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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

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. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

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.
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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 
SOBIERAJSKI

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

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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. 
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MAM 
WIELE 

ŻYĆ
TEKST Katarzyna Woźniak ZDJĘCIA Matylda Rosłaniec

M A M  W I E L E  Ż Y Ć

PIERWSZE TEKSTY PUBLIKOWAŁ W PRASIE 
PODZIEMNEJ. WIELOKROTNIE NAGRADZANY 
ZA REPORTAŻE HISTORYCZNE, JEST UZNA-
WANY ZA WCIELENIE DZIENNIKARSKIEJ NIEZA-
LEŻNOŚCI I NIEZŁOMNOŚCI. W WYWIADZIE DLA 
ANYWHERE.PL CEZARY ŁAZAREWICZ MÓWI 
O ANATOMII KŁAMSTWA, SZACUNKU DLA SŁO-
WA I CZYTELNIKA ORAZ CENIE, JAKĄ PŁACI SIĘ 
ZA POSZUKIWANIE PRAWDY.



Pamiętasz swój pierwszy reportaż?
Reportaż czy tekst?

Co było pierwsze?
Oczywiście tekst. Nosił tytuł „Okrągły stół. 
Jeszcze jedno kłamstwo komunistów”. Miałem 
z kolegami manufakturę: sam pisałem, przepi-
sywałem, drukowałem i kolportowałem. 

„Generalissimus”.
Tak wtedy było. To było podziemne pismo, 
tekst był zaangażowany, byłem z tego dumny. 
Wierzyłem, tak jak dzisiaj autorzy niektórych 
prawicowych gazet, że im bardziej się jest 
radykalnym, tym czytelnik lepiej autora zro-
zumie. I że dziennikarstwo nie polega na tłu-
maczeniu świata, tylko graniu na emocjach. 
Z czasem zrozumiałem, że nie jestem od 
tego, by się wymądrzać, tylko opowiedzieć 
historię innych ludzi. 

Ile to już lat w zawodzie?
Trzydzieści. Bohaterką pierwszego mo-
jego reportażu do lokalnej „Wyborczej” 
miała być Jadwiga Gosiewska, czyli mama 
Przemka. Zapraszała razem z proboszczem 
dzieci z terenów czarnobylskich na kolonie 
w Darłowie. Chciałem o tym napisać repor-
taż, ale nie wiedziałem, jak się do tego za-
brać. Wyszła mi notateczka.

Pierwszy tekst, który można by od biedy 
nazwać reportażem, napisałem w 1989 roku 
o działalności komitetów obywatelskich dla 
wychodzącej z podziemia gazetki „Ucho”. 
Niedawno go odnalazłem, mam nadzieję, że 
go opublikuję w antologii reportaży pomor-
skich, który właśnie powstaje.

Już wtedy wiedziałem, co chcę robić. 

Mamy niusa. 
Żadna to tajemnica. Jestem patriotą lokal-
nym, Pomorze we mnie siedzi. Zostałem 
wypędzony do Warszawy, ale czuję, że je-
stem stamtąd. Zbiór ma opowiedzieć histo-
rię Pomorza poprzez teksty reporterskie 
z ostatnich stu lat – niemieckie i polskie. 
Chciałbym, żeby to była opowieść o tam-
tych ziemiach, bez większego kłaniania 
się historii. Współcześni pisali w  roku 
1933 z uwielbieniem dla Pomorza, ale i dla 
Hitlera. Kiedy dotarliśmy na te ziemie w la-
tach 40. i 50., również pisaliśmy z uwielbie-
niem dla nich, ale i stalinizmu. To ma być 
historia miasteczek i ludzi. 

Co sprawia, że swoje reporterskie kroki 
kierujesz w stronę archiwów X?
A to nieprawda.

Nieprawda? A sprawa Gorgonowej – 
wydawałoby się: monolit nie do ruszenia? 
Sprawa Przemyka – mur nie do przebicia? 

DZ I Ę K I  S M A RT F O NOM 
M A M Y  W   K I E S Z E N I  D O S T Ę P 
D O  W I E DZ Y  C A Ł E G O 
Ś W I ATA ,  A   O GL Ą DA M Y 
G Ł ÓW N I E  KO T Y  I   P S Y. 

macja się ukazała. Ale nigdy nie jesteśmy 
w  stanie poznać ludzi, którzy ją blokują. 
Są anonimowi, nie pracują w świetle jupi-
terów. Zawsze to mnie bardziej ciekawiło 
– informacje i ludzie, którzy pracują nad 
tym, żebyśmy się czegoś nie dowiedzieli. A ja 
lubię dowiadywać się ze źródeł. 

Dziś podobno dostęp do informacji jest 
łatwiejszy.
Dzięki smartfonom mamy w kieszeni do-
stęp do wiedzy całego świata, a oglądamy 
głównie koty i psy. Dlatego łatwiej mani-
pulować informacjami, staliśmy się na to 
bardziej podatni. Nie ma czasu na szukanie 
źródeł, weryfikację. Zadaniem dziennika-
rzy powinno być jak najlepsze sprawdzanie 
informacji, bo w ten sposób walczymy o wia-
rygodność. Tylko nie wiem, czy ta współcze-
śnie ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Jak 
włączysz telewizor o 19.30, to dochodzisz do 
wniosku, że bardziej opłaca się robić propa-
gandę niż szukać prawdy. 

Jak to jest: że im większe kłamstwo, tym 
łatwiej nam w nie uwierzyć? 
Mówisz o nas, Polakach?

Nie tylko.
Myślę, że to kwestia wykształcenia. I pokłosie 
liczby przeczytanych książek. Przecież w ba-
daniach dobijamy do 70 procent ludzi, którzy 
w ciągu roku nie przeczytali żadnej książki. 
Łatwo manipulować tymi, którzy nie mają 
żadnej wiedzy, bo są bezbronni wobec tego, co 
widzą na ekranie telewizorów. Gdyby prezen-
ter stanął przed nimi i powiedział: ziemia jest 
jednak płaska – to część by w to uwierzyła. Bo 
jak mają to zweryfikować?

W masie mamy uśpiony detektor fałszu?
Znam agencje od czarnego PR-u. To byli dzien-
nikarze. Za swoje usługi dla koncernu biorą 
miesięcznie 20 tys. euro, nie licząc kosztów. 
Dziennikarz zarabia przy dobrych wiatrach 
5-6 tysięcy. Porównaj teraz potencjał tej agen-
cji, która przekonuje do czegoś dziennikarza, 
z obrazem faceta z długopisem, który poszu-
kuje prawdy. Kiedyś redakcje stały murem za 
dziennikarzami. Ile jest dzisiaj takich, które są 

Na Przemyka trafiłem przypadkowo Pomyś- 
lałem, że byłoby cudownie opisać, jak funk-
cjonowało państwo w PRL-u: jak łamało ludzi, 
jak kłamało, jak robiło propagandę. Gdybym 
znalazł przewodnika, który chciałby o tym 
opowiedzieć – to jeszcze lepsze niż korzysta-
nie z archiwów. Żeby zbadać historię Romusi 
i Ewy, czyli córek Gorgonowej, musiałem 
się cofnąć do lat 30. Gdyby Irena Krzywicka 
i Elga Kern żyły, to bym je wyściskał, bo dzięki 
ich pracy wykonanej w 1932 mogłem napisać 
swoją książkę w roku 2018. Korzystam zawsze 
z doświadczeń innych ludzi. Cieszę się, że był 
ktoś taki, jak Wiktor Woroszylski, który pro-
wadził tak szczegółowo dziennik w latach 80. 
i dał mi możliwość dotknięcia historii dzień po 
dniu. Wiele zawdzięczam anonimowym oso-
bom, które chodziły na proces Przemyka i spi-
sywały szczegółowe relacje. Wiem, że to były 
kobiety, bo żaden facet by nie zauważył, w ja-
kiej koszuli był Wysocki na ławie oskarżonych 
i jak miał przystrzyżoną brodę Denkiewicz. 
Nie jestem autorem książek historycznych. 
Piszę reportaże, czasem są osadzone w histo-
rii, ale zawsze dotykają współczesności.

Czy dziennikarz i reporter to dwa 
odrębne pojęcia?
Nie mam pojęcia. Najpierw miałem problemy, 
żeby się nazwać dziennikarzem, potem żeby 
się nazwać reporterem.

Kim teraz jesteś?
Spisuję ludzkie historie. Czuję się reporterem 
– człowiekiem, który jeździ z długopisem po 
kraju i szuka historii w archiwach. Później spi-
suję je najlepiej jak potrafię. 

Próbujesz docierać do prawdy, rozbijasz 
mity. Myślałeś o sobie kiedykolwiek 
w kategoriach patomorfologa kłamstwa? 
Mam swojego mistrza od kłamstwa. Piotr 
Wierzbicki napisał „Strukturę kłamstwa”, któ-
ra wyszła w stanie wojennym. Zrobiła na mnie 
wielkie wrażenie. Autor przez dziesięciolecia 
zbierał wycinki z peerelowskich gazet. Jak 
Darwin opisywał gatunki zwierząt, tak on – 
gatunki kłamstwa. Zapadło mi też w pamięć 
zdanie z „Wojny futbolowej” Kapuścińskiego. 
Pisał, że wiemy, ile osób pracuje, żeby infor-
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pisać książek, gdyby nie to, że redakcje ocze-
kiwały ode mnie pracy coraz niższej jakości. 
Liczyło się tylko „szybciej”. 

Taki paradoks: dzięki temu mamy Nagrodę 
Literacką Nike za sprawę Przemyka. 
Tę książkę wydałbym choćby na powielaczu. 
To była sprawa mojego pokolenia. Dziwiłem 
się, że nikt tego nie chciał wydać. 

Niemożliwe.
Nie było zainteresowania ani entuzjazmu. 
Wydawcy mówią: nikt tego nie kupi, bo 
sprzedaje się tylko powstanie warszawskie. 
Stan wojenny jest kompletnie nie do sprze-
dania. Wydać oczywiście można, ale nikt 
tego nie kupi. 

Praca dla idealisty.
Wyobraź sobie, że będziesz nad czymś pra-
cować przez trzy lata, a wydawca od począt-

respondentów zagranicznych. Świat nas nie 
interesuje. To z kolei powoduje, że reportaż 
może rozwijać się tylko w formie książko-
wej. I dzięki Bogu.

Może to ostatni przyczółek niezależności? 
Książki reporterskie przeżywają renesans. 
To będzie trwało, dopóki ludzie będą je kupo-
wali. Jak przestaną, nie będzie jak sfinanso-
wać pracy reportera. W życiu bym nie zaczął 

gotowe się postawić? To się nie opłaca. 
Widzę ludzi, którzy odeszli z zawodu 

i którzy już nie wrócą, a pamiętali wszyst-
ko, bo chodzili na dziesiątki procesów 
i uczestniczyli w wydarzeniach. Skoro oni 
odchodzą z redakcji, to młodsi nie mają się 
od kogo uczyć. Pamiętam dziennikarzy, 
którzy wspominali lata 60. i 70. Dzisiaj są 
jeszcze jacyś ostatni w  „Polityce”, może 
w „Wyborczej”. W dziennikach nie ma ko-

W   DZ I E N N I K AC H  N I E 
M A  KOR E S P O N DE N T ÓW 

Z AGR A N IC Z N YC H.  Ś W I AT 
N A S  N I E  I N T E R E S UJ E . 
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Gorgonowej pojechałem do Lwowa z prze-
konaniem, że ani nie będzie świadków, ani 
nikogo, kto jest emocjonalnie z tą sprawą 
związany. Ze Lwowa są tam trzy-cztery aka-
pity. Ale nie mogłem nie pojechać do miej-
sca, w którym opisywane rzeczy się działy. 

Stara szkoła. Znam reporterów, którzy 
piszą o interiorze, nie opuszczając stolicy. 
Może to nie są reporterzy.

Dziennikarz to dziś wciąż zawód 
zaufania społecznego?
W „Wirtualnej Polsce” zaproponowałem 
kiedyś tekst. Wydawca długo się zasta-
nawiał, czy go opublikować. Pierwszy raz 
w  życiu usłyszałem wtedy, że nie opłaci 
się publikować tekstu dziennikarskiego. 
Zastanawiam się wobec tego, czy to zawód 
zaufania społecznego. Spójrz na propagan-
dystów: czy chodzi o zaufanie, czy tylko 
wspieranie partii, która płaci? Pracujesz 
nad czymś, masz wątpliwości, bo zebrałaś 
informacje, a z drugiej strony – masz funk-
cjonariusza partyjnego. Jego celem, z któ-
rym zresztą się nie kryje, jest przekonanie 
odbiorców, że ta, a nie inna partia ma rację. 
Po co wtedy wątpliwości?

To brzmi, jakbyśmy wrócili do czasów 
siermiężnej komuny. 
To jakaś tajemnica? Przecież widać, co się sta-
ło z mediami publicznymi. Media mają służyć 
władzy, a pracownicy niech nie liczą na nic 
innego. Ich rękami budowany jest pas trans-
misyjny, którym płynie przekaz od władzy. To 
funkcjonariusze PiS mówią wprost. 

Jakie są wobec tego sposoby na 
zachowanie niezależności? Bo 
dziennikarze przecież próbują się bronić. 
Nie wiem, jak inni to robią. Piszę teksty o spra-
wach, które mnie interesują, w mediach, do 
których mam zaufanie. Nie chodzę do publicz-
nej telewizji, bo uważam, że nie ma sensu brać 
udziału w programach produkowanych na po-
trzeby ogólnie przyjętej tezy. Pytałaś o kłam-
stwo – dziś obserwujemy tylko efekt końcowy. 
Nie znamy szczegółów budowy mechanizmu, 

który do tego doprowadził. 

Czuję, że za jakiś czas weźmiesz na 
warsztat ten temat. 
Jak dożyję, to bardzo chętnie. Nie wiem, ile 
to potrwa, ale to będzie fascynujące: poznać 
kulisy sprawy Stachowiaka. Jak to możliwe, 
że przez rok nikt w tej sprawie nie zrobił nic? 
Jak to się stało, że policjanci uniknęli kary? Że 
komendant, który wszystko krył, odszedł na 
złotym spadochronie?

Historia jest fałszowana na bieżąco? 
Informacje to wstępna wersja historii. Tak 
powinno być. Gdyby za 50 lat na podstawie 
przekazu płynącego z mediów publicznych 
ktoś próbował odtworzyć, co się wydarzyło 
w Polsce w roku 2018, to się tego nie dowie. 

Niedawno skończyłem prace nad książ-
ką o roku 1968. Najważniejsze wydarzenia, 
o których dzisiaj mówimy, w ogóle nie były 
opisywane w komunistycznych gazetach, 
chyba że w sposób karykaturalny. Nie było 
mowy o procesie Szpotańskiego, ani o na-
szej agresji na Czechosłowację, ani o hipi-
sach, którzy zmieniali wtedy świat, o wiel-
kich koncertach, o  rewolucji we Francji 
w maju 1968, a tym bardziej o Marcu i o tym, 
czego chcieli młodzi ludzie. Współcześni nie 
wiedzieli, co jest ważne. A nie wiedzieli, bo 
nie było wolnej prasy i wolnych mediów.

Zareagowałeś ostatnio ostro na prośbę 
o wyłączenie Adblocka w jednym 
z największych portali informacyjnych. 
Drobnostka, chociaż szlag mnie trafił, jak 
się dowiedziałem, że mogę czytać infor-
macje Onetu, jeśli wyłączę program, któ-
ry blokuje reklamy. Założyłem go, bo w lektu-
rze tekstów przeszkadzała mi ich nachalność.

Wydawcy dzięki emisji reklam próbują 
przetrwać.
Trzymam za nich kciuki! Tylko niech nie tracą 
czytelników – takich jak ja. Nie wiem, co jest 
ważniejsze dla nich: pieniądze z reklamy czy 
czytelnik, który jest im wierny i czyta ich in-
formacje.  Nie podoba mi się stawianie czytel-
nika przed alternatywą: albo będziesz czytał 

ku jest sceptyczny. Myślisz: trzy lata w plecy, 
bo pewnie nie będzie się opłacać promocja, 
może lepiej zająć się innym tematem? Na 
szczęście trafiłem do Moniki Sznajderman 
i  Czarnego. Ona nie miała wątpliwości. 
Teraz już łatwiej mi wydawać. Nie wiem, czy 
mi życia wystarczy, żeby zająć się wszyst-
kim, co zaplanowałem. 

Można wrócić do gazety?
Już nie. W latach 90., gdy pisałem repor-
taże do „Gazety Wyborczej”, nikt mnie nie 
pytał, kiedy oddam tekst. Miał być po pro-
stu dobry. Szukałem historii, które poru-
szą czytelników. 

