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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 
Żyje z pisania. A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej od pisania lubi 
tylko spotykać ludzi. No i lubi być 
w drodze, kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, pomidorową 
i kabriolety. 

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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

WOJCIECH 
KUCZOK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

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

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

1 0 – 1 1
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

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

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

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

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

ENGLISH Her dream was to listen to 
music professionally. Today, she not 
only listens to music, but also talks and 
writes about it. She’s a passionate of 
radio and retro style, and collects CD 
albums, glasses and handbags. For 
many years, she's been involved with 
Polish Radio Three.

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

ENGLISH an actor of a ‘still’ young 
generation. After years of waiting to 
play Hamlet, out of boredom he ‘dug 
out’ Peter Sellers and Monty Python 
and decided that his heart belonged 
to comedy. He was famous mostly 
among theatre-goers.
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M I S T R Z  I L U Z J I

W TEATRZE MICHAŁ CZERNECKI JEST MAKSYMALISTĄ, 
ALE METODA STANISŁAWSKIEGO BUDZI 
W NIM SPRZECIW. W AKTORSTWIE NIE POTRZEBUJE 
MISTYCYZMU, A RZEMIOSŁA, W KTÓRYM BEZ 
KOŃCA CHCE SIĘ DOSKONALIĆ. BEZ DOTKNIĘĆ 
ABSOLUTU I RZĄDU DUSZ PRAGNIE BYĆ MISTRZEM 
ILUZJI, KTÓRA UWIEDZIE PUBLICZNOŚĆ.

TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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W kinie zaskakujesz lawirowaniem od komedii po 
dramat, od wygłupu po jakąś bardzo poważną rolę, 
od warunków amanta po warunki ciapy życiowej. 
Ale niezwykle ciekawie się robi, jeśli zajrzeć w twoje 
karty teatralne. Czy ty potrzebujesz właśnie takiej 
zmiany urodzaju?
Moje teatralne dzieje potoczyły się, jak się potoczy-
ły, bo dokonałem takiego wyboru. Poróżniliśmy się 
z Tadeuszem Słobodziankiem w Teatrze Dramatycznym 
i na kilka lat nas rozdzieliła ta artystyczna, bądź co 
bądź, kłótnia czy niesnaska. Teraz w teatrze nie chcę 
robić byle czego i nie chcę robić jakiegokolwiek te-
atru. Przewinąłem się przez wiele teatrów, pracowałem 
i z Krystianem Lupą, i z Majką Kleczewską... 

..I z Zadarą, i z Miśkiewiczem. 
I to są tak odrębne wszechświaty! Jako czterdziestolatek 
wiem już, jakiego teatru nie chciałbym robić, a wiem też 
coraz bardziej, jaki bym chciał. Jeżeli wrócę do teatru, to 
chciałbym pracować z Ondrejem Spišákiem.

To zaskakujące dla mnie, bo przecież w teatrze 
zatrudniali cię mistrzowie, wspomniany Lupa, ale 
też Wajda, jeszcze na studiach zaprosił cię do 
spektaklu, i Krzysztof Globisz. To są nazwiska istotne 
dla kultury w Polsce. Ty przywołujesz Spišáka, 
mając świadomość, że nie jest to nazwisko gorące, 
z pierwszych stron vademecum teatru polskiego. To 
jest ważne, żeby sobie znaleźć taki świat artystów, 
z którymi jest ci po drodze?
Myślę, że tak. Nie daję się już nabrać na „wielką teatralną 
rodzinę” i na to, że każdy projekt jest „naszym wielkim 
wspólnym wyzwaniem”. Oczywiście, tak bywa. I w przy-
padku Ondreja za każdym razem tak było. Jest różnica 
pomiędzy demiurgami teatru, którzy są nimi często tyl-
ko z nazwy, a ludźmi, którzy biorą pełną odpowiedzial-
ność za historię, jaką staramy się opowiedzieć. Ta histo-
ria jest priorytetem, niezależnie od tego, jakich gwiazd 
byśmy w obsadzie nie mieli i w jakim miejscu na świecie 
byśmy nie pracowali. Historia ma się opowiedzieć.

Zrobiliście ze Spišákiem parę udanych rzeczy. 
Przypomnijmy: „Młody Stalin”, „Prorok Ilja”, „Nasza 
klasa”, „Merlin. Inna historia”... I to wszystko można 
było oglądać w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Już nie można, właśnie z tych powodów, o których powie-
działem wcześniej. Ale powrót do teatru będzie mi prę-
dzej czy później potrzebny. To jest taki rodzaj ekspresji 

i taki rodzaj spotkania „online”, w którym wszystko się 
może zdarzyć, wszystko się dzieje tu i teraz, a ja jestem 
człowiekiem relacyjnym mocno. Wchodzę w relacje 
i teatr mi to zapewnia. Na planie jest odrobinę inaczej. 
Spotykamy się jednorazowo, można dokonać korekt, 
takich czysto rzemieślniczych. Ale ostateczny rezultat 
pracy, który do widzów dociera, jest w dużym stopniu od 
nas niezależny. Ale czy teatr za wszelką cenę? Chyba nie. 
W jakimś wywiadzie powiedziałem, że zawsze miałem 
pod górkę. Nie do końca jest tak, ale zawsze to, co sobie 
wyobrażałem, że będzie jasną, prostą drogą, okazywało 
się drogą krętą, nie na skróty, pod górkę. Np. mój debiut 
w Starym Teatrze... Zacytuję film, w którym grałem, 
„Planetę singli”: „nie zawsze to, czego chcesz, to jest to, 
co jest ci potrzebne”.

To prawda, muszę przyznać, choć filmu nie cenię.
Mocne zdanie i wydaje mi się, że jakoś konstytuuje to, 
co ja o świecie myślę jako Michał, i to, jak chcę w tym 
zawodzie funkcjonować. Chociaż bardziej chyba wiem, 
jak nie chcę. David Mamet, który napisał moją ulubioną 
książkę „Prawda i fałsz. Herezja i zdrowy rozsądek w ak-
torstwie” - najszczerszą i w mojej opinii jedyną rzetelną 
o tym zawodzie. Jedno z pierwszych zdań, które tam 
przeczytałem, a wydaje się być ono kluczowe, jest o tym, 
że Stanisławski przyszedł do teatru jako osoba zamożna. 
Nie musiał walczyć o życie w teatrze. Wymyślił sobie całą 
tę nadbudowę, a wszyscy się na to złapali. Ale wydaje mi 
się, że my nie musimy w tym zawodzie niczego poczuć, 
ani w nic uwierzyć. To wy macie uwierzyć, a nie my, bo 
my jesteśmy mistrzami iluzji. Chodzi o iluzję, a nie o to, 
żeby dać się zwariować, bo domy wariatów są pełne lu-
dzi, którzy „w coś wierzą” i „coś poczuli”. 

Życie też jest pełne aktorów, którzy nie udźwignęli 
tego ciężaru, tej konfrontacji. 
Albo dźwigają na przykład jedną rzecz przez całe życie, 
taką, którą im włożono, albo oni sami sobie włożyli na 
plecy. Przykro patrzeć, kiedy człowiek, który ma do dys-
pozycji nieskończoną partyturę (a każdy z nas ją ma), 
paletę emocji, zamknięty jest tylko w czterech klawi-
szach. Myślę sobie, że to jest pewnie jakiś pomysł mar-
ketingowy, i to może się sprawdza, ale mnie takie coś nie 
interesuje, bo mnie ogranicza. Śmieszy mnie ta metoda 
Stanisławskiego, to wywlekanie z siebie flaków...

Ja jednak chciałabym, aby ta trudna przeprawa, jaką 
jest granie postaci, jakiejś niesamowitej i niezwykłej, 
aby to was też coś kosztowało, żeby to było 
doświadczenie zmieniające was, aktorów.
Ale wydaje mi się, że jedno z drugim w ogóle się nie wy-
klucza. To nie jest tak, że wychodzisz i mówisz tekst „na 
biało”. W żadnym razie! Mnie chodzi o to, żeby sobie nie 
„wkręcać” całej tej historii i tych monologów wewnętrz-
nych. To, co mówisz, jest fajne, tylko że ten spektakl 
trzeba zagrać dziesięć razy w miesiącu i nie zwariować 
po tym. Jak się zabieramy za Szekspira, to wiemy, że ta 
historia jest napisana dobrze albo doskonale, czyli nic 
tam nie trzeba dodawać. Więc jeżeli jest dobrze napisany 
scenariusz, to twoje aktorstwo mu nie zaszkodzi. A jeżeli 
jest źle napisany, to mu też nie pomoże. Wiele razy tego 
doświadczyłem. I próbowałem złe scenariusze jakoś 

T E N  S PE K TA K L 
T R Z E B A  Z AG R AĆ 

D Z I E S I Ę Ć  R A Z Y 
W  M I E S I ĄC U  I  N I E 

Z WA R I OWAĆ  P O  T Y M .
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uwiarygodnić swoją grą aktorską. To daremne i fru-
strujące. Umiejscawianie aktora i obciążanie go czymś 
więcej, niż tylko grą, jest zbrodnią. Jest odbieraniem mu 
godności wykonywania tego zawodu. Jest też odbiera-
niem widzowi przyjemności z doświadczania tej historii 
i scenicznej metafory, oraz z wzięcia tej historii na siebie. 

Porównam teraz twój zawód do zawodu lekarza - 
chirurga. Jeżeli przyjrzeć się walorom intelektualnym 
ludzi, którzy operują pacjentów, to też są 
w gruncie rzeczy dwie drogi. Można wykonywać te 
zabiegi bardzo mechanicznie - bardzo dobrze, ale 
mechanicznie. Albo być humanistą w tym zawodzie, 
rozwijającym się na wielu płaszczyznach. Czy aby 
być takim humanistą rozwijającym się na wielu 
płaszczyznach, musiałeś sam nad sobą pracować, czy 
szkoła aktorska przygotowuje do tego, by wiedzieć, 
jakie książki o zawodzie czytać, gdzie pogłębiać siebie 
jako człowieka idącego na zderzenie, jakim jest rola?
Szkoła przygotowuje, o ile masz szczęście trafić na wła-
ściwych ludzi. Ja chyba na właściwszych nie mogłem 
trafić w Krakowie. Taki punkt startowy w tym zawodzie 
dał mi Krzysztof Globisz. To jest dla mnie bezcenne 
spotkanie i wydaje mi się, że bez tego byłoby mi ciężko. 
Jeśli jesteś uważnym obserwatorem, jesteś w dobrym 
kontakcie z sobą samym, to szkoła daje też bardzo wie-
le wzorców negatywnych. To znaczy, po iluś tam seme-
strach wiesz, że na pewno takiego teatru i w taki sposób 
nie chcesz robić. Ja miałem tyle szczęścia, że oprócz 
selekcji negatywnej była też pozytywna - patrzyłem na 
kogoś i wiedziałem, że tak chciałbym grać. Nasz dyplom 
„Maestro” był chyba jednym z najlepszych przedsta-
wień, w jakich kiedykolwiek grałem. Krzysiek Globisz 
zrobił rzecz trochę diabelską, ponieważ zafundował 
nam w tym przedstawieniu pewnego rodzaju szczepion-
kę. Kompletnie nie wiedzieliśmy wtedy, w czym gramy, 
o czym jest to przedstawienie. Bawiliśmy się doskonale. 
50 minut spektaklu, który pędził do przodu jak syberyj-
ski ekspres, i nie braliśmy tam jeńców, i wszystko było 
super. Nawet to, że byliśmy zmęczeni. Było pięknie! 
Byliśmy radośni, bo na samej grze się skupialiśmy. Ja ten 
spektakl obejrzałem z Piotrkiem Jędrzejkiem po pięciu 
latach od skończenia szkoły i... nie mogłem przestać się 
trząść. Obaj płakaliśmy. Miałem bardzo mocne prze-
świadczenie, że wszystko, o czym w tym spektaklu jest 
mowa, przez te pięć lat już mnie w zawodzie spotkało. Nie 
wiedziałem tych rzeczy, robiąc spektakl. Wydaje mi się, 
że gdybyśmy go grali teraz, to byłby on nieznośny. Mógł 
być zagrany tylko wtedy, gdy nie mieliśmy żadnej świa-
domości, na czym ten zawód polega.

Gdy byliście w jakimś sensie głupi?
Tak. Głupsi. Teraz, mądrzejszy o tę wiedzę, myślę, że 
dziś nie miałbym dostępu do świata zawartego w tym 
spektaklu.

