

Duży plus stanowią gabaryty. Średnica 
koperty w obydwu przypadkach wynosi 
optymalne 41,5 mm.  Całość doskonale 
uzupełnia masy wna bransoleta. Ta, po-
dobnie jak koperta, została wykonana 
z nierdzewnej stali. Modele zostały rów-
nież wyposażone w obowiązkowy dla tego 
typu zegarków obrotowy bezel. Za jego 
pomocą nurek może mierzyć czas prze-
bywania pod wodą, a co za tym idzie, ilość 
pozostałego w butli tlenu. Trudno się nie 
zgodzić, że to odpowiedzialna rola. Dlate-

go, ze względów bezpieczeństwa, obraca 
się tylko w jednym kierunku a jego pełen 
obrót wynosi 120 kliknięć. To, co jednak 
najcenniejsze, jest niewidoczne dla oka. 
A  mowa o  mechanizmie, czyli sercu ze-
garka. W przypadku całej kolekcji dla nur-
ków mamy do czynienia z mechanizmem 
automatycznym z możliwością ręcznego 
dokręcenia. Do tego funkcja stop-sekun-
dy za pomocą wyciągnięcia koronki, 
umożliwia natychmiastowe zatrzymanie 
pracy mechanizmu. Ponad milion wypro-
dukowanych egzemplarzy sprawia, że to 
konstrukcja godna zaufania.

Mówiąc o diverach, obowiązkowo na-
leży wspomnieć o wodoszczelności. Ta, 
w tym przypadku, wynosi 200 metrów, ale 
koronka, ze względów bezpieczeństwa, 
jest zakręcana. Zegarek pozostaje odpor-
ny zarówno na wilgoć i wodę, jak również 
ciśnienie, które na większych głęboko-
ściach klasycznym zegarkom daje się we 
znaki. Obfita warstwa masy fluorescencyj-
nej znajdująca się na wskazówkach oraz 
godzinowych indeksach nawet w najwięk-
szych ciemnościach ma zagwarantować 
doskonałą widoczność oraz bezproblemo-
we odczytanie godziny. Oczy wiście nie 
zabrakło też datownika.

S K O K  N A  G Ł Ę B O K Ą  W O D Ę

T O,  C O  J E D N A K  N A JC E N N I E J S Z E , 
J E S T  N I EW I D O C Z N E  DL A  OK A . 
A   MOWA  O   M E C H A N I Z M I E , 
C Z Y L I  S E RC U  Z E G A R K A . 

Kolekcja diverów marki Orient, obok 
parametrów technicznych, kusi również 
bogactwem kolorów. Każdy, kto zatem 
zdecyduje się na zakup jednego z  tych 
czasomierzy, będzie mógł wybierać od 
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czerni, poprzez granat aż do pomarańczy, w których 
dostępne są tarcze zegarków. Na tym jednak wybór 
się nie kończy, ponieważ producent zadbał również 
o trzy kolory stalowej bransolety oraz paski wykona-
ne z kauczuku.  Jeżeli zatem spojrzeć na tę kolekcję 
z lotu ptaka to nie dziwi już fakt, że zegarki dla nur-
ków sygnowane znaczkiem Orient to jedne z najpo-
pularniejszych w tym właśnie segmencie. Bo to nie 
tylko zegarek. To decyzja, która zostaje na bardzo 
długie lata.  

ENGLISH

A PRETTY DEEP DIVE

It is unknown when man dived underwater for the first 
time. Already in the ancient times, people dived for military 
purposes and for pearls. Nowadays, diving is an extreme 
sport popular all over the world, in which nothing is like it 
used to be. You may dive both with heavy equipment and 
in a diving suit only. But you must always wear a watch.

The crucial breakthrough came in 1942. Then, the 
first scuba was designed, which, together with an 
oxygen tank, allowed divers to breath underwater. 
Thus, the underwater world became open to man-
kind. Nowadays, man dives into the deep sea for 
many reasons. Be it leisure or scientific exploration, 
every diver always wears a watch as it allows them 
to control their oxygen supply. In this case, the time-
piece must be special.

The Japanese have proven many times that 
their products are reliable and durable. They have 
achieved great success in the automotive industry, 
and their watches also enjoy an excellent reputa-
tion. The Orient brand was set up in 1950. Just like 
every self-respecting producer, the brand offers 
high quality diving watches, commonly known as 
dive watches, which are a specific but popular type 
of timepieces. The collection consists of a few mod-
els, but two of them are particularly popular. Their 
fans call them ‘Pepsi’ (due to the its blue and red 
colours) and ‘Ray’.

Their huge asset is their size. In both watches, the 
case diameter is optimal 41.5 mm. A massive brace-
let adds a final touch to the whole. Like the case, the 
bracelet is made of stainless steel. The models are 
also equipped with a rotating bezel, which is a must 
in dive watches. It allows divers to measure time 
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spent underwater and, consequently, the remaining 
oxygen supply. It’s hard to argue that it’s a respon-
sible role. Therefore, for safety reasons, the bezel 
rotates in one direction only, and its whole rotation 
takes 120 clicks. But what is essential is invisible to 
the eye, namely the movement, that is the heart of the 
watch. The collection for divers features automatic 
movement with an option of manual winding. What’s 
more, a stop-second feature allows immediate stop-
ping of the second hand by pulling the crown. The 
number of over a million produced pieces proves the 
reliability of the device.

Another feature of dive watches is water resis-
tance. Watches are water resistant up to 200 metres, 
but the crown is winded for safety reasons. The watch 
remains resistant to humidity and water as well as 
pressure, which is often a problem at greater depths 
for traditional watches. A huge amount of fluorescent 
mass on the hands and hour indexes guarantees per-
fect readability of time even in the deep darkness. Of 
course, there is also a date window.

A wide selection of available face colours – rang-
ing from black, through navy blue, to orange – is an 
added boon. But the choice is much wider as there are 
also three colours of steel bracelets and rubber belts 
to choose from. It is therefore no surprise that Orient 
dive watches are one of the most popular timepieces 
of their kind. Because it’s much more than a watch. 
It’s a decision for many years.  

ZEGA R K I DLA N U R KÓW 
SYGNOWA N E Z NACZK IEM 

OR IENT TO JEDN E 
Z NA JPOPU LA R N IEJSZ YCH 

W TY M W ŁAŚN IE SEGMENCIE. 
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IT WAS AND STILL IS

A two-plot story happening in two different 
dimensions. In the present (late autumn, 2017, 
to be precise) and in the past – during the war 
and in the times of the Polish People’s Republic. 
Simple, without a particularly complicated in-
trigue, but gripping till the very end. And this is 
enough to consider crime fiction good. 

In the present, a policewoman from Warsaw, 
Olga Suszczyńska, works on two cases: a) a mu-
tilated body of a young girl is fished out of the 
Vistula River; the identity of the girl is un-
known, but her appearance suggests she was of 
a foreign origin; b) Olga’s boss, Chief Inspector 
Doliński, aka Siwy, orders her to investigate 
a case from the past, in which Vice-Minister 
Benedykt Barcikowski died in a car accident. 

The story from the past is about a Jewish 
boy, Benek, who is smuggled with his mother 
from the Warsaw ghetto and hides in the house 
of a Pole, Bratkowski. 

No prizes for guessing that the plots from 
the past and the present are connected. But 
in what why? I’ll leave it to you to find out. 
I highly recommend it. 

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

GRZEGORZ KAPLA, „BEZDECH”, 
WYD. BURDA KSIĄŻKI, 
WARSZAWA 2018.

Dwuwątkowa powieść, dziejąca się w róż-
nych planach czasowych. W teraźniejszo-
ści (a dokładnie późnej jesieni 2017 roku) 
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i  w  przeszłości wojennej oraz w  latach 
PRL-u. Prosta, bez szczególnie skompliko-
wanej intrygi, ale uczciwie trzymająca czy-
telnika w niepewności do samego końca. 
A to przecież całkiem wystarczy, by uznać 
kryminał za udany. 

W wątku współczesnym warszawska 
policjantka Olga Suszczyńska pracuje 
nad dwiema sprawami: a) z Wisły zosta-
ją wyłowione zwłoki młodej dziewczy-
ny, mocno okaleczone, której tożsamość 
jest nieznana, a  uroda wskazuje na nie-
polskie pochodzenie; b) szef Olgi, nadin-
spektor Doliński, zwany Siwym, zleca jej 
przebadanie sprawy sprzed lat, w której 
w wypadku samochodowym zginął wice-
minister Benedykt Barcikowski. 

W wątku z przeszłości poznajemy losy 
żydowskiego chłopca Benka, który zosta-
je przemycony wraz z matką z warszaw-
skiego getta i ukrywa się u Polaka nazwi-
skiem Bratkowski. 