Później było już znacznie gorzej, gdy za-
cząłem pracować w tygodnikach. Reportaż 
miał powstać w ciągu tygodnia: w ponie-
działek zgłaszasz temat na kolegium, we wto-
rek jedziesz, wracasz w środę i do piątku 
piszesz. Książka tak nie ogranicza. Przy 

W   Ż YC I U  BY M  N I E  Z AC Z Ą Ł 
PI S AĆ  K S I Ą Ż E K ,  G DY BY  N I E 
T O,  Ż E  R E DA KC J E  O C Z E K I WA ŁY 
O D E  M N I E  PR AC Y  C O R A Z 
N I Ż S Z E J  JA KO Ś C I .  L I C Z Y Ł O 
S I Ę  T Y L KO  „ S Z Y B C I E J ”.
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N A JG OR S Z E  J E S T  Z AWS Z E 
SA MO  PI SA N I E .  S I E DZ E N I E 

I   K L E PA N I E  W   K L AW I AT U R Ę, 
W Y M YŚ L A N I E  Z DA Ń,  S Z U K A N I E 

S Ł ÓW.  C Z UJ E S Z  S I Ę  JA K 
G ÓR N I K  N A  PR Z ODK U.

polityką, wojskowością ogranicza. Najlepsze 
w pracy było dla mnie to, że przy badaniu no-
wych tematów korzystałem z czyjejś pomocy, 
a dzięki temu się uczyłem. Najgorsze jest za-
wsze samo pisanie. Siedzenie i klepanie w kla-
wiaturę, wymyślanie zdań, szukanie słów. 
Czujesz się jak górnik na przodku. Kręgosłup 
boli, ręce mdleją. 

Gorgonowa, Przemyk i wszystkie historie, 
które ktoś ci powierza – bierzesz za nie 
odpowiedzialność. Jaką cenę płaci się za 
wykonywanie tego zawodu? Dziennikarze 
nie mają przecież superwajzorów.
Wypieram to. Nieraz śnią mi się historie 
i bohaterowie. Być może to się gdzieś ku-

muluje i kiedyś wróci. Martin Pollack po-
wiedział mi kiedyś, że przestał spać, odkąd 
zaczął zajmować się sprawą swojego ojca. 
Krzysiek Miller był facetem, który szedł 
jak burza. Był chyba na wszystkich woj-
nach, które toczyły się w ostatnich trzech 
dekadach. Wydawało się, że nic w nim nie 
zostaje. A jednak to go złamało. 

Mam wiele żyć, bo żyję życiami innych 
ludzi. A przynajmniej kiedy zajmuję książką 
czy dużym tekstem. To fascynujące, choć nie 
wiem, co z tego zostaje.

Osad?
Nie dręczą mnie wyrzuty sumienia. Chociaż 
kiedy zacząłem sobie uświadamiać, kim 
była Gorgonowa, co zrobiła i co się tam wy-
darzyło, dreszcz mi przeszedł po plecach. 
Po skończonej pracy zawsze zostają mi pa-
miątki. Po „Eleganckim mordercy” zostało 
mi zdjęcie Mazurkiewicza. Janusz Majewski 
podarował mi zdjęcie Gorgonowej, które 
z  kolei ktoś mu dał po premierze filmu 
w latach 70. Po Jabłkowskich mam opra-
wioną w ramkę akcję Domu Towarowego 
Bracia Jabłkowscy, którą podarował mi 
Jan Jabłkowski. Po Przemyku – tomiki jego 
wierszy wydawane przez przyjaciół, który 
dał mi jeden z jego przyjaciół.

nasze reklamy, albo nie będziesz czytał nic. 
Każdy musi wybrać w swoim sumieniu. 

Da się powiedzieć coś optymistycznego? 
Optymizm to nie ze mną. 

Abstrahując od przeróżnych praktyk 
piarowców i władzy – czy są takie 
tematy, których byś się nie podjął albo 
nie podźwignął? 
Mam problem, bo wydaje mi się, że każdy 
temat mogę dźwignąć. Wystarczy tylko się 
zaprzeć. Pewnie są takie, o których nie mam 
pojęcia i sprawiałyby mi trudność. We wszyst-
kich redakcjach, w których pracowałem, sta-
rałem się nie mieć swojej działki. Wydawało 
mi się, że zajmowanie się tylko zdrowiem, 
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Przywołany już dzisiaj Kapuściński 
podkreślał, że na jedną napisaną 
stronę musi przypadać sto 
przeczytanych. Co czyta Cezary 
Łazarewicz?
Czytam akta i książki, które są mi potrzeb-
ne do książek, nad którymi będę pracował. 
Brakuje mi czasu, żeby czytać dla przyjem-
ności, bo czytam głównie po to, żeby się 
czegoś dowiedzieć. Kiedy jestem pytany 
o lektury, książek potrzebnych mi do pra-
cy nie wymieniam, bo tak ich nie traktuję. 
Ostatnio dla przyjemności przeczytałem 
biografię Steve’a  Jobsa i  „Wyspę węży” 
Małgorzaty Szejnert. 

Zwraca uwagę twoja uważność na słowa, ich 
szczególny dobór. Miałeś swoich mistrzów? 
Mam poczucie, że z tekstów trzeba się po-
zbywać słów i zdań. Nie wiem, czy to był mój 
mistrz, ale w Darłowie był tylko jeden pisarz. 
Słyszałaś o Zbysławie Góreckim?

Nie, ale imię oryginalne. 
Górecki opublikował w latach 50. książkę dla 
młodzieży, potem pisał świetne wspomnienia 
z Ziem Odzyskanych. Nie miałem kogo zapy-
tać i od kogo się uczyć. Na powielaczu wyda-
waliśmy podziemnie, więc Górecki czuł się 
w obowiązku poinstruować nas, jak się pisze. 
Zapamiętałem najlepiej jedno zdanie: „sztuka 
pisania to sztuka wykreślania”. I tego się trzy-
mam. Niedawno byłem u pani Krall i robiłem 
z nią wywiad. Wydawało mi się, że już go wyży-
łowałem tak, że nie ma żadnego zbędnego sło-
wa. Zamiast zaplanowanych 15 tysięcy znaków 
miał 12, czyli był trochę za krótki do „Dużego 
Formatu”. Poszedłem do pani Hani, a ona jesz-
cze ścięła tysiąc. „To niepotrzebne” – mówiła, 
wykreślając kolejne słowa. 

Na potrzeby badania sprawy Przemyka 
przeczytałem około 20 tys. stron akt spra-
wy, opisywałem tylko to, co istotne. Wojtek 
Tochman napisał książkę o Rwandzie, która 
ma 143 strony. Masz poczucie, że nie ma w niej 
ani jednego zbędnego słowa. Kiedy Martin 
Pollack pisze o swoim ojcu w „Śmierci w bun-
krze”, nie nadyma treści niczym nieistotnym. 
Czytelnika trzeba szanować. Każde zdanie ma 
mieć swoje miejsce. Po Gorgonowej napisała 
do mnie koleżanka, że czyta się to dobrze, ale 
mogło być lepiej, gdyby było 100 stron więcej. 
Ma może rację. Ale co miałem zrobić? Wysłać 
Gorgonową na zakupy po Lwowie, żeby doko-
nać lustracji miasta? Miałem zwymyślać. 

Czego życzyć reporterowi i pisarzowi w tych 
trudnych czasach?
Żeby przetrwał. Z zewnątrz ten zawód może 
wygląda atrakcyjnie. Większość z nas jednak 
nie ma etatu, ubezpieczeń. W Polsce nie wy-
stępuje coś takiego jak wolny strzelec. Żeby 
być dziennikarzem, trzeba zarejestrować 

Dziennikarz prasowy, reporter i publicysta. Publikował w czołowych 
polskich tytułach prasowych, między innymi: "Gazecie Wyborczej", 
"Przekroju", "Polityce". Autor zbioru reportaży "Kafka z Mrożkiem. 
Reportaże pomorskie" (2012), "Sześć pięter luksusu. Przerwana hi-
storia domu braci Jabłkowskich" (2013) oraz "Elegancki morderca" 
(2015). Za reportaż "Żeby nie było śladów" (2016) otrzymał Nagrodę 
im. Oskara Haleckiego przyznawaną najlepszym książkom popu-
larnonaukowym poświęconym historii Polski w XX wieku i Nagrodę 
MediaTory w kategorii Obserwator. Książka w 2017 r. została nagro-
dzona Nagrodą Literacką Nike „za pasjonujące śledztwo w sprawie 
kłamstwa”; reportaż o zabójstwie Przemyka znalazł się także w finale 
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

CEZARY ŁAZAREWICZ (ur. 1966)
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działalność gospodarczą. Nasz system nie 
przewidział również takiego bytu jak autor 
książek. Nie dostaję co miesiąc wypłaty, nie 
odprowadzam składek. Mam teraz dobry 
czas, ale on się pewnie skończy. Życz mi zatem 
przetrwania.  

ENGLISH 

I HAVE MANY LIVES

He published his first reportage pieces in the 
underground press. He has received numerous 
awards for historical reportage and is considered to 
be the embodiment of journalist independence and 
tenacity. In his interview for Anywhere.pl, Cezary 
Łazarewicz speaks about the anatomy of lie, respect 
for the word and the reader, as well as the price to be 
paid for seeking the truth.

Do you remember your first reportage?
Reportage or text?

What was first?
A text, of course. It was entitled ‘The Round 
Table Talks. Another lie of communists’. I had 
a manufacture with my friends: I would write, 
type, print and distribute papers myself. 

‘Generalissimus’.
It was like that then. It was an underground 
paper, the text was politically engaged, I was 
proud of it. I believed, just like authors of some 
right-wing papers believe today, that the more 
radical you are, the better readers will under-
stand you. And that journalism isn’t about ex-
plaining the world, but playing with emotions. 
Over time, I realised that my role isn’t to show 
off but tell stories of other people. 

How many years have you been working as 
a journalist?
Thirty. The heroine of my first reportage to 
a local ‘Wyborcza’ was going to be Jadwiga 
Gosiewska, Przemek’s mother. Together 
with the parish priest, she invited children 
from Chernobyl-affected areas to camps in 
Darłowo. I wanted to write about it, but I didn’t 
know where to start. I ended up with a note.

I wrote the first text that could possibly 
be called reportage in 1989. It concerned the 
activity of citizens’ committees and was pub-
lished in an underground paper ‘Ucho’. I found 
it recently and I hope to publish it in an anthol-
ogy of Pomeranian reportage that is being pro-
duced. I knew then what I wanted to do. 

We have news. 
It’s not a secret. I’m a regional patriot, I keep 
Pomerania in my heart. I had to move to 
Warsaw, but I feel I’m from the seaside. The 
anthology is going to tell a story of Pomerania 
through reportage pieces, German and Polish, 

written within the last hundred years. I’d like it 
to be a story about those lands, without much 
tribute to history. In 1933, contemporary writ-
ers praised both Pomerania and Hitler. When 
we arrived there in the 1940s and 1950s, we 
also praised the region as well as Stalinism. 
It’s going to be the history of towns and people. 

In your reportage, why do you take up the 
X files?
That’s not true.

Not true? What about Gorgonowa’s case 
– it would seem it’s an ironclad monolith? 
Przemyk’s case – an impenetrable wall? 
I encountered Przemyk’s case by accident. 
I thought it would be great to describe the 
functioning of the state in the Polish People’s 
Republic: how it broke people, lied and was 
based on propaganda. Had I found a guide 
willing to tell me about it – it would have been 
better than using archives. To explore the sto-
ry of Romusia and Ewa, that is Gorgonowa’s 
daughters, I had to go back to the 1930s. Had 
Irena Krzywicka and Elga Kern been alive, I’d 
have given them a big hug because thanks to 
their work carried out in 1932, I could write 
my book in 2018. I  always use experiences 
of other people. I’m glad that there was some-
one like Wiktor Woroszylski, who wrote his 
journal with diligence in the 1980s and gave 
me a chance to touch history day by day. 
I owe a lot to anonymous people who went 
to Przemyk’s trial and wrote down detailed 
accounts. I know they were women because 
no man would notice what shirt Wysocki was 
wearing in the dock and what kind of beard 
Denkiewicz had. I’m not an author of histori-
cal books. I deal with reportage; my writings 
are sometimes embedded in history, but they 
always touch upon our times.

Are ‘a journalist’ and ‘a reporter’ two 
different terms?
I don’t know. At first, I had problems to call my-
self a journalist, then to call myself a reporter.

Who are you now?
I write about people’s stories. I feel I’m a re-
porter – a person travelling the country with 
a pen and looking for stories in archives. 
Afterwards, I write them as best as I can. 

You seek the truth, dispel myths. Have you 
ever thought about yourself in the category 
of pathomorphology of lies? 
I have my master of lies. Piotr Wierzbicki 
wrote ‘Struktura kłamstwa’ [The Structure of 
Lies], which was published in the martial law 
period. It affected me very much. The author 
had been collecting excerpts from newspapers 
published in the Polish People’s Republic for 

decades. Just like Darwin described species 
of animals, he described types of lies. I also 
remember a  sentence from Kapuściński’s 
‘Wojna futbolowa’. He wrote that we know how 
many people work so that a piece of news can 
come out. But we aren’t able to get to know 
people who block it. They’re anonymous, they 
don’t work in the spotlight. It has always been 
more interesting to me – the information and 
people who work so that the public doesn’t 
know about something. And I like finding it 
out at the source. 

Today, access to information is 
seemingly easier.
Thanks to smartphones, we have access to 
knowledge from all over the world, but we 
mainly watch cats and dogs. Therefore, it’s 
easier to manipulate information, we’ve be-
come more prone to manipulation. Nobody 
has time for verifying the source. Journalists 
should verify information as best as possible 
because that’s how we achieve credibility. But 
I don’t know whether it matters today. If you 
turn on the TV at 19:30, you’ll reach a conclu-
sion that it’s easier to make propaganda than 
seek the truth. 

How is it possible that the bigger the lie, the 
easier it is to believe it?
Do you mean us, Poles?

Not only.
I think it’s the question of education. And the 
number of books read. According to surveys, 
70 percent of people haven’t read a book with-
in a year. It’s easy to manipulate those who 
don’t have any knowledge as they’re vulnera-
ble to what they see on television. If a TV pre-
senter said that the Earth is flat after all, some 
people would believe it. How can they verify it?

Do you mean that mass audiences have shut 
down their false detectors?
I know black PR agencies. They were jour-
nalists once. For their services, the concern 
pays EUR 20 thousand, excluding expenses. 
A journalist can earn 5–6 thousand if he’s 
lucky. Compare the potential of such an 
agency that persuades a journalist into some-
thing with an image of a man with a pen who 
seeks the truth. In the past, news agencies 
defended their journalists. Today, there are 
few agencies who would stand up if need be. It 
doesn’t pay off. 

I see people who quit the profession, nev-
er to come back, and they remember every-
thing because they were to dozens of trials 
and participated in the events. If they leave 
the agency, the young don’t have anyone to 
look up to. I remember journalists who re-
called the 60s and 70s. Today, the last ones 
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a case of my generation. I was surprised that 
nobody wanted to publish it. 

Impossible.
It wasn’t received with interest or enthusiasm. 
Publishers said that nobody would buy it be-
cause the only thing that sells is the Warsaw 
Uprising. Poland under martial law wouldn’t 
sell. They said they could publish it, but no-
body would buy it anyway. 

Work for an idealist.
Imagine that you’re going to work on some-
thing for three years, and the publisher is scep-
tical from the start. You think: wasted three 
years as they won’t probably promote the 
book, perhaps I should take up another topic? 
Fortunately, I found Monika Sznajderman and 
Czarne. She didn’t have any doubts. Now it’s 

easier for me to publish books. I don’t know if 
I have enough time in my life to do everything 
I’ve planned. 

Could you go back to newspapers?
Not anymore. In the 90s, when I wrote for 
‘Gazeta Wyborcza’, nobody asked me when 
I was going to submit the text. It had to be 
good, that’s all. I looked for stories that would 
move our readers. 

Then, it got worse when I began to work 
in weekly papers. I was supposed to write 
a reportage piece in a week: submit a topic on 
Monday at a staff meeting, go somewhere on 
Tuesday, go back on Wednesday, and write 
until Friday. Books aren’t so limiting. While 
working on Gorgonowa’s case, when I was 
going to Lviv, I thought I wouldn’t find any 
witnesses or anyone emotionally engaged in 
the matter. There are only three or four para-
graphs from Lviv in the book. But I had to visit 
the place where it all happened. 

The old school. I know reporters writing 
about the interior without leaving the 
capital. 
Perhaps they aren’t reporters after all.

Is the profession of journalist still trusted?
I once proposed a text in ‘Wirtualna Polska’. 
The publisher hesitated for a long time before 
he decided to publish it. For the first time, 
I heard that it wouldn’t pay off to publish a jour-
nalist text. Therefore, I’m wondering whether 
the profession is still trusted. Take propagan-
dists, for example: is it about trust or support-
ing the party that pays them? You are working 
on something, but you have second thoughts 
because you’ve collected information, and, on 
the other hand, you have a party official watch-
ing you. His task, which he doesn’t even try to 
hide, is to convince recipients that his party is 
right and another one is wrong. Why should 
you have second thoughts?

It sounds as if we were back in the harsh 
communism. 
Is it a secret? It’s clear what has happened to 
the public media. The media are supposed 
to serve the government, and their employ-
ees shouldn’t expect anything else. With 
their hands, they’re creating a transmission 
through which authorities convey their mes-
sage. Law and Justice Party’s officials are 
clear about it. 

In what way can journalists remain 
independent then? Because they’re trying to 
defend themselves. 
I don’t know how they’re doing it. I’m writing 
about matters that interest me in the media 
which I trust. I don’t go to public television 

are in ‘Polityka’, perhaps in ‘Wyborcza’. 
There are no foreign correspondents in dai-
ly papers. We aren’t interested in the world, 
which allows reportage to develop only in 
books. Thank God.