Niesamowite. Wspaniałe też.
Wspaniałe. Zrozumiałem na przykład, dlaczego 
Krzysztof, zresztą to się zdarzało dosyć często na 
próbach, w połowie wstawał zapłakany i mówił: słu-
chajcie, ja już nie dam rady dzisiaj obejrzeć do końca, 
grajcie tak, jak gracie, bo robicie to pięknie. I szedł do 
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domu. To było bardzo poruszające. Wtedy mieliśmy ta-
kie poczucie, jakie potem miałem tylko z Ondrejem, że 
jesteśmy w jednej drużynie. Stworzyliśmy wtedy świat, 
o którym on z perspektywy 30 czy 25 lat w zawodzie 
wszystko już wiedział. Widział, że my to robimy tak na-
iwnie, z taką radością, entuzjazmem grania i tworzenia 
tego świata. A on już miał wiedzę o piętro wyżej.

A wy jeszcze na tej żarliwości...
Tak. Tym bardziej to było dojmujące. Sukces tego przed-
stawienia na festiwalach szkół teatralnych był dla nas 
piorunujący. Bo zdarzało się w Krakowie, że graliśmy 
dla trzech osób, recenzje były takie sobie, np. że „szukali 
formy, a znaleźli foremkę” itp. Pojechaliśmy do Łodzi na 
Festiwal Szkół Teatralnych, a tam zostaliśmy przyjęci 
frenetycznie, naprawdę! Gdy patrzyłem na swoich kole-
gów obok - wszyscy mieli łzy w oczach. Wychodziliśmy 
się kłaniać ze 12 razy. Ja czegoś takiego nie przeżyłem 
w teatrze chyba nigdy.

Czy film ma szansę wywołać w tobie tyle namiętności? 
Czy w kinie masz jeszcze cały czas „rozbiegówkę”?
Nie wiem. To chyba nie mnie o tym mówić. Wydaje mi 
się, że „Wojną polsko-ruską” zrobiliśmy polskiemu kinu 
mocną rysę na tym monolicie. Myślę, że to wynikło też 
z pracy zespołowej, ze spotkań z ludźmi, z Borysem 
Szycem, z Xawerym Żuławskim przede wszystkim, re-
żyserem, który nas do tego filmu zaprosił. I to jest na-
prawdę wielka przyjemność, móc tego swojego aktora 
we wnętrzu rozbisurmanić i rozpuścić. Wszystkie poten-
cjometry były tam odkręcone na max. Nikt nie usłyszał 
uwagi, że jest „za dużo”. To, co robiła Sonia Bohosiewicz 
na przykład... Ale Xawery jest właśnie takim artystą. On 
wymaga od nas grania, ja bym to nazwał, kreacyjnego. To 
nie jest pitu, pitu pod nosem, to nie jest mały realizm. My 
mieliśmy setny ubaw z tego, co sami robiliśmy. Między 
dublami po prostu pokładaliśmy się ze śmiechu. No, ale 
to jest genialnie napisane przez Dorotę Masłowską, a po-
tem jeszcze film „stuningowany” przez Xawerego! 

Porozmawiajmy o innym, dość szczególnym projekcie - 
o „Uchu prezesa”. Gratuluję ci postaci prezesa telewizji. Czy 
to wymagało od ciebie towarzyskich kompetencji, innych 
niż stosowane dotychczas na planie filmowym, czy też 
jakichś nowych chwytów warsztatowych? Jak się tworzy 
taką postać pod batutą Kabaretu Moralnego Niepokoju?
To po prostu był bardzo dobry scenariusz. Zawsze ma-
rzyłem o kabarecie. Bardzo chciałem poznać chłopaków 
z Moralnego Niepokoju. Ta współpraca była naturalnym 
wynikiem znajomości z Robertem. Kwestie polityczne 
interesują mnie najmniej, ponieważ się na tym nie znam. 
Polityka działa tak, że albo grasz w tę brudną grę znaczo-
nymi kartami, albo cię tam po prostu nie ma. Ten Jacek 
nie wymagał ode mnie jakiegoś stawania na głowie. 
Dopiero zaczynam wnosić w niego pewną lekkość życia. 
To jest znakomity materiał komediowy. Momentami jest 
też tak, że odechciewa się śmiać. Mocna rzecz.

Teraz są ogromne apetyty na kino historyczne, 
a w tym kinie bardzo potrzebni są mężczyźni 
o klasycznej urodzie, pięknie prezentujący się 
w mundurze. To właśnie ty, co udowadniałeś nie raz. 
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Zagrasz znów chętnie?
No pewnie. Dzielę aktorów na tych, którzy pracują, i tych, 
którzy nie pracują. Jedyny sensowny podział w tym za-
wodzie. A ostatnio myślałem o tym, co robiłem w teatrze, 
co w filmie, i gdyby tak miało być, że nigdy więcej nic 
bym nie zrobił w poważnym kinie, czy w poważnym te-
atrze, to patrząc wstecz, jestem zadowolony z tego, co 
dotąd zagrałem. Gdyby tak miało być, że dzięki pracy 
w serialach i telenowelach wykształcę moje dzieci i dam 
im to, co rodzice dać powinni, czyli bezpieczeństwo, 
o które w tym zawodzie naprawdę jest trudno, to byłoby  
mi to w smak. 

ENGLISH 

A MASTER OF ILLUSION

In the theatre, Michał Czernecki is a maximalist, however, he is 
against Stanisławski’s method. He doesn’t look for mysticism 
in acting, but technique, which he is keen to perfect. Without 
a touch of absolute or ruling people’s hearts and minds, he wants 
to be a master of illusion that will captivate the audience.

In the cinema, you surprise the audience by switching 
effortlessly from comedy to drama, from silly to very 
serious roles, from being a lover to being a loser. 
But your theatrical achievements are even more 
interesting. Do you need such a diversity of styles?
My history in the theatre was a consequence of my cho-
ice. I fell out with Tadeusz Słobodzianek in the Drama 
Theatre, and that artistic quarrel or disagreement split 
us for a few years. Now, I don’t want to do things any old 
way and I don’t want to make any theatre. I’ve worked in 
many theatres and with many people, such as Krystian 
Lupa, Majka Kleczewska…

… And with Zadara, and Miśkiewicz. 
And these are separate universes! As a forty-year-old, 
I know what kind of theatre I don’t want to make and 
I also know better what I would like to do. If I come back 
to the theatre, I would like to work with Ondrej Spišák.

I find it surprising since you’ve worked with the greatest 
directors, such as Lupa, but also Wajda – he offered 
you a role in his play already when you were a student 
– and Krzysztof Globisz. These names are important in 
Polish culture. And you’ve mentioned Spišák although 
you know it’s not a hot name appearing on front pages 
of the vademecum on the Polish theatre. Is it about 
finding an artistic world that you fit in?
I suppose so. I no longer fall for such stuff like ‘a big the-
atre family’ nor do I believe that every project is ‘our big 
common challenge.’ Well, it can happen. And it’s always 
been like that with Ondrej. There is a world of difference 
between a theatre demiurge by name only and people who 
take full responsibility for the story we’re trying to tell. 
The story is a priority regardless of what celebrities are in 
the cast and where we perform. The story is to be told.

You’ve made a number of great plays with Spišák. 
Just to mention a few, ‘Młody Stalin’, ‘Prorok Ilja’, 
‘Nasza klasa’, ‘Merlin. Inna historia’… They were all 
staged in the Drama Theatre in Warsaw.
They’re no longer staged due to the reasons I’ve already 
mentioned. But sooner or later, I’ll need to come back 
to the theatre. It’s a kind of expression and ‘on-line’ me-
eting, where everything can happen, everything is hap-
pening here and now. I’m a really relational person; I like 
to build relationships and the theatre gives me that. It’s 
a bit different from the film set. We meet only once; it’s 
possible to make corrections, but only technical ones. 
Still, we don’t have much influence on the final outcome 
that the audience gets. But should I stick at the theatre at 
all costs? I don’t think so. In one of my interviews, I said 
that I had to do everything the hard way. It’s not entirely 
true, but what I had always imagined as a clear, straight 
path turned out to be a winding road uphill; it was never 
a shortcut. For example, my debut in the Stary Theatre… 
Let me quote a film in which I’ve appeared, ‘Planeta sin-
gli’, ‘what you want isn’t always what you need.’

That’s true, I must admit it, even though I don’t like 
that film.
It’s really straightforward and it seems to me that it some-
how reflects what I think of the world as Michał and what 
I want to do as an actor. But I suppose I know better what 
I don’t want to do. Take, for example, David Mamet – the 
author of my favourite book ‘True and False: Heresy and 
Common Sense for the Actor’. It’s the most honest and, 
in my opinion, the only genuine book about this profes-
sion. One of the first sentences I read there, which seems 
crucial, says that Stanisławski came to the theatre as 
a wealthy person. He didn’t have to fight to survive. He 
made it all up and people fell for it. But I suppose that we, 
actors, don’t have to feel anything or believe in anything. 
It’s the audience that has to believe. Actors are masters 
of illusion. And it’s all about illusion – not about losing 
your mind; asylums are full of people who ‘believed in 
something’ and ‘felt something.’ 

Life is also full of actors who couldn’t handle that 
burden of confrontation. 
Or they have been carrying one thing all their life, a thing 
that has been imposed on them or they have imposed on 
themselves. It’s a pitiful sight to see a man with an end-
less score (everyone has it) and a spectrum of emotions 
at his disposal who is limited to four keys. I think that it 
must be a marketing strategy and it may work, but it’s not 
for me, as it’s too limiting. Stanisławski’s method, that is 
dragging everything out, just amuses me.

But I would like a difficult task of playing a character, 
an amazing and extraordinary one, to cost you 
something; I’d like that experience to change an actor.
In my opinion, one doesn’t contradict the other at all. It’s 
not like you go on stage and simply say your lines. Not 
at all. I mean that actors shouldn’t go over the story and 
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internal monologues again and again in their mind. What 
you’re saying is great, but you need to remember that actors 
have to give that performance ten times a month and keep 
their senses. When you take up Shakespeare, you can be 
sure that the story is well or perfectly written, and there’s 
nothing to add there. So if the script is well-written, your 
acting won’t ruin it. But if it’s poor, you can’t help it. I’ve 
experienced it many times. I tried to improve bad scripts 
with my acting. It’s a frustrating and hopeless struggle. And 
it’s a crime to make actors responsible for anything else but 
acting and place such burden on them. It deprives them of 
the dignity of the profession. It also deprives the audience of 
a pleasure to experience the story and the scenic metaphor, 
and of a chance to take the story personally. 

I would compare your profession with the profession 
of a doctor – a surgeon. If one takes a closer look 
at intellectual qualities of people who operate on 
patients, there are two ways, too. They can be very 
mechanical – excellent, but mechanical. Or they can 
be humanists and develop themselves in a variety of 
fields. Did you need to work on yourself to become 
such a humanist developing in a variety of fields or 
did your acting school teach you what professional 
books you should read and how to prepare for a role?

You learn that at the acting school if you’re lucky enough 
and you meet right people. I couldn’t meet better te-
achers in Kraków. Krzysztof Globisz gave me a starting 
point to embark on a professional career. I was extremely 
lucky to meet him and I suppose it would have been real-
ly hard without him. If you’re a keen observer and you 
know yourself well, the school will also provide you with 
a number of negative models. I mean that after a few se-
mesters, you know that you don’t want to follow a given 
path or act in a given way. I was lucky because apart from 
a negative selection, I also had a positive one – I would 
look at someone and know that I’d like to play like him. 
Our diploma performance ‘Maestro’ was probably one of 
the best performances in my life. Krzysiek Globisz did 
a crazy thing and gave us a kind of vaccine in that play. 
We didn’t have the slightest idea of what we’re playing 
or what the story was about. But we had a whale of time. 
That 50-minute performance rushed like a Siberian 
Express and we took no prisoners, everything was gre-
at. Even the fact that we were tired. It was beautiful! We 
were happy because we could concentrate on acting 
only. I watched that performance with Piotrek Jędrzejek 
five years after graduation and… I couldn’t stop shaking. 
We both cried. I was sure that all the situations descri-
bed in the play had happened to me for those five years. 
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I didn’t know it then. It seems to me that if 
we were to perform it now, we couldn’t stand 
it. We could do it only if we didn’t know the 
reality of the profession.

When you were sort of stupid?
Yes. More stupid than we are now. Now, when 
I know it all, I think that I wouldn’t have ac-
cess to the world presented in the play.

