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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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 NASI AUTORZY

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

1 0 – 1 1
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

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

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

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

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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



NAJPIERW REALIZOWAŁ FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE, A POTEM 
ZOSTAŁ ZWYCIĘZCĄ FESTIWALU FILMOWEGO W GDYNI . JEGO 
DEBIUTANCKA "CICHA NOC", NAGRODZONA W 2017 R. ZŁOTYMI 
LWAMI, TO DOWÓD NA SPOSTRZEGAWCZOŚĆ I PRZENIKLIWOŚĆ 
PIOTRA DOMALEWSKIEGO. W SWOIM KINIE "DOKUMENTUJE CZASY, 
W KTÓRYCH ŻYJE". AKTOR ODNOSZĄCY SUKCESY NA SCENIE 
ZOSTAŁ REŻYSEREM, BY, JAK MÓWI, WIEDZIEĆ WIĘCEJ. 

TEKST Magdalena Juszczyk     ZDJĘCIA Monika Szałek

W I E D Z I E Ć 
W I Ę C E J

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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Kiedy rozmawialiśmy na festiwalu w Gdyni, byliśmy 
jeszcze przed informacją, że twój film został zwycięzcą 
Festiwalu Filmowego w Gdyni. Dziś spytam cię 
najpierw, jak zmieniło się twoje życie, twoja pozycja 
w zawodzie? Możemy już o tym rozmawiać?
Jeszcze chyba za mało czasu minęło - to po pierwsze. 
A po drugie i po trzecie, to ja się dotąd z tą myślą nie 
oswoiłem. Dużo mam pracy, więc tak na dobre nie zdą-
żyłem się jeszcze ucieszyć.

Nie przyszedłeś do kina znikąd. Jeżeli patrzeć na twój 
dorobek teatralny, to już jest cię za co podziwiać. Masz 
grono fanów, którzy znają twój talent muzyczny.
Trochę śpiewałem, rzeczywiście. Zresztą lubię to bar-
dzo. Lubię ten okres w swoim życiu, kiedy żyłem ze śpie-
wania. To było ciekawe.

Co trzeba mieć w sobie, by jako aktor chcieć się 
wyzwolić, wejść w jakąś inną przestrzeń, może 
bardziej sprawczą: zostać reżyserem i tworzyć sztukę 
z innego mianowania?
Nie ukry wam, że długo się z tą decyzją miotałem. 
W Teatrze Wybrzeże czułem się naprawdę dobrze i mia-
łem świetne warunki. I miałem też coś, co bardzo lubię 
w tym teatrze: świetny zespół. Kiedy pracujesz w świet-
nym zespole, to też twój poziom rośnie.

Powiedzmy o Dorocie Kolak, Mirosławie Bace, 
którzy są, mam wrażenie, ambasadorami tego teatru 
w innych miastach Polski.
Tak, niezaprzeczalnie nimi są. Oni są moimi teatral-
nymi rodzicami, co jest dla mnie bardzo nobilitujące. 
To ma też swoje konsekwencje. Gdy robiliśmy pierwszą 
sztukę, wstawałem rano i przed próbami ćwiczyłem dyk-
cję i rozgrzewałem się, żeby nikt nie powiedział, że przy-
szedł chłopak po Krakowie i coś tutaj źle robi, albo jest 
technicznie niedobry... Stresowało mnie to.

A mnie to teraz wzrusza.
Dlaczego? Podobnie miałem przy "Cichej nocy". To 
też było spotkanie z ludźmi. Byłem debiutantem, ale 
pracowałem z zawodowcami doświadczonymi w boju. 
Zrobiłem wcześniej pięć shortów. A short to jest poligon. 
Dojrzały film jest jak udział w regularnej bitwie, gdzie 
wszystko jest zapewnione i przemyślane, a short jest jak 
partyzantka, czasami z motyką, a efekt - ten sam: po pro-
stu się walczy i trzeba coś osiągnąć.

Pamiętajmy też, że byłeś na tym  
polu nagradzanym twórcą.
Czasami. Tak gwoli wyjaśnienia i sprostowania... To 
dobrze wygląda jako nagłówek gazetowy: "aktor zrobił 
film i dostał nagrodę!". Czuję się w obowiązku przypo-
mnieć, że odbyłem jednak pięć lat reżyserskich studiów 
dziennych [Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 
red.] i w ciągu tych pięciu lat zrobiłem pięć filmów krót-
kometrażowych. Jeśli policzyć dni zdjęciowe z planów 

tych filmów, to zrobiłem fabułę. Była ona wprawdzie roz-
bita na parę filmów, ale to doświadczenie już tam gdzieś 
w sobie zbudowałem.

Jesteś po krakowskiej szkole aktorskiej, grałeś 
na wielu scenach w Polsce. Za ciasno ci było 
w aktorstwie? Dlaczego poszedłeś w stronę reżyserii?
Interesowało mnie to po prostu. W trakcie pracy nad 
sztukami teatralnymi i w paru filmach, w których grałem 
mniejsze role - w serialach też trochę grałem - zaczęło mnie 
ciekawić to, co się dzieje po drugiej stronie kamery. Ja bym 
chciał wiedzieć sto procent! A sto procent wie chyba tylko 
reżyser... Albo nawet nie on! Myślę, że sto procent wie czło-
wiek, który nosi kable na planie. On widzi wszystko.

Tak jak inspicjent w teatrze? 
Tak. A ja jakoś tak chciałem wiedzieć więcej po prostu. 
Ale też, zarażony teatrem, pisałem sztuki teatralne.

Z sukcesami, dodajmy. Mówię o konkursach, w których 
jurorzy oceniają zgłaszane teksty.
To było super. Zresztą jedna sztuka powstała w ramach 
cyklu TEATROTEKA [artystyczny i edukacyjny projekt 
Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, 
w ramach którego młodzi i debiutujący twórcy realizują 
ekranizacje teatralne - red.]. Była to "Kobieta w lustrze" 
na podstawie mojej "Ciszy", w spektaklu grały Dorota 
Segda i Patrycja Soliman. Napisałem na podstawie tej 
sztuki scenariusz. Trochę go rozszerzyłem, jest więcej 
postaci, ale założenie jest to samo. Chciałbym zrobić 
z tego film. To historia lekarki, traumatolog, która... 
pada ofiarą pewnej sytuacji między nią a pacjentem.