Perhaps it’s the last outpost of 
independence? We’re witnessing a revival of 
reportage books. 
It will last as long as people buy them. When 
they stop, it’ll be impossible to pay for report-
ers’ work. I would have never begun to write 
books if agencies hadn’t expected low-quality 
work of me. The only thing that mattered was 
to work ‘faster’. 

It’s a paradox: thanks to that, we have 
a Nike Literary Award for Przemyk’s case. 
I’d have published that book anyway. It was 
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because I think that it’s no use participating 
in programmes produced for the purposes of 
a generally supported thesis. You’ve asked me 
about lies – what we’re observing today, it’s 
only the outcome. We don’t know the details 
of the mechanism that has caused it. 

I think that you’ll work on that topic 
one day. 
If I live to it, I’ll be glad to. I don’t know how 
long this is going to last, but it will be fascinat-
ing: to get to know the details of Stachowiak’s 
case. How is it possible that nobody hasn’t 
done anything in this case for a year? How is it 
possible that policemen get off scot-free? That 
the chief, who had been hiding it all, got a gold-
en parachute?

Is history manipulated on an ongoing basis? 
Information is an initial version of history. 
Like it should be. If someone tried to recreate 
events happening in Poland in 2018 on the ba-
sis of information provided by the public me-
dia, they couldn’t do it. 

Recently, I’ve finished working on a book 
about 1968. The most important events we’re 
talking about today weren’t described in 
communist papers at all or were presented in 
a caricatured way. There was nothing about 
Szpotański’s trial, our aggression against 
Czechoslovakia, hippies who were changing 
the world at that time, big concerts, the revolu-
tion in France in May 1968, March events, nor 
what young people wanted. Contemporary 
people didn’t know what was important. They 
didn’t know because there were no indepen-
dent media or press.

Recently, you strongly reacted to a request 
to turn off AdBlock sent by one of the 
largest news websites. 
A mere trifle, but I hit the roof when I learned 
that I can read Onet’s news only if I turn 
off software blocking advertisements. I in-
stalled it because advertisements were re-
ally annoying and disturbed me when I was 
trying to read texts.

But publishers show them to survive.
And I’m keeping my fingers crossed for 
them. But they shouldn’t lose readers like 
me either. I don’t know what is more import-
ant to them: money from advertisements or 
a loyal reader reading their news. I don’t 
like the fact that they give a reader an al-
ternative: either you read our advertise-
ments or you don’t read anything. Everyone 
should have a choice. 

Is there anything optimistic to say? 
I’m not a very optimistic person. 

I don’t list books my work requires me to read 
because I don’t treat them like that. Recently, 
for pleasure, I read Steve Jobs’s biography and 
‘Wyspa węży’ by Małgorzata Szejnert. 

You pay much attention to words, 
select them carefully. Have you had 
your masters? 
I feel that we need to get rid of words and 
sentences from texts. I don’t know wheth-
er he was my master, but there was only 
one writer in Darłowo. Have you heard of 
Zbysław Górecki?

No, but he has an original name. 
In the 50s, Górecki published a book for 
young adults; later, he wrote great memoires 
from the Recovered Territories. I had nobody 
to ask or learn from. We used a duplicating 
machine in the underground, so Górecki felt 
obliged to instruct us how to write. I remem-
ber one sentence he said the most: ‘The art of 
writing is the art of crossing out’. I’ve adhered 
to it. Recently, I met Ms Krall for an interview. 
I thought that I condensed the text to the 
point where there were no redundant words. 
Instead of planned 15 thousand signs, it had 
12, so it was a bit too short for ‘Duży Format’. 
I went to Ms Krall, and she crossed out anoth-
er thousand words. ‘That’s not necessary,’ 
she said, crossing out even more. 

While doing research for Przemyk’s case, 
I  read about 20 thousand pages of files, 
but I described only the important mat-
ters. Wojtek Tochman wrote a book about 
Ruanda, which is only 143 pages long. You 
feel that there’s no one redundant word in 
the book. When Martin Pollack writes about 
his father in ‘Śmierć w bunkrze’, he doesn’t 
embellish the content with anything insig-
nificant. You have to respect your readers. 
Every sentence should have its place. After 
Gorgonowa’s case, a friend of mine wrote to 
me that it reads well, but it would be better if 
the book was 100 pages longer. Perhaps, she’s 
right. But what should I do? Send Gorgonowa 
shopping in Lviv to illustrate the city? Make 
something up? 

What should I wish a reporter and writer in 
these difficult times?
Survival. From the outside, this profession 
may look attractive. But most of us don’t 
have a full-time job or insurance. In Poland, 
freelancing doesn’t function properly. To be 
a journalist, you need to register a company. 
Our system doesn’t provide for the profes-
sion of writer either. I don’t get a salary once 
a month, I don’t pay contributions. I’m hav-
ing a good time now, but this will probably 
end one day. Wish me survival, then.  
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Leaving various practices of PR 
companies and the authorities aside, are 
there any topics you wouldn’t take up or 
managed to cover? 
I have a problem because I think that I can 
manage to cover every topic. The only thing to 
do is to be determined. For certain, there are 
topics I know nothing about, and they would 
be difficult to me. In all agencies where I’ve 
worked I tried to remain universal. I thought 
that dealing only with health, politics, the 
army, etc. is limiting. The best thing when 
I was working on new topics was using people’s 
help, which allowed me to learn a lot. Writing 
is the worst part. Sitting and typing, building 
sentences, looking for words. You feel like 
a miner in the face. The back hurts, the hands 
are tired. 

Gorgonowa, Przemyk and all stories 
someone has entrusted you with – you 
are responsible for them. What is the 
price of this profession? Journalists 
don’t have supervisors.
I don’t think about it. I sometimes dream 
about stories and heroes. Perhaps, it’s cumu-
lating somewhere and will be back one day. 
Martin Pollack once told me that he stopped 
sleeping since he had begun working on his 
father’s case. Krzysiek Miller was a successful, 
unstoppable guy. He was on all the wars in the 
last three decades. It seemed that nothing af-
fected him. But it broke him in the end. 

I have many lives because I live the lives 
of other people. At least when I’m working 
on a book or a big text. It’s fascinating even 
though I don’t know what’s left of it.

A residue?
I don’t feel any remorse. Although when I be-
gan to realise who Gorgonowa was, what she 
did and what happened there, it sent shivers 
down my spine. I keep souvenirs of my work. Of 
‘Elegancki morderca’, I have Mazurkiewicz’s 
photo. Janusz Majewski gave me a picture 
of Gorgonowa that he had received after 
a film premiere in the 70s. Of Jabłkowscy, 
I have a framed share of Jabłkowscy Brothers 
Department Store, which I received from Jan 
Jabłkowski. Of Przemyk – volumes of his po-
ems published by his friends that I received 
from one of his friends.

Kapuściński, whom we’ve already mentioned 
today, emphasised that it takes a hundred 
pages read to write one page. What does 
Cezary Łazarewicz read?
I read files and books I need to write books 
I work on. I don’t have enough time to read for 
pleasure because I read mainly to get to know 
something. When I’m asked about books, 
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ciągu lata przez wyspę na stałe 
zamieszkaną przez ok. 10 tys. 
ludzi przewijają się setki tysięcy 

turystów. Stolica wyspy – Chora, zwana też 
Mykonos, dosłownie pęka wtedy w szwach. 
Ulice wypełniają się wielobarwnym, kosmo-
politycznym tłumem, mimo że wyspa wca-
le do tanich nie należy, a wręcz uchodzi za 

najdroższą spośród wszystkich Cyklad. Aż 
trudno uwierzyć, że przed wieloma wiekami 
rezydowali tu służący mieszkańców Delos. 

Przystaję przy Kato Milli, leżących na nie-
wielkim wzgórzu charakterystycznych mły-
nach wiatrowych. Stąd widzę Alefkandrę, 
czyli „Małą Wenecję” – dzielnicę nazwaną 
tak od wysokich domów w stylu weneckim 

z arkadami dochodzącymi do wody i koloro-
wymi balkonami. Chwilę później zagłębiam 
się w  labiryncie uliczek ciągnących się 
wzdłuż bielonych domów. Mijam modne buti-
ki, galerie, sklepiki, bary i restauracje. I gubię 
się nie raz. Przez przypadek trafiam do naj-
starszej na wyspie piekarni Yoras, gdzie na-
dal używa się tradycyjnego pieca opiekanego 
drewnem. W nim tkwi sekret doskonałych 
wypieków. Wreszcie trafiam do dzielnicy 
Kastro, która dała początek obecnemu mia-
stu Mykonos. To tutaj w średniowieczu stała 
ufortyfikowana wieża nad jednym z wejść do 
zamku, a obecnie piękny kościół Parapor-
tiani stanowiący kompleks pięciu kościołów 
o imponujących plastycznych kształtach. 
Robię kilka zdjęć i odwiedzam pobliskie Mu-
zeum Folkloru, mieszczące się w dawnym 
dwupiętrowym domu kapitana. Mam szczę-
ście spotkać byłą kustosz muzeum, która 
opowiada mi o legendach związanych z wy-
spą. A tych jest sporo! Podoba mi się ta zwią-
zana z Trzema Studniami, które znajdują się 
w centrum miasta. Ponoć niegdyś było to 
jedno z najlepszych miejsc, żeby się pokazać 
i spotkać ewentualny obiekt westchnień. Lo-
kalna legenda mówi, że jeśli przybyłemu na 
wyspę zaoferowano wodę z pierwszej studni, 
oznaczało to, że mieszkańcy go polubili. Jeśli 
z drugiej – został zaakceptowany przez spo-
łeczność, która pragnęła ożenić go z miesz-
kanką Mykonos, by nigdy nie opuścił wyspy. 
Zaoferowanie wody z trzeciej studni wyrażało 
pogardę i wskazywało, że przybyły powinien 
jak najszybciej wyjechać. Bezdyskusyjnie. 

Z Antonisem, moim przewodnikiem, 
spotykam się w Cine Manto – kinie na świe-
żym powietrzu mieszczącym się w cudnym 
ogrodzie. Wieczorem wyświetlane są filmy, 
a w ciągu dnia można tu wpaść na kawę lub 
przekąskę i znaleźć wytchnienie od upału. 
Niemal od razu mój wzrok przykuwają wiszą-
ce na murach kolorowe obrazy. Dowiaduję 
się, że to prace Luisa Orozco – mykońskiego 
malarza meksykańskiego pochodzenia. An-
tonis tłumaczy, że to taki lokalny celebry-
ta. Przekonuję się o tym parę chwil później, 
gdy zjawia się sam artysta, wywołując wśród 
obecnych poruszenie. Od zawsze wzbudzał 
w mieszkańcach ciekawość. Wszak to on, bę-
dąc pod wpływem książki „Kolos z Maroussi” 
Henry’ego Millera, pożyczył pieniądze i po-
dążył za przyjaciółmi na Mykonos. Wyspa go 
oczarowała i stała się jego domem. Dlaczego 
został? – Z powodu kobiety, która ostatecz-
nie mnie nie chciała i tutejszego światła, ide-
alnego dla malarza – tłumaczy. – Nigdy nie 
żałowałem swojej decyzji. Dostajesz to, na co 
się ośmielisz. Ryzykowałem i przetrwałem, 
miałem szczęście.

W
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Ryzykuję i ja, następnego poranka, wie-
dząc, że morze jest wzburzone. Chcąc mnie 
uchronić przed chorobą morską (a o taką 
w drodze na Delos nietrudno), personel ho-
telu nakazuje mi wypicie do śniadania shota 
raki. I o dziwo to skutkuje. Na małą nieza-
mieszkaną wyspę, stanowiącą jedno z naj-
ważniejszych stanowisk archeologicznych 
w Grecji, docieram bez szwanku. Antonis, 
wyglądający dziś jak Indiana Jones, zabie-
ra mnie na wycieczkę po tym niezwykłym 
starożytnym mieście. W trakcie spaceru 
zwracam uwagę na osobliwe symbole zdo-
biące mury. Mój kompan tłumaczy, że penisy 
stanowiły drogowskazy do domów uciech, 
ale i miały na celu odstraszyć włamywaczy. 
Mądrzejsza o nowe informacje, robię sobie 
zdjęcie z lwami (ponoć ma mi to przynieść 
szczęście), oglądam posąg ekshibicjonisty 

W  T R A KC I E  S PAC E RU 
Z W R AC A M  U WAGĘ  NA 
O S OB L I W E  S Y M B OL E 

Z D OB I ĄC E  M U RY.

w muzeum, a następnie wspinam się z Anto-
nisem na szczyt góry Kynthos, z której Zeus 
obserwował narodziny swoich dzieci – Arte-
midy i Apolla. A następnie dowiaduję się, że 
za kwadrans nasz statek odpływa. Indiana 
puszcza się pędem, zostawiając mnie daleko 
w tyle. – Dawaj, bo nie zdążymy! – krzyczy. 
Dla niego ten sprint to pestka, kiedyś upra-
wiał bieganie, którego ja nie znoszę. Wy-
przedzają mnie nawet ludzie w japonkach. 
Spocona i bez tchu w ostatniej chwili wsia-
dam na statek. Antonis na wszelki wypadek 
się nie odzywa.

Do słynnego klubu Jackie O’ przy le-
gendarnej plaży Super Paradise docieramy 
w samą porę – na występy drag queens. Mimo 
wczesnej godziny, sporo tu ludzi. I wszyscy 
się świetnie bawią, bo „dziewczyny” wiedzą, 
jak radzić sobie z publicznością. Zostałabym 
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dłużej, ale chcę zobaczyć zachód słońca na 
plaży Agios Ioannis. Tu znajduje się tawerna 
The Hippie Fish, gdzie kręcono film „Shirley 
Valentine”. Podobnie jak bohaterka, wypijam 
kieliszek wina, siedząc przy stoliku najbliżej 
morza, ale nie zostaję do późna. Antonis już 
szykuje kolejną zmianę scenerii. Dwie godzi-
ny później stwierdzam, że Mykonos zasłuże-
nie nosi miano najbardziej kosmopolitycznej 
wyspy Cyklad. Bawią się tu ludzie z całego 
świata, różnego pochodzenia, statusu i orien-
tacji. To wyspa, która posiada największe 
zaplecze klubów dla gejów w Grecji. Sławy 
takich miejsc jak plaże Paradise i Super Para-
dise nie można kwestionować. Ale i w Chorze 
jest wiele miejsc, w których można zasza-
leć. Dajemy się wciągnąć w wir nocnego ży-
cia. Czujemy się jak byki puszczone wolno 
ulicami miasta podczas Pampeluny. Mam 
wrażenie, że biorę udział w teledysku. Mel-
temi, silny północny wiatr daje o sobie znać 
i nieznośnie burzy mi włosy. W powietrzu 
czuję zapach perfum, jedzenia i marihuany. 
Centrum Chory tętni życiem, choć bardziej 
adekwatne byłoby stwierdzenie „buzuje”. 
W drodze do kolejnego baru mijamy kroczą-
ce na wysokich obcasach dziewczęta, które 
chichoczą, przyglądając się przystojnym fa-
cetom. Niemal wszyscy ubrani są w białe ob-

cisłe koszulki. Momentami nie jestem pewna 
ich orientacji. Ale czy to ważne? Jest późna 
noc. Podnoszę głowę do góry, ale nie widzę 
gwiazd. Wszystkie kroczą główną ulicą. 

ENGLISH 

MYKONOS – A COSMOPOLITAN IS-
LAND OF WINDS

Mykonos is famous for its cult bars, elegant 
boutiques and legendary Petros the Pelican – 
another version of it, walking along the old harbour 
waterfront. The name of the island refers to the 
word mykon, which means a pile of rocks. Indeed, 
there is little green space here, so mostly Mykonos 
vibrant beaches and exciting nightlife have been 
promoted for decades.

In summer, the island with the population of 
about 10 thousand permanent residents is 
visited by hundreds of thousands of tourists. 
The island capital – Chora, aka Mykonos, is 
literally near to bursting then. Colourful, co-
smopolitan crowds flock to the streets even 
though the island isn’t a cheap place; it’s even 
considered to be the most expensive one 
from among the Cyclades. It’s hard to believe 
that servants of inhabitants of Delos resided 
here centuries ago.

I stop by Kato Milli, characteristic wind-
mills situated on a little hill. From here, I can 
see Alefkandra, aka ‘Little Venice’, a district 
named after its high houses in the Venetian 
style with arcades reaching water and co-
lourful balconies. Then, I enter a maze of 
streets going along whitened houses. I pass 

fashionable boutiques, department stores, 
shops, bars and restaurants. And I get lost 
many times. I happen to find the oldest ba-
kery in the island, Yoras, where they still use 
a traditional wood stove. That’s the secret of 
their excellent baked goods. Finally, I reach 
the district of Kastro, which gave rise to the 
contemporary city of Mykonos. In the Middle 
Ages, it was the site of an entrance to the me-
dieval castle with a fortified tower, and nowa-
days, there is beautiful Paraportiani Church 
there, which is a complex of five churches 
featuring impressive shapes. I take a few pic-
tures and visit the Folklore Museum located 
nearby, housed in a former two-storey house 
of a captain. I am lucky to meet a former cu-
rator of the museum, who tells me some le-
gends about the island. And there are plenty 
of them! I like the one about the Three Wells 
in the city centre. It is said to have been one 
of the best places to show yourself and meet 
a prospective love interest. A legend has it 
that if a visitor of the island was offered water 
from the first well, it meant that the locals 
liked him. If from the second one – he was 
accepted by the community, who wanted to 
marry him with a woman from Mykonos, so 
that he would never leave the island. Offering 
water from the third well meant disrespect 
and indicated that the visitor should leave as 
soon as possible. Without question. 