It’s incredible. And great.
Great. For example, I understood why 
Krzysztof – which, by the way, happened 
very often during rehearsals – would stand 
up, crying, in the middle of the play and 
say, ‘I can’t watch the whole play today, just 
keep on doing what you’re doing, because 
it’s beautiful.’ And he went home. It was very 
touching. And we felt that we’re in one team. 
Later, I only felt that way with Ondrej. We 
created a world he had already known after 
practising the profession for about 30 or 25 
years. He knew that we were so naive, happy, 
and enthusiastic about playing and creating 
that world. And he’d already seen it all.

And you still had that zeal…
Yes. It made it even stronger. The performan-
ce achieved spectacular success at drama 
schools festivals. In Cracow, we sometimes 
performed for three people and we got mixed 
reviews, e.g., that they didn’t find the form 
they were looking for, etc. We went to Łódź 
to take part in the Drama Schools Festival 
and we received a rapturous applause! All 
my friends had tears in their eyes. We took 
a bow about 12 times. I’ve never experienced 
anything like that in the theatre.

Could you experience such strong 
emotions in the cinema?
I don’t know. I’m not the one to judge. I sup-
pose that ‘Wojna polsko-ruska’ was a deep 
scratch on the Polish cinema monolith. But 
it was all thanks to our teamwork and fan-
tastic people like Borys Szyc or, first of all, 
Xawery Żuławski – the director who offered 
us to play in that film. We could let our hair 
down and let our imagination run riot. It was 
absolutely awesome! Nobody said it was ‘too 
much.’ What Sonia Bohosiewicz did… But 
Xawery is that kind of artist. He expected 
us to act in, so to say, a creative way. It’s not 
some blah blah blah under your nose, it’s not 
minor realism. We were having a whale of 
time, laughing our head off between retakes. 

Well, but the story itself is brilliantly written 
by Dorota Masłowska, while the film was tu-
ned by Xawery! 

Let’s talk about another project, quite 
a peculiar one – ‘Ucho prezesa’ [The 
Chairman’s Ear]. I’d like to congratulate 
you on your role of the President of 
Television. Did it require any social skills 
other than those you needed on the film 
set or any other technical tricks? What is 
it like to create a character and work under 
Kabaret Moralnego Niepokoju?
It was a really good script. I had always dre-
amed of performing in a cabaret. I was really 
looking forward to meeting the guys from 
Kabaret Moralnego Niepokoju. That coope-
ration was a natural result of my acquain-
tanceship with Robert. I’m not interested in 
politics since I know nothing about it. Either 
you play that dirty game with marked cards 
or you don’t play at all. The role of Jacek 
didn’t require much effort. I’ve just begun to 

bring in some ease in the character. It’s a gre-
at comedy material. But from time to time, it 
gets serious and I don’t feel like laughing. It’s 
a good one.

Nowadays there is a huge demand for 
historical cinema and classically handsome 
men who look good in a uniform are 
needed. This is definitely something for 
you, which you’ve proved many times. 
Would you like to do that again?
Of course. To me, there are two categories 
of actors – those who work and those who 
don’t work. It’s clear and logical. Recently, 
I looked back at what I’d done in the cinema 
and the theatre and I can say that even if 
I don’t appear in a serious film or play, I’ll still 
be satisfied with what I’ve achieved so far. If 
playing in TV series and soap operas made 
it possible for me to provide for my children 
and give them education and the sense of 
safety, which is hard to get in my profession, 
it would suit me fine. 
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URLOP, SZCZEGÓLNIE SPĘDZANY ZA GRANICĄ, TO IDEALNY 
CZAS NA PRÓBOWANIE NOWYCH RZECZY. WARTO PODCZAS 
NIEGO ZAJRZEĆ DO KIELISZKA TUBYLCOM – I WCALE NIE 
TRZEBA PRZY TYM GŁĘBOKO SIĘGAĆ DO PORTFELA!
TEKST Katarzyna Habecka     ZDJĘCIA pixabay

PODRÓŻE 
OD LAT 18

Turystyka kulinarna staje się coraz bar-
dziej popularna. Dzięki tanim biletom 
lotniczym chętniej wyjeżdżamy choćby 

i na weekend, aby uraczyć się hiszpańskim ta-
pas, zjeść na ulicy włoską pizzę, czy spróbować 
żabich udek w Paryżu. W tym czasie zdążymy 
zrobić sobie zdjęcia przy najbardziej popu-
larnych zabytkach czy przejść się sławnymi 
ulicami. Ważnym punktem każdej wycieczki, 
nawet tej krótkiej, zdecydowanie powinno być 
odwiedzenie lokalnych sklepów i przejrzenie 
półki z lżejszymi trunkami.

O włoskich, francuskich czy hiszpań-
skich winach napisano i powiedziano wiele. 
Są chwalone za swoje walory smakowe, za 
wspieranie smaku dań obiadowych i de-
serów, a nawet za właściwości zdrowotne. 
W Polsce kosztują sporo i kupowane są ra-
czej od święta. W kraju, w którym są pro-
dukowane, świetne wina można kupić już 
za kilka euro. Często po ich spróbowaniu 
trudno uwierzyć, że tak dobry alkohol może 
kosztować raptem kilkanaście złotych! Jeśli 
lubimy wino tylko słodkie lub tylko wytraw-
ne, we Francji czy Hiszpanii trudno będzie 
nam znaleźć jasną informację na etykiecie, 
z jakim typem mamy do czynienia. Pomóc 
nam może ewentualnie propozycja ser-
wowania – te z deserami będą oczywiście 
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słodkie, a z czerwonym mięsem raczej wytrawne. Warto 
otworzyć się na nowe, bowiem poziom cierpkości czy sło-
dyczy w alkoholach dostępnych tylko za granicą może 
znacznie różnić się od tego, który znamy z popularnych 
win dostępnych w polskich marketach.

Nie tylko kraje typowo „winne” mogą pochwalić się 
świetnymi trunkami z tej kategorii. Wybierając się na 
Litwę, do Czech czy na Słowację, na Węgry, do Chor-
wacji, Niemczech – wszędzie mamy do wyboru szeroki 
wachlarz czerwonych, białych i różowych win pocho-
dzących z tamtych miejsc. Warto przełamać stereotypy, 
które mamy w głowie i spróbować, ponieważ może się 
okazać, że lepsze dla naszych kubków smakowych będą 
wina czeskie, a nie katalońskie. Ważne jest sprawdzenie 
na etykiecie, skąd pochodzi alkohol. Informację, że jest 
importowany lub wręcz przeciwnie, pochodzi z danego 
kraju, zrozumie chyba każdy, niezależnie od języka, jaki 
jest użyty na etykiecie.

Drugą kategorią alkoholi, które mogą nas zaskoczyć 
podczas urlopu za granicą, są piwa. Oczywiście, tak jak 
w Polsce, trzeba się trochę namęczyć, aby znaleźć te wy-
jątkowe, nie produkowane przez dwa czy trzy największe 
światowe koncerny. Jednak ich nazwę szybko wychwyci-
my na etykiecie. Piwa, tak jak wina, także budzą stereo-
typowe skojarzenia z krajami – te najlepsze muszą prze-
cież pochodzić z Czech i Niemiec, ewentualnie z Wielkiej 
Brytanii. Faktycznie – trudno tam trafić na niesmaczny 
egzemplarz, a sklepowe półki wprost uginają się od róż-
norodnych złotych (a czasem czarnych i białych) napo-

jów. Przeciwnie jest w krajach, w których pija się raczej 
wino: trafienie na dobre lub – jak kto woli - wyjątkowe 
piwo w Hiszpanii, czy we Włoszech graniczy z cudem.

Zaskakującym odkryciem, jeśli chodzi o piwne od-
krycia, jest Litwa. Ten kraj w wielu aspektach zdaje się 
być tak podobny do Polski, a jednak tak wiele go od niej 
odróżnia. Pewne są w nim jednak cztery rzeczy – kom-
pletnie niezrozumiały język, przepiękna architektura, 
niesamowicie smaczne jedzenie, o którym trudno za-
pomnieć i… doskonałe piwo: zarówno w marketach, jak 
i w lokalnych pubach. Białe, czarne i złote, na sklepowych 
półkach z ciekawymi etykietami, a w restauracjach pro-

C Z Ę S T O  P O  I C H 
S PRÓ B OWA N I U  T RU D N O 
U W I E R Z YĆ ,  Ż E  TA K 
D O B RY  A L KO H O L  M O Ż E 
KO S Z T OWAĆ  R A P T E M 
K I L K A N A Ś C I E  Z Ł O T YC H! 



fesjonalnie podawane w odpowiednich szklankach i ku-
flach, zawsze smakuje doskonale. Jest niedrogie, więc 
jeśli na Litwę, tak jak i zresztą do pozostałych państw, 
dotarliśmy samochodem, warto zabrać ze sobą kilka bu-
telek i podzielić się tym niezapomnianym smakiem z bli-
skimi... Albo po jakimś czasie otworzyć butelkę, w której 
trunek odpowiednio „dojrzeje” i z kolejnymi łykami po-
wspominać zwiedzane miejsca. 

ENGLISH

TRAVELS FOR ADULTS

Vacation, especially if spent abroad, is a perfect time for trying 
out new things. It would be worthwhile to take a peek into local 
people’s glasses and bottles – and it doesn’t necessarily involve 
digging deep into your pockets!

Culinary tourism becomes increasingly popular. 
Thanks to cheap flight tickets, we are more willing to go 
away, even if only for a weekend, to pamper ourselves 
to some Spanish tapas, eat an Italian pizza on the stre-
et, or taste frog legs in Paris. Those two days are more 

than enough to take pictures by the most famous historic 
monuments or stroll down some well-known streets. An 
important point of each trip, be it short or long, should 
be visiting local shops and looking through the shelves 
with lighter drinks.

A lot has already been written and said about French or 
Spanish wines. They are praised for their flavour, for com-
plimenting the taste of many main courses and desserts, 
and even for medicinal properties. In Poland, they cost 
quite a lot and they are bought rather occasionally. But 
in the country of origin, great wines can be bought even 
for several euros! Sometimes, after taking a sip, it’s hard 
to believe that such superb alcohol can be so inexpensive!

If we like exclusively sweet or dry wine, it will be hard 
for us to find any clear information about the type on la-
bels in France or Spain. What may be of some help are 
serving suggestions – wines served with desserts are 
obviously sweet, and those served with red meat are 
most frequently dry. It’s worth opening yourself to new 
tastes, because the intensity of bitterness or sweetness 
in alcohols available abroad may differ considerably 
from popular wines known from Polish supermarkets.
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WA Ż N E  J E S T 
S PR AW D Z E N I E  N A 
E T Y K I E C I E ,  S K Ą D 
P O C H O D Z I  A L KO H O L . 
I N F O R M AC J Ę,  Ż E 
J E S T  I M P O RT OWA N Y 
L U B  W R Ę C Z 
PR Z E C I W N I E , 
P O C H O D Z I 
Z  DA N E G O  K R A J U, 
Z RO Z U M I E 
C H Y B A  K A Ż DY, 
N I E Z A L E Ż N I E  O D 
J Ę Z Y K A ,  JA K I 
J E S T  U Ż Y T Y  N A 
E T Y K I E C I E .

Z A K R Ę T  Z A  Z A K R Ę T E M  I  K O L E J N Y  Z A K R Ę T 



The typically “winey” countries are not 
the only ones that can boast great drinks 
from this category. When we go for a trip to 
e.g. Lithuania, the Czech Republic, Slova-
kia, Hungary, Croatia or Germany, we can 
choose from a wide range of local red, white 
and pink wines. It’s worth breaking stereo-
types ingrained in our minds and try at le-
ast some of those types, as it can turn out 
that our taste buds prefer Czech wines to 
Catalan ones. What is important is to con-
sult the label and check the country of ori-
gin. The information whether the wine was 
imported or produced in the given country 
is likely to be understood by everyone, irre-
spective of the language used on the label. 

Another category of alcohol that can sur-
prise us during our vacation abroad is beer. 
Of course, just like in Poland, you have to put 

some effort into finding those exceptional 
ones, as opposed to those produced by two or 
three biggest global breweries. But we’ll see 
their names on the label right away. Beer, just 
like wine, evokes stereotypical associations 
with countries as well – the best ones have to 
be produced in the Czech Republic, Germany 
or the UK. Indeed – it’s hard to happen upon 
an unpalatable drink in those countries, and 
shelves in shops simply strain under the we-
ight of different golden (and sometimes black 
or white) drinks. It’s totally different in coun-
tries where wine is more popular – coming 
across some good, let alone exceptional, beer 
in Spain or Italy is nothing short of a miracle.