Staje się ofiarą pomówienia, czy też oskarżenia.
Ona jako kobieta w naszym społeczeństwie, które nadal 
- ku mojemu wewnętrznemu niezrozumieniu i smutkowi 
- jest jednak dosyć patriarchalne, próbuje sobie z tą sytu-
acją poradzić. Ale najzabawniejsze jest to, że ona zostaje 
ofiarą tej sytuacji nie przez mężczyzn, a przez inne ko-
biety. W sztuce są tylko kobiety, nie ma żadnej postaci 
męskiej. Nawet gdy się tam pojawia jakaś policja czy ka-
retka, to są to wyłącznie kobiety.

C H C I A Ł BY M  Z RO B I Ć 
Z  T E G O  F I L M .  T O 
H I S T O R I A  L E K A R K I , 
T R AU M AT O L O G , 
K T Ó R A ...  PA DA 
O F I A R Ą  PE W N E J 
S Y T UAC J I  M I Ę D Z Y 
N I Ą  A  PAC J E N T E M .

W I E D Z I E Ć  W I Ę C E J



W myśl zasady, że prawdziwy mężczyzna jest 
feministą?
Nie, ja postrzegam kobiety i mężczyzn jako ludzi po pro-
stu. Myślę, że w tych podstawowych sprawach jesteśmy 
tacy sami. Mam cztery siostry, ale też przyglądam się 
od lat swojej mamie, swoim koleżankom aktorkom... 
Być może jestem jak ten facet od noszenia kabli, który 
może sobie to wszystko oglądać z pewnej perspektywy. 
Kluczem do pokazania pewnej sytuacji jest jej zrozumie-
nie. Gdybym robił film o kibicu, który wracając po me-
czu bije jakiegoś typa i z powodu tego występku rujnuje 
sobie życie, albo traci rodzinę lub zawód, to ja bym nie 
chciał oceniać tego kibica jako człowieka, który jest zły 
z zasady, tylko chciałbym zrozumieć, dlaczego to zrobił. 
Dlaczego właściwie sobie to zrobił?

Masz to z aktorstwa czy z człowieczeństwa?
Z człowieczeństwa.

Podobno w aktorstwie jest tak, że trzeba być po 
stronie postaci, którą się gra.
To wiadomo. Zawsze musisz być przekonany, nawet jeśli 
grasz najgorszego bohatera, że to on właśnie ma rację. 
Inaczej nie będziesz w stanie wcielić się w tę postać. Ale 
ja to wyniosłem z domu, że ludzi trzeba przede wszyst-
kim rozumieć. Każdy rodzaj niezrozumienia sytuacji 
i brak próby wcielenia się w psychikę nawet tej osoby, 
która czyni zło, jest już generalizacją i niesprawiedliwo-
ścią. To już jest ocena, a nie próba zrozumienia.

Już byłeś po "Pieszo", już byłeś po "Zmierzchu 
bogów", kiedy dziennikarze, próbując stworzyć 
ranking trójmiejskich aktorów, pisali o tobie, że masz 
niespotykaną wrażliwość i delikatność. I z tym czymś 
przyszedłeś też na festiwal w Gdyni.
Może.

To stoi w sprzeczności z duchem naszych czasów 
i ostentacyjnym zadowoleniem z siebie, gdy się ma 
dowody uznania.
A ja, gdy myślę o ludziach tak z siebie zadowolonych, to 
się zastanawiam: a jak oni mają o sobie myśleć, skoro 
wszystko tak teraz wygląda? Ja ich rozumiem. To znaczy, 
rozumiem  nas. Czasy są wynaturzone, jest kult sukcesu 
w młodym wieku. Super dostać Złote Lwy mając lat 34, 
ale jakby to było dostać je w wieku lat 24! Są postaci jak 
Xavier Dolan, który robić filmy zaczął w wieku 21 lat. To 
jest facet, który się wychował na planie filmowym, jest 
tam od piątego roku życia - to dziecko filmowców. Ja się 
wychowałem na wsi. Mogę uprawiać żyto i wiem, kiedy 
się je sieje, kiedy trzeba je zbierać i jak sprawdzić, czy już 
je można zbierać. Jednak poszedłem inną drogą i musia-
łem zdobyć inne narzędzia, po prostu je wypracować. 
Po drugie, gdy mnie pytasz, jak się czuję w tym gorącym 
dla mnie czasie, to ja się śmieję: spokojnie, za chwilę 
wszyscy zapomną. Widzę przecież, że popularność - ta 
medialna, celebrycka - jest teraz obliczona na rok, półto-
ra. Kiedy byłem na studiach, to była nastawiona na trzy 
lata - biorą aktora, eksploatują go, żują go jak parówkę 
przez trzy lata i wypluwają. Już jest zużyty. To schemat, 
który przychodzi do nas z Zachodu. Ważny jest weekend 
otwarcia, drugi weekend, a dalej to już tam... Milion ludzi 
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w weekend otwarcia! A dla mnie na przykład 
ważne jest to, że być może za dziesięć lat ktoś 
sobie puści tę "Cichą noc" - ok, może takiej 
społeczności już nie będzie, może czasy się 
zmienią - ale ten ktoś pomyśli sobie, że to 
jest wiarygodny portret jakiejś społeczności, 
która w pewnym momencie istniała, działa-
ła, żyła i umierała - była prawdziwa.