I meet Antonis, my guide, in Cine Manto 
– an outdoor cinema in a beautiful garden. 
In the evening, it holds film screenings, and 
during the day, you can visit the place for cof-
fee or something to eat and have a break from 
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ce of cake for him as he used to practise running, which 
I personally hate. Even people in flip flops outrun me. 
Sweating and breathless, I get on the boat at the last minu-
te. Antonis doesn’t say a word, just to be on the safe side.

We reach the famous club Jackie O’ near legendary 
Super Paradise beach just on time – to see drag queens’ 
performances. There are a lot of people here although it’s 
a bit early. And they’re all having a great time, because 
‘the girls’ know how to bring the house down. I’d stay a lit-
tle longer, but I want to see the sunset on Agios Ioannis 
beach. It’s where The Hippie Fish tavern is located, whe-
re ‘Shirley Valentine’ film was shot. Just like the heroine, 
I have a glass of wine, sitting at the table by the sea, but 
I don’t stay here long. Antonis is getting ready for another 
change of scene. Two hours later, I decide that Mykonos is 
called the most cosmopolitan island of the Cyclades for 
a reason. There are people from all over the world here, of 
different origin, status and orientation. It’s an island with 
the greatest number of gay clubs in Greece. The fame of si-
tes such as Paradise and Super Paradise beaches can’t be 
questioned. But there are also plenty of   places in Chora 
where you can let your hair down, too. We find ourselves 
in the middle of night life. We feel like bulls set free on the 
city streets during Pamplona. I feel as if I was in a video. 
Meltemi, a strong, northern wind ruins my hair. In the air, 
I can feel the smell of perfume, food and marijuana. The 
centre of Chora is buzzing with life. On our way to another 
bar, we go past girls in high-heels, observing handsome 
guys and giggling. Almost everyone is wearing a tight, 
white T-shirt. I’m not sure of their sexual orientation. But 
does it matter? It’s late at night. I look up, but I don’t see 
the stars. They are all going down the main street. 

the scorching sun. Right away, I spot colourful paintings 
on the walls. I learn that they’re Luis Orozco’s works, who 
is a Mykonian painter of Mexican origin. Antonis expla-
ins that he’s a local celebrity. I find it out some time later, 
when the artist himself enters the garden and causes 
quite a stir. The locals have always been fascinated by 
him. Inspired by Henry Miller’s book ‘The Colossus of 
Maroussi’, he borrowed money and followed his friends 
to Mykonos. The island captivated him and became his 
home. Why did he stay? ‘Because of a woman, who in 
the end didn’t want me; nor did she like the light here, 
perfect for a painter,’ he explains. ‘I’ve never regretted 
my decision. You get what you ask for. I took a risk and 
survived, I was lucky.’

I take a risk, too, the next morning, when I know that 
the sea is rough. To save me from seasickness (which 
is easy to get on the way to Delos), the hotel staff advise 
me to drink a shot of raki. To my surprise, it works. I get 
to the little, uninhabited island, which is one of the most 
important archaeological sites in Greece, in a good state. 
Antonis, who looks like Indiana Jones today, takes me on 
a tour around this exceptional ancient town. During the 
walk, I notice peculiar symbols on the walls. My compa-
nion explains to me that penises were signs indicating the 
way to brothels, but their goal was also to deter burglars. 
A bit wiser, I take a picture with lions (it’s said to bring 
luck), watch a statue of an exhibitionist in a museum, and 
climb up Mount Kynthos with Antonis, from where Zeus 
would observe the birth of his children – Artemis and 
Apollo. Then, it turns out that our boat is leaving in fifteen 
minutes. Indiana starts to run, leaving me far behind. 
‘Hurry up or we’ll miss it!’ he shouts. This sprint is a pie-
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ZASADA 1: KOMFORT DLA 
KAŻDEGO!
Każdy z nas marzy o prywatnej tropikalnej 
wyspie na Karaibach, dopóki jednak korzy-
stamy z uroków publicznej plaży, powinniśmy 
pamiętać, że jest to przestrzeń wspólna dla 
nas wszystkich. Wspomnijmy tu o parawanie, 
bijącym w ostatnich latach rekordy popular-
ności i wzbudzającym przy tym wielkie kon-
trowersje. To wynalazek, który u niektórych 
rodaków wywołuje sentyment do czasów 
Rzeczpospolitej szlacheckiej, w której domi-
nowało hasło „szlachcic na zagrodzie równy 
wojewodzie”. „Parawaning” stał się naszym 
narodowym sportem – już o wczesnych go-
dzinach porannych trwają zawody – wygrywa 
ten, kto pierwszy dotrze na piasek i odgrodzi 
sobie największe „ranczo”. Ku irytacji innych.

Nie potępiajmy samego Bogu ducha win-
nego parawanu – często jest on wybawieniem, 
gdy morska bryza przybiera na sile, wzbudzając 
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VADEMECUM 
PL A ŻOW ICZA

CZYM SĄ WAKACJE BEZ CHOĆ JEDNEJ WIZYTY NA PLAŻY? POMORSKIE TO AŻ 300 KM PIASZCZYSTYCH 
PLAŻ, TAK WIĘC SPORO JEST MIEJSC DO WYBORU. SZUM MORZA, ZŁOCISTY PIASEK I ATMOSFERA NICZYM 
NIE ZMĄCONEGO RELAKSU… NIC DZIWNEGO, ŻE NAD BRZEGIEM BAŁTYKU O TEJ PORZE ROKU CODZIENNIE 
GROMADZĄ SIĘ TŁUMY. DUŻE ZAGĘSZCZENIE AMATORÓW PLAŻINGU NIE MUSI BYĆ JEDNAK UCIĄŻLIWE, 
O ILE WSZYSCY TRZYMAĆ SIĘ BĘDZIEMY PROSTEJ ZASADY - „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

mini burze piaskowe. Ważne jednak, by uży-
wać go zgodnie z przeznaczeniem i z umia-
rem – to zresztą słowo klucz na wakacjach. 
Zajmujmy na plaży tyle miejsca, ile nam na-
prawdę potrzeba i ani odrobiny więcej. Pa-
miętajmy jeszcze, by nie utrudniać innym 
dostępu do morza.

Jeśli lubimy poopalać się w stroju Adama, 
nie ma problemu – na Pomorzu są plaże, na 
których można to robić, o jednej z nich śpiewał 
nawet kiedyś w swoim wielkim hicie Zbigniew 
Wodecki. Na pozostałych obnażać się „do ro-
sołu” po prostu nie wolno i uszanujmy to, nie 
wprawiając w zakłopotanie otoczenia. 

ZASADA 2: 
BEZPIECZEŃSTWO, CZYLI 
GŁOWA NA KARKU
Sprawy bezpieczeństwa to poważna materia 
i nie powinniśmy z nich żartować. Granica 
między śmiechem a płaczem bywa płynna 



V A D E M E C U M  P L A Ż O W I C Z A

finów, nie każdy musi mieć akurat ochotę 
na taką estetykę i tak intensywne dozna-
nia artystyczne.

Plaża to cud natury, nie szpećmy jej 
więc swoimi śmieciami. Kubeczki po le-
moniadzie i papierek po gofrze powinni-
śmy bezwzględnie wrzucić do śmietnika. 
A jeśli perspektywa chodzenia do kosza 
z każdym papierkiem jest naprawdę nie do 
zaakceptowania, warto zabrać własną tor-
bę, w której umieścimy wszystkie odpady, 
a po zakończeniu plażowania na spokojnie 
umieścimy ją tam, gdzie jej miejsce. 

Opuszczając plażę, trzeba pamiętać też 
o tym, że poza jej granicami obowiązują 
nieco inne reguły dotyczące golizny. To 
oczywiste, że nie ma w świecie piękniejsze-
go widoku niż nasze nagie torsy i brzuchy, 
jednak nie raczmy innych tą rozkoszą nie-
proszeni. Lekkie okrycie założone na strój 
kąpielowy będzie w sam raz. A jeśli mało 
nam słońca, rozwiązanie jest jedno – marsz 
z powrotem na plażę!  

ENGLISH

TIPS FOR YOUR NEXT BEACH TRIP

What would summer be without a trip to the 
beach? Boasts 300 km of sandy beaches, so 
there are plenty of spots to choose from. The 
murmur of the sea, golden sand and a relaxed 
atmosphere… It’s no surprise that tourists flock 
to the seaside at this time of year. Crowds of 
tourists don’t need to be a nuisance as long 
as everyone sticks to one simple rule: Do unto 
others as you would have them do unto you.

RULE NO. 1: COMFORT 
FOR EVERYBODY!
Everyone dreams about a private tropical 
island in the Caribbean, but as long as you 
are on a public beach, bear in mind that 
it’s a common space for all people. Beach 
windscreens, which have become both in-
credibly popular and controversial recently, 
are an invention which evokes nostalgia for 
the times of the First Polish Republic, where 
the nobility took prominence in the state. 
It has become our national sport to flock to 
the beach at early morning hours to put up 
a windscreen and get the largest ‘ranch’ pos-
sible. To the annoyance of others.

Don’t curse the windscreen – it’s often 
a bliss when the sea breeze comes off the sea 
and stirs mini-sandstorms. But it should be 
used for its intended purpose and with mod-
eration – well, that’s the key word on holi-
days. Occupy as much space as you really 
need; no more, no less. And remember not 
to hinder access to the sea.

If you like sunbathing in the raw, don’t 

worry – in Pomerania, there are beaches 
where you can do it. Zbigniew Wodecki even 
sang about one of them in one of his hits. But 
it is forbidden on other beaches, so respect 
the rule and don’t make others feel uneasy 
or embarrassed. 

RULE NO. 2: SAFETY FIRST
Safety is really important and it’s no laugh-
ing matter. The borderline between laugh-
ing and crying can be very fuzzy. Don’t 
drink too much alcohol on the beach, not 
only owing to potential accidents in water. 
The refreshing power of beer can be treach-
erous, especially in the scorching sun. 
Again, remember about moderation.

Also, pay attention to the information 
signs on beaches and in swim spots – they 
are there for a reason. If you see a red flag or 
a swimming ban, follow them for your own 
good. Don’t forget about people who ensure 
safety on the beach – don’t put your blanket 
in lifeguard zones or safety corridors as you 
may hinder lifeguards in their efforts to save 
someone’s life!

If you go on the beach with your children, 
keep an eye on them all the time because 
they may forget about the basic rules when 
playing. A good idea is to give your child a wa-
terproof wristband with your phone number. 
This may help you avoid a lot of stress if you 
lose your child in the crowd.

RULE NO. 3: SHOW 
SOME CLASS
If you play music on the beach, it shouldn’t 
disturb your neighbours – they don’t have to 
share your music taste, do they? Even though 
Zenek Martyniuk’s voice can be compared 
with a heavenly choir of seraphs, not every-
one may fancy such aesthetics and intense 
artistic experiences.

The beach is a natural wonder, so don’t 
strew it with litter. Throw lemonade cups 
and waffle papers into rubbish bins. And if 
you can’t accept the perspective of walking 
to a bin with every paper strip, take your 
own bag where you’ll put all litter before you 
throw it away on your way home. 

When leaving the beach, remember that 
rules on clothing on the beach differ from 
those applicable in other places. It’s obvi-
ous that naked busts and bellies of tourists 
are a beautiful sight, but don’t show yours 
to others when they don’t ask for it. A light 
wrap put on a bathing suit will be perfect. 
And if you haven’t had enough sunshine, 
there is only one thing you can do – go the 
beach again!  
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i to dosłownie. Nad morzem nie powinniśmy 
przesadzać z alkoholem, nie tylko ze względu 
na potencjalne wypadki w wodzie. Orzeź-
wiająca moc piwa bywa mocno zdradliwa, 
zwłaszcza gdy na niebie króluje ostre słońce. 
Po raz kolejny kłania się więc hasło „umiar”.

Zwracajmy też uwagę na oznaczenia plaż 
i kąpielisk – są one ustawione nie bez powo-
du. Jeśli widzimy czerwoną flagę lub znak 
zakazu kąpieli, lepiej dla własnego dobra 
zastosować się do nich. Warto przy tym pa-
miętać o pracy osób, które czuwają nad na-
szym bezpieczeństwem – nie rozkładajmy 
więc naszych koców na strefach ratowni-
czych i korytarzach bezpieczeństwa. Może-
my w ten sposób przeszkodzić w ratowaniu 
czyjegoś życia!

Szczególna odpowiedzialność nad wodą 
wiąże się z opieką nad dziećmi. Nasi mi-
lusińscy w beztrosce zabawy mogą zapo-
mnieć o podstawowych regułach, dlatego 
w każdej chwili trzeba mieć je na oku. War-
to też zaopatrzyć dziecko w wodoodporny 
gadżet w postaci opaski na rękę z naszym 
numerem telefonu. Może to wybawić nad 
od dużego stresu w przypadku, gdy dziecko 
zgubi nam się w tłumie.

ZASADA 3: POKAŻ KLASĘ 
I TYLKO KLASĘ
Jeśli puszczamy na plaży muzykę, nie po-
winna ona być uciążliwa dla naszych są-
siadów – nie możemy przecież wymagać 
od nich identycznego gustu, nieprawdaż? 
Choć głos Zenka Martyniuka porównać 
można jedynie z niebiańskim chórem sera-
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Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.

rygada Kryzys” zespołu o  tej sa-
mej nazwie to w  zasadzie klasyk 
o nawet większym oddziaływaniu 

niż wydane w tym samym 1982 roku „Za ostat-
ni grosz” Budki Suflera (z utworem tytułowym 
oraz innym hitem „Nie wierz nigdy kobiecie”), 
„UNU” Perfectu (z  przesłynną „Autobiogra-
fią”) czy „Live” TSA (m.in. z „51”). Rzeczone 
płyty oddziaływały na masy, płodziły hity, 
a  zespoły grały wszędzie przez następne 
dziesięciolecia. „Brygada Kryzys” została na-
tomiast zaszczepiona określonej, wyselekcjo-
nowanej bandzie punków i nowofalowców, ale 
jej oddziaływanie na muzykę czujemy do dziś. 
Może jest to w pewien sposób polski odpowied-

nik „Combat Rock” wypuszczonego przez 
The Clash w tym samym roku? Choć „Combat 
Rock” jest mocno piosenkowe, a  „Brygada 
Kryzys” bardzo zimna, nowofalowa. Łączy te 
albumy pewnego rodzaju podskórna, niena-
chalna przebojowość i  artystyczna wolność, 
która przekonywała wielu do oddalenia się od 
najpopularniejszych medialnie scen.

Słuchanie „Brygady” dziś jest nieco 
bolesne. Nie dlatego, że płyta źle brzmi – 
w  zasadzie brzmi całkiem fajnie, z  fajnym, 
oldschoolowym pogłosem, ale czysto i  kla-
rownie. „Brygada” boli, bo pokazuje upływ 
czasu, z  którym zazwyczaj pogodzić się nie 
chcemy. Ta moja taniutka reedycja oryginału 

PŁYTA, KTÓRĄ WIDZICIE NA ZDJĘCIU OBOK, TO TANIA, TANIUTKA REEDYCJA 
CD, KTÓRĄ NABYŁEM GDZIEŚ NA POCZĄTKU WIEKU, BĘDĄC SZCZENIĘCIEM, ALE 
SZCZENIĘCIEM JUŻ NA TYLE FONOGRAFICZNIE OGARNIĘTYM, ŻEBY ZDECYDOWAĆ SIĘ 
NA ROZBUDOWANIE SWOJEJ DYSKOGRAFII O RODZIME KLASYKI GATUNKU. „BRYGADA 
KRYZYS” TO WŁAŚNIE TAKI KLASYK, NA KTÓRYM WYCHOWAŁY SIĘ POKOLENIA.O
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‘UNU’ by Perfect (with popular ‘Autobiografia’) or ‘Live’ 
by TSA (with e.g. ‘51’). These albums have influenced mass 
audiences and inspired hits, while the bands performed ev-
erywhere for decades. ‘Brygada Kryzys’, on the other hand, 
gained popularity among a  selected group of punks and 
new-wave audiences, but it still influences contemporary 
music. It might be a Polish counterpart to ‘Combat Rock’ 
released by The Clash in the same year. Even though ‘Com-
bat Rock’ revolves around songs, while ‘Brygada Kryzys’ 
is very cold and new-wave, these albums share a  kind of 
natural, inherent boldness and artistic freedom, which has 
convinced many people to move away from the most pop-
ular paths.