A huge surprise when it comes to beer-
-related discoveries was Lithuania. In many 
respects, this country seems to be very 
similar to Poland, yet there are many con-

siderable differences too. Four things are 
certain there – absolutely incomprehensible 
language, exquisitely beautiful architecture, 
unbelievably delicious food that is downri-
ght unforgettable, and last but not least – 
superb beer which can be found both in su-
permarkets and local pubs. White, black and 
golden, in shops – standing in rows with in-
teresting eye-catching labels, and in restau-
rants – professionally served in appropriate 
glasses or mugs. And it always tastes great. 
What is more, it’s not expensive, so if we go 
to Lithuania (or other countries) by car, it 
would be worthwhile to buy several extra 
bottles and share this unforgettable taste 
with our family and friends. Or, after some 
time, when the alcohol is “mature” enough, 
open a bottle on our own and let each sip evo-
ke memories of visited places. 
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PĘTLA WOKÓŁ 
NOWEGO SERCA 
GDAŃSKA
KOMU PRZEZ KILKA OSTATNICH LAT NIE DANE BYŁO ODWIEDZIĆ 
GŁÓWNEGO MIASTA, TEGO PRZY KOLEJNEJ WIZYCIE MOŻE OGARNĄĆ 
SPORE ZDZIWIENIE. OBECNOŚĆ PUNKTÓW EMBLEMATYCZNYCH, 
TAKICH JAK ŻURAW, RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA CZY FONTANNA 
NEPTUNA, WCIĄŻ UTWIERDZA W PRZEKONANIU, ŻE TO TEN 
SAM GDAŃSK, JEDNAK WSZYSTKO WOKÓŁ ZDAJE ZMIENIAĆ SIĘ, 
ODŻYWAĆ, A MIEJSCAMI WRĘCZ NABIERAĆ NOWEGO OBLICZA. 
PRZESPACERUJMY SIĘ WIĘC I ZOBACZMY TO NA WŁASNE OCZY!
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA A. Żyrkowski

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

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

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

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

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

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

Po przejściu przez Bramę Stągiewną 
i most, udajemy się w lewo na ulicę Szafar-
nia, biegnącą wzdłuż Nowej Motławy i ulo-
kowanej tu przystani jachtowej. To najprost-
sza droga na kolejną wyspę - Ołowiankę, 
słynącą z gmachów Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej i Narodowego Muzeum Morskie-
go. Aby powrócić stąd na lewy brzeg Motła-
wy, nie musimy zawracać - możemy sko-
rzystać z jednej z najbardziej efektownych 
gdańskich inwestycji ostatnich lat. Mowa 
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P Ę T L A  W O K Ó Ł  N O W E G O  S E R C A  G D A Ń S K A

z efektownej perspektywy koła widokowego 
AmberSky, które od niedawna funkcjonuje 
również poza sezonem letnim, ciesząc się 
niesłabnącą popularnością, zarówno wśród 
turystów, jak i gdańszczan. Wysoka na 50 
metrów konstrukcja umieszczona jest na Wy-
spie Spichrzów, przy ul. Chmielnej. 

ENGLISH

A WALK AROUND THE NEW HEART 
OF GDAŃSK

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

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

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

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

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

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

Całe zmieniające się Główne Miasto 
możemy podziwiać i uwiecznić na zdjęciu 

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

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

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

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

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

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

C A ŁE Z M I EN I A JĄCE SI Ę G Ł ÓW N E 
M I A STO MOŻEM Y PODZI W I AĆ 
I U W I ECZ N IĆ NA ZDJ ĘCI U 
Z EFEKTOW N EJ PER SPEKT Y W Y 
KOŁ A W I DOKOW EG O A M BER SK Y...
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Nie inaczej jest z dojrzałością czytelnika. Już nie łapie 
literackich przygód na chybił-trafił, już rozpoznał mapę 
drogową swych książkowych uniesień, potrafi ze swadą 
opowiadać o tym i owym, ale że tak wiele ma już za sobą 
doznań, to rzadko zdarza mu się oszaleć z zachwytu.

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

„Justyna” to pierwsza część „Kwartetu”, którego 
poplątane ścieżki - i to zarówno te wydeptywane przez 
bohaterów (akcja), jak i przez autora (forma tworzenia 
świata) – najlepiej oddaje sentencja „nic nie jest takie, 
jakim się wydaje”. Jej narrator, Irlandczyk Darley, kre-
śli tu historię swoich seksualno-miłosnych uwikłań 
w relacjach z dwiema kobietami – tancerką Melissą 
i tytułową Justyną, żoną koptyjskiego bogacza. Nie  
będę opowiadał, co się wydarza – a wydarza się wiele  
- dość powiedzieć, że powieści z taką psychologicz-
ną i duchową głębią jest na świecie zaledwie parę. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

Kiedy mężczyzna dojrzewa, coraz trudniej mu się 
zakochać. Nie dlatego, iżby brakowało obiektów 
miłości. Najzwyczajniej cielęcość odczuć już 

z  niego umyka. Jak śpiewano ongiś: „On już to wie, 
już zna te dziewczyny” i choć dojrzałość przyciąga do 
mężczyzny znacznie większy legion płcioprzeciwny 
niż to czyniła jego durno-chmurna młodość, to wi-
sienką miłości rzadko ów słodki tort wieńczy.  

A NA IMIĘ 
MIAŁAŚ 
WŁAŚNIE 
JUSTYNA

LAWRENCE DURRELL, 
„JUSTYNA. KWARTET ALEKSANDRYJSKI”, 
WYD. ZYSK I SKA, POZNAŃ 2017.
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REKLAMAREKLAMA

Uwierzcie, proszę, tu niemal każde zdanie 
to rozkosz dla rozumu i duszy, w czym także 
wielka zasługa genialnego polskiego tłuma-
czenia Marii Skibniewskiej, z pewnością nie 
ustępującemu oryginałowi. 

„Justyna” to pierwsza część kwartetu (ko-
lejne to „Balthazar”, „Montolive” i „Clea”), 
który nie jest sagą linearną. Geniusz Durrella 
pozwala nam się przyglądać tym samym wy-
darzeniom z różnych punktów widzenia. 
Dlatego warto przeczytać „Justynę”, a potem 
sięgnąć po „Balthazara”, by przekonać się, że 
narrator Darley – wiedząc o swoim romansie 
wszystko - wiedział o tytułowej kochance i so-
bie samym niewiele, zgoła nic. 

ENGLISH

AND YOUR NAME WAS JUSTINE

When a man gets older, he finds it more and 
more difficult to fall in love. It’s not because 
there are fewer objects of love. He’s simply 
less carefree. As a song goes, ‘He already 
knows it, he knows these girls.’ And even 

though maturity attracts more members 
of the other sex than foolish and gloomy 
youth, love rarely happens to be the icing 
on this cake.

It’s the same with reader’s maturity. 
Mature readers no longer randomly pick 
literary adventures. They’ve already drawn 
a map of their literary ecstasies; they can 
st i l l  recount stor ies w it h pa ssion, but 
they’ve been through so much that they’re 
rarely captivated.

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

‘Justine’ is the first novel of ‘The Quar-
tet’, whose twists and turns – both made 
by the characters (the plot) and by the au-
thor (the form of creating the world) – are 

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

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



NOWOROCZNE POSTANOWIENIE TO OBIETNICA, KTÓRĄ PODEJMUJE SIĘ NA NOWY ROK. 
OBIECUJEMY SOBIE WIELE: BĘDZIEMY LEPSI, OTWARCI NA LUDZI, ZADBAMY O DOBRĄ FORMĘ, 
BĘDZIEMY ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ, RZUCIMY PALENIE I ODWIEDZIMY CIEKAWE MIEJSCA… 
O TYM, JAK DŁUGA JEST LISTA TAKICH POSTANOWIEŃ, WIE DOBRZE KAŻDY Z NAS.
TEKST Agnieszka Maślik     ZDJĘCIA pixabay
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P O STA N OW I E N I A 
N O W O R O C Z N E 
T YM R A ZEM MOŻE  S IĘ  UDAĆ !
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Ile postanowień noworocznych podjąłeś w swoim życiu? 
Jak wiele celów udało Ci się osiągnąć? Szacuje się, że 
zaledwie niecałe 10 proc. naszych zamierzeń zostaje 

faktycznie zrealizowanych.
Może warto więc spróbować ugruntowanych nauko-

wo metod behawioralnych?
Istnieją dwa główne nurty nauki o mózgu i naszym 

zachowaniu, które mają wpływ na postanowienia nowo-
roczne: nauka o sile nawyków i nauka o własnych histo-
riach (self-stories).

ZACZNIJMY OD NAWYKÓW
Jeśli twoje postanowienia dotyczą zdrowszego odży-
wiania, ćwiczeń fizycznych, ograniczenia spożywania 
alkoholu, rzucenia palenia, spędzania mniej czasu 
w sieci lub innych powtarzających się zachowań, wte-
dy mówimy o potrzebie zmiany istniejących nawyków 
lub powstania nowych. Nawyki są automatycznymi, 
"uwarunkowanymi" czynnościami. Wstajesz rano 
i zatrzymujesz się w Starbucksie na ciastko i latte. 
Wracasz do domu po pracy i kładziesz się przed te-
lewizorem. Wbrew popularnej opinii, nie jest trudno 
zmienić nawyki, o ile zrobisz to w odpowiedni sposób.

Musisz więc stworzyć nowy lub zmienić istniejący. 
W obu przypadkach metoda jest ta sama. Stworzyłeś już 
przecież dosłownie setki nawyków i nawet nie pamię-
tasz, od czego się zaczęły, dlatego też tworzenie nowych 
nie może być takie trudne. Musisz wykonać te trzy kroki:

1. Wybierz małą zmianę. "Jedz zdrowiej" nie jest małe. 
Jest to ważny powód, dla którego postanowienia 
noworoczne nie działają. Na przykład zamień to 
na "wypij każdego dnia smoothie z jarmużem". 
Takie działania są stosunkowo niewielkie i łatwe do 
zaadaptowania.

2. Dodaj nowy element do istniejącego już nawyku. 
Pomyśl o nawyku, który już masz i który jest dobrze 
ugruntowany, na przykład, "wejdź do kuchni rano" 
może być teraz bodźcem dla nowego nawyku "przy-
gotuj smoothie z jarmużu".

3. Spraw, aby nowa czynność była łatwa. Musisz po-
wtórzyć dane zachowanie od 3 do 7 razy, zanim 
stanie się nowym nawykiem. Włóż więc wieczorem 
jarmuż do blendera i przygotuj wszystkie składniki 
smoothie w jednym miejscu w lodówce. Rano bę-
dzie Ci prościej dopełnić nowego zwyczaju!

Jeśli uwzględnisz te trzy kroki, Twój nowy nawyk zosta-
nie utrwalony!

TERAZ ZAJMIJMY SIĘ NASZYMI  
„SELF STORIES”
Jedną z ciekawszych technik do pracy z naszymi historia-
mi jest  tzw. "edycja fabuły". Koncepcja opiera się na zało-
żeniu, że wszyscy mamy osobistą narrację, która kształtu-
je nasze postrzeganie świata, ale i nas samych. Czasami 
nasz wewnętrzny głos nie jest dla nas pomocą. Pisząc, 

W BR EW POPU L A R N EJ 
OPI N I I, N I E J E ST 
TRU DNO Z M I EN IĆ 
NAW Y K I, O I LE ZROBISZ 
TO W ODPOW I EDN I 
SPOSÓB.

P O S T A N O W I E N I A  N O W O R O C Z N E  T Y M  R A Z E M  M O Ż E  S I Ę  U D A Ć !
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a następnie edytując nasze własne historie, możemy zmie-
nić nasze postrzeganie siebie i zidentyfikować przeszkody 
stojące na drodze do lepszego funkcjonowania.

Łatwo się mówi, ale jak to zrobić? Wybierz jeden cel, 
a następnie zastanów się dlaczego nie udaje się go osią-
gnąć. Napisz swoją historie, przeanalizuj i spróbuj edyto-
wać narracje, aby wymyślić nową historie opartą na obiek-
tywnej i uczciwej ocenie sytuacji.

Kobieta o imieniu Lena początkowo napisała w swo-
jej "starej historii", że chciała poprawić swoją kondycję, 
ale jako główny żywiciel rodziny musiała pracować wiele 
godzin, przez co już i tak czuła się winna z powodu cza-
su spędzanego poza domem. Pod wpływem obiektywnej 
analizy, w końcu napisała nową historię, opartą na tych 
samych faktach, ale z bardziej szczerą oceną, dlaczego 
nie ćwiczy. "Prawda jest taka - nie lubię ćwiczyć i nie ce-
nię sobie zdrowego trybu życia. Używam pracy i dzieci, 
aby usprawiedliwić mój brak aktywności fizycznej".