Nie trzeba nadmiernej przenikliwości, 
by się domyślić, że wątki z przeszłości i te-
raźniejszości się ze sobą łączą. W jaki spo-
sób jednak – to już muszą Państwo doczytać 
sami. Polecam. 

CO 
BYŁO, 
CIĄGLE 
JEST





dańsk to miasto, w którym betonowa dżungla i stre-
fa ogólnie pojętej śmietanki biznesowej przenika 
się z kulturą, wzbogacając tym samym obie z nich. 

Jednym z najnowszych trendów w tej estetyce jest insce-
nizowanie postindustrialnych przestrzeni publicznych 
w ten sposób, by, zachowując jednocześnie ich „rdzawy” 
klimat, uwidocznić tkwiący w nich potencjał. Większość 
z nich jest, nieprzypadkowo, skoncentrowana wokół tere-
nów historycznej Stoczni Gdańskiej, stanowiącej dla wielu 
młodych ludzi kolebkę, z której wyrosło nowe miasto z wy-
jątkowym pomysłem na siebie.

Ulica Elektryków, zorganizowana właśnie na ternach 
gdańskiej stoczni, w pewien sposób zapoczątkowała ten 
ruch w mieście. To dwieście metrów całonocnej imprezy 
w otoczeniu cegieł, rur i betonu, iluminowanych żółtych 
światłem, które nadaje przestrzeni jednocześnie mroczne, 
mokre i intrygujące wrażenie. Szczególnie w otoczeniu 
wielkich postindustrialnych budynków strzegących uli-
cę z każdej ze stron. Ponadto, podobnie jak w amerykań-
skiej tradycji Block Party, uczestnicy polskiej ulicy Elek-
tryków, tworzą pewnego rodzaju wspólnotę pod wspólnym 
sztandarem kultury i wolności.

3 6 – 3 7 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

TEKST Jakub Wejkszner
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NOWE PRZESTRZENIE 
KULTURY W GDAŃSKU

Od piątku do niedzieli na uczestników czeka mnóstwo 
atrakcji. Mówimy tu o porannych, wspólnych śniadaniach 
pod chmurką, food-truck’ach z różnorodnymi propozycjami 
kulinarnymi, czy wieczornymi koncertami polskich i zagra-
nicznych artystów, performance’ami, teatrami ulicznymi, 
czy też mini-skatepark’iem.

Ulicę Elektryków doskonale uzupełnia znajdująca się 
w sąsiedztwie, wspominana wcześniej 100-cznia. Pomysł na 
ten projekt wziął się, można powiedzieć, z recyklingu. Cały 
obiekt zbudowany jest bowiem z zespawanych ze sobą meta-
lowych kontenerów, w których otworzone zostały bary, gale-
rie sztuk różnorakich oraz miejsca z czymś do przekąszenia. 
Organizatorzy skupiają się na różnorodności, gdyż oprócz 
koncertów i potańcówek, można również obejrzeć wyświe-
tlany na kontenerze film, zrobić sobie tatuaż, czy nawet udać 
się na „designerskie” zakupy. Podobnie jak ulica Elektryków, 
100-cznia zaprasza głównie w weekend, zarówno na poran-
ne jak i wieczorne aktywności.

Alternatywą dla wyżej wspomnianych jest, dostępny 
przez cały rok, Garnizon Kultury, przestrzeń zlokalizowana 
w sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej. Oryginalnie obiekt histo-
ryczny, w którym znajdowały się niegdyś koszary, obecnie to ZD
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N O W E  P R Z E S T R Z E N I E . . .

most of them concentrate around the histori-
cal Gdańsk Shipyard, which is often regarded 
by the young as a cradle of the new city with 
a brand new character.

Elektryków Street, located within the 
Shipyard, has initiated this movement in the 
city to some extent. It covers two hundred 
metres of all-night parties in the surround-
ings of bricks, pipes and concrete, illuminat-
ed with yellow lights, which create a dark, 
damp and intriguing atmosphere around 
the place. Especially with all those post-in-
dustrial buildings guarding the street from 
each side. What’s more, just like in American 
Block Party, those who gather on Elektryków 
Street form a kind of community, sharing the 
banner of culture and freedom.

There’s a lot going on here from Friday 
to Sunday. The attractions include outdoor 
morning breakfasts, food trucks serving di-

verse dishes, and evening concerts of Polish 
and foreign artists, performances, street the-
atre, and a mini skatepark.

Another must-see is 100-cznia* locat-
ed nearby. It can be said that the idea for 
the project has its origins in recycling. The 
building is made of welded metal containers, 
which house bars, various art galleries and 
food spots. The organisers bet on diversity – 
apart from the concerts and dance parties, 
there are also film screenings on the contain-
ers, tattoo studios and even spots for designer 
shopping. Like Elektryków Street, 100-cznia 
is bustling with life mostly at the weekends, 
both in the morning and in the evening.

An alternative to these spots is Garni-
zon Kultury (Garrison of Culture), open all 
year round, located near the Galeria Bałty-
cka shopping centre. This historical build-
ing used to house barracks and now it has 
become a vibrant town within the city. The 
space has been restored and gained a new, 
charming look thanks to the combination 
of modern designer elements and the his-
torical context of the place. Garnizon meets 
all conscious and unconscious needs of its 
potential customers. The spots you can’t 
pass up include, among others, Sztuka Wy-
boru, a café and bookshop popular with the 
locals, Stary Maneż, a music club holding 
concerts of top artists of Polish alternative 
music, and Noce i Dnie – for those who are 
after clubbing. After a nourishing meal in 
one of numerous restaurants, you can burn 
calories on a climbing wall located nearby 
or in a dance studio. What’s more, there are 
a slew of hair salons and beauty parlours in 
Garnizon, in case you get a sudden craving 
for manicure. There are also a lot of alter-
native entertainment options, for example, 
an escape room in Enigmat Escape and Fan-
tomatyka – a pub where you may try out Vir-
tual Reality technology, as well as play con-
sole and board games.  
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

tętniące życiem miasteczko w mieście. Odre-
staurowana przestrzeń zyskała dużo uroku, 
dzięki połączeniu nowoczesnych akcentów 
designerskich z historycznym kontekstem 
tego miejsca. Garnizon zaspokaja praktycz-
nie wszystkie świadome i te jeszcze nieuświa-
domione potrzeby potencjalnych konsumen-
tów. Na terenie znajdują się m.in. popularna 
wśród gdańszczan Sztuka Wyboru, czyli 
połączenie kawiarni z księgarnią, klub mu-
zyczny Stary Maneż, gdzie usłyszeć można 
największe gwiazdy alternatywnej polskiej 
sceny muzycznej, a dla chętnych na clubbing 
– Noce i Dnie. Spalić kalorie nabyte w jednej 
z wielu pobliskich restauracji można na znaj-
dującej się w sąsiedztwie ściance wspinacz-
kowej, a także w studio tańca. Dodatkowo, 
w Garnizonie znajduje się wręcz absurdalna 
ilość fryzjerów i salonów kosmetycznych, 
jeżeli kogoś naszłaby nagła ochota na mani-
cure. Wśród alternatywnych rozrywek nale-
żałoby wymienić zabawę typu escape room 
w Enigmat Escape oraz Fantomatykę, pub 
oferujący możliwość wypróbowania techno-
logii Virtual Reality, zagrać w gry konsolowe, 
czy też pobawić się przy planszówkach.  

ENGLISH

NEW CULTURE ZONES IN GDAŃSK

Gdańsk is a city where a concrete jungle 
and broadly understood crème de la crème 
of business blend with culture, mutually en-
riching each other. One of the recent trends 
in this aesthetics is arranging post-industrial 
public spaces in such a way to preserve their 
‘rusty’ character and highlight their poten-
tial at the same time. It’s no coincidence that 

ODR E S TAU ROWA N A  PR Z E S T R Z E Ń 
Z YS K A Ł A  DUŻ O  U ROK U,  DZ I Ę K I 
P O Ł ĄC Z E N I U  N OWO C Z E S N YC H 
A KC E N T ÓW  DE S IG N E R S K IC H 
Z   H I S T ORYC Z N Y M  KO N T E K S T E M 
T E G O  M I E J S C A .
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ZDJĘCIA Aleksander Domański 

6 KROKÓW 
DO WIOSN Y
ZA NAMI KILKA PIERWSZYCH GORĄCYCH DNI, A ZGODNIE Z WSZECHOBECNIE 
BOMBARDUJĄCYMI NAS REKLAMAMI TO OSTATNI DZWONEK, BY POMYŚLEĆ 
O LETNIEJ SYLWETCE.
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ie będę Wam radził, jak ją osiągnąć 
w tak krótkim czasie, ale jeśli część 
z  Was zrezygnuje z  czytania tego 

tekstu, rozumiem. Tym przepisem chciał-
bym Was jednak zachęcić do korzystania 
z warzyw świeżych i sezonowych, tych, któ-
re właśnie pojawiają się na targach i w wa-
rzywniakach. Dziś proponuję sałatkę, która 
będzie idealnym lunchem podczas przerwy 
w pracy w ciepły dzień lub dodatkiem do 
weekendowego grilla. Przy okazji dostarczy 
nam wielu witamin. Zabierzmy się do pracy!