Listening to ‘Brygada’ today may be a bit painful. Not 
because it sounds bad – in general, it sounds pretty cool, 
with a  nice, old-school reverb, but clear. ‘Brygada’ hurts 
because it shows the lapse of time, which we usually don’t 
want to come to terms with. My cheap re-edition of the 
original recorded six years before I was born was released 
in 2003, fifteen years ago, over half of my life ago. What 
was I thinking then? I can only guess that I had something 
different in my head from what I have today. But the lapse 
of time is shown by something else. When I open the sim-
ple album insert, I  see the members of Brygada Kryzys 
in 1982. Tomasz Lipiński still operates on the outskirts of 
music industry, exploited and forgotten together with his 
merits. Tomasz Świtalski, the saxophone player, and Ire-
neusz Wereński, the bass player, are practically outside 
the industry and appear here and there on the occasion 
of re-editions or other events. Janusz Rołt, the drummer, 
committed suicide almost thirty years ago, Jerzy Ptasińs-
ki, the percussionist, also passed away. Recently, they were 
joined by Robert Brylewski, the driving force not only of 
Brygada Kryzys, Kryzys, Izrael and Armia, but the whole 
Polish independent rock. Brylu was a guy whose legs were 
directly connected with the heart and the brain, so he al-
ways followed his mind and soul. Punk basics and bound-
less music curiosity gave him a kind of wisdom, thanks to 
which he could always stand where others were afraid to 
stand. This quality as well as a great amount of brilliant and 
important music material made him a role model for gener-
ations of young punks, rastas, rockmen and others.

A few years ago, I met him and Tomasz Świtalski; Brylu 
was full of energy, inquisitive and bright, with plenty of ac-
curate comments as if he had prepared them beforehand. 
Along with his punk, crude personality, it created quite an 
endearing effect. You felt that you wanted to have a beer 
and cigarette with him and talk about everything. We were 
talking about the state of Polish rock music then, and Rob-
ert said with disappointment, ‘Rock became a part of cul-
ture pantheon, because it’s no longer regarded as culture. 
It was summarised as if it belonged to the past.’ Now, after 
his death, Robert also became a part of the pantheon, even 
though he had already been there for decades. Only now he 
will be known by an average Joe, when tributes to Bryl and 
his works come from all over the music world, from Opole 
to Sopot, including Jarocin and Węgorzewo.

During our conversation, I was a bit dazed by the legend 
I had a chance to meet and I asked Robert whether he felt 
the odium of history. He replied, ‘I won’t feel such odium as 
long as I live. Perhaps I’ll feel it after death if I am able to feel 
anything then.’ Can you feel it now, Robert? 
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nagranego na sześć lat przed moimi narodzinami pochodzi 
z 2003 roku, sprzed piętnastu laty, sprzed połowy mojego 
życia. O czym wtedy myślałem? Mogę się tylko domyślać, 
że w głowie było mi zupełnie co innego niż dziś. Ale o upły-
wającym czasie świadczy jeszcze mocniej coś zupełnie 
innego. Kiedy otwieram ubogą wkładkę do płyty, moim 
oczom ukazuje się skład Brygady Kryzys z 1982 roku. To-
masz Lipiński wciąż funkcjonuje na obrzeżach branży 
muzycznej, która przemieliła go i  zapomniała, olewając 
z góry wszystkie jego zasługi. Saksofonista Tomasz Śwital-
ski i basista Ireneusz Wereński są już praktycznie w ogóle 
poza branżą, pojawiając się co jakiś czas tu i tam z okazji re-
edycji czy jakichś imprez. Perkusista Janusz Rołt popełnił 
samobójstwo prawie trzydzieści lat temu, nie żyje też już 
perkusjonista Jerzy Ptasiński. Niedawno dołączył do nich 
Robert Brylewski, siła napędowa nie tylko Brygady Kryzys, 
Kryzysu, Izraela czy Armii, ale na dobrą sprawę całego pol-
skiego rocka niezależnego. Brylu był gościem, którego nogi 
miały bezpośrednie połączenie z sercem i mózgiem, przez 
co zawsze szedł tam, gdzie kierowały go rozum i  dusza. 
Punkowe podstawy i  nieskończona muzyczna ciekawość 
dały mu pewnego rodzaju mądrość, dzięki której zawsze 
potrafił stanąć tam, gdzie innym brakowało odwagi. Przez 
to – i wielką ilość znakomitego i ważnego materiału mu-
zycznego – stał się wręcz pomnikiem dla całych pokoleń 
młodych punków, rasta, rockmanów i kogo tam jeszcze.

Kiedy kilka lat temu spotkałem się z nim i Tomaszem 
Świtalskim, Brylu był żywiołowy, energetyczny, rzucający 
wnikliwymi spostrzeżeniami, jakby przygotowywał je so-
bie wcześniej. W połączeniu z punkowym, nieokrzesanym 
charakterem dawało to wręcz ujmujący efekt. Człowiek 
miał poczucie, że chce po prostu usiąść z tym facetem przy 
piwie i  papierosie i  gadać o  wszystkim. Rozmawialiśmy 
wtedy o kondycji polskiej muzyki rockowej, a Robert, z wy-
raźnym zawodem w głosie, stwierdził: „Rock wszedł już do 
panteonu kultury, bo teraz już się nas do kultury zalicza. 
Został podsumowany, bo to już stare wydarzenie”. Teraz, 
po śmierci, do panteonu wszedł też Robert, choć na dobrą 
sprawę to był w nim od dziesięcioleci. Dopiero teraz dowie 
się o nim jednak szary Kowalski, kiedy trybuty dla Bryla 
i jego twórczości spływają z każdego krańca muzycznego 
światka, od Opola po Sopot, z  uwzględnieniem Jarocina 
czy Węgorzewa.

Na wspomnianym spotkaniu, oszołomiony nieco legen-
dą, z  jaką miałem do czynienia, zapytałem Roberta, czy 
czuje na sobie odium historii. Odparł: „Nie poczuję takie-
go odium, póki żyję. Może odczuję je po śmierci, jeśli będę 
w stanie czuć wtedy cokolwiek”. Teraz czujesz, Robert? 

ENGLISH

ODIUM

The album you can see in the picture is a cheap re-edition of an 
album I bought at the beginning of the century, when I was a kid, 
but a kid who had enough knowledge of phonography to decide to 
expand his collection with native genre classics. ‘Brygada Kryzys’ is 
such a classic known by all-ages.

‘Brygada Kryzys’, an album recorded by a band of the 
same name, has been more influential than ‘Za ostatni gro-
sz’ by Budka Suflera released in the same year, 1982, with 
its title song and another hit, ‘Nie wierz nigdy kobiecie’, 



3 6 – 3 7 W Y D A R Z E N I A  /  E V E N T S

CIESZANÓW  
     ROCK  
   FESTIWAL  
2018

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL, 
NAJWIĘKSZY FESTIWAL 
ROCKOWY W POŁUDNIOWO 
– WSCHODNIEJ POLSCE, 
OGŁOSIŁ PIERWSZE GWIAZDY 
NADCHODZĄCEJ, IX EDYCJI, 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIACH 16 -19 SIERPNIA 
2018 W CIESZANOWIE 
NA PODKARPACIU.
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Mat. Prasowe



C I E S Z A N Ó W  R O C K  F E S T I W A L  2 0 1 8

nie. Powrócił na dobre płytą „Złoto”. Aktualnie utwory 
z tego albumu, takie jak „Miłość Miłość” oraz „Polsko”, 
królują na listach przebojów.

Jednym z mocniejszych punktów tegorocznego progra-
mu będzie brytyjska legenda street-punka, Booze&Glory. 
To młody, założony w 2009 roku zespół, z wieloma sukce-
sami na koncie. Z Polską łączy ich Marek, wokalista i per-
kusista grupy, oraz świetny cover piosenki „Leave The Kids 
Alone”, nagrany na płytę i wykonywany przez zespół Kult.

Na scenie CRF 2018 pojawią się także weterani street 
punka, grupa The Analogs. W styczniu tego roku wydali 
swoją kolejną płytę, która nazywa się „Wilk”. Powstali 
w 1995 roku w Szczecinie i są obecnie jednym z najprężniej 
działających zespołów polskiej sceny punk rockowej. 

Nowa edycja przynosi również dobre wieści dla mi-
łośników heavy metalu i dobrego humoru – na festiwal 
wraca bowiem Nocny Kochanek. Mówią, że na Cieszanów 
Rock Festiwal czują się jak w domu, o czym świadczy wy-
powiedź Krzysztofa Sokołowskiego, wokalisty i lidera ze-
społu: – Muszę przyznać, że gdy tylko dowiedzieliśmy się, 
że znów możemy zagrać na CRF, po prostu się podniecili-
śmy. W 2016 roku zostaliśmy przywitani tam na miejscu 
tak, jakbyśmy grali tam co roku i byli znajomymi większo-
ści uczestników tego festiwalu.

Kolejny koncert na festiwalu zagra również Łąki Łan. 
Słyną oni z niesamowicie energetycznych koncertów 
i charyzmatycznego lidera - Paprodziada. Kostiumy i per-
formance sceniczny tworzą niezapomniane widowisko, 
które na długo pozostaje w pamięci. O energię pod sceną 
zadba także Skampararas. Grupa zadebiutowała w 2000 
roku, doskonale przyjętym albumem „Jedność i zwycię-
stwo”, który do dzisiaj cieszy się sporym zainteresowa-
niem fanów muzyki ska. 

Do składu CRF 2018 dołączyli również Romantycy Lek-
kich Obyczajów, alternatywny duet założony przez Damia-
na Lange i Adama Millera w Olsztynie. Mają na koncie dwie 
płyty, a na wiosnę 2018 planowana jest premiera kolejnej 
pod tytułem „Neoromantyzm”. 

Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie także legend 
polskiej sceny rockowej. Na festiwalu wystąpi Proletaryat, 
który rok temu świętował swoje 30-lecie.

Kolejny wykonawca to grupa The Toasters, legendarny 
zespół ska z USA. To najstarszy i najdłużej grający zespół 
ska w Stanach Zjednoczonych. Przez 35 lat The Toasters 
zagrało tysiące koncertów, wydało kilkanaście albumów, 
w tym 9 studyjnych w takich wytwórniach jak: Moon Ska 
Records, Megalith Records, Celluloid, Stomp Records, Ca-
roline Distribution i Skaloid. 

Na CRF nie może zabraknąć jubileuszu. W tym roku, 
wyłącznie podczas CRF 2018, specjalnym koncertem swo-
je XX-lecie świętować będzie Cała Góra Barwinków, której 
muzyka to połączenie ska, reggae i rocksteady. Na scenie 
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pierwszy rzut zespół rodem z Podkarpa-
cia, znany również zagranicznej publicz-
ności - metalowy Decapitated. Grupa wy-

dała siedem albumów studyjnych, z których ostatni to 
„Anticult” z 2017 roku.

Healidnerem CRF 2018 będzie legenda celtic-punka 
z Australii – The Rumjacks. Grupa ma na swoim koncie 
żywiołowe koncerty na największych festiwalach oraz 
rzesze fanów na całym świecie. The Rumjacks nagrali 
do tej pory trzy regularne płyty - „Gangs of New Holland" 
(2010), „Sober & Godless" (2015) i „Sleepin' Rough” (2016). 
W swoim repertuarze mają również polski akcent. Chodzi 
o piosenkę „Zielona Góra”, do której tekst napisali po wspa-
niałym koncercie w tym mieście. Ich najbardziej znaną pio-
senką jest „An Irish Pub Song”.

O metalowe uderzenie na CRF 2018 zadba również 
Hunter. W zespole, oprócz lidera i wokalisty, Pawła “Dra-
ka” Grzegorczyka, występuje m.in. skrzypek Michał 
Jelonek oraz Dariusz “Daray” Brzozowski, na co dzień 
perkusista norweskiego zespołu Dimmu Borgir. Do Cie-
szanowa przyjadą z jubileuszowym setem: - „33” stało się 
właśnie kolejną magiczną cyfrą w historii Huntera. Czasy 
są nieproste. Dużo się dzieje. W tym dużo złego, nieste-
ty. Lód, na którym tańczy świat, jest coraz cieńszy. I nie 
na wszystko niestety mamy wpływ. Ale nie będziemy tu 
krakać. Wyrzucimy z siebie te frustracje, beznadzieję, 
obawy i złe emocje. Zatańczymy razem i będziemy cie-
szyć się tym, póki trwa. I niezależnie od tego, co stanie się 
później, chcielibyśmy w roku 2018 zagrać wszystkie kon-
certy w duchu tego 33-lecia. Mamy nadzieję, że będziecie 
z nami – mówią muzycy Huntera.

Kolejny punkt programu CRF 2018 to załoga o na-
zwie Dr Misio pod wodzą Arka Jakubika, wokalisty 
i aktora znanego m.in. z w filmów Wojtka Smarzow-
skiego („Wesele”, „Dom zły”, „Drogówka”, „Wołyń”). 
Dr Misio gra ostrego rock&rolla ze znakomitymi tek-
stami Krzysztofa Vargi i Marcina Świetlickiego. Ze-
spół ma na swoim koncie trzy płyty - „Młodzi” i „Pogo” 
i „Zmartwychwstaniemy”.

Po raz pierwszy w Cieszanowie wystąpi Krzysztof Za-
lewski. To muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista 
i tekściarz. Po wydaniu debiutanckiej płyty „Pistolet” 
zniknął na 9 lat z pierwszego planu na scenie. W tym 
czasie szlifował swój warsztat i zdobywał doświadcze-

Na
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pojawią się goście specjalni „Barwinków” – 
muzycy zespołów Dubska i Zabili mi Żółwia. 

Na scenę CRF 2018 powraca Łydka Gru-
basa oraz Patyczak, tym razem jako Brudne 
Dzieci Sida, który poprowadzi również war-
szaty w festiwalowym City Ngo. Na scenie 
głównej zagrają laureaci przeglądów zespołów 
CRF 2017: Radioslam, P.A.G.E oraz Marry B.

Na miejscu festiwalu znajdą się dwie sceny, 
kąpielisko, strefa gastronomiczna oraz strefa 
organizacji pozarządowych CITY NGO.  

ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2018

Cieszanów Rock Festival, the biggest rock festival 
in south-eastern Poland, has announced a part of 
the line-up for the upcoming 9th festival edition 
held in Cieszanów, Subcarpathia, on 16–19 August.

To go first, a  metal band from Subcar-
pathia, also known abroad – Decapitated. 
The group has recorded seven studio al-
bums, the latest being ‘Anticult’ released 
in 2017.

The CRF 2018 headliner is a Celtic punk 
legend from Australia – The Rumjacks. The 
band has given energetic concerts at the 
biggest festivals and is popular all over the 
world. So far, it has released three regular al-
bums – ‘Gangs of New Holland’ (2010), ‘So-
ber & Godless’ (2015) and ‘Sleepin’ Rough’ 
(2016). It also has some Polish elements in 
its repertoire, e.g. a song ‘Zielona Góra’, the 
lyrics to which were written after a great 
concert in the city. Its most popular song is 
‘An Irish Pub Song’.

The venue will reverberate with the 
sounds of metal music thanks to Hunter. 
The band members include, apart from its 
lead singer, Paweł ‘Drak’ Grzegorczyk, vio-
linist Michał Jelonek and Dariusz ‘Daray’ 
Brzozowski, a  drummer of a  Norwegian 
band, Dimmu Borgir. The group is com-

ing to Cieszanów with its jubilee set: – ‘33’, 
which has become another magical num-
ber in the history of Hunter. ‘Times are 
difficult. There’s a lot going on. And a lot of 
bad things, unfortunately. The ice on which 
the world is dancing is getting thinner. And 
we can’t control everything. But we won’t 
provoke anxiety. Get off your chest all your 
frustration, desperation, concerns and bad 
emotions. Let’s dance together and enjoy 
ourselves as long as the world goes on. And 
regardless of what happens later, we would 
like to play all concerts in 2018 in the spirit 
of our 33rd anniversary. We hope you’ll be 
with us,’ the musicians say.

Another band to perform during CRF 
2018 is Dr Misio with Arek Jakubik, a sing-
er and actor known, among others, from 
Wojtek Smarzowski’s productions (’We-
sele’, ‘Dom zły’, ‘Drogówka’, ‘Wołyń’). Dr 
Misio plays hard rock’n’roll with great lyr-
ics of Krzysztof Varga and Marcin Świetlic-
ki. It has released three albums – ‘Młodzi’, 
‘Pogo’ and ‘Zmartwychwstaniemy’.

Krzysztof Zalewski is an artist perform-
ing for the first time in Cieszanów. He’s 
a musician, composer, multi-instrumen-
talist and author of lyrics. Having released 
his debut album ‘Pistolet’, he disappeared 
from the music stage for 9 years. During 
this period, he was working on his tech-
nique and gaining experience. He made 
a comeback with an album ‘Złoto’. At pres-
ent, songs from this album, such as ‘Miłość 
Miłość’ and ‘Polsko’ are doing very well on 
the charts.

One of the highlights of this year’s 
festival is a British legend of street punk, 
Booze&Glory. This young band, set up in 
2009, has already achieved huge success. 
One of its members, Marek, a singer and 
drummer, is Polish. What’s more, its song 
‘Leave The Kids Alone’ has also been per-
formed by Kult.

The CRF 2018 line-up also includes the 
performance of street punk veterans, The 
Analogs. In January 2018, they released an 
album entitled ‘Wilk’. The band was set up 
in Szczecin in 1995 and is now one of the 
most active Polish punk rock bands. 