Dzięki temu Lena odkryła obiektywne powody nie-
osiągania postawionego sobie celu i przestała zadręczać 
się, że znowu jej się nie udało. Zobaczyła, że nadając inne 

znaczenie aktywności fizycznej („będę miała więcej 
energii do zabawy z dziećmi”) i przesuwając priorytety, 
będzie w stanie znaleźć czas na ćwiczenia.

Może brzmi to prosto, ale dzięki pisaniu stajemy się 
bardziej obiektywni, a wtedy jesteśmy bardziej skłonni do 
zmiany sposobu myślenia, a tym samym naszego zacho-
wania. Kiedy dojdziecie do konfrontacji prawdy z tym, co 
dla was ważne, stworzy to największą szansę na zmiany.

Spróbuj. Co masz do stracenia? W tym roku wykorzy-
staj naukę, aby tworzyć i trzymać się postanowień nowo-
rocznych. Najlepszego w Nowym Roku! 

ENGLISH

NEW YEAR’S RESOLUTIONS 
– HOW TO SUCCEED THIS YEAR!

A New Year’s resolution is a promise you make for the New Year. 
We promise ourselves a lot: to be better and more open towards 
people, keep fit, eat healthy, quit smoking, and visit interesting 
places… Everyone perfectly knows how long a list of such 
resolutions may be.

How many New Year’s resolutions have you made? 
How many of them have you kept? It is estima-
ted that only about 10% of our plans are actually  
implemented.

To improve your result, it might be a good idea to try 
scientific behavioural methods.

There are two main scientific approaches to study 
our brain and behaviour, which affect New Year’s resolu-
tions: the power of habit and self-stories.

MOŻE BR Z M I TO PROSTO, 
A LE DZI ĘK I PISA N I U 

STA J EM Y SI Ę BA R DZI EJ 
OBI EKT Y W N I.

L U D Z I E  /  P E O P L E3 8 – 3 9
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LET’S BEGIN WITH HABITS
If your resolutions concern healthy eating, 
physical exercise, cutting down on alcohol, 
quitting smoking, spending less time on-
-line or other repetitive behaviours, then 
there’s a need to change the existing habits 
or develop new ones. Habits are automatic, 
conditioned actions. You get up in the mor-
ning and stop at Starbucks to have a biscuit 
and latte. You get home after work and lie 
down on the couch to watch TV. Contrary 
to popular belief, it’s not difficult to change 
your habits provided that you do it right.

So you have to make a new habit or chan-
ge the existing one. It works practically the 
same in both cases. You’ve already made 
hundreds of habits and you don’t even re-
member how they started, so developing 
new ones can’t be hard. You have to follow 
three steps:

1. Pick a small change. ‘Eat healthy’ isn’t 
small. This is why you fail. Replace that 
with, for example, ‘drink kale smoothie 
every day.’ Such changes are relatively 
small and easy to introduce.

2. Add a new element to an existing habit. 
Think of a habit that you already have 
and that is deeply rooted, such as ‘go to 
the kitchen in the morning,’ and use it 
as a stimulus for a new one ‘make kale 
smoothie.’

3. Make the new action easy. You have 
to repeat an action 3–7 times before it 
becomes a new habit. Put kale into the 
blender in the evening and prepare all 
smoothie ingredients in one place in 
the frigde. It’ll be easier in the morning 
to keep the resolution!

If you abide by these three steps, you’ll get 
into the new habit!

NOW LET’S HAVE A LOOK  
AT SELF-STORIES
One of interesting techniques to work with 
your stories is the so-called plot edition. The 
concept is based on the assumption that we 
all have our personal narrative, which af-
fects our perception of the world and shapes 
us. Your inner voice isn’t always helpful. By 
writing and editing your own stories, you 
can change your perspective and identify 
obstacles in your way to success.

It seems easy to say, but how to do that? 
Pick a goal and think why you can’t accomplish 
it. Write your story, analyse it and try to edit the 
narrative to make a new story based on objecti-
ve and fair evaluation of the situation.

A woman named Lena initially wrote in 
her ‘old story’ that she wanted to be fit, but as 
the breadwinner, she had to work long hours 
and already felt guilty because of the time 
she wasn’t at home. After an objective analy-
sis, she wrote a new story based on the same 
facts, but involving a broader perspective on 
why she didn’t exercise. ‘The truth is that 
I don’t like exercising and I don’t want a he-
althy lifestyle. I use my work and children to 
justify the lack of physical activity.’

Thus, Lena understood the objective re-
asons for failing to accomplish her goal and 
stopped blaming herself for not keeping the re-

solution. She realised that if she attached a new 
meaning to physical activity (’I’ll have more 
energy to play with children’) and shifted prio-
rities, she’d be able to find time for exercise.

It may sound simple, but writing makes 
you more objective. Then, you’re able to 
change your way of thinking and, consequ-
ently, your behaviour. When you compare 
the truth with what’s important to you, you’ll 
have a chance to make a change.

Check it out for yourself. There’s nothing 
to lose. This year, benefit from science to 
make and keep your New Year’s resolutions. 
Happy New Year! 

4 0 – 4 1
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4 2 – 4 3

GOA 
  GENUA

ie widzieliśmy się od trzydziestu 
lat. Kiedy ją poznałem, była mło-
dą pianistką. Nie pamiętam, jak 

grała, ponieważ patrzyłem tylko na nią. Na 
jej kształtną główkę pochylająca się z zapa-
miętaniem nad szczerbatym uśmiechem 
klawiatury, na zarys jej szyi z wystająca ko-
ścią obojczyka, którą uwielbiałem całować. 
Na długie, klasyczne palce, o które tak bar-
dzo dbała, a które z taką samą pieczołowito-
ścią i oddaniem muskały zarówno klawisze, 
jak i moją skórę. 

Kiedy poznałem Francescę, oboje byli-
śmy młodzi. Zbyt młodzi. Kochaliśmy się, ale 
czy to mogło wystarczyć? Ona była panienką 
z arystokratycznego rodu, mieszkającą z mat-
ką i siostrą w Turynie, a ja biednym chłopa-
kiem z Polski, którego polityczna zawieru-

ENGLISH

GOA GENOA

The plane was another hour late. We were sitting 
by a small, wobbly table in a café at Genoa airport 
and sipping grappa, and Jacek, whom I met at the 
check-in, told me the following story.

‘We hadn’t seen each other for thirty years. 
When I  met her, she was a  young pianist. 
I don’t remember how she played, because my 
eyes were only on her. On her shapely head 
leaning over the gap-toothed smile of the key-
board. On the line of her neck with a prom-
inent collarbone, which I  loved to kiss. On 
her long, classical fingers she cared so much 
about, which stroked gently and tenderly both 
the piano keys and my skin. 

I  met Francesca when we were both 
young. Too young. We loved each other, but 
this wasn’t enough. She was a  young lady 
from an aristocratic family, living with her 
mother and sister in Turin, while I was a poor 
lad from Poland brought to Piedmont by 
political turmoil. I treated our meeting like 
a youthful infatuation, an aberration. An in-
toxicating summer of love. When the autumn 
came, she went to the US to study there, and 
I settled down in Rome. I was sure she had 
forgotten me. After all, she had a beautiful, 
exciting life. I got married. I have children. 
But I’ve loved her all the time. No, I’ve never 
cheated on my wife. Not physically, at least.

But one day, thirty years after our meeting, 
I happened to get a mandate from a compa-
ny from Genoa. I came here. After a business 
meeting, I decided to find a palace where she’d 
lived. You don’t know that yet, because you’re 
young, but with age, people tend to become 
unbearably sentimental. I found the way to her 
house easily. The gate was the same. I called. 
I believe that I did that only because I thought 
that Francesca didn’t live there anymore. But 
I was wrong. I recognised her the moment I saw 
her. She didn’t change much. She was still beau-
tiful and aristocratically fresh. ‘Oh my God!’ she 
cried when she saw me. She covered her mouth 
with her hand as if she wanted to stop the flow 
of words. I understood. She would talk with me 
every day for those thirty years, thinking about 
me like I thought about her. ‘I was looking for 
you everywhere!’ she said, and her eyes welled 
with tears. I didn’t know what to say. My life 
passed before my eyes, my heart was pounding, 
hands were shaking. ‘Have you got married?’ 
I asked foolishly. And I still wonder why I asked 
that question. At that time? After thirty years? 
‘No, never,’ she said. My heart ached when I un-
derstood the sense of her words. ‘And you?’ 
she asked with hesitation in her voice. I looked 
away. I couldn’t look her in the eyes. She under-
stood. And only then her heart died. ZD
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

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

cha przygnała do Piemontu. Potraktowałem 
to spotkanie jako młodzieńcze zauroczenie, 
wybryk natury. Upojne lato miłości. Wczesną 
jesienią ona wyjechała na studia do Stanów, 
a ja osiadłem w Rzymie. Byłem przekonany, 
że o mnie zapomniała. Miała swoje piękne, bo-
gate życie. Ożeniłem się. Mam dzieci. Ale cały 
czas kochałem ją. Nie, nie zdradzałem żony. 
W każdym razie nigdy fizycznie.

Traf chciał, że po trzydziestu latach od 
naszego spotkania dostałem zlecenie z fir-
my w Genui. Przyjechałem tutaj. Po spotka-
niu w firmie postanowiłem odnaleźć pała-
cyk, w  którym mieszkała. Jeszcze o  tym 
nie wiesz, bo jesteś młody, ale z  wiekiem 
ludzie robią się nieznośnie sentymentalni. 
Bez trudu odnalazłem drogę do jej domu. 
Furtka w bramie była ta sama. Zadzwoniłem. 
Odważyłem się na to, być może dlatego, że 
byłem przekonany, że Francesca już tam nie 
mieszka. Myliłem się. Poznałem ją od razu. 
Czas ją oszczędził. Wyglądała nadal pięknie 
i  arystokratycznie świeżo. „Boże!” – wy-
krzyknęła, kiedy zobaczyła mnie w progu. 
Zakryła ręką usta, tak jakby chciała po-
wstrzymać potok słów. Zrozumiałem ten 
gest. Przez te trzydzieści lat rozmawiała ze 
mną codziennie, myśląc o mnie, tak jak on 
o niej. „A ja cię tak szukałam!” – powiedziała 
ze łzami w oczach. Nie wiedziałem, co mam 
odpowiedzieć. Całe życie przetoczyło mi 
się przed oczami, serce waliło, ręce drżały. 
„Wyszłaś za mąż?” – zapytałem głupio. I do 
tej pory zastanawiam się, z jakiego powodu 
zadałem jej to pytanie. W takim momencie? 
Po trzydziestu latach? „Nie, nigdy” – odpo-
wiedziała. Boleśnie zrozumiałem sens tych 
słów. „A ty?” – zapytała mnie z ogromnym 
wahaniem. Spuściłem oczy. Nie mogłem pa-
trzeć jej w twarz. Zrozumiała. I dopiero wte-
dy jej serce umarło. 

-N

SAMOLOT SPÓŹNIAŁ SIĘ KOLEJNĄ GODZINĘ. SIEDZIELIŚMY PRZY 
MALUTKIM, CHWIEJNYM STOLIKU KAFEJKI LOTNISKA W GENUI. 
SĄCZYLIŚMY GRAPPĘ, A PAN JACEK, Z KTÓRYM POZNAŁEM 
SIĘ PRZY ODPRAWIE, OPOWIEDZIAŁ MI TĘ HISTORIĘ.
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M O Ż E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 
Z J E D Z E N I E M , DY S KO M F O R T Ż YC I A I  P R Z E D E W S Z Y S T K I M 
E S T E T Y K A P R O W A D Z Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
W przypadku braku jednego lub kilku zębów, do zakwalifi-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 
kości i nierzadko następuje bezproblemowe wprowadzenie 
implantu. Nieco dłuższa procedura występuje w momencie gdy 
pacjent zgłasza się z całkowitym bezzębiem. Decyzja o podjęciu 
leczenia zapada dopiero po analizie danych uzyskanych w ba-
daniu pantomograficznym, czyli dzięki prześwietleniu panora-
micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 
w zależności od warunków w jamie ustnej pacjenta. Pełna rekon-
strukcja jest możliwa na minimum 5 implantach, a maksymalnie 
na 8. Wówczas można umocować na stałe 12 zębów. O liczbie 
implantów decyduje jakość i ilość kości. Często po wszczepieniu 
następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-
nić estetykę i wygodę przyszłych uzupełnień stałych. 

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

Koszty, trwałość i przeciwskazania. Pytania najczęściej zada-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 
Efekt, długotrwałość uzębienia, wysoka jakość materiału, a także 
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-
ca i wygrać z kosztami ponoszonymi jednorazowo na wiele lat. 