Krok pierwszy: quinoa, czyli po pro-
stu komosa ryżowa. Idealne źródło białka 
i zdrowych kwasów tłuszczowych. Ugotuj 
ją nieco szybciej, najlepiej nastaw ją wieczo-
rem i następnego dnia z rana będzie idealna 
do naszej sałatki.

Krok drugi, czyli szparagi. Do sałatki 
wybrałem zielone. Są one przede wszyst-
kim dietetyczne, 100 gramów szparagów 
zawiera zaledwie ok. 20 kalorii. Gotujemy 

ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej kuchni 
i pakując do słoików wszystko, co nadaje się do 
jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa 
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze 
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.

N
D Z I Ś  PRO P O N U J Ę  S A Ł AT K Ę,  K T Ó R A 
B Ę D Z I E  I D E A L N Y M  L U N C H E M 
P O D C Z A S  PR Z E RW Y  W   PR AC Y 
W   C I E PŁY  D Z I E Ń  L U B  D O DAT K I E M 
D O  W E E K E N D OW E G O  G R I L L A .

w wodzie ze szczyptą soli i łyżeczką cukru 
około 5 minut – tak, by ich główki wystawały 
ponad wodę. Po ok. 4 minutach zanurzamy 
również główki. Po ugotowaniu szparagi po-
krój na trzy części.

Krok trzeci to ser feta, który jest ideal-
nym źródłem witaminy B, sodu oraz wapnia. 
Lubię dodawać go nie tylko do klasycznej sa-
łatki greckiej czy tej ze szparagami. Równie 
idealnie komponuje się z arbuzem. Dziś po-
kruszymy naszą fetę na mniejsze kawałki.

Krok czwarty: świeży szpinak. Kiedyś 
mówiono, że jest niezwykle bogaty w żelazo, 
dziś niestety wiemy, że aż tyle go nie zawie-
ra. Jest dosyć słabo przyswajalny, za to po-
dobno ma właściwości antynowotworowe 
i chroni przed miażdżycą. 

Krok piąty, czyli migdały – idealnie po-
łączenie błonnika, witamin B i E. Są świet-
ną przekąską dla osób odchudzających 
się i żyjących w stresie (jedno i drugie czę-
sto idzie w parze…). Do sałatki wrzucamy 
je w całości.

I krok szósty: truskawki. Przede wszyst-
kim będę polecał te polskie, chodź wiado-
mo, że przed nimi na straganach pojawiają 
się truskawki hiszpańskie. Potnij je na po-
łówki, aby wszystko jadło się nam łatwiej. 

K U C H N I A  /  C U I S I N E4 0 – 4 1
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Nie ma tutaj wielkiej filozofii przyrządza-
nia sałatki, jest tylko sześć prostych kroków, 
czyli składników, które ze sobą po prostu 
mieszamy. Można? Można! Smacznego! 

ENGLISH

6 STEPS TO SPRING

First hot spring days have passed, and 
ever-present ads say it’s the last minute to get 
your best summer body.

I won’t tell you how to achieve it in such 
a short time; if some of you will decide not 
to read this text, I’ll understand. But I’d like 
this recipe to encourage you to use fresh 
and seasonal vegetables, which are now ap-

pearing at markets and the greengrocer’s. 
Today, I’d like to give you a recipe for a sal-
ad, which will be perfect for a lunch break 
at work on a hot day or a side dish for week-
end barbecues. What’s more, it contains 
a lot of vitamins. Let’s get down to work!

Step one: quinoa. A great source of pro-
tein and healthy fats. Cook it a bit earlier 
(it’s best to cook it in the evening for the 
following morning), and it’ll be perfect for 
our salad.

Step two: asparagus. I picked green. 
First of all, it’s diet, 100 grams of aspar-
agus is only about 20 calories. Cook it in 
water with a pinch of salt and a teaspoon 
of sugar for about 5 minutes, so that the 
heads are above the water. After about 4 

N I E  M A  T U TA J  W I E L K I E J 
F I L O Z O F I I  P R Z Y R Z Ą D Z A N I A 

S A Ł AT K I ,  J E S T  T Y L KO  S Z E Ś Ć 
P RO S T YC H  K RO KÓW

minutes, put the heads under the water, 
too. After cooking, cut the asparagus in 
three pieces.

Step three: feta cheese, which is a great 
source of vitamin B, sodium and calci-
um. I like to add it not only to a tradition-
al Greek salad or the one with asparagus. 
It also perfectly goes with watermelons. 
Crush the cheese into smaller pieces.

Step four: fresh spinach. It was said to 
be rich in iron; at present, we know that it 
doesn’t contain a lot of it. It’s quite poorly 
absorbed, but it has anti-cancer character-
istics and it prevents atherosclerosis. 

Step five: almonds – a perfect combi-
nation of fibre, as well as vitamins B and E. 
They’re a great snack for those who want to 
lose weight or live under stress (it often goes 
together…). Add full almonds to the salad.

Finally, step six: strawberries. I  rec-
ommend Polish strawberries, but Spanish 
strawberries will be available in stores be-
fore them. Cut them in halves. 

The salad isn’t difficult to make – you 
only need to follow these six simple steps, 
or ingredients to be added. Easy? Easy! 
Bon Appétit! 
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GRALI W KARTY, KIEDY KLAWISZ 
WSZEDŁ DO CELI I POKAZAŁ PALCEM. 
„TY, MARKIEWICZ, DO AMBASADY”. 
TAK NAZYWAŁ SIĘ ESBECKI PAWILON 
PRZESŁUCHAŃ. ŻADEN Z OPOZYCJONISTÓW 
NAWET NIE SPOJRZAŁ NA MILICJANTA. 
„KAŻ MU, NIECH SPIERD***”, MRUKNĄŁ 
KTÓRYŚ. I W TYM MOMENCIE STRACH 
MINĄŁ. TADEUSZ MARKIEWICZ POCZUŁ SIĘ 
NAPRAWDĘ WOLNY. I TAK JUŻ ZOSTAŁO.

„ W O L N O Ś Ć  K O C H A M  I  R O Z U M I E M . . .

TEKST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla

„WOLNOŚĆ 
KOCHAM 
I ROZUMIEM. 
WOLNOŚCI 
ODDAĆ 
NIE UMIEM”
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ierwszy krok był zaskakująco zwy-
czajny. Młody automatyk, projektant 
instalacji elektrycznych na budowach 

ursynowskich blokowisk, dostał wezwanie 
do dyrektora. Partia postanowiła zbadać na-
stroje załóg po wystąpieniu premiera Edwar-
da Babiucha. Kierownik biura projektowe-
go, dobry komunista, czmychnął akurat na 
urlop, więc dyrektor wezwał Markiewicza. 
Wszyscy pokiwali głowami, że przemówienie 
dobre, ludzie zadowoleni, choć z nutką scep-
tycyzmu. Tydzień później było wystąpienie 
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. I zno-
wu wezwali kierowników. 

- Wszyscy rozpływali się w zachwycie, że te-
raz Polska będzie to kraina miodem płynąca. 
Ja nie jestem typem rewolucjonisty, starałem 
się nie odzywać, ale tak mnie wkurzyli, że wy-
buchnąłem. Powiedziałem, co myślę. Komuś 
tam nawet naubliżałem, żeby nie łgali. 

Rozniosło się po budowach i tak los sprawił, 
że Tadeusz Markiewicz został głównym opo-
zycjonistą w całym zjednoczeniu.

Czasami los stawia właściwych ludzi na 
właściwym miejscu. 

Kiedy powstała nieformalna komisja po-
stulatowa do rozmów z legalnymi Związkami 
Zawodowymi i administracją, to od razu go 
ludzie wybrali. Po podpisaniu Porozumień 
Gdańskich, został zakładowym przewodni-
czącym Solidarności i delegatem z Mazowsza. 