The new edition also brings good news 
for the fans of heavy metal and positive at-
titude – Nocny Kochanek is coming back 
on stage. The musicians say that they feel at 
home at Cieszanów Rock Festival. Krzysztof 
Sokołowski, a singer and band leader said, 
‘I must admit that when we found out we 
could perform at CRF again, we got really ex-
cited. In 2016, we received a warm welcome 
there, as if we performed there every year 
and knew most of the festival participants.’

Another concert worth attending is Łąki 
Łan. The band is famous for its incredibly 
energetic concerts and charismatic leader 
– Paprodziad. Costumes and scene perfor-
mance create a  memorable show, which 
you’ll remember for a long time. Another 
interesting proposal is Skampararas. The 
group made its debut in 2000, with a suc-
cessful album ‘Jedność i zwycięstwo’, which 
is still popular with ska fans.

The CRF 2018 line-up also includes Ro-
mantycy Lekkich Obyczajów, an alternative 
duo set up by Damian Lange and Adam Miller 
in Olsztyn. They have released two albums, 
and another album is coming out this spring 
under the title ‘Neoromantyzm’. 

This year’s edition includes concerts of 
the legends of Polish rock, such as Prole-
taryat, who celebrated its 30th anniversary 
last year, and The Toasters, a legendary ska 
band from the US, the oldest ska band in 
the United States. For 35 years, The Toast-
ers have played thousands of concerts, 
released several albums, including 9 stu-
dio albums in the following record labels: 
Moon Ska Records, Megalith Records, Cel-
luloid, Stomp Records, Caroline Distribu-
tion and Skaloid. 

A jubilee is a must at CRF. This year, ex-
clusively during CRF 2018, Cała Góra Bar-
winków is celebrating its 20th anniversary 
with a special concert. The band performs 
a blend of ska, reggae and rocksteady music. 
Also, it has invited special guests – Dubska 
and Zabili mi Żółwia. 

Łydka Grubasa and Patyczak, this time 
as Brudne Dzieci Sida, who will also run 
workshops in the festival City Ngo zone, are 
coming back on stage at CRF 2018. Concerts 
of the winners of CRF 2017 band contests, 
including Radioslam, P.A.G.E and Marry B., 
will be held on the main stage.

In the venue, there are two stages, a swim 
spot, a food zone, and a non-governmental 
organizations’ zone – CITY NGO.  

WIĘCEJ INORMACJI NA:
www.cieszanowrockfestiwal.pl
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ciąż pamięta obezwładniające jej ciało dresz-
cze i zdenerwowanie, gdy odbierała go z lot-
niska w Warszawie. Strużka potu spłynęła 

po jej plecach, gdy zza rozsuwanych drzwi zaczynali 
wychodzić pierwsi pasażerowie. Obok czekały także 
dwie podobne do niej niewysokie brunetki, wyobra-
ziła sobie śmieszną sytuację, kiedy on podchodzi do 
którejś z tych kobiet, a ona obserwuje z boku jego po-
myłkę. Rozmawiali o tym wiele razy. Co poczują, gdy 
zobaczą siebie po raz pierwszy na żywo. Jak bardzo 
boją się i  jednocześnie pragną tego momentu. Stu-
kanie obcasów, którymi wybijała rytm oczekiwania, 
przerwał jego widok, chwilę później unosiła się już 
nad ziemią w jego ramionach podczas pierwszego w ich 
życiu pocałunku. Na lotniskach pisze się najlepsze mi-
łosne scenariusze. 

Poznali się na portalu skupiającym fanów skandynaw-
skich kryminałów. Zaczytywali się w nich w swoich łóż-
kach wieczorami i w leniwe niedzielne popołudnia. 
Ona w warszawskim mieszkaniu, gdzie gromadziła 
nie tylko książki, ale i rustykalne meble, trochę ku-
rzu, przedwojenny gramofon, porcelanowe filiżanki 

W

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, 
kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. Od 
wielu lat związana z radiową Trójką.

i welurowe poduszki. On w nowoczesnym mieszkaniu 
w centrum Rzymu, które podziwiał z balkonu pijąc 
swoje codzienne poranne espresso. Tak szybko, jak 
z konwersacji na ogólnodostępnym forum przeszli do 
wymieniania prywatnych wiadomości, padła też de-
klaracja spotkania w realnym świecie. Zaprosiła go do 
siebie, nie licząc się z wagą propozycji. Bo choć nowe 
maile przychodziły już codziennie, szansę na spotka-
nie oceniała jednak marnie. Kto dziś ma czas, odwagę 
i chęć, aby polecieć na randkę z nieznajomą? Aż któ-
regoś dnia odebrała wiadomość z załącznikiem w po-
staci zdjęcia biletów na lot Rzym-Warszawa. 

Kiedy nie znał słowa po angielsku, wtrącał do zda-
nia włoski odpowiednik. Bardzo to lubiła, bo pozna-
wała jego ojczysty język. Wyraźny akcent w ogóle jej 
nie przeszkadzał, a idealnie współgrał z południowym 
temperamentem i stylem bycia. Nie rozstawał się z ka-
peluszem, spod którego wystawały długie ciemne loki. 
Pokochała najpierw właśnie jego włosy, potem szeroki 
szczery uśmiech towarzyszący każdej chwili spędzo-
nej razem, każdemu nowemu odkryciu. Tego, że ona 
ma tatuaż pod lewym żebrem. Że byli przed laty na 
tym samym koncercie Depeche Mode w Londynie. 
Albo kiedy zobaczył w jej szafie kwieciste sukienki, 
bo w takich kobiety podobały mu się najbardziej. Uśmie-
chał się do niej też, gdy - niczym włoska mamma - przy-
gotowywała dla niego risotto z owocami morza. Kilka 
dni wcześniej ćwiczyła je z przepisem, by uniknąć po-
rażki w tym właściwym momencie. Szybko zrzucili 
niewygodne maski, którymi siłą rzeczy przykrywali 
swoje kompleksy i tremę wynikającą z przebywania 
z obcym człowiekiem. Odrzucili konwenanse, przyj-
mując jedną zasadę – liczy się tu i teraz. Tu i teraz byli 
swoimi kochankami, powiernikami, tłumaczami, brat-
nimi duszami. Poznawali swoje światy i  przygoto-
wywali w nich miejsce dla siebie. Dał jej wszystkie 
powody do tego, żeby mu zaufać. A przytulał nie tylko 
przy zasypianiu, całował ją też wtedy, gdy spała, choć 
tak naprawdę przez całą noc czuwała ze strachem o to, 
czy mężczyzna obok, w którym właśnie się zakochi-
wała, za chwilę nie zniknie. 

STAŁA NA LOTNISKU W RZYMIE W NIEBIESKIEJ SUKIENCE, KTÓRĄ ON TAK LUBIŁ. 
MIAŁA JĄ NA SOBIE W DNIU ICH POZNANIA. POGNIOTŁA SIĘ PODCZAS PODRÓŻY, 
ALE TO NIC, PRZECIEŻ ZA CHWILĘ MIAŁA GO ZOBACZYĆ, TYLKO TO SIĘ LICZYŁO. 

ESPRESSO
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Obiecała sobie, że nie będzie płakać przy pożegna-
niu, bo uzgodnili już termin kolejnego spotkania. Na-
stępnego dnia kupiła bilety do Rzymu. 

Miesiąc później stała na lotnisku Fiumicino w nie-
bieskiej sukience, którą on tak lubił. Lot był opóź-
niony, nawet gdyby zatrzymały go korki na drodze, 
powinien już tu być. W pracy wziął kilka dni urlopu, 
rozmawiali o tym jeszcze rano przy porannej kawie, 
następną mieli wypić już razem. Dwie godziny póź-
niej piła aromatyczne włoskie espresso, czekając na 
niego i samolot powrotny do Polski. Wciąż liczyła, że 
ten pierwszy pojawi się szybciej. Na lotniskach pisze 
się najlepsze miłosne scenariusze. W samolocie słu-
chała nowej płyty Leskiego. Jak widać, każda miłość 
ma stronę B. 

ENGLISH 

ESPRESSO

She was standing at the airport in Rome in a blue dress that 
he liked so much. She was wearing it on the day they met. 
The dress was a bit creased after the journey, but never 
mind, she was going to see him in a while, and that’s the 
only thing that mattered. 

She still remembers shivers going down her spine 
and nervousness when she was picking him up at the 
airport in Warsaw. A trickle of sweat went down her 
back when first passengers appeared from behind the 
sliding door. Two short brunettes, very similar to her, 
were waiting nearby; she imagined a funny situation 
when he approaches one of these women, and she 
is observing his mistake. They had talked about it 
many times. What they would feel when they see each 
other face to face for the first time. How afraid of that 
moment they were and, at the same time, how they 
were waiting for it to come. She was tapping her heels 
while waiting to see him. All of a sudden, she stopped 
and a moment later, she was floating in the air in his 
arms during their first kiss. The best love scenarios 
are written at airports. 

They met at a  website for fans of Scandinavian 
detective novels. They were reading in their beds in 
the evening and on lazy Sunday afternoons. She, in 
her apartment in Warsaw, where she collected not only 
books, but also rustic furniture, some dust, a pre-war 
record player, porcelain cups and velour cushions. He, 
in his modern apartment in the centre of Rome, which 
he admired from the balcony every day while sipping 
a morning espresso. A conversation on a public forum 

turned into a private chat, and they promised to meet in 
a real world. She invited him to her place, disregarding 
the significance of the proposal. Even though she got 
mails from him every day, she thought that the chances 
for a meeting are very remote. After all, who has time, 
courage and a desire to fly on a date with a stranger? 
But one day, she got a message with a picture of tickets 
for a flight from Rome to Warsaw attached. 

When he didn’t know a word in English, he would use 
an Italian equivalent. She liked that very much, because 
she was getting to know his native tongue. His accent 
didn’t bother her at all; it perfectly fit his southern 
character and manners. He didn’t take off his hat, 
under which he had long, dark curls. First, she loved his 
hair, then his broad, honest smile accompanying every 
moment they spent together, every new discovery. That 
she had a tattoo under her left rib. That they attended 
the same Depeche Mode concert in London. Or when 
he saw floral dresses in her closet, and it turned out he 
liked that pattern the most. He smiled at her also when 
– like an Italian mom – she was cooking a risotto with 
seafood for him. A few days before, she was practising 
to avoid embarrassment now. Soon, they got rid of 
uncomfortable masks with which they tried to cover 
their inferiority complexes and the fear of being with 
a stranger. They got rid of formalities and adopted one 
rule – here and now is what matters. Here and now, they 
were lovers, friends, interpreters, and soul mates. They 
were discovering each other’s worlds and preparing 
a place there for each other. He gave her every reason to 
trust him. He cuddled her not only when he was falling 
asleep; he kissed her also when she was sleeping even 
though she was watching the whole night with fear that 
the man beside her, with whom she was falling in love, 
would disappear in a while. 

She promised herself not to cry when they say 
goodbye, because they set a date of another meeting. 
On the next day, she bought tickets to Rome. 

A month later, she was standing at Fiumicino Airport 
in a blue dress he liked so much. The flight was delayed, 
so even if he’d been held up in traffic, he should be there 
by now. He took a few days off work, they talked about 
it in the morning while having a  morning coffee. 
They were supposed to drink the next coffee together. 
Two hours later, she was drinking an aromatic Italian 
espresso, waiting for him or for a return flight to Poland. 
She still hoped that the first would come earlier. The 
best love scenarios are written at airports. On the 
plane, she was listening to a new album of Leski. Well, 
every love story has a B-side. 

DW I E G ODZ I N Y P ÓŹ N I E J PI Ł A 
A ROM AT YCZ N E W Ł O SK I E E SPR E S S O, 
CZ EK A JĄC NA N I E G O I  SA MOL O T 
P OW RO T N Y D O P OL SK I. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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„NAJLEPSZĄ METODĄ PRZEWIDYWANIA PRZYSZŁOŚCI JEST JEJ TWORZENIE” – MAWIAŁ PETER 
DRUCKER. SŁOWA WYBITNEGO BADACZA WŁAŚNIE POKAZAŁY SWOJĄ MOC. NA ARENĘ NOWYCH 
TECHNOLOGII WKROCZYŁ BOWIEM ŚWIEŻY ZAWODNIK, HTC U12+. JEŻELI SĄDZISZ, ŻE NIC 
CIĘ JUŻ NIE ZASKOCZY, TO WYSTARCZY, ŻE CHOCIAŻ NA CHWILĘ WEŹMIESZ GO W DŁOŃ.
TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WARTOŚĆ JEST TYM, CO DOSTAJESZ

HTC U12 +



ytuacja na rynku smartfonów zmienia 
się równie dynamicznie, co położenie 
krążka w  meczu hokeja. Producenci 

dwoją się i troją, aby ich produkty spełniały 
coraz bardziej wygórowane oczekiwania kon-
sumenta. To walka, która do łatwych nie nale-
ży, ale też sukces ma wyjątkowo słodki smak. 
HTC to producent, który dzielnie rozpycha się 
pomiędzy silną konkurencją. Ma na to swoje 
sposoby, a kolejny z nich właśnie pojawił się 
na rynku. Smartfon HTC U12+, bo o nim wła-
śnie mowa, to dowód, że w tym świecie przede 
wszystkim liczy się wyobraźnia.

A tą wykazano się zarówno od strony tech-
nicznej, jak również wizualnej. Niebieskie, 
półprzezroczyste szkło, którym pokryte są 
plecy telefonu, pozwala oglądać wybrane po-
dzespoły, co stanowi przyjemne doznania dla 
oka. Jest zatem piękny, ale też wytrzymały. 
Wyświetlacz HTC U12+ klasyfikuje go bowiem 
w lidze twardych graczy. To za sprawą specjal-
nego szkła Corning Gorilla Glass 3, którym 
został pokryty wyświetlacz. Kurz czy woda 
nie robią na nim wrażenia, bo smartfon jest od-
porny na działanie wody. Ale wygląd to jedy-
nie przystawka. Bo prawdziwa uczta zaczyna 
się po jego przebudzeniu. Gwóźdź programu? 
Edge Sense 2. To możliwość obsługi gestami 
za pomocą interaktywnej, cyfrowej ramki. 
Jej dłuższe lub krótsze ściśnięcie otwiera cały 
szereg możliwości, takich jak m.in. zrobienie 
zdjęcia, odbiór połączenia, uruchomienie apli-
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kacji czy też panelu szybkiego dostępu (Edge 
Launcher). Brzmi jak „Baśnie 1001 Nocy”? 
Możliwe, ale ramka współpracuje niemal z każ-
dą aplikacją dostępną w Google Play, dzięki cze-
mu to Ty decydujesz którą z nich jesteś w stanie 
obsłużyć za pomocą Edge Sense. Jeden dotyk 
w przypadku HTC U12+ może jednak znacznie 
więcej. Bo wystarczy podwójne dotknięcie kra-
wędzi bocznej, aby sięgnąć po audiobooka, mu-
zykę, nagrywanie czy np. latarkę. 

Jest mądry, bo zawsze wykryje, że trzy-
masz go w dłoni. A więc niezależnie od tego, 
czy leżysz czy też stoisz, HTC U12+ nie będzie 
obracał wyświetlanego obrazu. Przyciski? To 
już nowa era, bo to pierwszy telefon, który 
posiada cyfrowe, a nie analogowe. Danie po-
pisowe stanowi aparat wyposażony w kinowy 
zoom, który został najlepiej oceniony w ran-
kingu DxOmark. Producent ma zatem po-
wody do dumy. Co konkretnie oznacza to dla 
użytkownika? Efekt rozmytego tła, które do-
tychczas skutecznie zapewniała lustrzanka, 
optyczna stabilizacja obrazu, autofokus szyb-
ki jak dźwięk i aż dziesięciokrotny zoom cy-
frowy. A dla prawdziwych smakoszy fotografii 
jeszcze lepsza wiadomość w postaci ręcznego 
dostrajania trybu PRO oraz możliwośc zapisy-



wania zdjęć w formacie RAW. Kto zatem lubi 
uwieczniać chwile na obrazku, ten zabawy 
będzie miał w nadmiarze. A na deser muzy-
ka. O jej czystość dbają głośniki HTC Boom-
Sound, które dopasowują dźwięk do twojego 
ucha. Całości dopełnią słuchawki z aktywną 
redukcją szumów. Całość sprawi, że słucha-
jąc Stinga, odniesiesz wrażenie, jakby sie-
dział tuż obok ciebie. Bo cena jest tym, co 
płacisz. Wartość jest tym, co dostajesz.

ENGLISH 

HTC U12 +
VALUE IS WHAT YOU GET

‘The best way to predict the future is to create 
it,’ said Peter Drucker. The words of this eminent 
scientist have just showed their power as a new 
player entered the market of tech innovations. If 
you think that you’ve seen it all, hold HTC U12+ for 
a while and you’ll change your mind.

The state of play on the smartphone market 
is as dynamic as the puck in a hockey game. 
Producers do their utmost to ensure that 
their products meet rising expectations of 
consumers. It’s not an easy fight, but suc-
cess tastes extremely sweet. HTC holds its 
position amongst its strong competitors, 
using its assets, one of which has just been 
launched on the market. HTC U12+ smart-
phone proves that imagination makes the 
world go round.