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 
objętości, a tym samym umożliwienia implantacji. Implanty przyj-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 
minimalny procent powikłań lub odrzutu ciała obcego. W początko-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-
zowe, co jest związane z lepszym trawieniem i unikaniem problemów 
układu pokarmowego, a zadowalający uśmiech podnosi pewność siebie.
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W Y S TARC Z Y  S IĘ 
UŚMIECHNĄĆ I…

WYSTARCZY SIĘ UŚMIECHNĄĆ I WSZYSTKO WOKÓŁ 
SIĘ ZMIENIA. NIEBO NAD NAMI SIĘ ROZCHMURZA, 
LUDZIE JAKBY BARDZIEJ PRZYJAŹNI, ŻYCZLIWI, 
A I ROBOTA W PRACY DOBRZE IDZIE. JEDNYM 
ZDANIEM: LEPIEJ STĄPA SIĘ PO ZIEMI. 
TEKST Lek. Stom. Krzysztof Kruszyński     ZDJĘCIA mat. prasowe

Niestety z naszym uśmiechem czasem różnie bywa. 
Dobrze, jeżeli Matka Natura obdarzyła nas pięknym, 
zdrowym uzębieniem. Gorzej, jeżeli nie mamy czym 
się pochwalić i zamiast uśmiechu wychodzi dziwny, 
tłumiony grymas na twarzy. Jakie są możliwości na 
zmianę takiego stanu rzeczy? I czy sztuczne zęby 
muszą wyglądać na sztuczne?
Lek. stom lic. techn. dent. K. Kruszyński: Tak, zga-
dzam się z panem. Z uśmiechem łatwiej idzie się przez 
życie, a i innym łatwiej z nami. Na szczęście mam bardzo 
dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby się 
cieszyć pełnym, niczym nie skrępowanym uśmiechem, 
a przez brzydkie zęby lub ich brak niestety nie mogą.

Obecnie lekarze dentyści dysponują technologiami 
i materiałami, dzięki którym po leczeniu protetycznym 
często sami muszą zerknąć do dokumentacji pacjenta, 
aby upewnić się, co jest sztuczne, a co naturalne. Bywa, że 
i pacjenci z czasem zapominają o tym, że mają jakieś uzu-
pełnienie protetyczne, tak jakby zawsze z nim żyli. Jest to 
możliwe dzięki właściwościom stosowanych materiałów 
protetycznych i tendencjom w rozwoju mojej branży.

Jakie to tendencje?
Przede wszystkim dąży się do możliwie idealnego naśla-
dowania struktur tkanek występujących w naszym or-
ganizmie. Materiały używane w stomatologii muszą nie 
tylko w sposób naturalny i nie do odróżnienia naśladować 
naturę. Są one także biokompatybilne, odporne na czyn-
niki chemiczne i niezwykle wytrzymałe mechanicznie, 
ponieważ pracują w warunkach ekstremalnych, narażone 
na działania kwasów organicznych i olbrzymie, powtarza-
jące się przeciążenia przy czynności żucia w jamie ustnej. 

Czy to znaczy, że jeżeli chciałbym zrobić 
sobie jaśniejsze zęby, poprawić ich kształt i je 
wyprostować, czy nawet wstawić brakujący ząb, to 
wystarczy przyjść np. do Pańskiego gabinetu i wyjdę 
z niego z pięknymi zębami i nie będzie śladu, że są to 
zęby „robione” nienaturalne? Dlatego, bo posiada Pan 
w gabinecie materiały i technologie, o których Pan 
wspomniał?
Tak, jest to możliwe. Mamy do wyboru szeroką gamę 
wspaniałych rozwiązań protetycznych: licówki, korony 
pełnoceramiczne, implanty, itd. Jednak to jeszcze nie 
wszystko. Aby uzyskać pożądany efekt, gabinet denty-
styczny powinien być interdyscyplinarny.

Co to znaczy?
Mam na myśli to, że do uzyskania możliwie najlepszych 
efektów w leczeniu wymagana jest współpraca stomato-
logów specjalizujących się w określonych dziedzinach. 
Bo endodonta „przeleczy” zęby, ortodonta je wyprostuje  
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i uszereguje, chirurg wszczepi implant 
i oczyści pole protezowe, a lekarz protetyk 
zadba o część protetyczną. A już ideal-
ną sytuacją jest, gdy przy gabinecie jest 
zaawansowane technologicznie laborato-
rium techniki dentystycznej, dzięki czemu 
można na bieżąco, pod dyktando pacjenta 
i lekarza dokonywać wszelkich korekt i wy-
datnie skrócić czas leczenia.

Muszę powiedzieć, że brzmi to tak dobrze, 
że aż nieprawdopodobnie.
Powiem więcej. Obecnie naszym pacjentom 
nie wystarcza już mieć tylko ładne i funk-
cjonalne zęby. Coraz częściej wykonujemy 
licówki czy korony pełnoceramiczne, reali-
zując marzenie danej osoby o „idealnym” 
uśmiechu. Wcześniej oczekiwano jasnych 
zębów w kolorze występującym w naturze. 
Teraz coraz częściej zaskakuje mnie prośba 
o kolor „super jasny” bo ten czy inny aktor, 
aktorka, celebryta z takimi zębami tak 
świetnie wygląda, że i inni chcą tak wyglą-
dać. I gdy wcześniej miałem bardzo poważne 
wątpliwości, czy realizować te oczekiwania, 
bo przecież wydaje się, że lekarz powinie-
nem odwieść pacjenta od takich pomysłów, 
to okazuje się, że bardzo często pacjenci 
mają słuszną koncepcję na swój wygląd, a jej 
realizacja przez dobrego specjalistę czyni 
ich szczęśliwymi. Czasy się zmieniają i musi-
my nadążać za tymi zmianami. Jednak idąc 
na kompromis, w tego typu sytuacji lekarz 
musi być bardzo czujny, bo jest tu bardzo wą-
ska granica między pięknem a tandetą.

Chyba się wybiorę do Pana w charakterze 
pacjenta. 
Zapraszam.  

ENGLISH

IT’S ENOUGH TO SMILE AND…

It’s enough to smile and everything around 
changes. The cloudy sky above us clears, people 
seem kinder and more friendly, and our work 
appears to be easier than usual. In a nutshell – 
life becomes more pleasant.

Unfortunately, our smile is not always 
particularly pretty. It’s great if Mother Nature 
vested us with a beautiful set of healthy 
teeth. But things get somewhat problematic 
if we don’t have anything to boast about, 
and instead of a wide smile, we make some 
weird, uncomfortable grimace. What can we 
do to change the situation? And do false 
teeth always have to look artificial?
Krzysztof Kruszyński, Doctor of Dental 
Medicine and Dental Technologist: Yes, 
I absolutely agree with what you said at the 
beginning. With a smile, it’s easier for us to 

walk through life, and other people find it 
easier to walk with us. Fortunately, we have 
some very good news for everyone who would 
like to enjoy a bright and comfortable smile, 
but can’t due to their bad teeth or lack of te-
eth altogether. Nowadays, dentists make use 
of such technologies and materials that they 
sometimes need to consult patients’ medical 
records to confirm which part of their den-
tition is artificial and which part is natural. 
Not infrequently, as the time goes by, patients 
themselves forget about their prosthetic fil-
ling, feeling as if they had always had it. It’s 
possible thanks to the features of the applied 
prosthetic materials and the trends prevalent 
in the development of my branch.

What kind of trends?
First and foremost, we should strive for as accu-
rate reproduction of the tissue structures found 
in our body as possible. Materials used in den-
tistry have to imitate nature in an unforced and 
untraceable way. But not only that. They are also 
bio-compatible, immune to chemical factors 
and mechanically resistant, since they function 
under extreme conditions, such as exposure to 
organic acids and repeated chewing that consti-
tutes a huge burden for our oral cavity.

Does it mean that if I wanted to whiten 
my teeth, correct their shape, straighten 
them, or even replace them, all I would 
have to do is go to your consulting room, 
for example? Would I leave it with a set 
of beautiful teeth that show no sign 
of artificiality and unnaturalness? Is 
it because you have the materials and 
technologies you’ve mentioned?
Yes, such scenario is possible. We have a wide 
array of truly wonderful prosthetic solutions at 
our disposal, such as veneers, crowns, all-cera-
mic implants, etc. But that’s not all. To achieve 
the desired effect, a dentist’s consulting room 
should be interdisciplinary. 

What does it mean?
What I mean is that to achieve the best effects 
when it comes to treatment we need to coopera-
te with different dentists specializing in specific 
fields. Because an endodontist will cure the te-
eth, an orthodontist will straighten and arrange 
them, a surgeon will insert an implant and clean 
the prosthetic area, whereas a prosthetist will 
take care of the prosthetic part. And the ideal 
situation would be if right next to the consul-
ting room was an advanced laboratory of dental 
technology, thanks to which you would be able 
to introduce instant corrections to the patient’s 
and the doctor’s dictation, as well as considerably 
shorten the time needed for the treatment.

I must say that it sounds almost too good 
to be true.
And there’s even more to it. Nowadays, our 
clients do not settle only for pretty and func-
tional teeth. More and more often, we make 
veneers or all-ceramic crowns to realize pa-
tients’ dream about a “perfect” smile. In the 
past, patients expected white teeth in a na-
tural shade. To my surprise, however, now 
I often receive requests for “extremely white 
teeth”, because patients want to look like this 
or that actor, actress or celebrity who has be-
autiful and stunningly white teeth. And whe-
reas at first I had some very serious doubts 
whether I should accede to such requests, sin-
ce, after all, it would seem that a doctor’s role 
is to discourage their patients from carrying 
out such ideas, it has turned out that patients 
often have the correct concept for their appe-
arance, and its realization with the help of an 
accomplished specialist makes them happy. 
Times change and we need to keep up with 
them. But still, in such situations dentists 
need to remain very careful, because there’s 
a very thin line between beauty and kitsch. 

I think I’ll make an appointment with you.
You’re welcome to do so. 

LABORATORIUM 
PIĘKNEGO UŚMIECHU
tel. 17  85  28  494
Rzeszów, ul. Rejtana 31c
www.lpustomatologia.pl
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DWANAŚCIE 
          MIESIĘCY 
ZE SPORTEM

nów kończy się rok. Znów… bo ten 
czas przeleciał jak oszczep rzucony 
przez naszą młodziutką Marię An-

drejczyk. Ona nie znajdzie się wśród tych 
najlepszych sportowców 2017, choć popu-
larnością już puka do drzwi galerii rozpo-
znawalnych twarzy. Jest tam już za to inna 
lekkoatletka, która z pewnością należy 
do grona najlepszych sportowców także 
tego roku – Anita Włodarczyk. Ponownie 
niepodważalnie najlepsza na świecie, pro-
fesjonalna, pracowita. Ale też indywidu-
alistka, na co mieliśmy w minionym roku 
dowód w postaci pogłosek krążących w pol-
skim światku lekkoatletycznym. O tym jed-
nak może zapomnimy, a zapamiętamy to 
jej marsylskie „R”.

Mam wrażenie, że powiększa się gro-
no polskich sportowców prezentujących 
ugruntowany, światowy poziom. W plebi-
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Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

CZĘSTO ZASTANAWIAM SIĘ , JAK BĘDĘ POSTRZEGAŁ WSPÓŁCZESNYCH 
POLSKICH SPORTOWCÓW ZA DWADZIEŚCIA, TRZYDZIEŚCI LAT. 
CO ZAPAMIĘTAM? WYNIKI? SPOSÓB OKAZYWANIA RADOŚCI NA 
PODIUM? CZY TO JUŻ POSTACI OBRASTAJĄCE LEGENDĄ? CZY TO 
NAZWISKA, KTÓRE KIEDYŚ BĘDĘ WYMAWIAŁ Z SENTYMENTEM? 

ENGLISH

TWELVE MONTHS WITH SPORT

I often wonder what I will think about 
contemporary Polish sportspeople in twenty, 
thirty years’ time. What will I remember? Their 
results? How happy they were standing on the 
podium? Will they be legendary? Will I recall their 
names with nostalgia?

Another year has gone by. Another… The 
time has passed by so fast, like a javelin 
thrown by our young Maria Andrejczyk. 
She won’t be listed among the best sports-
people in 2017 even though her name has 
become recognisable and her popularity 
is on the rise. But there’s another athlete 
that is surely one of the best of this past 
year – Anita Włodarczyk. Again, she’s un-
questionably the best in the world, profes-
sional, hard-working. But she’s also an in-
dividualist, which she proved last year as 
rumour has it. Still, we may let that go and 
remember her Marseille ‘R’.