Nasuwają się skojarzenia z kinem 
dokumentalnym. W twoich etiudach 
filmowych jest dużo realnego życia. 
Patronem szkoły filmowej, którą 
ukończyłeś, jest Krzysztof Kieślowski. 
Myślisz o sobie jako o dokumentaliście?
Oglądam dużo dokumentów i, jeśli mam być 
szczery, nigdy nie zrobiłem dobrego, rzetel-
nego, prawdziwego dokumentu. Zrobiłem 
dwa i one też są rodzajem przetworzenia. 
Mam nadzieję, że się na jakiś ostracyzm nie 
narażę, ale uważam - analizując kino euro-
pejskie, kino rumuńskie, tureckie, ale też 
filmy Farhadiego, czy nawet "Manchester 
by the Sea" lub kino brytyjskie, filmy Kena 
Loacha - że w tej chwili film dokumentalny 
jest większym przetworzeniem i większą fik-
cją niż fabuła, ponieważ film dokumentalny 
posługując się prawdziwymi ludźmi, kreując 
sytuację w pewnym sensie fabularną i pro-
wokując taką sytuację, używa argumentu, 
że jest to prawdziwe życie. A z fabułą jest 
odwrotnie. Ja posługuję się aktorami, któ-
rzy mi zagrają prawdziwą sytuację. Moim 
zdaniem te dwa gatunki niezwykle się ze 
sobą miksują w tej chwili. Za moment gra-
nica zostanie zakopana, bo czy filmy braci 
Dardenne są fabularne? To są dokumenty 
t ak naprawdę, dokument alne historie. 
Zresztą tak robił też Kieślowski. Wymyślił 
przecież, że zrobi dokument o totalitary-
zmie. Jak to zrobić? Pomyślał, trzeba by 
pokazać portiera, który jest takim, posłużę 
się nomenklaturą tamtych czasów, zawodo-
wym czynownikiem. I on zrobił casting na 
tego portiera! I pytanie brzmi...

D O K U M E N T U J Ę  S Y T UAC J E ,  A L E  N I E 
P O Z WA L A M  S O B I E  M ÓW I Ć  ( N I E  M A M  T E J 
O DWAG I  I  Ś M I A Ł O Ś C I),  Ż E  O T O 
TA K  J E S T  N A PR AW D Ę . 
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Czy to było moralne?
Nie, nie o to chodzi. Pytanie po prostu brzmi, czy to 
jest dokument, czy to jest fabuła? I w tym kontekście 
ja się czuję dokumentalistą o tyle, że używając wymy-
ślonych w pewnym sensie fabuł, dokumentuję czasy, 
w których żyję. Bo moim zdaniem dokumentuję je. 
W "60 kilo niczego" zdokumentowałem pewną sytu-
ację, w "Cichej nocy" też. Dokumentuję sytuacje, ale 
nie pozwalam sobie mówić (nie mam tej odwagi i śmia-
łości), że oto tak jest naprawdę. To znaczy - może tak 
być, albo gdzieś wręcz tak jest, ale nie mówię ludziom: 
zobaczcie, ci ludzie naprawdę tacy są, znalazłem lu-
dzi, którzy naprawdę tak żyją.

À propos "Cichej nocy", ja od początku miałam wrażenie, 
że zrobił ten film ktoś, kto tam był, kto był w takich 
sytuacjach, kto widział facetów sikających do rowu. 
No pewnie. Ja sam sikałem do rowu! Przepraszam, jadę 
z Gdańska 300 km, zatrzymuję się na stacji, nazwy nie 
powiem, ale to polska marka, a tam się okazuje, że toale-
ta jest płatna trzy złote i to jeszcze monetami. A ja mam 
tylko kartę. Skąd mam wziąć pieniądze w tym lesie? 
Chłopa grzybiarza przy drodze obrabować?

Znając już twoje poglądy na temat kina fabularnego 
i dokumentalnego, zastanawiam się, gdzie jesteś teraz 
w myśleniu o przedstawianiu świata. Czy musisz pójść 
do zakładu krawieckiego, by zrobić film o krawcowych 
i szwaczkach, czy jednak masz narzędzia 
reżysera z papierami, które pozwolą ci opowiadać 
o rzeczywistości - tak, jak chcesz opowiadać: intymnie, 
delikatnie i wrażliwie - bez odbycia wcześniej 
"reportażu wcieleniowego"?
Wydaje mi się, że taki reportaż jest konieczny. Chciałbym 
być w tej kwestii uczciwy, bo mam wrażenie, że to  
się zwraca. To znaczy, nie możemy przyjechać do ko-
palni odkrywkowej z kamerą i kręcić "Z kamerą wśród 
zwierząt" - jakie to dziwadła, ci ludzie. Musimy tam 
spędzić z operatorem jakiś czas, musimy się dowie-
dzieć, jak oni funkcjonują.

Być trochę jednymi z nich?
Trochę, przez chwilę. Chociaż tak się poczuć. To jest 
właśnie ciekawe i najfajniejsze w tej robocie: jedziesz 
sobie coś zdokumentować i sprawdzić, a ci ludzie nagle 
przestają cię zauważać, albo zaczynają cię traktować jak 
swojego.

Wtedy znowu jesteś tym człowiekiem od kabli, czy 
inspicjentem.
Tak! To jest super, bo wtedy możesz zobaczyć pełniejszą 
stronę, nie tylko taką, którą oni są gotowi pokazać do 
kamery, ale też taką, której pokazać nie są gotowi. To 
właśnie te momenty są dla filmowca najbardziej intere-
sujące. Mógłbym zrobić film o ministrantach. Byłem 12 
lat ministrantem, wiem, jak to wygląda. Po prostu byłem 
tam. I wtedy też nikt nie może mi zarzucić, że mówię 
o czymś, o czym nic nie wiem. Mam wrażenie, że mamy 
czasy, w których posługujemy się generalizacją. I to jest 
krzywdzące. Nikt nie stara się zrozumieć tego, co kryty-
kuje, ani tego, co popiera. 

ENGLISH 

I WANT TO KNOW MORE

He began with short films and later, he won a prize at the 
Gdynia Film Festival. His debut production ‘Cicha noc’, which 
won the Grand Prix Golden Lions award in 2017, shows that 
Piotr Domalewski is a keen and acute observer. In his films, he 
‘documents the times he lives in.’ A successful actor has become 
a director, because – as he says – he wants to know more.

When we were talking at the festival in Gdynia, we 
didn’t know yet that your film would win the Gdynia 
Film Festival. First, I’d like to ask you how your life 
and position have changed? Can we talk about it yet?
I guess it’s too soon – that’s the first thing. The other 
thing is that I haven’t got used to the idea yet. I’m totally 
snowed under at work, so I still haven’t celebrated it.