Trzynastego grudnia uniknął aresztowania.
- Przyszli po mnie oczywiście, ale przypa-

dek sprawił, że miesiąc wcześniej sprzedali-
śmy mieszkanie, żeby się przenieść do dom-
ku w Radości. I kiedy przyszli, mieszkał tam 
kto inny. Młody człowiek, którego związali 
i wyprowadzili. Siedział tydzień, zanim się to 
wyjaśniło. No i dzisiaj ten chłopak jest wetera-
nem Stanu Wojennego. Markiewicz ukrywał 
się na terenie Anina. U różnych ludzi. Zresztą 
ukrywało ich się tam wielu. Cały zarząd Soli-
darności z Kraśnika, z PZO. Cały Anin konspi-
rował. Kierował tym śp. ksiądz Kalisiak. Kon-
spiracja nie polega na tym, żeby się ukrywać. 
Paweł Pąkowski z KOR-u i drukarz nielegalnej 

C Z A S A M I  L O S  S TAW I A 
W Ł A Ś C I W YC H  L U D Z I  N A 

W Ł A Ś C I W Y M  M I E J S C U. 
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Niezależnej Oficyny Wydawniczej Andrzej Górski potrze-
bowali trzeciego do drukarni. Ich kolporter wpadł i już 
był w internowaniu. Drukarnia była w Falenicy, nigdy nie 
wpadła. Właścicieli domu stan wojenny zastał w USA i nie 
wrócili. O tym, że mieli w piwnicy najbardziej poszukiwaną 
przez SB tajną drukarnią w Polsce, dowiedzieli się dopiero 
w 2005, kiedy przyjechała telewizja. Tadeusz Markiewicz 
nigdy nie mówi, że jest drukarzem oficyny NOWA.

- Nigdy tak o sobie nie myślałem. Uważałem po prostu, że 
jestem żołnierzem Solidarności. Kiedyś zadzwonił ksiądz 
Kalisiak i mówi: „synu, masz przyjechać natychmiast 
się wyspowiadać, bo już dawno nie byłeś tutaj”. Jadę, a tam 
przed plebanią w tirze czeka nowy offset i ksiądz go daje 
w moje ręce. Ubecy na granicy nie poznali się na tym, co 
jest w skrzyniach. To był początek stanu wojennego, zajmo-
wali się wtedy wyłapywaniem tych, co się ukrywają. Offset 
uruchomił zawodowiec, Andrzej Górski. Pracowali z nimi 
także bracia Grzesiakowie. Adam kochał się w córce Je-
rzego Urbana, Magdzie. Była konspiratorką. Bardzo dużo 
w tamtym czasie pomogła Solidarności. 

Markiewicz wywoził cały nakład „Tygodnika Mazowsze” 
z zakonspirowanej drukarni w Falenicy do miejsc kolporta-
żu. Kontaktował się z siedmioma kolejnymi ludźmi. Oni te 
20 tysięcy egzemplarzy rozprowadzali dalej. To ogromny 
nakład. Ale nie było przecież ciężarówki do rozwiezienia 
prasy. Tylko przerobiony maluch z dopasowanymi, specjal-

nie uszytymi torbami, w których mieściło się pionowo 10 
ryz papieru. Cholernie to ciężkie było. 

Ale najpierw druk. Dwa arkusze plus czerwona wi-
nietka, a więc pięć przelotów. To było sto  tysięcy prze-
lotów na takiej małej maszynie! Najpierw klepali papier, 
żeby napowietrzyć ryzę, bo nie mieli pneumatycznego 
podajnika. Maszyna łatwo się zapychała. 
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Pracował do wakacji. Kiedy wrócił, 4 sierpnia, SB przyszła 
o 4 nad ranem. Telewizja, milicja, tajniacy. Chcieli pokazać 
w Dzienniku rozbicie tajnej drukarni. Ale w domu Markie-
wicz nie trzymał nic. A na to, żeby przeszukać malucha, nie 
wpadli. No ale zabrali go do internowania. Do Białołęki.

- Wydał was ktoś? 
- Nie. Z dokumentów z IPN wynika, że śledzili ludzi, 

którzy bywali w Instytucie Kopernikańskim na Bartyc-
kiej. Zanotowali numery mojego malucha. I tak doszli. 
Po tych numerach.

Był internowany, kiedy stanął jednak przed sądem. Je-
den z esbeków rozkochał w sobie dziewczynę z opozycji. 
I opowiedziała mu, w dobrej wierze, co robi i że bywała 
w drukarni. I kogo tam widziała.

- Nie mam do niej pretensji, bo sam nie wiem, co bym 
zrobił w takiej sytuacji. Tak ją podszedł. Ale wpadli tylko 
ludzie. Drogi do drukarni nie potrafiła wskazać, bo za-
wsze kluczyliśmy, zawsze w nocy, żeby nikt nie pamię-
tał, jak dojść. Wiedzieli tylko, że słychać dzwony kościel-
ne z tej piwnicy.

Śledztwo prowadził pułkownik Szczęsny. Stary, stali-
nowski jeszcze prokurator z Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej. Sąd wojskowy, którego przewodniczącym był kapi-
tan Lindecki, odesłał akt oskarżenia do uzupełnienia.

Obrońca, mecenas Grabiński, powiedział do tego Szczę-
snego „panie pułkowniku, my się już spotkaliśmy na tej 
sali, w 1956 roku, gdzie była rozprawa rehabilitacyjna ofi-
cerów, których pan skazał na śmierć. Ludzi nie było, leżały 
tylko ich czapki. Niech pan tego nie robi drugi raz.

Na kolejnej rozprawie pułkownik Szczęsny dołożył Mar-
kiewiczowi jeszcze dwa paragrafy. O siłowej próbie obale-
nia ustroju socjalistycznego i o szkalowaniu naczelnych or-
ganów państwa. To było zagrożone karą 25 lat pozbawienia 
wolności. Ale kapitan Lindecki skazał wszystkich w zawie-
szeniu i kazał tego samego dnia wypuścić. 

Na procesie Markiewicz nie bał się. Zeznał, że nie ma 
pretensji do dziewczyny. Stało się tak, bo po internowaniu 
był już „przeszkolony”. Siedział w Białołęce z Markiem No-
wickim, braćmi Grzesiakami, Adamem Michnikiem, całą 
jedenastką z Komisji Krajowej. Siedzieli w barakach wy-
budowanych dla więźniów, którzy pracowali w betoniarni. 
Cele były zamykane, ale nie sprawdzali czy każdy jest we 
własnej. Można było grać w karty całą noc u innych kole-
gów. Była olimpiada internowanych. Biegać Markiewicz 
nie lubił, ale był w drużynie brydżowej. 

- Pamiętam moment, w którym stałem się wolnym czło-
wiekiem. Odtąd ubecja już na mnie nie robiła wrażenia. 
To był moment, gdy graliśmy w karty. Wchodzi klawisz, za 
nim stoi jakiś cywil. Słyszę: „Markiewicz, do ambasady”. 
A ci, z którymi gram, mówią: „a po co masz iść? Każ mu, 
niech spierdala”. Dla mnie to było nowe, nigdy dotąd z ube-
cją nie miałem do czynienia. To był tylko moment, ale dla 
mnie jakby wieczność. Zrozumiałem, że jak z nimi pójdę, 
to jestem spalony do końca życia. „Spierdalaj”, powiedzia-
łem. I ten moment zupełnie mnie odmienił. 

- I esbek poszedł?
- Tak! A kiedy siedziałem kolejny raz, to już nawet nie pod-

chodzili, żeby mnie przesłuchać. Mieli przygotowany proto-
kół „odmawiam wszelkich zeznań”. Cztery podpisy i do celi. 

W 1983 roku Tadeusz Markiewicz wyszedł z więzienia. 
Pracy nie miał. Ale zapisał się na kurs dla taksówkarzy. 
Potrzebny był kolporter, a do tego – benzyna. Zwykły czło-

wiek miał prawo do 40 litrów, taksówkarz mógł kupić 450. 
Musiał zmienić samochód. Maluch nie mógł robić za tak-
sówkę. Nie miał z tyłu drzwi. 

Pracowali we czterech. Z Andrzejem Górskim, Emilem 
Broniarkiem i Witkiem Łuczywo, mężem Heleny, powo-
łali do życia miesięcznik „Most”, drukowali dla związków 
chłopskich Henryka Bąka, drukowali NOWą, materiały 
Zbyszka Romaszewskiego, „Horyzont” Solidarności Wal-
czącej. Drukarnia była w Radości na posesji zaprzyjaźnio-
nego majora milicji, który w mundurze chodził po terenie 
z psem, żeby wszyscy sąsiedzi widzieli, kto tam mieszka. 
Przerabiali ciężarówkę papieru w dwa tygodnie. 

Papieru dla konspiracyjnej drukarni nie można było 
kupić. W ogóle papieru w PRL nie było. Powstała cała siat-
ka dla zdobywania tego towaru. Potrafili przejmować całe 
wagony dostaw. Fałszywe kwity przewozowe, mylne drogi, 
ciężarówki do rozładowania. To wielka, wciąż nieopisana 
operacja z czasów PRL. Czasami zwyczajnie okradali ma-
gazyny. Niewielkie ilości, dwie trzy palety naraz…

Teraz drukowali nawet książki . Składał je na przykład 
sławny bibliofil Czesław Apiecionek, z narzeczoną, czy Ma-
ciek Radziwiłł, ostatnio zaangażowany w sprawę kolekcji 
Czartoryskich. W drukarni pracowało mnóstwo ludzi. Nie 
mogli się pokazywać, a więc potrzebna była kuchnia. Raz 
na tydzień przywozili mięso z połowy cielaka i mieli dziew-
czynę, która gotowała dla wszystkich. 