The phone doesn’t lack imagination both 
in terms of technology and design. A new de-
sign feature is a blue, semi-transparent glass 

on the back, which allows you to see some 
of phone components. It’s both beautiful 
and durable. HTC U12+ features a durable 
screen, covered with special Corning Go-
rilla Glass 3. The phone is water and dust 
resistant. But its design is only a starter. 
The real feast begins when you turn it on. 
Its highlight is Edge Sense 2. Now, you can 
control your phone with gestures thanks to 
an interactive, digital screen. It takes only 
a long or short squeeze to open up a series 

of new opportunities, such as, for exam-
ple, taking photos, answering the phone, 
launching apps or Edge Launcher. Sounds 
like ‘One Thousand and One Nights’? Per-
haps, but Edge Sense 2 works in almost any 
app available in Google Play, and it’s up 
to you to choose when to use it. With HTC 
U12+, you can do more with a single touch. 
It’s enough to double-tap on the phone edge 
to go to audiobooks, music, recording or, 
e.g. a flashlight.

The phone is smart because it always 
knows when you’re holding it. No matter 
if you’re lying down or standing, HTC U12+ 
won’t rotate the display. Buttons? It’s the 
beginning of a brand new era. HTC U12+ is 
the first phone with digital buttons instead 
of analogue ones. Its highlight is a camera 
with top-of-the-line, high-quality zoom, 
highest-rated in DxOmark ratings. The 
phone is a pride and joy of the producer. 
What does the user get? The blur effect 
so far delivered by a reflex camera, image 
stabilization, autofocus as fast as lightning 
and 10X digital zoom. A  special feature 
for photography buffs is a PRO mode with 
manual controls and an option of shooting 
RAW photos. Now, with HTC U12+, you can 
capture all special moments in high-qual-
ity pictures. For dessert, music. The HTC 
BoomSound speaker system produces 
clear, high-quality sound tailored to your 
ear. The phone is also equipped with ear-
buds with active noise cancellation. When 
listening to Sting, you’ll feel as if he was sit-
ting right beside you. Because price is what 
you pay. Value is what you get.

DA N I E  P O PI S OW E  S TA N OW I 
A PA R AT  W Y P O S A Ż O N Y  W   K I N OW Y 
Z O O M ,  K T Ó RY  Z O S TA Ł  N A J L E PI E J 

O C E N I O N Y  W   R A N K I N G U  DXO M A R K . 





R E C E N Z J A  /  R E V I E W

I tak - stojąc na przystanku „starość” - po-
etka Roma Dąbrowska zadaje własnemu życiu 
szereg dotkliwych pytań, na które nigdy nie 
dostanie odpowiedzi. Znamy je za to my, czy-
telnicy, bo pisarka Zyta Rudzka, mocą swojej 
twórczej omnipotencji, pozwoliła nam je po-
znać. Wszelako wiedząc o poetce Dąbrowskiej 
więcej niż ona sama wie o sobie, doświadcza-
my jednocześnie nieprzyjemnej konstatacji, 
że we własnym życiu pozostajemy równie 
ślepi, co bohaterka „Krótkiej wymiany ognia”. 
Bo - tak jak i ona - możemy się czytać wyłącz-
nie od środka, a stamtąd widać mniej 

ENGLISH

CARRY THE BURDEN OF YOUR 
ANCESTORS

I am fascinated with the first sentence in nov-
els. If it delights me, I feel properly invited to 
an adventure of immersing myself into the 
author’s world. The first sentence of ‘Krótka 
wymiana ognia’ is a  masterpiece, ‘I  have 
grown old and I’m standing at the crossroad.’ 

This concise sentence perfectly describes 
the heroine, Roma Dąbrowska, a 69-year-old 
poet, whom we meet standing at the cross-
road between existence and non-existence, 
trying to do the accounts of her life. But the 
accounts – as usually! – don’t show any prof-
its; they don’t even want to get even. 

I can tell you right away that Rudzka’s nov-
el is very well-written, full of brilliant sentenc-
es combining intelligent sarcasm with poetic 
sentimentality. It’s also wise because it shows 
the multidimensionality of human life. It’s 
unique because it doesn’t follow easy drama-
turgic solutions. And finally, it’s painful as 
it carries truths we would rather forget. 

And the truth is that not only do we have 
to roll Sisyphean stones of our own existence; 
we are also burdened with the pain and suffer-
ance of our ancestors. This reference to the 
thought of a prominent German psychother-
apist, Bert Hellinger (according to whom our 
life is determined by traumatic experiences 
of our ancestors, also those we didn’t meet 
in person), seems to be the most important 
aspect of Rudzka’s novel. 

At that ‘old age’ crossroad, the poet, Roma 
Dąbrowska, asks herself a series of difficult 
questions to which she won’t get an answer. 
But we, readers, do know these answers as 
the author, Zyta Rudzka, allowed us to learn 
them by means of her omnipotence. We know 
more about Dąbrowska than she knows about 
herself. At the same time, we establish an 
unpleasant truth – that in our own life, we’re 
as blind as the heroine of ‘Krótka wymiana 
ognia’. Just like her, we can read only from 
the inside, and there’s very little that could be 
seen from there. 

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

ZYTA RUDZKA, „KRÓTKA WYMIANA 
OGNIA”, WYD. WAB, WARSZAWA 2018.

Jestem wielkim entuzjastą pierwszego zdania 
w powieści. Jeśli mnie zachwyci, czuję się wła-
ściwie zaproszony do przygody, jaką jest wnik-
nięcie w świat wyobraźni autora. A pierwsze 
zdanie „Krótkiej wymiany ognia” jest praw-
dziwie mistrzowskie: „Tymczasem zrobiłam 
się stara i stoję na przystanku”. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

To zdanie lapidarne, ale i wszechobejmu-
jące główną bohaterkę Romę Dąbrowską, 
69-letnią poetkę, która poznajemy, gdy przy-
cupnęła na przystanku między istnieniem 
a nieistnieniem, i próbuje dokonać życiowego 
bilansu. A ów – jak niemal zawsze! - nie tylko 
nie wykazuje zysków, ale nijak nie chce wyjść 
bodaj na zero. 

Powiem od razu, że powieść Rudzkiej 
jest świetnie napisana. Co chwilę skrzy się 
od błyskotliwych zdań, łączących inteli-
gentny sarkazm z poetycką tkliwością. Jest 
też mądra, bo pokazuje życie ludzkie w jego 
wielowymiarze. Jest nietuzinkowa, bo idzie 
w poprzek łatwych rozwiązań dramaturgicz-
nych. Jest wreszcie - niosąc prawdę, której 
wolelibyśmy nie poznawać - bolesna. 

A  prawda ta brzmi następująco: nie 
dość, iż musimy targać na plecach syzyfo-
wy kamień własnej egzystencji, to jeszcze 
przygniatają nas do ziemi uwikłani w ból 
i  cierpienie nasi antenaci. I  właśnie ów 
zwrot w stronę myśli wybitnego niemieckie-
go psychoterapeuty Berta Hellingera (która 
mówi, że losy każdego człowieka są deter-
minowane przez traumatyczne doświad-
czenia jego przodków, także tych niepozna-
nych osobiście), wydaje mi się w powieści 
Rudzkiej najciekawszy. 

NIOSĄC GARB   
            PRZODKÓW
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INSPIROWANA SPOTKANIAMI 
Z FANAMI I IM DEDYKOWANA. 
TAKA JEST NOWA, STUDYJNA 
PŁYTA STANISŁAWY CELIŃSKIEJ. PO 
SPEKTAKULARNYM SUKCESIE 
„ATRAMENTOWEJ”, TA WYBITNA 
AKTORKA POWRACA NA MUZYCZNĄ 
SCENĘ Z KOLEJNYM MATERIAŁEM. 
„WYDAJE MI SIĘ, ŻE POWINNA SIĘ 
PODOBAĆ, BO JEST PŁYTĄ DZIENNĄ, 
TAMTA BYŁA NOCNĄ”, MÓWI NAM 
ARTYSTKA. NA „MALINOWEJ” 
TOWARZYSZĄ JEJ AKTOR PIOTR 
FRONCZEWSKI I AKORDEONISTA 
MARCIN WYROSTEK.

TEKST Adam Cissowski  
ZDJĘCIA Mat. Prasowe  

„MUZYKA MUSI BYĆ 
      JAK WODA Z KRANU”.
STANISŁAWA CELIŃSKA KIEDYŚ ATRAMENTOWA, TERAZ MALINOWA



STANISŁAWA CELIŃSKA KIEDYŚ ATRAMENTOWA, TERAZ MALINOWA

M U Z Y K A  M U S I  B Y Ć  J A K  W O D A  Z  K R A N U . . .

„Malinowa”– jaka to płyta?
Myślę, że jest po prostu radosna, optymistyczna, czasami 
nawet trochę taneczna, pełna dobrych rad i ciepła oraz 
miłości do ludzi. Jest w niej coś takiego, taka chęć pomo-
cy, służenia radą w różnych, trudnych chwilach życia.

Dawanie ludziom recept to dość odważne.
Po „Atramentowej” okazało się, że ludziom jest to bar-
dzo potrzebne. Ktoś przychodził i mówił, że miał ope-
rację w szpitalu, a ta płyta pomogła mu wyzdrowieć. 
To były niesamowite chwile, obok których nie mogłam 
przejść obojętnie. Pomyślałam więc, że pójdę tym sa-
mym tropem, żeby w krótkich słowach przekazać to, 
czego nauczyło mnie życie. Do tego jeszcze ta piękna 
muzyka. Czasami piosenka może przecież zmienić ży-
cie człowieka, wiem coś o tym.

Na drugiej płycie pani w pewnym sensie debiutuje.
Można tak powiedzieć, bo już wcześniej były pojedyn-
cze teksty na „Suplemencie” (do płyty „Atramentowa” 
– przyp. red.), ale ta jest rzeczywiście w dużej mierze 
złożona z moich tekstów, czyli taki duży debiut. Do pi-
sania namówił mnie Maciej Muraszko. Powstawały one 
powoli, on je jeszcze trochę zmieniał, ponieważ pisał do 
nich muzykę. Byłam przeważnie zachwycona tym, co 
stworzył. Ma rzeczywiście świetne wyczucie. Nie wiem, 
jak to się dzieje, ale mówię tylko: „Boże, jakie to piękne” 
i płaczę. Taka jest ta nasza współpraca.

Zdarza się, że w czasie koncertu, śpiewając piosenkę, 
zaczyna pani płakać?
Czasami się wzruszę, ale uważam, że to nie ja powin-
nam płakać, tylko ludzie. Na którymś koncercie parę 
lat temu, gdy na świecie było jakieś straszne zagrożenie 
wojenne, śpiewałam „Trzy miłości” Okudżawy. Nie mo-
głam się opanować i strasznie się rozpłakałam. Niekiedy 
łzy przychodzą same, ale staram się nad nimi panować, 
bo w końcu jestem na służbie.

Czy pani zakochuje się w swoich piosenkach, do 
którejś jest pani bliżej?
Każda ma inne przesłanie, ale bardzo lubię dwie, które 
napisała Dorota Czubkiewicz. Jedna, którą śpiewam 
w duecie z Piotrem Fronczewskim, jest taka emigracyj-
na. On jest tym, który wyjechał, ja zostałam i tęsknimy 
za sobą, i oczekujemy momentu, kiedy się będzie można 
spotkać. To się teraz bardzo często zdarza, ponieważ 
niestety jest to temat dość popularny w naszym kraju. 

Druga z kolei jest bardziej frywolna i mówi o praw-
dziwej miłości, która jak jest, to jest, a jak nie ma, to jej 
nie ma. Osobiście lubię też piosenkę „Słowa”, która jest 
o tym, że słowa to taka bolączka każdego z nas.

Duet z Piotrem Fronczewskim to rzeczywiście 
niezwykłe spotkanie dwójki wielkich artystów.
Namówiliśmy go, żeby wystąpił na naszej płycie i ucie-
szyłam się bardzo, gdy się zgodził. To jest naprawdę nie-
zwykły utwór.

Czym się pani inspirowała, bo przy „Atramentowej” 
były to przede wszystkim pani doświadczenia, 
przeżycia, a jak jest tym razem?

Teraz jest podobnie, a nawet jeszcze bardziej, ponieważ są 
to teksty, które wychodzą ze mnie, ale nie tylko. Jeżdżąc 
z koncertami z „Atramentową”, spotykałam ludzi, którzy 
opowiadali mi o swoim życiu. Pewne tematy się powtarzały, 
w związku z czym chciałam je poruszyć właśnie na tej płycie.

Czy i tym razem okładkę do płyty zaprojektowała 
pani córka?
Tak, ja rzuciłam tylko pomysł, żeby było drzewo 
i „Malinowa”. Na początku miała być zresztą zatytuło-
wana „Drzewo”, ale potem pomyślałam, że drzewo na 
okładce i drzewo w środku to trochę za dużo. Jak po-
wstał utwór „Malinowa herbatka”, to zdecydowałam, że 
jednak ma być „Malinowa”.

Tytułowa „Malinowa herbatka” przywodzi na myśl 
Kabaret Starszych Panów. Takie utwory już chyba nie 
powstają.
Kiedy jeździliśmy po Polsce z koncertami, to okazywało 
się, że jest wiele szczęśliwych par, w różnym wieku, któ-
re obchodzą swoje rocznice. Pomyślałam, że właśnie dla 
nich napiszę tę piosenkę. Można sobie przy niej usiąść 
wieczorem, napić się herbatki i powspominać młodość 
i dalej być młodym, bo zakochanym. 

„Atramentowa” odniosła gigantyczny sukces. Czy 
odczuwa pani presję ze strony fanów, jak poradzi 
sobie „Malinowa”?
Nie, dlatego że nie chcę bić jakichś rekordów. Myślę, 
że ta płyta jest po prostu skierowana do ludzi, którym 
w  jakiś sposób pomogłam. Chcę kontynuować to, co 
zaczęłam „Atramentową”. Wydaje mi się, że powinna 
się podobać tym bardziej, że jest trochę podobna, a jed-
nocześnie inna. Jest na pewno pogodna, bo jest płytą 
dzienną, a tamta była płytą nocną. Zobaczymy co bę-
dzie, w każdym razie mam nadzieję, że będzie dobrze. 
Cieszę się bardzo, bo mam już bardzo dużo dobrych gło-
sów, więc myślę, że będzie ich więcej.

Odczuwa pani tremę, choćby przed występami na żywo?
Pewnie, że tak, szczególnie czy się będzie podobało. 
Wiem też, że nie mam ambicji, żeby być jakąś wielką 
poetką. Te teksty są dosyć służebne, czasami zdarzają 
się jakieś porównania, ale w gruncie rzeczy są proste. 
Takie się właśnie zapamiętuje. Maciej mówi o swojej mu-
zyce, że musi być jak woda z kranu, która leci. Staramy 
się więc, żeby te piosenki pływały w duszach i uspokajały, 

S P O T Y K A Ł A M  L U D Z I , 
K T Ó R Z Y  O P OW I A DA L I  M I 
O   S WO I M  Ż YC I U.  PE W N E 
T E M AT Y  S I Ę  P OW TA R Z A ŁY, 
W   Z W I Ą Z K U  Z   C Z Y M 
C H C I A Ł A M  J E  P O RU S Z YĆ 
W Ł A Ś N I E  N A  T E J  PŁYC I E .
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działały kojąco, kładły rękę na ramieniu i mó-
wiły: „słuchaj, będzie dobrze, nie martw się, 
dasz radę, już jutro będzie lepiej”.

A pani też pomagają?
Oj, bardzo. Któregoś dnia, gdy byłam smut-
na pomyślałam, że przecież napisałam te 
teksty, więc sobie też muszę pomóc. Te 

L U D Z I E  /  P E O P L E

T E  U T WO RY  T O  W   KO Ń C U 
TA K I E  M O J E  D Z I E C I ,  K T Ó R E 

W Y P U S Z C Z A M  W   Ś W I AT. 
C H C Ę  P R Z E D E  W S Z Y S T K I M , 

Ż E B Y  I N N Y M  P O M O G ŁY.

utwory to w końcu takie moje dzieci, które 
wypuszczam w świat. Chcę przede wszyst-
kim, żeby innym pomogły. 

ENGLISH

‘MUSIC MUST BE LIKE TAP WATER.’ 
STANISŁAWA CELIŃSKA AND HER 
ALBUMS – ‘ATRAMENTOWA’ AND 
‘MALINOWA’

Inspired by meetings with fans and dedicated 
to them – that is what a new studio album by 
Stanisława Celińska is like. After a spectacular 
success of ‘Atramentowa’, the brilliant actress 
comes back on stage with a new material. 
‘I think that it is likeable, because it’s a day 
album; the previous album was a night one,’ the 
artist says. On ‘Malinowa’, she is accompanied 
by Piotr Fronczewski, an actor, and Marcin 
Wyrostek, an accordion player.

‘Malinowa’ – what is it like?
I think it’s simply cheerful, optimistic, and 
sometimes even fit for dancing, full of good 

advice, warmth and love for people. There is 
something in it, a willingness to help; it offers 
advice in various difficult moments of life.

Providing people with recipes is quite bold.
After ‘Atramentowa’, it turned out that peo-
ple need it very much. For example, some-
one approached me and said that they had 
a surgery and the album helped them recov-
er. Those moments were amazing; I couldn’t 
feel indifferent to them. I thought then that 
I should follow that path and try to convey 
in short, with beautiful music, what life has 
taught me. A song sometimes can change 
someone’s life, I know it very well.