It didn’t come out of the blue, though. Your theatrical 
achievements are impressive. You have a group of fans 
who admire your musical talent.
I’ve sung a bit, indeed. Well, I like it very much. I like the 
period in my life when I sang for a living. It was an intere-
sting experience.

What do you need to become free as an actor and 
take on a new role, perhaps a more causative one: 
to become a director and create art from another 
perspective?
I must admit that I was in two minds about it for a long 
time. I felt really good in the Wybrzeże Theatre and I had 
a great position. I also had something that I really like 
about this theatre: a great team. When you work in a gre-
at team, you can develop yourself.

Here, Dorota Kolak and Mirosław Baka should be 
mentioned, who are, in my opinion, the ambassadors 
of this theatre in other Polish cities.
Yes, without question. They’re my theatrical parents, 
which is very ennobling. But it also has its consequences. 
When we were to put on the first play, I would get up in 
the morning to practise articulation and warm up, so 
that nobody would say that a lad came from Kraków and 
does something wrong or has a poor technique… It was 
stressing me out.

And it moves me now.
Why? It was the same with ‘Cicha noc’. It was about me-
eting people, too. I was a beginner, but I worked with 
experienced professionals. I’d made five short films befo-
re that. A short film is only a testing ground, while a ma-
ture film is like participating in a regular battle, where 
everything is provided and well-thought-out. A short film 
is like a guerrilla warfare, sometimes with a hoe, and the 
effect is the same – you fight and have to accomplish 
something.

I’d like to stress that you’ve won a number of awards 
in this field.
A few. Just to put the record straight… It looks well as 
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a headline: ‘An actor shoots a film and wins a prize!’ 
But I’d like to clarify that I completed five years of full-
-time directing studies [Krzysztof Kieślowski Faculty 
of Radio and Television at the University of Silesia in 
Katowice – editor’s note], and during these five years, 
I made five short films. If the shooting days for tho-
se films were summed up, I could say I made a plot. 
Indeed, it was broken into a few films, but I’ve already 
gained that experience.

You are a graduate of the Acting School in Cracow and 
you’ve appeared on many stages in Poland. Did you 
feel limited by acting? Why did you opt for directing?
I was just interested in it. While I was working on theatri-
cal plays and a few films, in which I played minor parts 
– I also appeared in TV series – I got interested in what 

was happening on the other side of the camera. I’d like to 
know it all! And I suppose only the director knows it all… 
Or maybe not! I think that a guy carrying the cables on 
the set knows it all. He sees everything.

Like a stage manager in the theatre? 
Yes. And I simply wanted to know more. But also, as I was 
involved in the theatre, I wrote theatrical plays.

With success, you should add that. I mean, in 
competitions where the jury evaluates texts submitted 
by the participants.
It  wa s g reat .  O ne play wa s ma de a s pa r t of t he 
TEATROTEKA series [an artistic and educational project 
of the Documentary and Feature Film Studios, within 
which young playwrights and beginners produce film 
adaptations – editor’s note]. It was ‘Kobieta w lustrze’ 
based on my ‘Cisza’ starring Dorota Segda and Patrycja 
Soliman. I wrote a script on the basis of this play. I deve-
loped it a bit, there are more characters, but the general 
idea remains the same. I’d like to make a film out of it. 
It’s a story about a doctor, a traumatologist, who… falls 
victim to a situation between her and her patient.

She’s a victim of a slander or a false allegation.
As a woman in our society, which is still – to my surprise 
and great disappointment – quite patriarchal, she tries 
to cope with the situation. A funny thing is that she’s 
a victim of that situation not because of men but other 
women. There are only women in the play, there is no 
male character. Even if the ambulance crew or police 
officers appear, they’re only women.

On the principle that a true man is a feminist?
No, I perceive men and women as people. I think that 
we’re the same in the fundamental aspects. I have four 
sisters, but for years, I’ve also been observing my mum, 
my friends who are actresses… Perhaps I’m like that guy 
carrying the cables, who can watch it from another per-
spective. To present a given situation, you must under-
stand it. If I were to shoot a film about a football fan, who 
is coming back from a match and beats up a guy on his 
way home, thus ruining his life, losing his family or work, 
I wouldn’t like to judge that man as a person who is evil in 
principle, but I’d like to understand why he did what he 
did. Why did he do that to himself?

In your case, does it stem from your acting or human 
nature?
My human nature.

I heard that actors should always be on the side of 
their characters.
That’s right. Even if you play the worst character, you 
have to believe that he is right. Otherwise, you won’t be 
able to portray him. But I was brought up to think that 
first of all, you need to understand people. Every misun-
derstanding of a situation and a lack of attempt to put 
yourself in the shoes of a person who does evil is a ge-
neralisation and injustice. This is a judgement, not an 
attempt to understand.





It was after ‘Pieszo’ and ‘Zmierzch bogów’ when 
journalists compiling a list of the best Tricity actors 
wrote that you’re particularly sensitive and gentle. 
And you showed that at the Gdynia Film Festival, too.
Perhaps.

It’s in opposition to the spirit of our times and showy 
satisfaction in response to recognition.
When I think of so selfsatisfied people, I always won-
der: how should they regard themselves in these cir-
cumstances? I understand them. I mean, I understand 
us. Our times are distorted; there’s a cult of success 
at a young age. It’s great to get the Grand Prix Golden 
Lions award when you’re 34, but it would be much bet-
ter to get it at the age of 24! Then, there are people like 
Xavier Dolan, who made his first film when he was 21. 
This guy was brought up on the film set – he’s been 
there since he was five, his parents are filmmakers. 
I grew up in the countryside. I can grow rye and I know 
when to sow and harvest it, and how to check if you 
can harvest it. But I took another path and I had to ob-
tain other tools, just work them out myself. Secondly, 
when you ask how I feel in this hectic period, I’m lau-
ghing – take it easy, nobody will remember it soon. 
I can see that the peak of popularity in the media now 
lasts about a year or a year and a half. When I was 
a student, it lasted three years – they would take on an 
actor, exploit him, chew him like a sandwich for three 
years and spit him out as used. It’s a pattern popu-
lar in western countries. What matters is the ope-
ning weekend, the second weekend, and nobody cares 
what happens next… A million people at the opening 
weekend! And what matters to me, for example, is 
that perhaps in ten years’ time, someone will play 
that ‘Cicha noc’ – fine, perhaps there won’t be such 
a community then, the situation will be different – 
but that person will think that it’s a credible portrait 
of a community that existed at some point, functio-
ned, lived and died – it was real.