Drukarnia wpadła po przeniesieniu jej do Słupna pod Ra-
dzyminem. To też była duża drukarnia i tam ona wpadła.

- Myśleliśmy, że przez syna właścicielki, który nam po-
magał przy drukowaniu, że na jakimś weselu opowiadał, 
że u niego jest drukarnia – opowiada Markiewicz. - Ale 
z akt IPN wynika, że to nie była jego wina. Wydał nas 
brat Andrzeja Górskiego, który przez cały czas był agen-
tem. W drukarni nigdy nie był, ale wiedział o naszych 
ruchach. I nas wyśledzili. Wpadliśmy w maju ’85 roku. 
Przyjechaliśmy tam we czterech, a na nas już czekali od 
dwóch dni. I oczywiście trafiliśmy znowu na Rakowiec-
ką i siedziałem tam 13 miesięcy.

Kiedy wyszedł, podjął pracę w Solidarności Walczącej. 
Wydawnictwo Prawy Margines drukowało masę książek, 
wydawali „Horyzont” i „Biuletyn Dolnośląski”. I tak to 
trwało do wyborów 1989 roku. Wtedy wydrukowali wszyst-
kie plakaty Komitetu Obywatelskiego, te słynne zdjęcia 
kandydatów z Lechem Wałęsą. Wydrukowali też cegieł-
ki 500-złotowe na fundusz wyborczy. 

A potem była wolność. Tadeusz Markiewicz zaanga-
żował się w ruchy antykomunistyczne w krajach byłego 

PA M I Ę TA M  M O M E N T, 
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ZSRR. W tworzenie Związków Polaków. Prze-
dzierał się przez granicę Rosji z częściami do 
maszyn drukarskich. Na Litwę, do Białorusi, 
na daleką Syberię. Do Gruzji i do Armenii. 
Szkolił drukarzy. Tatarów Krymskich, Ło-
tyszów, Litwinów. 

Tadeusz Markiewicz w wolnej Polsce zbudo-
wał dobrze prosperującą drukarnię Efekt. Za 
swoją działalność w czasie PRL i działalność 
na Wschodzie został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Za Zasługi Wobec Litwy. 

ENGLISH

DO NOT GIVE UP ON FREEDOM

They were playing cards, when the prison guard 
entered the cell and pointed with his finger. 
‘You, Markiewicz, to the embassy.’ That’s how 
the Security Service’s interrogation pavilion was 
called. None of the oppositionists even looked 
at the policeman. ‘Tell him to get the fuck out of 
here,’ one of them said. And the fear was gone. 
Tadeusz Markiewicz felt entirely free. And it was 
this way ever since.

When an informal demand committee 
for talks with legal Labour Unions and the 
administration was set up, he was chosen to it 
right away. After the Gdańsk Agreement was 
signed, he became the plant president of the 
Solidarity and a delegate from Mazowsze. 

On 13 December, he avoided arrest.
‘They came for me, of course, but we had 

sold our apartment a month before to move 
to a house in Radość. And when they came, 
someone else was living there. A young man. 
They tied him up and took him. He was in jail 
for a week before the situation cleared up. 
That man is a veteran of the martial law period 
today. Markiewicz was hiding in Anin. In dif-
ferent people’s homes. Plenty of people were 
hiding there. The whole board of the Solidari-
ty from Kraśnik, from PZO. The whole Anin 
was conspiring. The conspiracy leader was 
late priest Kalisiak. Conspiracy isn’t about 
hiding, though. Paweł Pąkowski from the 
Workers’ Defense Committee and Andrzej 
Górski, a printer from the illegal Independent 
Publishing House (NOWA), needed a third 
man to their printing house. Their distributor 
was caught and interned. The printing house 
was in Falenica, it was never found. In the mar-
tial law period, the owners of the house were 
in the US and they never came back. Only in 
2005, when television came, did they learn 
that in their basement, there was the most 
wanted by the Security Service secret print-
ing house in Poland. Tadeusz Markiewicz nev-
er says that he is a printer from NOWA.

‘I’ve never thought about myself like that. 
I believed I was a Solidarity soldier. Once, 
priest Kalisiak called me and said, “Son, you 
must get here right away and confess, because 
you haven’t been here for a long time.” I went, 
and in front of the parsonage, there was a new 
offset, and the priest gave it to me. The secret 
police on the border didn’t recognise what 
was in the boxes. It was the beginning of the 
martial law period in Poland, and their main 
task was to arrest those who were hiding. The 
offset was started by a professional, Andrzej 
Górski. Also Grzesiak brothers worked on it. 
Adam was in love with Jerzy Urban’s daughter, 
Magda. She was a conspirator. She helped the 
Solidarity a lot then. 

Markiewicz transported all copies of ‘Ty-
godnik Mazowsze’ from the secret printing 
house in Falenica to distribution spots. He 

W PA D L I Ś M Y  W   M A J U  ’ 8 5  RO K U.  P R Z YJ E C H A L I Ś M Y 
TA M  W E  C Z T E R E C H ,  A   N A  N A S  J U Ż  C Z E K A L I  O D 

DWÓ C H  D N I .  I   O C Z Y W I Ś C I E  T R A F I L I Ś M Y  Z N OW U  N A 
R A KOW I E C K Ą  I   S I E D Z I A Ł E M  TA M  13  M I E S I Ę C Y.

The first step was surprisingly ordinary. 
A young engineer, designer of electrical sys-
tems at construction sites of blocks in Ursyn-
ów was called to the director. The party decid-
ed to get to know the attitudes of the crew after 
Prime Minister Edward Babiuch’s speech. The 
manager of the design office, a good commu-
nist, was on vacation then, so the director 
called Markiewicz. Everyone agreed that the 
speech was good, people were satisfied, but 
with some scepticism. One week later, the first 
secretary of the Polish United Workers’ Party, 
Edward Gierek, made a speech. And the man-
agers were called again. 

‘People went into rhapsodies over the bright 
and rosy future of Poland. I’m not a type of rev-
olutionist, I tried to keep my opinion to myself, 
but they drove me up the wall, and I lashed out. 
I told them what I thought. I even lashed out at 
someone and accused them of lying.’

It spread quickly, and Tadeusz Mark-
iewicz became the leading oppositionist in 
the association.

He was the right person in the right place 
at the right time.
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contacted seven people. They distributed these 20 thou-
sand copies further. It was a large circulation, and they 
didn’t have a lorry to deliver the paper. They had an adapted 
Fiat 126 with special bags for 10 reams of paper each. It was 
extremely heavy.

But first, printing. Two sheets plus a red vignette, so 
five passages. It was a hundred thousand passages on such 
a small machine! At first, they settled paper to aerate the 
ream, because they didn’t have a pneumatic sheet feeder. 
The machine got clogged easily. 

He worked until holidays. When he returned, on 4 Au-
gust, the Security Service came to him at 4 a.m. Televi-
sion, the police, secret agents. They wanted to broadcast 
the breaking of the secret printing house in the news. But 
Markiewicz didn’t keep anything at home. And they didn’t 
come up with an idea to search the car. But they arrested 
him to be interned. They took him to Białołęka.

‘Did someone turn you in?’ 
‘No. According to the Institute of National Remem-

brance documents, they were following people who came 
to the Copernicus Institute on Bartycka. They got my plate 
numbers. And they found me.’

He was interned when he stood trial. An agent of the 
Secret Security had an affair with a girl from the oppo-
sition. And she told him, in good faith, what she did and 
that she had been in the printing house. And whom she 
had seen there.

‘I don’t blame her because I don’t know what I would 
have done if I had been in her shoes. He took her in. But 
only people got caught. She couldn’t tell how to get to the 
printing house because we always went there at night, in 
different ways, so that nobody remembered how to get 
there. They only knew that church bells could be heard 
from that basement.’

The investigation was carried out by Colonel Szczęsny, 
an old prosecutor from the Chief Military Prosecutor Of-

fice. The court martial presided by Captain Lindecki sent 
the indictment back to be completed.

The counsel for the defence, attorney Grabiński, told 
Szczęsny, ‘Colonel, we’ve already met in this room, it 
was in 1956, on the rehabilitation trial of officers you sen-
tenced to death. There were no people there, only their 
hats. Don’t do that again.’