Your second album is your debut to some 
extent.
One might say so because ‘Suplement’ (to 
the ‘Atramentowa’ album – Editor’s note) 
already contained some lyrics written by 
me; still, on this album, most of the songs 
have my lyrics, so it’s a big debut. Maciej 
Muraszko encouraged me to write. The pro-
cess of writing was slow, he also changed 
some lyrics a bit while writing music. But in 
the end, in most cases, I was amazed with 
what he had done. He has a wonderful feel-
ing for it. I don’t know how he does it, but 
I can only say, ‘Oh God, it’s so beautiful,’ 
and cry. That’s what our cooperation is like.

Does it happen that while singing a song 
at a concert you start to cry?
I’m sometimes moved; yet, I believe that I’m 
not the one to cry but my audience. Once, 



at a concert a few years ago, when there was a threat 
of war in the world, I was singing Okudżawa’s ‘Trzy 
miłości’. I  couldn’t stop myself from crying. Tears 
sometimes spring into my eyes, but I try to control 
them because I’m on duty after all.

Do you fall in love with your songs? Is any of them 
closer to you?
Each of them has a different meaning, but I particu-
larly like two songs written by Dorota Czubkiewicz. 
I sing one of them with Piotr Fronczewski, it’s about 
emigration. He is the one who left, I stayed, and we are 
missing each other, waiting for the time when we can 
meet again. It’s a common situation now and, unfortu-
nately, a popular subject in our country. 

The other one is more frivolous and is about true 
love, which is or isn’t around. Also, I  personally 
like the song ‘Słowa’, which says that words are our 
predicament.

A duo with Piotr Fronczewski is indeed an amazing 
meeting of two brilliant artists.
We persuaded him to perform on our album, and I was 
very glad when he agreed. It’s truly an amazing song.

What did you draw inspiration from? In the case 
of ‘Atramentowa’, it was primarily your personal 
experience. What about ‘Malinowa’?
It was the same now. Or, it’s even more personal 
as I wrote the lyrics myself. But that’s not my only 
inspiration. During concerts where I  performed 
‘Atramentowa’, I met people who told me about their 
life. Some topics recurred, therefore, I wanted to touch 
upon them on this album.

Did your daughter design this album cover, too?
Yes, I  only suggested a  tree and ‘Malinowa’. At 
the beginning, the album was going to be entitled 
‘Drzewo’ [A Tree], but I decided that a tree on the cov-
er and a tree inside is a bit too much. After the song 
‘Malinowa herbatka’ was written, I decided on the ti-
tle ‘Malinowa’.

The title song ‘Malinowa herbatka’ reminds me of 
Kabaret Starszych Panów. No more such songs are 
recorded nowadays.
On our concert tour around Poland, we learned that 
there are many happy couples at a different age, who 
celebrate their anniversaries. I thought that I’d write 
that song for them. They can play it in the evening, 
drink a cup of tea, recall the days of their youth, and 
still feel young and in love. 

‘Atramentowa’ achieved a huge success. Do you 
feel any pressure on the part of your fans as 
regards ‘Malinowa’?
No, because I don’t want to break any records. I think 
that this album is dedicated to people whom I’ve 
somehow helped. I intend to continue what I’ve start-
ed with ‘Atramentowa’. I suppose that ‘Malinowa’ is 
likeable, the more so that it’s a bit similar and – at 
the same time – different. It’s optimistic, for sure, be-

cause it’s a day album; the previous album was a night 
one. We’ll see how it goes; anyway, I hope that it will 
be fine. I’m really glad because I have received a lot of 
positive opinions so far and I think that there will be 
some more.

Do you experience stage fright, for example, before 
live performances?
Of course I do. I especially think whether people will 
like it. I also know that I have no ambition to become 
a great poet. Despite some poetic comparisons, my 
lyrics are generally simple. People tend to remember 
simple words better. Maciej says that his music must 
be like running tap water. We try to make light and 
soothing songs that will comfort people with words, 
‘it’s going to be fine, don’t worry, you can do it, it’ll get 
better tomorrow.’

Do they help you, too?
Very much. One day, when I was sad, I thought that I’d 
written those lyrics, so I must help myself, too. These 
songs are my children that I release into the world. 
I primarily want them to help other people. 

M U Z Y K A  M U S I  B Y Ć  J A K  W O D A  Z  K R A N U . . .
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

atatonia ogarnia moje ciało i umysł. Nagle, ką-
tem oka, we włączonym telewizorze dostrzegam 
ratunek. Oto Misyjna Telewizja Publiczna posta-

nowiła mi zesłać Ducha Świętego w postaci Daniela 
Craiga w roli Jamesa Bonda. Jezuśku słodki w mo-
relach, ależ mnie promienista radość ogarnęła w jed-
nej chwili. Ależ wszystkie katatoniczne myśli odeszły 
w  niepamięć, kiedy zobaczyłem na ekranie agenta 
007. W jednej sekundzie 33-letni stary koń, stał się ma-
lutkim Kubusiem, który z wypiekami na twarzy 25 lat 
wcześniej oglądał i podziwiał sir Seana Connery’ego 
w roli Bonda. Piękne fury, nienagannie skrojone gar-
nitury, Walter PPK, oszałamiająco piękne kobiety i sy-
tuacje, z których obronną ręką wychodzi tylko agent 
z licencją na zabijanie. Kiedyś zazdrościłem babecz-
kom, że tylko one mają swoje filmy, które podnoszą je 
na duchu. „Bridget Jones” - czyli everywoman - każda 
kobieta na świecie w postaci Rene Zellweger odnajdy-
wała część siebie. „Thelma i Louise” czy chociażby 
ostatni hit dla gimnazjalistek „50 twarzy Greya”, po 
którym każda dama wyobrażała sobie, że taki Grey 
przyjedzie po nią na białym rumaku. I nagle, tego so-
botniego wieczoru, uzmysłowiłem sobie, że my też 
mamy swój film, który zmienia nasze życie. James 
Bond. To dzięki niemu my, niedoskonali faceci z opon-
ką na brzuchu, stajemy się bohaterami we własnym fo-
telu z sześciopakiem browarów obok. To nam pocą się 

K

ręce, za każdym razem, kiedy James dostaje po mor-
dzie. To my przeżywamy jego romanse z każdą nową 
kobietą. To my nerwowo mówimy mu, w którą stronę 
ma biec. A po wszystkim jesteśmy wstrząśnięci, lecz 
nie zmieszani niczym ulubiony drink Bonda. I od razu 
łatwiej jest wstać następnego dnia i powiedzieć sobie 
do lustra przy porannym goleniu: „Dobrze wyglądasz, 
Bond. James Bond.” 

ENGLISH

EVERYONE IS BOND. JAMES BOND.

A Saturday evening. I’m coming home after a theatre 
performance ‘Dom Aktora’. Exhausted, I crawl into my rickety 
Ikea bed. Nobody calls to offer me a Saturday evening with 
a chilled glass of vitamin P.

Catatonia takes over my body and mind. All of a sud-
den, I catch a glimpse of salvation on television. The 
Missionary Public Television decided to send me the 
Holy Spirit in the form of Daniel Craig as James Bond. 
My goodness, in one moment, I was filled with ecstatic 
joy. All catatonic thoughts fell into oblivion when I saw 
Agent 007 on television. Within one second, in my ripe 
old age of 33, I became little Kubuś again, who watched 
and admired Sean Connery as James Bond 25 years 
ago. Awesome cars, tailored suits, Walter PPK, incred-
ibly beautiful women and situations possible to handle 
only by an agent with a licence to kill. I used to envy 
women that they have films they can watch for comfort. 
‘Bridget Jones’ – every woman in the world saw a part 
of herself in the character played by Rene Zellweger. 
‘Thelma and Louise’ or the latest hit for high school 
girls ‘50 Shades of Grey’, after which every lady imag-
ined that a Grey would come for her on a white horse. 
And suddenly, that Saturday evening, I realised that 
we also have a film that changes our life. James Bond. 
Thanks to him, we, imperfect men with a pot belly, 
turn into heroes, sitting in our own armchair with a six-
pack of beer beside. Our hands sweat every time James 
takes a beating. We go through his affairs with every 
new woman. We tell him nervously where to run. And 
at the end, we are shaken, not stirred, just like Bond’s 
favourite drink. It’s easier to get up next morning and 
say to your reflection in the mirror, ‘You look good, 
Bond. James Bond.’ 

WSZYSCY JESTEŚMY BONDEM 

JAMESEM BONDEM
SOBOTNI WIECZÓR. WRACAM Z TEATRU PO SPEKTAKLU DO „DOMU AKTORA”. PADAM ZMĘCZONY 
NA DREWNIANE, ROZKLEKOTANE ŁÓŻKO Z IKEI. TELEFON Z PROPOZYCJAMI SPĘDZENIA 
SOBOTNIEGO WIECZORU PRZY DOBRZE SCHŁODZONEJ WITAMINIE P, NIESTETY MILCZY.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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MODELKI / MODELD:  
Tanusja Mussendijk, 
Andrija Tanta

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kerron Riley

UBRANIA/ CLOTHING:  
MADE clothing - by 
Samantha Alvares
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STAŁY DODATEK 
PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY
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19 czerwca 2018 r. w odbył się inauguracyjny lot na trasie 
Olsztyn-Mazury - Burgas. To pierwsze połączenie czarterowe 
w siatce połączeń lotniska w Szymanach realizowane przez linie 
lotnicze Small Planet Airlines.

TEKST:  PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY
ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

RUSZYŁO 
POŁĄCZENIE 
DO BURGAS!

i Manderskim. Do jednej z wielu atrakcji 
miasta należy malowniczo rozciągający 
się wzdłuż brzegu Morza Czarnego Park 
Nadmorski. Przylega do niego charak-
terystyczna plaża – pokryta ciemnym, 
leczniczym ze względu na zawartość 
magnetytu piaskiem. Bogaty w drzewa, 
kwiaty i rzeźby park jest także miejscem, 
w którym co roku odbywa się Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru. Do ulubionych 
miejsc mieszkańców i turystów odwie-
dzających Burgas można zaliczyć m.in. 
główny deptak rozciągający się wzdłuż 
ulicy Aleksandrowskiej, bulwar Aleko 
Bogoridi, a także położone 15 kilometrów 
od centrum miasta Burgaskie Łazienki 
Mineralne. Każdy, kto ma ochotę poznać 
zabytki oraz unikatową bułgarską 
architekturę, powinien odwiedzić m.in. 
Cerkiew św. Cyryla i Metodego oraz 
Cerkiew Świętej Marii Dziewicy i Świę-
tego Iwana Rylskiego. Słowem, w Burgas 
każdy turysta znajdzie coś dla siebie. 
Od wypoczynku nad brzegiem morza 
i wizycie w hotelowym SPA, zwiedzanie 
muzeów oraz zabytków, po degustację 
pysznej kuchni regionalnej i zabawę 
w nadmorskich klubach do białego rana. 
Miasto jest również świetnym punktem 
wypadowym do zwiedzania kolejnych 
miast leżących wzdłuż Riwiery Bułgar-
skiej: Słonecznego Brzegu, Nessebyr, 
Pomorie czy Sozopolu.

Jak podkreślił podczas czerwcowej 
inauguracji Marszałek Województwa 
Gustaw Marek Brzezin, połączenie do 

Rejsy realizowane są w okresie od 19 
czerwca do 4 września 2018 roku. Loty 

odbywają się raz w tygodniu we wtorki, 
Airbusem A320, który na pokład może 
wziąć 180 pasażerów. Samolot ma do 
pokonania 1500 km, a lot trwa ok.  2 godzin. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Bilety lotnicze są dostępne w formule 
„czarter mix”. System polega na sprzeda-
ży miejsc biurom podróży oraz tourope-
ratorom, podczas gdy pozostałe wolne 
miejsca przeznaczone są do ogólnodo-
stępnej sprzedaży na stronie interneto-
wej przewoźnika. Ceny biletów zaczynają 
się od 199,00 zł w jedną stronę.

Burgas to miasto położone w po-
łudniowej części wybrzeża Morza 
Czarnego nad Zatoką Burgaską. Oto-
czone jest dodatkowo trzema jeziorami 
lagunowymi: Atanasowskim, Burgaskim 

Burgas (BOJ) – Olsztyn-Mazury (SZY) 

13:05   14:30

Olsztyn-Mazury (SZY) – Burgas (BOJ) 

15:20   18:45
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Burgas jest szansą dla mieszkańców 
naszego regionu na szybkie i niedrogie 
spędzenie urlopu nad Morzem Czarnym. 
Przedstawiciel samorządu województwa 
oraz zarząd portu zapewnili też, że inau-
guracja połączenia do Bułgarii to dopiero 
początek rozwoju siatki połączeń czarte-
rowych lotniska  w Szymanach. 

IN ENGLISH

INAUGURAL FLIGHT 
BETWEEN DORTMUND AND 
OLSZTYN-MAZURY

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

THE INAUGURAL FLIGHT BETWEEN 
OLSZTYN-MAZURY AND BURGAS 
WAS HELD ON 19 JUNE 2018. IT’S THE 
FIRST CHARTER ROUTE AVAILABLE 
AT OLSZTYN-MAZURY AIRPORT 
OPERATED BY SMALL PLANET 
AIRLINES.

 The flights are to be operated 
from 19 June to 4 September 2018 
with Airbus A320, which can take on 
board up to 180 passengers; they are 
scheduled once a week, on Tuesdays. 
The flight length is 1500 km, and its 
duration is about 2 hours.

Burgas (BOJ) – Olsztyn-Mazury (SZY) 

13:05   14:30

Olsztyn-Mazury (SZY) – Burgas (BOJ) 

15:20   18:45

sculptures, is the venue for the annual 
International Folklore Festival. Favour-
ite spots of the locals and tourists vis-
iting Burgas include, among others, the 
main promenade along Aleksandrowska 
Street, Aleko Bogoridi Boulevard, as well 
as the Burgas Mineral Baths situated 15 
kilometres of the city centre. If you are 
after visiting monuments and exploring 
the unique Burgas architecture, visit, 
for example, St Cyril and Methodius Ca-
thedral, the Church of the Virgin Mary 
and the Church of St Ivan Rilski. In 
short, everyone will find something to 
their liking here, from relaxing at the 
seaside and in a hotel SPA, through 
visiting museums and monuments, 
to tasting delicious regional cuisine 
and partying all night in night clubs. 
The city is also a great starting point 
for trips to other cities located along 
the Bulgarian Riviera: Sunny Beach, 
Nessebyr, Pomorie and Sozopol.

During the inauguration in June, the 
Marshal of the Province, Gustaw Marek 
Brzezin, emphasised that the route to 
Burgas is a chance for the inhabitants 
of our region for easily accessible and 
non-expensive holidays by the Black 
Sea. The representatives of the Prov-
ince Local Government and the Airport 
Management Board also assured that 
the inauguration of the route to Bul-
garia is only the beginning as regards 
charter flights available at Olsztyn-Ma-
zury Airport.  

Tickets are sold in a ‘charter mix’ 
option, namely some are sold to travel 
agencies and tour operators, while the 
remaining seats are generally available 
on the carrier’s website. Ticket prices 
start from PLN 199.00 for a single ticket.

Burgas is a city in the southern part 
of the Black Sea Coast at the Burgas Bay. 
It’s surrounded by three lagoon lakes: 
Atanasovsko, Burgas, and Mandrensko. 
One of numerous city landmarks is 
the picturesque Sea Garden spread-
ing along the coast on the Black Sea. 
Located nearby, there is a characteristic 
beach, covered with dark sand rich in 
magnetite, with healing properties. The 
park, which is full of trees, flowers, and 
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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 R ATES

CZ AS

TIME

AUTA OSOBOWE

PASSENGER CARS

AUTA OSOBOWE  

POW YŻEJ 2,5M

PASSENGER CARS  

ABOVE 2,5 M

DNI 

POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY

WEEKENDS

DNI 

POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY

WEEKENDS

15 MIN.-1 H 3 ZŁ 5 ZŁ 4 ZŁ 6 ZŁ

1-2 H 5 ZŁ 7 ZŁ 6 ZŁ 8 ZŁ

2-3 H 10 ZŁ 12 ZŁ 11 ZŁ 13 ZŁ

3- 4 H 15 ZŁ 17 ZŁ 16 ZŁ 18 ZŁ

4 -5 H 20 ZŁ 22 ZŁ 21 ZŁ 23 ZŁ

5- 6 H 25 ZŁ 27 ZŁ 26 ZŁ 28 ZŁ

6 -7 H 30 ZŁ 32 ZŁ 31 ZŁ 33 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY R ATES

1 DOBA  1 NIGHT 40 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80 ZŁ

3-5 DOBY  3-5 NIGHTS 100 ZŁ

6 -7 DÓB  6-7 NIGHTS 120 ZŁ

8-10 DÓB  8-10 NIGHTS 160 ZŁ

11-14 DÓB  11-14 NIGHTS 224 ZŁ

15-21 DÓB  15-21 NIGHTS 252 ZŁ

22-30 DÓB  21-30 NIGHTS 300 ZŁ

od 7 godziny rozpoczyna się opłata dobowa
from the 7th 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
15 minut wolny czas przejazdu 
15 minutes free passage time