It triggers associations with documentary cinema. Your 
etudes contain a lot of real life. The patron of your 
acting school is Krzysztof Kieślowski. Do you consider 
yourself to be a documentary filmmaker?
I watch a lot of documentaries and, to be honest, I’ve 
never made a good, true, genuine documentary. I’ve 
made two, and they’re a kind of re-working. I don’t 
want to be accused of ostracism, but I think – when 
I analyse European cinema, Romanian or Turkish ci-
nema, Farhadi’s films, or even ‘Manchester by the Sea’ 
or British cinema, Ken Loach’s films – that documen-
taries are more re-creative and fictional than invented 
plots. They use real people to create and provoke a fic-
tional situation, stating that it’s real life. And feature fil-
ms work the other way round. I use actors to show a true 
situation. In my opinion, those two genres mix together 
now. And soon, the border will be no longer visible, be-
cause can we say that Dardenne brothers make feature 
films? They make documentaries, tell real stories. Well, 
that’s what Kieślowski did. He came up with an idea to 
make a documentary about totalitarism. How to do it? 
He thought he should show a porter that is, let me use 

the nomenclature of those days, a professional man of 
action. And he held an audition for the porter! And the 
question is…

Was it moral?
No, it’s not about that. The question is whether it’s a docu-
mentary or a feature film? And in this context, I consider 
myself to be a documentary filmmaker, because I use 
fictional plots to document the times I live in. Because, 
in my opinion, I document them. In ‘60 kilo niczego’, 
I documented a situation; the same with ‘Cicha noc’. I do-
cument situations, but I don’t say (I don’t have courage 
or cheek to do that) that they’re true. I mean, they could 
be true or they are for some people, but I don’t say: you 
should see what these people are really like, I’ve found 
people who live like that for real.

As regards ‘Cicha noc’, from the very beginning, I had 
the impression that the film was made by someone 
who had been there, in those situations, and had seen 
men peeing in the ditch. 
Of course. I’ve peed in the ditch myself. Excuse me, but 
I’m going 300 kilometres from Gdańsk and I stop at a pe-
trol station, I won’t tell you which one, but it’s a Polish 
brand, and it turns out that the toilet costs PLN 3 paid in 
cash. And I only have a credit card. Where should I get 
that money from in that forest? Should I rob a mushroom 
picker somewhere on the road?

Taking into account your opinion on feature films 
and documentaries, I’m wondering where you are 
now when it comes to presenting the world. Do you 
need to go to the tailor’s to make a film about tailors, 
dressmakers and seamstresses, or whether you use 
director tools that enable you to describe the reality 
like you want to – in an intimate, gentle and sensitive 
way – without ‘assumed identity reporting’?
I suppose that such reporting is necessary. I’d like to be 
fair, because it seems to me that it pays off later. I mean, 
we can’t come to an open-pit mine with a camera and 
shoot ‘Spy in the Wild’ – look what weirdos those people 
are. Together with a cameraman, we have to spend some 
time there and learn how those people function.

To be one of them to some extent?
A bit, for a while. Or at least feel like that. That’s the most in-
teresting and exciting thing about this job: you go somewhe-
re to document and check something, and those people 
stop noticing you or treat you as if you were one of them.

And you’re a guy carrying the cables or a stage 
manager again.
Yes! It’s great, because it allows you to see a complete 
picture, not something they want to show to the camera, 
but also what they aren’t ready to show. These moments 
are the most interesting for a filmmaker. I could make 
a film about altar boys. I was an altar boy for 12 years and 
I know what it’s like. I was there. And nobody could accu-
se me of covering a topic I know nothing about. It seems 
to me that nowadays, we tend to generalise a lot. And 
that’s unfair. People don’t even try to understand what 
they criticise or support. 

2 4 – 2 5 B O H A T E R  /  H E R O





Więce j  na anywhere . p l

MATKA NATURA JEST POTĘŻNA, ALE CZĘSTO 
O TYM ZAPOMINAMY. HURAGANY, POŻARY LASÓW, 
LAWINY BŁOTNE CZY ŚNIEŻYCE TO NIC INNEGO JAK 
MAŁE PRZYPOMINAJKI, ŻE Z NIEKTÓRYMI MOCAMI 
LEPIEJ NIE ZADZIERAĆ.  ZAMIAST BYĆ W CENTRUM 
WYDARZEŃ, KTÓRE ŁATWO MOGĄ NAS POZBAWIĆ 
ŻYCIA, MOŻEMY OBSERWOWAĆ SIŁY PRZYRODY 
Z DOMOWEGO ZACISZA LUB SAMOCHODU. 
A KTÓRE MIEJSCE BĘDZIE DO TAKICH OBSERWACJI 
LEPSZE NIŻ GÓRY? I TO TE NASZE, POLSKIE.
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

Z AWS Z E 
G Ó R Ą

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L2 6 – 2 7 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L



Więce j  na anywhere . p l W ię ce j  na anywhere . p l

Z A W S Z E  G Ó R ĄZ A W S Z E  G Ó R Ą



2 8 – 2 9 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L



Więce j  na anywhere . p l

Nasz kraj jest wyjątkowy, jeśli chodzi o możli-
wość podróżowania. Poranek możemy spę-
dzić nad Bałtykiem, wdychając jod, a jeszcze 

tego samego dnia oglądać kładące się do snu Sudety 
lub Karpaty. Ponieważ większość turystów wybiera 
Zakopane lub Krynicę Zdrój, gdzie sezon trwa cały 
rok, ja pojechałam do malutkiego Karpacza, by prze-
konać się na własnej skórze o tym, że pogody w gó-
rach nie da się przewidzieć. Przekonałam się również 
o tym, że – choćbym bardzo chciała – nie jestem 
stworzona do chodzenia po górach. 

Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka, na 
którą chciałam dostać się miejską kolejką linową. 
Niestety, kolejka była w trakcie naprawy. Próbę wej-
ścia na szczyt musiałam podjąć samodzielnie, bez 
pomocy lewitującego krzesełka, dzięki któremu w 20 
minut znalazłabym się na górze. Ponieważ od pierw-
szych kroków pokonanych pod górę uświadomiłam 
sobie, jak beznadziejna w tym jestem, Śnieżka po-
zostaje dla mnie krainą niezdobytą. Wiosna na dole 
i prawdziwa zima na górze, pewnie nie tylko mi unie-
możliwiły wejście na sam szczyt (albo chociaż do po-
łowy drogi). W poszukiwaniu atrakcji, które mogłyby 
mnie uszczęśliwić, przypadkowo odkryłam sztolnie 
Arado w Kamiennej Górze, pół godziny drogi od Kar-
pacza. Jadąc do zaginionego laboratorium Hitlera, 
spodziewałam się zobaczyć to samo, co w innych 
tego typu miejscach. Ku mojemu zdziwieniu zosta-
łam przywitana przez przystojnego oficera Gestapo, 
który z rozbrajającym uśmiechem kazał mi za sobą 
iść. Podążając za nim, zostałam szarpnięta za ra-
mię. Przestraszony chłopak w brudnym i podartym 
kombinezonie, wyszeptał mi, że jest tajnym agentem 
polskiego wywiadu i wie, jak dostać się do środka 
laboratorium i wykraść tajne plany dotyczące Wun-
derwaffe (czytając to, prawdopodobnie macie takie 
same miny jak ja, gdy zastanawiałam się, o co wła-
ściwie chodzi.)... Razem z grupą innych zwiedzają-
cych (a może innych agentów wywiadu, sama już nie 
wiem), na kuckach i po cichutku, wkradłam się do 
podziemi i dokumentowałam wszystko, co było w za-
sięgu naszych aparatów. Nagle rozległ się potworny 
huk. Ktoś pociągnął za spust swojego Walthera P38. 
Przerażenie wmurowało wszystkich w ziemię, bo 
wiedzieliśmy, że zostaliśmy złapani przez oficera Ge-
stapo. Chodził, stukając co krok swoimi czarnymi, 
lśniącymi oficerkami i nucił pod nosem (oczywiście 
po niemiecku) jakąś wyliczankę. Wskazywał kolejno 
na niektóre osoby, jednak ten drobny, wychudzony 
chłopak wybłagał go, by za kilka paczek papierosów 
Marlboro pozwolił nam opuścić obiekt. Mieliśmy na 
to 30 sekund. Uciekając ciemnymi tunelami, omija-
jąc drewniane skrzynki z niewiadomą zawartością 
i słuchając przerażającego śmiechu w tle, zastana-
wiałam się, co właściwie jest prawdą, a co fikcją.

Żeby trochę ochłonąć po tych barwnych wydarze-
niach, jadę posłuchać szumu wody. Jako pierwszy 

wybieram Wodospad Kamieńczyka – najwyższy wo-
dospad w Sudetach, gdzie woda spada z 27 metrów. 
Przebijające się przez zaśnieżone drzewa słońce 
tworzy bajkową scenerię. Przy wodospadzie nie ma 
nikogo. Mogę usiąść na zimnym śniegu i posłuchać 
ptaków, dźwięku spadającej wody i poczuć promie-
nie słońca na twarzy. Przy Wodospadzie Szklarki 
czuję się jak w jakiejś tajemniczej, zaginionej kra-
inie. Wszędzie dookoła jest zima, ale tam nadal 
panuje jesień. Przy uroczej Świątyni Wang jest spo-
kojnie i bezwietrznie, jednak jest to tylko przysło-
wiowa cisza przed burzą. Wieczorem ciemne, groźne 
chmury wędrują nad grzbietami gór, pochłaniając je 
coraz bardziej. Tylko raz na jakiś czas, któryś szczyt 
wyrywa się z objęć gęstych chmur i pokazuje się na 
zaledwie kilka chwil. Otaczający mnie kolor niebie-
ski jest piękny, intensywny i absolutnie urzekający. 
Mróz i nadchodząca śnieżyca to wystarczający znak, 
że Matka Natura zaprezentowała mi już wszystko, co 
chciała. Jednego dnia widziałam kilka różnych pór 
roku w miejscach oddalonych od siebie o kilkanaście 
kilometrów. Musiałam opatulić się szalikiem, ale 
mogłam też zdjąć kurtkę. Słuchałam śpiewu ptaków, 
ale także nieprzerwanej niczym ciszy, gdy w niemym 
zachwycie oglądałam zbliżającą się do Śnieżki burzę. 
Nie trzeba być miłośnikiem wspinaczki, żeby poko-
chać góry. Tak samo jak chodzenie po nich, można 
kochać patrzenie na nie. ■
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ALWAYS ON TOP

We sometimes forget how powerful Mother Nature is. 
Hurricanes, forest fires, mudflows or blizzard are nothing 
but subtle remainders that there are powers in this world we 
shouldn’t mess with. Instead of being in the middle of the fatal 
action, try admiring the forces of nature in a cosy house or from 
a car. And what place could be better for such observations than 
the mountains? Our own, Polish mountains.

PRZESTRASZONY 
CHŁOPAK W BRUDNYM 
I PODARTYM 
KOMBINEZONIE, 
WYSZEPTAŁ MI, ŻE JEST 
TAJNYM AGENTEM 
POLSKIEGO WYWIADU

Z A W S Z E  G Ó R Ą



Poland is a special place for travellers. You 
can spend the morning by the Baltic Sea, 
inhaling the iodinerich air, while in the 
evening, watch the Sudetes or the Carpa-
thians going to sleep. Since most tourists 
opt for Zakopane or Krynica Zdrój, where 
the season is on all year round, I went to 
small Karpacz to learn the hard way that 
the weather in the mountains can’t be pre-
dicted. I also learned that hiking in the 
mountains is not for me – no matter how 
much I wished otherwise.