At the next hearing, Colonel Szczęsny added two para-
graphs to the indictment: an attempt to overthrow the 
socialist political system by force and vilifying the chief 
authorities of the state. It was punishable by 25 years of im-
prisonment. But Captain Lindecki pronounced a suspend-
ed sentence and ordered to release them on the same day. 

Markiewicz wasn’t afraid during the trail. He testified he 
didn’t blame the girl. It was because he was ‘trained’ after 

J A K  K R O M K A  C H L E B A
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having been interned. He was in jail in Białołęka with Marek 
Nowicki, Grzesiak brothers, Adam Michnik, eleven people 
from the National Committee. They were kept in barracks for 
prisoners working in a cement plant. The cells were closed, 
but they didn’t check if everyone was in their own cell. They 
could visit cells of other prisoners and play cards. Olympic 
Games of the Interned were held. Markiewicz wasn’t keen on 
running, but he was a member of a bridge team. 

‘I remember the time when I became a free person. 
Since then, the secret police haven’t made any impression 
on me. It was when we were playing cards. A prison guard 
entered the cell with a civilian. I heard, ‘Markiewicz, to the 
embassy.’ And those I was playing with said, ‘Why should 
you go? Tell him to get the fuck out of here.’ It was some-
thing new to me, I’d never had any dealings with the secret 
police. It was only a moment, but it lasted forever. I realised 
that if I went with him, I’d be finished forver. ‘Fuck off,’ 
I said. And that moment changed me.

‘And the policeman went away?’
‘Yes! And when I was in jail for the second time, they 

didn’t even come to interrogate me. They had a protocol 
“I refuse to testify.” Four signatures and to the cell.’ 

Tadeusz Markiewicz was released from prison in 1983. 
He didn’t have a job. But he enrolled in a course for taxi driv-

ers. They needed a distributor and fuel. An average per-
son was entitled to 40 litres, a taxi driver could buy 450. 
He had to get another car. The Fiat 126 couldn’t be a taxi. 
It didn’t have back door. 

He worked with three other men – Andrzej Górski, 
Emil Broniarek and Witek Łuczywo, Helena’s husband. 
They created a monthly ‘Most’, printed for Henryk Bąk’s 
peasant unions, printed NOWA, Zbyszek Romaszewski’s 
materials, ‘Horyzont’ by the Fighting Solidarity. The print-
ing house was in Radość, on the property of a befriended 
mayor, who walked around the area in a uniform and with 
a dog, so that all neighbours knew who lived there. They 
processed a lorry of paper in two weeks. 

It was impossible to buy paper for a secret printing 
house. Actually, there was no paper at all in the Polish Peo-
ple’s Republic. A whole network of people was formed to get 
the goods. They would seize whole delivery wagons. False 
waybills, misleading roads, lorries to be unloaded. It was 
a massive operation from the times of the Polish People’s 
Republic, which still hasn’t been described in detail. From 
time to time, they simply stole paper from storehouses. 
Small amounts, two or three pallets.

They also printed books. Czesław Apiecionek, a famous 
bibliophile, with his fiancee and Maciek Radziwiłł, recently 
enegaged in the issue of Czartoryscy’s collection, were in 
charge of typesetting. Few people worked in the printing 
house. They couldn’t be seen, so they needed a kitchen. 
Once a week, they brought half a calf, and they had a girl 
who cooked for everyone. 

The printing house was uncovered after it was moved 
to Słupno near Radzymin. It was a big printing house, too, 
and it was found there.

‘We thought it was because of the son of the own-
er, who helped us with printing; that he was talking on 
a wedding that he had a printing house on his property,’ 
says Markiewicz. ‘But according to the Institute of Na-
tional Remembrance files, it wasn’t his fault. It was An-
drzej Górski’s brother, who turned us in; he was an agent 
from the very beginning. He had never been in the print-
ing house, but he knew what we were doing. And they 
found us. We got caught in May, 1985. All four of us came 
there, and they had been waiting for us for two days. Of 
course, we were taken to Rakowiecka again, and I was 
there for 13 months.’

When he was released, he got a job in the Fighting Soli-
darity. Prawy Margines publishing house printed plenty of 
books, they published ‘Horyzont’ and ‘Biuletyn Dolnośląski’. 
And it lasted till the elections in 1989. Then, they printed all 
posters of the Solidarity Citizens’ Committee, the famous 
pictures of candidates with Lech Wałęsa. They also printed 
contributions for PLN 500 each for the elections fund. 

And then, there was freedom. Tadeusz Markiewicz got 
involved in anti-communist movements in post-Soviet 
states. In forming unions in Poland. He got through the bor-
der with Russia with parts of printing machines. To Lithu-
ania, Belarus, to far Siberia. To Georgia and Armenia. He 
trained printers. Crimean Tatars, Latvians, Lithuanians. 

In independent Poland, Tadeusz Markiewicz set up 
a successful printing house Efekt. For his activities in the 
Polish People’s Republic and the East, he was awarded the 
Commander’s Cross of Polonia Restituta and Order for 
Merits to Lithuania.  
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GE T 
INTO  
   MY  
CAR
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G E T  I N T O  M Y  C A R
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MODELKI / MODELD:  
Aleksandra Bukowiec 
(AS Management 
Cracow)

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Dorota Czoch

MAKIJAŻ I WŁOSY / MAKE UP  
AND HAIRSTYLE:  
Joanna Ogórek



G E T  I N T O  M Y  C A R
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W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

PODZIĘKOWANIA 
Dla Dorota i  Wojciech Szczęsny za wypożyczenie 
samochodu do sesji.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA 
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

MONIKA GRZELAK



V I N T O U C H

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

can do wonders. A proper treatment is subtle, 
enhances your beauty, has a proper colour 
and shape, has rejuvenating effects, makes 
your face more symmetrical, covers spots, 
and minimizes scars.

Few people know that it’s also possible to 
fix – without the use of lasers or removers – 
bad permanent make-up; to correct red or 
blue eyebrows, the shape of the lips, or eyelin-
er. The technique is my author method which 
has been popular and used in She for years. 
The basic training programme also covers 
these techniques.

This specialisation is slowly becoming 
more and more recognised in medicine. It’s 
so-called medical permanent make-up (scar 
pigmentation, reconstruction of nipples and 
eyebrows after cancer and chemotherapy, 
cleft lip reconstruction, alopecia areata – aka 
spot baldness, or gynaecological pigmenta-
tion) as well as skin needling, mezoneedling 
or microneedling, which doesn’t colour the 
skin, but minimizes scars or stretch marks 
with the use of specialised products.

Nowadays, the role of make-up is to help, 
correct, make more beautiful. It should 
enhance the features and make you smile. 
That’s why my academy of permanent make-
up and aesthetic medicine employs top 
professionals, trained in the academy, with 
wide experience and real passion. The acad-
emy, which I’ve been successfully running 
for 15 years, uses cutting-edge techniques 
and allows our trainees to gain skills and 
knowledge that will guarantee high quality 
of their services. 

Nowadays, everyone can be a trainer, but 
not everyone is a professional. That’s why 
you should always verify the establishment, 
its staff, reviews and opinions, as well as ask 
for its certificates.

Remember that permanent make-up is 
not a luxury, and choosing a good beauty 
parlour and training guarantees desirable 
effects and your satisfaction. It’s money well 
spent and a good investment, which will pay 
off if you put quality first as mistakes can be 
very costly.

We guarantee quality, sterility and satis-
faction with our training courses and effects 
of our treatments. You’re more than welcome 
to visit us. 

MAKIJAŻ PERMANENTNY 
I  MEDYCYNA ESTETYCZNA

akijaż permanentny i  medycyna 
estetyczna to przede wszystkim 
ogromna odpowiedzialność, która 

potrafi zdziałać cuda. Poprawnie wykonany 
zabieg odmładza, podkreśla to, co piękne, 
nie rzuca się w oczy, dopasowany kolorem 
i kształtem, wyrównuje asymetrię, przykry-
wa plamy, spłyca blizny.

Niewiele osób wie, że istnieje również 
możliwość zniwelowania - bez użycia laserów 
i remowerów - niewłaściwie wykonanego ma-
kijażu permanentnego. Skorygowania czer-
wonych lub niebieskich brwi, korekty kształ-
tu ust lub kresek na powiekach. Technika ta 
jest moją autorską metodą wykorzystywaną 
w She od lat i ciesząca się dużym powodze-
niem. Podstawowy program szkoleń również 
obejmuje te techniki.

Specjalizacja ta wchodzi także małymi 
krokami w medycynę. To tzw. makijaż per-
manentny medyczny (pigmentacja blizn, 
rekonstrukcja sutka i brwi po nowotworach 
oraz chemioterapii, rekonstrukcja wargi po 
rozszczepie, alopecia - łysienie plackowate, 
czy też pigmentacja ginekologiczna), jak rów-
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nież mezoneedling czy microneedling, który 
nie daje nam obrazu zakolorowania skory, ale 
spłycenie blizn czy rozstępów za pomocą spe-
cjalistycznych preparatów.