It seems to me that plenty of Polish ath-
letes have reached a stable, world-class lev-
el. For several years, their names have reg-
ularly appeared in plebiscites for the best 
sportspeople. Anita Włodarczyk, Piotr 
Małachowski, Robert Lewandowski, Rafał 
Majka, Kamil Stoch – these are the best ex-
amples. We may be sure that they’ll do well 
and keep a certain level. They’re brands. 

This past year, apart from Lewandows-
ki, who led our football team to the World 
Cup, and Stoch, who won the Four Hills 
Tournament twelve months ago and beat 
world champions in Lahti, many Polish 
sportspeople achieved remarkable suc-
cess. For example, Kajetan Kajetanowicz, 
who combines high skills and impressive 
progress with class and positive attitude 
outside the ral ly route. He’s a  perfect 
contender for the hero of the sport year. 
What’s more, I’m still impressed by Łu-
kasz Kubot. We complain about Jerz y 
Janowicz and his actions, and we’re still 
waiting for a  Polish world-class tennis 
player. But we do have him! Unfortunate-
ly, Kubot excels at doubles, while tennis 
fans have their eyes on single achieve-
ments of Nadal or Federer.

Another sportsperson worth attention 
is speedway world vice-champion Patryk 
Dudek. And our speedway riders in gener-
al. But it’s difficult to say whether it’s the 
success of Polish speedway or the weak-
ness of the rest of the world. 

But in all that, or above all, one name 
stands out: TOMASZ GOLLOB. He has moved 
us most in 2017. 

scytach na najlepszych sportowców roku 
ich nazwiska pojawiają się od kilku lat re-
gularnie. Anita Włodarczyk, Piotr Mała-
chowski, Robert Lewandowski, Rafał Maj-
ka, Kamil Stoch - to najlepsze przykłady.  
Ich sukcesy, pewność, że nie zejdą poni-
żej pewnego poziomu, to już coś stałego. 
To po prostu marki. 

W minionym roku poza Lewandowskim, 
który poprowadził piłkarską reprezenta-
cję na mundial, czy Stochem, który wy-
grał dwanaście miesięcy temu Turniej 
Czterech Skoczni, a do tego liderował mi-
strzom świata w Lahti, łatwo można było 
dostrzec inne rodzynki. Choćby Kajetan 
Kajetanowicz, który wysokie umiejętności 
i nieustający postęp łączy z klasą i uśmie-
chem poza trasami rajdowymi. To idealny 
kandydat do miana bohatera sportowego 
roku. Nie przestaje na mnie robić wraże-
nia Łukasz Kubot. Narzekając na Jerzego 
Janowicza i jego występki, ciągle czekamy 
na polskiego tenisistę światowego formatu. 
Ale go mamy! Nieszczęściem Kubota jest 
fakt, że jest fenomenalny w deblu. A cały 
świat wpatrzony jest w singlowe wyczyny 
Nadala czy Federera.

Niewątpliwie zwrócił na siebie uwagę 
wicemistrz świata na żużlu Patryk Dudek. 
I w ogóle żużlowcy. Ale ile w tym siły pol-
skiego speedwaya a ile słabości reszty świa-
ta, tego nie jesteśmy wstanie zmierzyć. 

W tym wszystkim jednak, a właściwie 
nad to wszystko, wybija się jedno nazwi-
sko: TOMASZ GOLLOB. To on poruszył 
nas najbardziej w 2017 roku. 
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TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Arkadiusz Kubisiak

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

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

4 8 – 4 9



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M

Ż Ą D Ł O



5 0 – 5 1 L U D Z I E  /  P E O P L E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wałem, reszta to dzieciaki, szkolna młodzież. 
Milicjanci zaczęli nas legitymować, potem 
rewidować. Ale nikt nic nie miał. Im to nie 
przeszkadzało. Za kark i pałą. Doszedł jeden 
do mnie i do Józka.

GN Ę B I L I  N A S  I   P O N I EW I E R A L I. 
A   M Y  C HC I E L I Ś M Y  WOL NO Ś C I. 

BY Ł  PA N  W   TA K I M  T ŁU M I E 
K I E DYŚ?  T O  J E S T  TA K A 

E MO C JA ,  Ż E  S OB I E 
N I E  Z DAWA Ł E M  S PR AW Y...
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- A gdzie to zapierdoliłeś!? – wrzeszczy.
I pokazuje na kapelusz.
- No to przecież moje jest, kapelusz pszczelarski, bo ja 

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

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

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

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

- Przyjechali?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pięć lat mieć własne pszczoły, albo udoku-
mentowaną pracę w pasiece. Nie było żartów. 
No i ja miałem, bo i jeden, i drugi dziadek mie-
li pszczoły. I ja zacząłem jako dwunastolatek. 
Wie pan, jak to w każdym zawodzie, ważna jest 
nauka, ale najbardziej liczy się doświadczenie. 
Dlatego to takie wyjątkowe rzemiosło. To nie 
jest jak ze stolarstwem, że się można od małego 
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wszystkiego nauczyć. Że każdy może. Wiem, 
co mówię, bo przecież po tym Czerwcu zosta-
łem przedsiębiorcą. Miałem i gospodarstwo 
rolne. I miałem stolarnię. Dużą. Meblościanki 
robiliśmy. Wtedy to był bardzo poszukiwany 
towar. Wie pan, z płyty, w okleinie, Europa. 
Więc znam różnicę. I przez ten biznes to nawet 
zaniedbałem pasiekę. A z pszczołami nie ma 
zmiłuj, trzeba pilnować. Warroza, taki azja-
tycki pasożyt, trochę mi spustoszył pasiekę. 
Nie zauważyłem, kiedy się zaczęło. Ale potem 
odbudowałem pasiekę. I to taką nowoczesną, 
z którą mogę pojechać w plenery. Bo ja wędru-
ję z pszczołami. Wędruję po tych miejscach, 
gdzie akurat kwitnie interesująca mnie roślina. 
Człowiek zna miejsca. A na sympozjach mamy 
kontakt z ludźmi z całej Polski, więc wymienia-
my się wiadomościami. Jeżdżę za Kraśnik, albo 
w okolice Opola Lubelskiego w poszukiwaniu 
najbardziej czystych łąk. Albo na spadź w Góry 
Świętokrzyskie. Zna pan spadź? 

Mszyce wysysają nektar z igieł sosnowych, 
świerkowych, z modrzewia, trawią to, wydala-

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

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

W YJĄT KOW E  R Z E M IO S Ł O.



Więce j  na anywhere . p l

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

THE STING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

themselves authority. They oppressed and 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ż Ą D Ł O



alised that the city was demolished. When 
I realised that, I got scared…’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Did you believe that you could change 
history?’

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

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

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

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

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

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

‘So bees saved you from prison.’

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

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

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

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

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

‘Yes, you may be right. We were one. Like 
bees. You know, when a bee stings, it dies. It 
can’t take the sting out like, for example, 
a wasp. The bee knows that it’ll die. But it 
doesn’t matter. It’ll sacrifice itself for its hive 
when the time comes.’ 
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8 GRUDNIA UBIEGŁEGO ROKU NA TERMINALU LOTNISK A 
RZESZÓW-JASIONK A ODBYŁ A SIĘ KONFERENC JA , NA 
KTÓREJ ZOSTAŁY Z APREZENTOWANE NOWE POŁ ĄCZENIA 
MIĘDZ YNARODOWE Z PODRZESZOWSKIEGO PORTU.

zdjęcia    P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

Wwydarzeniu wzięli udział przedstawiciele szeregu 
firm i instytucji: Prezes PLL LOT Rafał Milczarski, 

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Adam 
Hamryszczak, Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc oraz Prezesi Zarządu Portu Lotniczego 
Rzeszów-Jasionka Michał Tabisz i Zbigniew Halat.

Prezes PLL LOT zapowiedział uruchomienie dwóch 
nowych połączeń z rzeszowskiego portu lotniczego: już 
od 9 marca podróżni będą mogli polecieć do izraelskie-
go Tel Awiwu, natomiast od 29 kwietnia – na nowojor-
skie lotnisko Newark.

Bezpośrednie loty do Nowego Jorku obsługiwane 
będą Boeingami 787 Dreamliner i będą się odbywać 
raz w tygodniu – w poniedziałki, przez cały rok. Start 
z lotniska w Rzeszowie planowany jest na godzinę 14:10, 
a lądowanie na Newark o 17:40 czasu lokalnego. Loty 
powrotne do Rzeszowa realizowane będą w niedziele 
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o godzinie 19:25, z lądowaniem o 10:10 
następnego dnia czasu miejscowego.

Również w poniedziałki będą odbywały 
się bezpośrednie loty do stolicy Izraela, 
obsługiwane nowoczesnymi Boeingami 
737-800NG oraz Boeingami 737 MAX8. 
Start z lotniska w Rzeszowie zaplanowany 
jest na godzinę 6:05, a lądowanie w Tel 
Awiwie – na 11:50. Loty powrotne do stolicy 
Podkarpacia realizowane będą w każdą 
niedzielę o godzinie 20:50, z lądowaniem 
w Jasionce o 23:35. •

• IN ENGLISH

FROM RZESZÓW TO NEW YORK 
AND TEL AVIV

ON 8 DECEMBER L A ST YE AR , THE TERMINAL 
OF R ZESZÓW-JA SIONK A AIRPORT WA S THE 
SITE FOR A CONFERENCE, DURING WHICH 
NE W INTERNATIONAL CONNEC TIONS WERE 
PRESENTED.

The event was attended by representatives of 
many companies and institutions, e.g. the 
President of LOT Polish Airlines, Rafał Mil-
czarski, the Presidents of the Management 
Board of Reszów-Jasionka Airport, Michał 
Tabisz and Zbigniew Halat, Junior Minister 
of Development, Władysław Ortyl, as well 
as the President of the City of Rzeszów, 
Tadeusz Ferenc.

The President of LOT Polish Airlines an-
nounced plans to launch two new connec-
tions from the airport in Rzeszów – starting 

from 9 March, passengers will be able to fly 
to Tel Aviv in Israel, whereas from 29 April – 
to Newark Airport in New York. 

Direct flights to New York will be 
serviced by Boeings 787 Dreamliner and 
will take place once a week – on Mondays 
throughout the year. Departure from the 
airport in Rzeszów is planned for 2.10 p.m., 
and the arrival at Newark Airport for 5.40 
p.m. local time. Return flights to Rzeszów 
will take place on Sundays with take-offs 
planned for 7.25 p.m. and landings for 10.10 
a.m. next day local time.

Direct flights to the capital of Israel will 
take place on Mondays as well, and will be 
serviced by modern Boeings 737-800NG 
and Boeings 737 MAX8. Take-offs from the 
airport in Rzeszów are scheduled for 6.05 
a.m., and landings in Tel Aviv – for 11.50 a.m. 
Return flights to the capital of Subcarpathia 
will take place each Sunday at 8.50 p.m., with 
landing in Jasionka scheduled for 11.35 p.m.  
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ALBANIA: wakacyjny hit, plaże, nowe hotele 
i miejsca, w których zatrzymał się czas. 

Polacy lubią spędzać wakacje niestandardowo, 
odkrywać miejsca, do których nie dotarła 
masowa turystyka. Już od kilku lat świadczy 
o tym wielkie zainteresowanie wakacjami 
w Albanii. Krótki lot pozwala przenieść się 
w zupełnie inny świat. Z jednej strony znaj-
dziemy tam piękne plaże i nowoczesne hotele, 
z drugiej – dziewiczą przyrodę, tajemnice i pa-
miątki minionej epoki. Słynnym kurortem 
jest Saranda nad Morzem Jońskim z piękną 
promenadą i widokiem na Korfu. Warto 
wybrać się także do Durres znanego z długich 
plaż i rzymskich zabytków. 

GRECJA: kraina olimpijskich bogów ma 
wiele do zaoferowania, ale jej największym 
skarbem są wyspy. Każda z nich jest inna, 
ale wszędzie znajdziemy ten sam niezwykły 
klimat: luz, syrtaki, retsinę i najlepszą 
grecką sałatkę. Kreta to słynne kurorty 
i klimatyczne górskie wioski, miejsca na 
rodzinne wakacje i zabawę do białego 
rana. Rodos, wyspa boga słońca, zachwyca 
pocztówkowymi pejzażami i wspaniałymi 
zabytkami, a kilometry plaż są rajem dla 
miłośników sportów wodnych. Zakynthos 
z kolei to niepowtarzalna sceneria, wspania-
łe plaże i tętniące życiem kurorty. 