The highest mountain in the Sudetes is 
Śnieżka, where I wanted to get by chairlift. 
Unfortunately, it was under repair. I had 
to climb the mountain myself, without the 
help of a levitating chair, which would take 
me to the top within 20 minutes. The first 
steps up the hill made me realise that I was 
a lost cause. Śnieżka remains unclimbed 
for me. I guess I wasn’t the only one pre-
vented from reaching the top of the moun-
tain (or even the middle of the way) by the 
spring at its foot and the severe winter on 
its top. Looking for attractions that could 
cheer me up, I happened to discover the 
Arado adits in Kamienna Góra, within half 
an hour drive from Karpacz. In that lost Hi-
tler’s lab, I expected to find the stuff usual-
ly presented in such places. To my surpri-
se, I was greeted by a handsome Gestapo 
officer, who charmingly smiled at me and 
told me to follow him. All of a sudden, so-
mebody pulled my arm. A frightened boy 
in a dirty and torn overall whispered that 
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he’s a secret agent of the Polish intelligence and he 
knows how to get to the lab and steal the secret plans 
on Wunderwaffe (reading this, you are probably as 
confused as I was, wondering what’s going on there)… 
With a group of other visitors (or other intelligence 
agents, as I’m no longer sure), squatting and moving 
in silence, I sneaked into the basement and documen-
ted everything that was within reach of our cameras. 
Suddenly, we heard a deep boom. Somebody pulled 
the trigger of a Walther P38. We all froze with fear, as 
we knew that we had been caught by the Gestapo offi-
cer. He walked around us, clicking his black, polished 
jackboots and singing a countingout rhyme under his 
breath (in German, of course). He pointed to some of 
us, but that puny, skinny boy begged from him to let 
us leave for a few packs of Marlboro cigarettes. We had 
30 seconds to do that. Running away in dark tunnels, 
dodging wooden boxes with unknown contents, and 
hearing the bloodcurdling laugh behind us, I no lon-
ger knew what was real and what was fiction.

To cool down after this eventful day, I go to listen to 
the hum of water. I begin with the Kamieńczyk water-
fall – the tallest waterfall in the Sudetes, where water 
falls from a height of 27 metres. The sun breaks thro-

ugh snowcapped trees, creating a delightful scenery. 
There’s nobody by the waterfall. I can sit on the cold 
snow and listen to the birds and the sound of water 
falling down, and feel the sunshine on my face. Stan-
ding by the Szklarki waterfall, I feel like in a myste-
rious, lost land. There’s winter everywhere else, but 
it’s autumn here. The surroundings of the magnificent 
Wang Table are calm and windless, but this is only the 
socalled calm before the storm. In the evening, dark, 
threatening clouds drift over the mountain tops, cove-
ring them in darkness. Only now and again, one of the 
mountain tops releases from the embrace of the dense 
clouds and shows for a moment. The surrounding blue 
is beautiful, intensive, and absolutely enchanting. The 
frost and the upcoming blizzard are enough to realise 
that Mother Nature has already shown me everything 
she wanted. In one day, I saw several different seasons 
in places situated within a few kilometres distance. 
I had to wrap myself up with a scarf, but I could also 
take off my coat. I listened to birds singing as well as to 
absolute silence when I was looking in awe at the storm 
approaching Śnieżka. You don’t need to be keen on hi-
king to fall in love with the mountains. Looking at them 
is as much thrilling as climbing. ■
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PĘTLA WOKÓŁ 
NOWEGO SERCA 
GDAŃSKA
KOMU PRZEZ KILKA OSTATNICH LAT NIE DANE BYŁO ODWIEDZIĆ 
GŁÓWNEGO MIASTA, TEGO PRZY KOLEJNEJ WIZYCIE MOŻE OGARNĄĆ 
SPORE ZDZIWIENIE. OBECNOŚĆ PUNKTÓW EMBLEMATYCZNYCH, 
TAKICH JAK ŻURAW, RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA CZY FONTANNA 
NEPTUNA, WCIĄŻ UTWIERDZA W PRZEKONANIU, ŻE TO TEN 
SAM GDAŃSK, JEDNAK WSZYSTKO WOKÓŁ ZDAJE ZMIENIAĆ SIĘ, 
ODŻYWAĆ, A MIEJSCAMI WRĘCZ NABIERAĆ NOWEGO OBLICZA. 
PRZESPACERUJMY SIĘ WIĘC I ZOBACZMY TO NA WŁASNE OCZY!
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA A. Żyrkowski

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

A WALK AROUND THE NEW HEART 
OF GDAŃSK

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

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

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

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

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

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

Całe zmieniające się Główne Miasto 
możemy podziwiać i uwiecznić na zdjęciu 

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

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

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

This year, Gdańsk will put up another fo-
otbridge – a rotating one! – that will connect 
Granary Island and the Motława River Em-
bankment near popular Św. Ducha Street, 
which, by the way, has also been comprehen-
sively modernised.

As you can see, the changes are far-re-
aching, and a boost of new urban energy in 
the heart of Gdańsk is reflected 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 hotel bo-
utique housed in a historical building of the 
Bank of Poland, near the Highland Gate. 
1000-year-old Gdańsk is ready for a new cro-
wd 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. ■
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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.

3 6 – 3 7
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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.

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 !

TEKST Agnieszka Maślik     ZDJĘCIA pixabay
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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 now y lub zmienić istnie-
jący. W obu prz y pa d k ach met od a je st t a sa ma. 
Stworzyłeś już przecież dosłownie setki naw yków 
i nawet nie pamiętasz, od czego się zaczęły, dlatego 
też tworzenie now ych 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 

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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nasz wewnętrzny głos nie jest dla nas pomocą. Pisząc, 
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 E4 0 – 4 1
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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! ■
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LAWRENCE DURRELL, „JUSTYNA. 
KWARTET ALEKSANDRYJSKI”, WYD. 
ZYSK I SKA, POZNAŃ 2017.