W dzisiejszych czasach makijaż ma po-
móc, poprawić, upiększyć. Ma podkreślić 
urodę, ale i przywracać uśmiech. Właśnie 
dlatego moja szkoła makijażu permanent-
nego oraz medycyny estetycznej zatrudnia 
fachowców na najwyższym poziomie, wy-
uczonych w  mojej placówce z  ogromnym 
doświadczeniem i  pasją. Placówka, którą 
prowadzę z ogromnym sukcesem od 15 lat, 
pozwala na naukę najnowszymi technika-
mi oraz przyswojenie wiedzy, która ochroni 
przyszłe klientki moich kursantek przed źle 
wykonaną usługą. 

Dziś wszyscy mogą szkolić, lecz nie wszy-
scy sami są przeszkoleni. Dlatego zawsze 
sprawdzajmy placówkę, personel, opinie, py-
tajmy o certyfikaty.

Pamiętajmy, że makijaż permanentny nie 
jest luksusem, natomiast wybór salonu oraz 
szkolenia gwarantują nam efekt i zadowole-
nie. Są to dobrze ulokowane pieniądze i inwe-
stycja, na której nie należy oszczędzać, gdyż 
te błędy sporo potem kosztują.

Dlatego my gwarantujemy jakość, ste-
rylność oraz zadowolenie z wyboru szkoleń 
i efektu mojej pracy w zabiegach prywatnych. 
Serdecznie zapraszam. 

ENGLISH 

PERMANENT MAKE‑UP AND 
AESTHETIC MEDICINE

Luxury, a need, a way to heal your soul, or 
vanity? You can learn almost anything – it only 
requires willingness and a great, passionate and 
knowledgeable teacher…

Permanent make-up and aesthetic medicine 
are primarily a great responsibility, which 

LUKSUS, POTRZEBA, LECZENIE NASZYCH DUSZ, CZY PRÓŻNOŚĆ? NAUCZYĆ 
MOŻNA SIĘ WSZYSTKIEGO, TRZEBA MIEĆ TYLKO CHĘCI I ZNAKOMITEGO 
NAUCZYCIELA , PRACUJĄCEGO Z PASJI I ZAMIŁOWANIA DO TEGO, CO ROBI…

MONIKA GRZELAK
 
Ekspert makijażu permanentnego, 
założycielka Międzynarodowej szkoły makijażu 
permanentnego SHE International Academy of 
Permanent Make Up, linergistka z kilkunastoletnim 
stażem, specjalizująca się w korektach i kamuflażach 
nieudanych makijaży permanentnych, posiadająca 
dwie licencje trenerskie oraz certyfikat Master 
International Trainer,  autorka wielu innowacyjnych 
metod pigmentacji PMU.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA 
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

MONIKA GRZELAK
ul. 11-go Listopada 5a, 

95-070 Aleksandrów 
+48 42 234 22 35  /  +48 731 000 924

biuro@shemonikagrzelak.pl  
www.shemonikagrzelak.pl 

fb/ shemonikagrzelak

Szkolenia i zabiegi z zakresu makijażu 
permanentnego i medycyny estetycznej

REKLAMA



WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

rzypomnimy cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem publiczności spek-
takle, a będą to: Pinokio (chor. Giorgio 

Madia) 10 i 11 maja oraz spektakle operowe 
pod moją batutą - Nabucco Verdiego (18, 
19 maja) i  Cyganeria Pucciniego (25, 26, 
27 maja), której realizację uważam za naj-
bardziej atrakcyjną artystycznie spośród 
wszystkich obecnych realizacji tego tytu-
łu w Polsce. Kto jeszcze Cyganerii nie zo-
baczył, musi czym prędzej pospieszyć do 
Gdańska, gdyż będzie ją można podziwiać 
po raz ostatni. Nie zabraknie także stałych 
już programów edukacyjnych. Mamy też 
w maju dni szczególne.

Opera Bałtycka w Gdańsku po raz drugi 
bierze udział w obchodach Europejskich Dni 
Opery (10-13 maja), organizowanych przez 
stowarzyszenie Opera Europa, które zrzesza 
182 teatry z 42 państw i już po raz dwunasty 
zaprasza teatry operowe do wspólnego świę-
towania. W tym rok tematem przewodnim 
obchodów jest nasze kulturalne dziedzictwo.

Wydarzenia Europejskich Dni Opery 
w Operze Bałtyckiej rozpoczną dwa poran-
ne spektakle baletowej komedii Pinokio (10, 
11 maja). W sobotę 12 maja od samego rana 
uczestniczyć będzie można w  otwartych 
próbach artystów Opery Bałtyckiej, dzięki 
którym będzie można podpatrzeć rozśpie-
wanie chóru, spróbować swoich sił w  dy-
rygowaniu i śpiewie, poznać tajniki pracy 
muzyków, znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czy orkiestra potrzebuje dyrygenta, oraz zo-
baczyć lekcję tańca klasycznego i elementy 
choreografii baletowej.

attractive of all arrangements of this opera 
in Poland. Who hasn’t seen La bohème yet 
should visit the Baltic Opera in Gdańsk as 
the performance will be on for the last time 
in May. What’s more, permanent educa-
tional programmes are carried out. In May, 
we’re also holding some special events.

For the second time, the Baltic Opera 
in Gdańsk is participating in European 
Opera Days (10–13 May) organised by 
Opera-Europa, which associates 182 the-
atres from 42 countries and is inviting op-
era theatres for the twelfth time to joint 
celebration. This year’s theme is our cul-
tural heritage.

European Opera Days in the Baltic 
Opera will begin with two morning perfor-
mances of Pinocchio ballet comedy (10, 11 
May). On Saturday, 12 May, our visitors will 
be able to take part in open rehearsals of 
the Baltic Opera artists, where they will be 
able to observe some singing exercises of 
the choir, try their hand in conducting and 
singing, get to know the ins and outs of mu-
sicians’ work, find out whether an orches-
tra needs a conductor, and see a lesson of 
classical dance and some elements of bal-
let choreography.

In the afternoon and evening hours, un-
usual trips around the opera house will be 
held, during which the event participants 
will be able to visit workshops and a store-
room. In the evening, a  field game Start 
a performance will take place. When the 
opera house becomes empty, the partici-
pants will have to use a map and guidelines 
to prepare for staging a performance.

Sunday, 13 May, will begin with activ-
ities for children – Opera for the Start 
and Opera Here! Here! After the perfor-
mance, further attractions in the foyer will 
be held: family choir workshops with the 
Children Opera Choir and a charity auc-
tion. On the occasion of the premiere of 
Pinocchio ballet, together with John Paul II 
General Education School Complex No. 8 
in Gdańsk, we have held a competition My 
wooden puppet PINOCCHIO. Submitted 
works will be put on auction, and the pro-
ceeds from the auction will be donated to 
the Pomeranian Hospice for Children. The 
event participants will enjoy sweet food 
and drinks prepared by AÏOLI. The event 
will finish with a film screening of a funny 
operetta Bluebear by Jacques Offenbach 
transmitted from Komische Oper Berlin 
via Opera Vision platform. 

I am sure that everyone will find something 
to their liking during these two days and our 
opera house will be truly open and European. 
More information on the event is available on 
our website, at www.operabaltycka.pl. 

OPEROWY MAJ

Po południu oraz w godzinach wieczor-
nych będzie można uczestniczyć w nieco-
dziennych wycieczkach po Operze, dzięki 
którym będzie można zajrzeć do pracowni 
czy scenicznego magazynu. Wieczorem – 
gra terenowa Wystartuj spektakl. Kiedy 
opera opustoszeje, uczestnicy będą musieli 
za pomocą mapy oraz wskazówek przygoto-
wać się do wystawienia spektaklu.  

Niedzielę 13 maja rozpoczniemy zaję-
ciami dla najmłodszych – Opera na start 
oraz Opera Tu! Tu! Po spektaklu dalsze 
atrakcje w foyer: rodzinne warsztaty chó-
ralne z  Operowym Chórem Dziecięcym 
oraz charytatywna aukcja. Przy okazji pre-
miery spektaklu baletowego Pinokio, wraz 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 
8 im. Jana Pawła II w Gdańsku zorganizo-
waliśmy konkurs Mój pajacyk PINOKIO. 
Prace konkursowe zostaną wystawione na 
aukcję, z której zysk wspomoże Pomorskie 
Hospicjum dla Dzieci. Czas umili nam 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
AÏOLI. Całość zakończy wieczorna pro-
jekcja kinowa zabawnej operetki Jacquesa 
Offenbacha Rycerz Sinobrody, transmito-
wanej z Komische Oper Berlin za pośred-
nictwem platformy Opera Vision. 