TURCJA: wszystkie marzenia do spełnie-
nia, najlepsze hotele i najlepsze ceny. Hotelo-
we baseny i aquaparki – wodne szaleństwo 
dla całej rodziny, piękne plaże, najlepsze 
wakacje all inclusive na świecie i dużo wspa-
niałych miejsc do odkrycia. Zachwyćmy 
się księżycowymi krajobrazami Kapadocji, 
podziwiajmy Bawełnianą Twierdzę w Pa-
mukkale i poczujmy się jak mieszkańcy 
starożytnego Efezu.

BUŁGARIA: kraj, który odkrywamy na 
nowo, piaszczyste plaże i dobra zabawa. Pięk-
ne, szerokie piaszczyste plaże, kurorty pełne 
atrakcji, bogaty folklor i bułgarska gościnność 
to zaledwie kilka powodów, dla których warto 
tu przyjechać! Idealne do budowy zamków 
z piasku plaże przyciągają rodziny z dziećmi, 
a tętniące życiem kurorty są miejscem, w któ-
rym można zaszaleć w dyskotekach i pubach 
w międzynarodowym towarzystwie.

Na wakacje marzeń z wylotami z Rzeszo-
wa zaprasza Biuro Podróży ITAKA, lider 
polskiej turystyki. •
• IN ENGLISH

SUMMER 2018 STARTS 
FROM RZESZÓW!

ALBANIAN MYSTERIES, GREEK GODS, TURKISH 
TREASURES AND BULGARIAN BEACHES ARE 
NOW WITHIN OUR REACH. A WIDE CHOICE OF 
HOTELS, FAMOUS SPA TOWNS AND COUNTLESS 
FASCINATING PLACES TO VISIT.

ALBANIA: the top choice for summer, 
new hotels and places in which time has 
come to a standstill. Poles like spending 
their holidays in nonstandard ways and 
discovering places that are still untouched 
by mass tourism. The best proof thereof 
is the popularity of holidays in Albania, 
a trend that has been clearly visible for 
several years. A short flight takes us to an 
entirely different world. On the one hand, 
the country offers us beautiful beaches and 
modern hotels, on the other hand – pri-
stine nature, entrancing mysteries, as well 
as myriad traces of the bygone era. One of 
the famous spa towns is Sarandë located by 

the Ionian Sea, with beautiful promenade 
and a view of Corfu. It’s also worthwhile 
to visit Durres known for long beaches and 
Roman historic buildings. 

GREECE: the land of Olympian gods has 
a lot to offer, but its greatest treasure are 
islands. They are all different, but on each one 
of them we’ll find the same unique climate 
involving relaxed atmosphere, syrtaki, retsina, 
and the best Greek salad. Crete boasts famous 
spa towns and atmospheric mountain villages 
that are perfect places for both holidays with 
family and night-long parties. Rhodes, the 
island of the sun god, astounds with pictu-
resque landscapes and enthralling historical 
sites, whereas kilometres of beaches constitute 
a genuine paradise for fans of water sports. 
Zakynthos, in turn, boasts unique scenery, 
wonderful beaches and lively spa towns.

TURKEY: a place where dreams come true. 
It tempts with best hotels and lowest prices, 
whereas hotel swimming pools and aquaparks 
are the best guarantee of great fun for the entire 
family. Beautiful beaches, the best all-inclusive 
vacations in the world and many wonderful 
places waiting to be discovered are only few 
of Turkey’s assets. Let’s get amazed by the 
moon-like landscapes of Cappadocia, marvel at 
the Cotton Castle in Pamukkale, and feel like 
inhabitants of the ancient Ephesus.

BULGARIA: a country that we now redi-
scover, tempting with sandy beaches and 
promising great fun. Breathtaking spacious 
beaches, spa towns replete with attractions, 
rich folklore and Bulgarian hospitality are 
only few of the countless reasons for which 
it is worthwhile to go there. Perfect for 
building sand castles, Bulgarian beaches 
attract families with children, whereas lively 
spa towns are places in which you can have 
great fun in an international company at 
discos or in pubs.

We are invited to enjoy the holidays of your 
dreams with departures from Rzeszów by ITA-
KA travel agency, the leader of Polish tourism. •

WAKACJE 2018 STARTUJĄ Z RZESZOWA!

TA JEMNICE ALBANII, BOGOWIE 
GREC JI, SK ARBY TURC JI I PL A ŻE 
BUŁGARII TER A Z NA W YCIĄGNIĘCIE 
RĘKI. BOGAT Y W YBÓR HOTELI, ZNANE 
KURORT Y I MNÓST WO CIEK AW YCH 
MIEJSC DO ZOBACZENIA .

zdjęcia    M A R C I N G R Z E B Y K

 SALONY FIRMOWE W RZESZOWIE:
Galeria Rzeszów, al. Piłsudskiego 44
CH Millennium Hall, al. mjr Wacława Kopisto 1

ul. Matejki 8
CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20
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Impreza na lotnisku odbywała się w ramach corocz-
nego eventu „Mikołaj ląduje w Podkarpackiem”. 

Jak co roku dla najmłodszych przygotowano zabawy, 
w których można było wygrać atrakcyjne nagrody. 
Przedszkolaki z regionu mogły wziąć udział w konkur-
sie plastycznym „Mikołaj rozdaje prezenty na lotnisku 
w Jasionce”, którego rozstrzygnięcie odbyło się w trakcie 
sobotniej zabawy z Mikołajem. Trzy najładniejsze 

prace otrzymały wspaniałe nagrody i wyróżnienia dla 
całej grupy. Przygotowano także szereg innych atrakcji, 
takich jak Kino Malucha, pokaz łazika marsjańskiego, 
warsztaty z Politechniką czy Muzeum Dobranocek.

Wszystkim naszym partnerom serdecznie dziękujemy 
za pomoc w przygotowaniu tak radosnego wydarzenia! •

• IN ENGLISH

SANTA CLAUS LANDS IN THE 
SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP

ON 2 DECEMBER LAST YEAR, DESPITE THE THICK FOG, THE AIRPORT 
IN JASIONKA WELCOMED A SPECIAL GUEST – SANTA CLAUS. 
TOGETHER WITH HIS REINDEER-PULLED SLEIGH, HE DROVE INTO 
THE PASSENGER TERMINAL FULL OF EXCITED CHILDREN.

The event at the airport took place within the frames 
of the annual project “Mikołaj ląduje w Podkarpackiem” 
(Polish: “Santa Claus lands in the Subcarpathian Vo-

MIKOŁAJ LĄDUJE W PODKARPACKIEM

2 GRUDNIA UBIEGŁEGO ROKU, POMIMO GĘSTEJ MGŁY,  
NA LOTNISKU W JASIONCE BEZPIECZNIE W YL ĄDOWAŁ...  
ŚW. MIKOŁ A J. WR A Z ZE SWOIM Z APRZĘGIEM WJECHAŁ  
DO TERMINAL A PASA ŻERSKIEGO, GDZIE CZEK AŁY  
NA NIEGO STĘSKNIONE DZIECI.

zdjęcia    P O R T L O T N I C Z Y „ R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A”
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ivodeship”). Like in the previous years, the 
youngest children had the opportunity to 
participate in games with attractive prizes. 
On the other hand, pre-schoolers from 
the region could take part in a drawing 
competition “Santa Claus gives presents at 
the airport in Jasionka,” the conclusion of 
which took place at the Saturday party with 
Santa Claus. Three prettiest works were 
awarded with wonderful prizes; there was 
also a distinction for the entire group. Apart 
from that, there were many other attrac-
tions, such as the Children’s Cinema, a pre-
sentation of a Martian rover, workshops 
with the University of Technology, as well as 
the Museum of Goodnight Stories.

We heartily thank all our Partners for 
helping us prepare this cheerful event!  

M I K O Ł A J  L Ą D U J E  W  P O D K A R P A C K I E M
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ROZKŁAD LOTÓW

P R Z Y L O T Y O D L O T Y
B R I S T O L |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1- - -5--
(BR AK REJSU 01.01.2018) 10:40 12:30 FR8225 738

D U B L I N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2-- - - - 10:45 13:00 FR863 738

---4-- - 11:30 13:45 FR863 738

--- - -6- 18:10 20:25 FR863 738

--3-- - -
(REJS 03.01.2018) 19:25 21:40 FR863 738

--- - - -7
(REJS 07.01.2018) 20:55 23:10 FR863 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

- - - - -6-
(REJSY 06.01.2018) 10:30 12:20 FR7623 738

---4-- - 19:15 20:05 FR7623 738

-2-- - - - 20:30 22:20 FR7623 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1234567
(BR AK REJSU 01.01.2018) 13:15 14:45 LH1619 CRJ9

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2---6- 21:20 23:25 FR1575 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2---6- 17:00 20:55 FR4364 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2-4-6- 21:30 23:05 FR3473 738

1-3----
(REJSY 01,03,08.01.2018) 21:30 23:05 FR3473 738

L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-----6-
(REJS 13.01.2018) 11:45 13:25 FR2137 738

-----6-
(REJS 06.01.2018) 14:55 16:35 FR2137 738

1-3-567 21:55 23:35 FR2137 738

-2-----
(REJS 02.01.2018) 18:55 20:35 FR2135 738

--3----
(REJS 03.01.2018) 15:45 17:25 FR2135 738

---4---
(REJS 04.01.2018) 15:40 17:20 FR2135 738

-----6-
(REJS 06.01.2018) 20:25 22:05 FR2135 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

--3---- 10:35 12:30 FR3203 738

------7 11:20 13:15 FR3202 738

----5--
(REJS 05.01.2018) 10:35 12:30 FR3203 738

---4---
(REJS 04.01.2018) 20:35 22:30 FR3203 738

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

123456-
(BR AK REJSU 01.01.2018) 5:50 6:45 LO3804 DH4/E170/E175/

E195/B737-400

1234567
(BR AK REJSU 01.01.2018) 9:05 10:00 LO3806 DH4/E170/E175

1234567 17:30 18:25 LO3802 E175/E195/B737-
400/B737-800

1234567 18:00 18:55 LO3808 DH4/E170/E175

B R I S T O L |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1- -45--
(BR AK REJSU 01.01.2018) 6:30 10:15 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2-- - - - 6:15 10:15 FR862 738

---4-- - 7:00 11:00 FR862 738

--- - -6- 13:45 17:45 FR862 738

--3-- - -
(REJS 03.01.2018) 15:00 19:00 FR862 738

--- - - -7
(REJS 07.01.2018) 16:30 20:30 FR862 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

- - - - -6-
(REJS 06.01.2018) 6:30 10:05 FR7622 738

---4-- - 15:15 18:50 FR7622 738

-2-- - - - 16:30 20:05 FR7622 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

1234567
(BR AK REJSU 01.01.2018) 11:15 12:40 LH1618/9 CRJ9

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-2-4-6- 17:40 21:05 FR3472 738

1-3----
(REJSY 01,03,08.01.2018) 17:40 21:05 FR3472 738

L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-----6-
(BR AK REJSU 06.01.2018) 7:50 11:20 FR2136 738

-----6-
(REJS 06.01.2018) 11:00 14:30 FR2136 738

1-3-5-7 18:00 21:30 FR2136 738

-2-----
(REJS 02.01.2018) 15:00 18:30 FR2134 738

--3----
(REJS 03.01.2018) 12:50 15:20 FR2134 738

---4---
(REJS 04.01.2018) 12:45 15:15 FR2134 738

-----6-
(REJS 06.01.2018) 16:30 20:00 FR2134 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

--3---- 6:30 10:10 FR3202 738

------7 7:15 10:55 FR3202 738

----5--
(REJS 05.01.2018) 6:25 10:05 FR3202 738

---4---
(REJS 04.01.2018) 16:30 20:10 FR3202 738

T E L A W I W |  I S R A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-----6-
(REJS 27.01.2018) 9:55 6H5617 738

-----6-
(REJS 27.01.2018) 11:55 6H5615 738

T E L A W I W |  I S R A I R 

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

-----6-
(REJS 27.01.2018) 11:05 6H5618 738

-----6-
(REJS 27.01.2018) 13:05 6H5616 738

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T

DNI T YGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZ YLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

T YP SAMOLOTU  
aircraft type

12345-7 21:45 22:40 LO3803 DH4/E170/E175

1234567
(BR AK REJSU 01.01.2018) 7:40 8:35 LO3805 DH4/E170/E175

1234567 13:35 14:30 LO3801 E175/E195/B737-
400/B737-800

1234567 16:35 17:30 LO3807 DH4/E170/E175

7 2 – 7 3





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car