Jestem przekonany, że podczas tych 
dwóch szczególnych dni każdy znajdzie coś 
dla siebie i nasza opera będzie prawdziwie 
otwarta oraz europejska. Nasza strona inter-
netowa www.operabaltycka.pl niewątpliwie bę-
dzie Państwa o tym wszystkim informować. 

ENGLISH

MAY WITH OPERA

After intensive April and two successful premieres 
– Offenbach’s Orpheus in the Underworld and 
ballet gala L’Univers de la danse – it’s time for 
intensive work in May.

We are reworking performances highly pop-
ular with the audience, such as: Pinocchio 
(with Giorgio Madia’s choreography) on 10 
and 11 May and opera performances con-
ducted by me – Verdi’s Nabucco (18 and 
19 May) and Puccini’s La bohème (25, 26 
and 27 May), which is the most artistically 
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PO INTENSYWNYM KWIETNIU I DWÓCH UDANYCH PREMIERACH - 
ORFEUSZU W PIEKLE OFFENBACHA ORAZ GALI BALETOWEJ L'UNIVERS 
DE LA DANSE - PRZYSZEDŁ CZAS NA RÓWNIE INTENSYWNY MAJ.
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STAŁY DODATEK 
PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY



P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T6 2 – 6 3

Koniec marca przywitał lotnisko w Szymanach nowym 
kierunkiem. Tym razem czas na Ukrainę i Lwów. Ta 
pozycja w olsztyńskiej siatce połączeń jest szczególnie 
ważna z kilku powodów.

TEKST:  SYLWIA GUTOWSKA/PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY
ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

PIERWSZY LOT Z OLSZTYNA 
DO LWOWA ZA NAMI

cydował się na uruchomienie połączeń 
z naszego lotniska. Nowy kierunek, czyli 
Lwów, jest bardzo dobrym wyborem. Mu-
simy pamiętać, że to właśnie w naszym 
regionie zamieszkuje od kilkudziesięciu 
lat największa w Polsce, ponad siedem-
dziesięciotysięczna mniejszość ukraińska. 
Liczymy również na wzmożony ruch tu-
rystyczny i biznesowy zarówno w kierun-
ku ukraińskim, jak i na Warmię i Mazury 
oraz wymianę naukową, tym bardziej, że 
nasz uniwersytet już teraz bardzo mocno 
współpracuje z uczelniami ze Lwowa”.

Lwów to także świetna atrakcja tu-
rystyczna. W tym historycznym mieście 
można zachwycić się malowniczym Ryn-
kiem Starego Miasta, gmachem Opery, 
wejść na Wzgórze Zamkowe czy przejść 
się wzdłuż secesyjnych uliczek, by na 
koniec skosztować tamtejszych specjałów 
lokalnej kuchni. To także miasto o bogatej 
ofercie kulturalnej.

Inauguracyjny lot linii PLL LOT na trasie 
Lwów-Szymany-Lwów odbył się we 

wtorek 27 marca. Pierwsi pasażerowie 
ze Lwowa przylecieli na podolsztyń-
skie lotnisko w Szymanach o 2:15, a po 
godzinie samolot z pasażerami z Warmii 
i Mazur odleciał na Ukrainę. Inaugu-
racyjnym lotem do Lwowa z Szyman 
polecieli natomiast przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury. Na miejscu 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

uczestniczyli w specjalnej konferencji 
prasowej promującej nowe połączenie. Na 
miejscu, już na terminalu pasażerskim 
portu lotniczego we Lwowie, oczekiwali 
ich reprezentanci lokalnego samorządu 
oraz lwowskie media. Następnie odbyła 
się oficjalna konferencja.

Jak powiedział Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw 
Marek Brzezin – „Cieszymy się ogromnie, 
że tak uznany przewoźnik, jakim niewąt-
pliwie są Polskie Linie Lotnicze LOT, zde-
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O rozszerzeniu siatki połączeń Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury o loty do 
Lwowa, na wspólnej konferencji prasowej 
informowali przedstawiciele Polskich Linii 
Lotniczych LOT oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego już 8 listopada 2017 roku.

Rejsy będą wykonywane dwa razy 
w tygodniu – we wtorki i soboty – w go-
dzinach nocnych. Samolot będzie starto-
wał ze Lwowa o godz. 1:40, żeby następnie 
wylądować w Szymanach o godz. 2:15. 
Start z Szyman przewidziany jest na godz. 
3:10, a lądowanie we Lwowie na godz. 5:35. 
Samolotem latającym do Lwowa będzie 
Bombardier Q400, który na pokład może 
zabrać 78 pasażerów. 

Ceny biletów zaczynają się od 239,00 
zł za podróż w dwie strony. 

IN ENGLISH

FIRST FLIGHT FROM OLSZTYN 
TO LVIV

AT THE END OF MARCH, THE AIRPORT 
IN SZYMANY LAUNCHED A NEW ROUTE. 
IT’S TIME FOR UKRAINE AND LVIV NOW. 
THIS DESTINATION IS PARTICULARLY 
IMPORTANT FOR OLSZTYNMAZURY 
AIRPORT FOR A FEW REASONS.

The inauguration flight of Polish Airlines 
LOT on the route Lviv – Szymany – Lviv 
took place on Tuesday, 27 March. The 
first passengers from Lviv landed at the 

airport in Szymany at 2:15, and after 
an hour, a plane with passengers from 
Warmia and Masuria left for Ukraine. 
On board of the plane from Szymany 
to Lviv, there were representatives of 
the Marshal Office of the Warmia and 
Masuria Province and OlsztynMazury 
Airport. They participated in a special 
press conference held in Lviv, promoting 
the new route. They were greeted in the 
passenger terminal at the airport in Lvov 
by representatives of the local govern-
ment and the media. Afterwards, the 
official conference was held.

Gustaw Marek Brzezin, the Marshal 
of the Warmia and Masuria Province said, 
‘We are really glad that such a recognised 
carrier as Polish Airlines LOT decided 
to open a new route to and from our 
airport. The new destination, that is Lviv, 
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LOTY WE WTORKI I SOBOTY
        LWO - SZY   1:40

       SZY - LWO   3:10
is a very good choice. We should bear in 
mind that our region has been inhabited 
for several dozen years by the largest in 
Poland Ukrainian minority, over seventy 
thousand people. We also hope for the 
development of tourism and business 
relations in Ukraine as well as in Warmia 
and Masuria, and scientific exchange, 
the more so that our university has 
already been closely cooperating with 
universities in Lviv.’

Lviv is also an attractive tourist desti-
nation. Top attractions in this historical 
city include the charming Old Town 
Square, the Opera House, climbing the 
Castle Hill, walking along Art Nouveau 
streets, and tasting local specialities. 
The city also has a rich cultural offer.

The representatives of Polish Airlines 
LOT and the Marshal Office of the Warm-
ia and Masuria Province informed of 
adding flights to Lviv to the flight sched-
ule of Olsztyn-Mazury Airport at a press 
conference held on 8 November 2017.

The flights are scheduled twice 
a week – on Tuesdays and Saturdays, at 
night. Planes will depart from Lviv at 1:40 
and land in Szymany at 2:15. Departure 
from Szymany will be at 3:10, while ar-
rival in Lviv – at 5:35. The flights will be 
operated with Bombardier Q400, which 
can take on board up to 78 passengers. 

Ticket prices start from PLN 239.00 
for a two-way trip. 

LOTY WE WTORKI I SOBOTY
        LWO - SZY   1:40

       SZY - LWO   3:10
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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

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY RATES

15 MIN.-1 H 5 ZŁ

2 H 6 ZŁ

3 H 7 ZŁ

4 H 8 ZŁ

5 H 9 ZŁ

6 H 10 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY RATES

1 DOBA  1 NIGHT 29ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 35 ZŁ

3-5 DOBY  3-5 NIGHTS 45 ZŁ

6 -8 DÓB  6-8 NIGHTS 55 ZŁ

9 -11 DÓB  9-11 NIGHTS 75 ZŁ

12-14 DÓB  12-14 NIGHTS 95ZŁ

15-17 DÓB  15-17 NIGHTS 105 ZŁ

*od 24 godzin rozpoczyna się opłata dobowa
*from the 24th hour, the daily fee starts

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 infrastrukturę 
parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska postoju 
autobusów, taksówek oraz parking VIP.

Cennik price list
*do 15 minut - parking bezpłatny
*up to 15 minutes - free

*każda kolejna godzina - 1 zł
*every started hour - 1 PLN

*każda następna rozpoczęta doba - 5 zł
*every next 24 hours - 5 PLN 
*30 dni - 170 zł
* 30 days - 170 PLN