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

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

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

ENGLISH

AND YOUR NAME WAS JUSTINE

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

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

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

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

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

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

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

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

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

A NA IMIĘ 
MIAŁAŚ 
WŁAŚNIE 
JUSTYNA

4 2 – 4 3
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P ierwszy sylwester poza domem. Podstawówka. 
Jestem u kumpla. Jego rodzice w drugim poko-
ju piją herbatę i dyskretnie nas pilnują . Jesteśmy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDJĘCIE Monika Szałek

DZIESIĘĆ
SYLWESTRÓW

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

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

ENGLISH

TEN NEW YEAR’S EVES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D Z I E S I Ę Ć  S Y L W E S T R Ó W

T O O S TAT N I UCZ E S T N I K I M PR EZ Y 
W YC HODZ I D O D OM U. „D OBR A NO C 
PA N U, DZ I ĘK UJ E M Y Z A OPI EK Ę. 
SZCZ ĘŚL I W E G O NOW E G O 
ROK U ”. OBOL A ŁY WS TA J Ę 
Z F O T EL A I  PR Z E NO SZ Ę SI Ę D O 
S Y PI A L N I.  KOL E J N Y NOW Y ROK.
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, z nudów 
"odkopał" Petera Sellersa i Monty Pythona i stwierdził, że 
jego miłością jest komedia. Dotychczas znany głownie 
widzom teatralnym, szerszej widowni pokazał się biorąc 
udział w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

abyte doświadczenie na scenie - powinno zaowo-
cować intratnymi kontraktami z największymi 
twórcami ot, tak. Zapisałem się do agencji ak-

torskiej (która będzie dbać o to, żebym mógł grać we 
wszystkich produkcjach świata), zrobiłem nowe port-
folio, coby pokazać mnie z  jak najlepszej strony, 
przeprowadziłem się do Pollywood czyli Warszawy, 
żeby móc być blisko jądra wydarzeń. Reasumując, by-
łem gotowy na sukces. Niestety, rzeczywistość show-
biznesu dopadła mnie niczym kolka maratończyka 
na chwilę przed metą - była bolesna. Bo oto lata kre-
owania na scenie spełzło na niczym przy jednym zda-
niu powtarzanym przez parę ważnych osób. „Jesteś 
fajnym, jeszcze młodym, zdolnym aktorem, ale nie 
masz <<gęby>>, musisz zrobić sobie <<mordę>> to 

N
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wtedy zaczniesz grać”. No ale jak mam zrobić „mordę" 
skoro nie chcecie mi dać grać? W odpowiedzi dosta-
wałem uniesienie ramion w geście niewiedzy. „Zrób 
sobie mordę”- te słowa nękały mnie niczym powtórne 
awizo z poczty. Co mam zrobić? Iść na siłownię i tam, 
niczym hardkorowy koksu robiący bicki, mam sobie 
hantlami wypracować „mordę”? A może powinienem 
wrócić do lektury mistrza Gombrowicza i tam wyszu-
kać sposób na dobrą „gębę”? Albo udać się do „dok-
tora gwiazd” i może on mi doradzi co zrobić, może ja-
kiś laser frakcyjny, albo jakaś inna „frakcja" na twarz. 
Pytania rodziły się niczym pałeczki E. coli i znikąd 
pomocy. Jak to śpiewała polska wokalistka „kiedy 
znajdziemy się na zakręcie, co z  nami będzie?”. 
Postanowiłem nie skręcać, tylko iść prosto i cierpli-
wie czekać, bo przecież krocząc wybraną przez siebie 
ścieżynką, nawet błądząc po drodze, to i tak dojdzie-
my do celu. A zatem ludzie, dajmy sobie czas i cierpli-
wie czekajmy na swoją „mordę”, albo, jak kto woli, „5 
minut”, bo one są jak grypa - prędzej czy później każ-
dy ją złapie. ■

ENGLISH

MAKE A NAME FOR YOURSELF, OR HOW TO 
MAKE IT TO THE TOP

A few months ago, I woke up thinking ‘I want to change 
something in my life and exchange the theatre stage for film.’ 
It seemed an easy thing to do.

My experience on stage should bring about profitable 
contracts with the greatest directors, just like that. 
I joined an actors’ agency (which was supposed to get 
me roles in all productions all over the world), made 
a new portfolio, to show myself at my best, moved to 
Pollywood, that is Warsaw, to be in the heat of it all. 
To sum up, I was ready for success. Unfortunately, the 
show business reality got me like a colic just before 
the marathon finish line – and it was painful. All the 
years spent on stage came to naught, and all I heard 
from those important people was ‘You’re a cool, still 
young, talented actor, but you don’t have “the name”; 
make “a name” for yourself, and you’ll begin to star in 
films.’ But how am I supposed to make that ‘name’ if 
you don’t let me play? They shrugged their shoulders 
in reply. ‘Make a name for yourself’ – these words tor-
mented me like an attempted delivery notice. What 
should I do? Go to the gym and build my muscles and 
reputation with dumbbells. Or perhaps I should go 
back to reading the works of master Gombrowicz and 
find a way to make it to the top. Or visit a ‘star doctor’ 
who would advise me what to do, go for a fractional 
laser or another ‘fraction’ on the face. Questions aro-
se like E. coli bacteria, and I had nobody to turn to. 
So what to do when your world comes crashing down? 
I decided not to turn, but go straight and wait patien-
tly, because if you keep to the path, you’ll always re-
ach your destination, no matter what happens on your 
way. So give it time and patiently wait for your turn or 
your moment in the spotlight, because they’re like the 
flu – everyone gets it sooner or later. ■

ZRÓB SOBIE 
„MORDĘ”,
CZYLI METODA 
NA GŁODA 
POPULARNOŚCI
PARĘ MIESIĘCY TEMU OBUDZIŁEM SIĘ Z MYŚLĄ - „CHCĘ COŚ 
ZMIENIĆ W SWOIM ŻYCIU I SPRÓBOWAĆ ZAMIENIĆ DESKI 
TEATRU NA FILM”. DROGA DO TEGO WYDAWAŁA SIĘ PROSTA.
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ŻĄ
    DŁO

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Arkadiusz Kubisiak

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

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

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

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

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

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

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

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

GN Ę B I L I  N A S  I   P O N I EW I E R A L I. 
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...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Przyjechali?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mszyce wysysają nektar z igieł sosnowych, 
świerkowych, z modrzewia, trawią to, wydala-
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matek, to po kilku pokoleniach ten kaukaski 
gen znowu wraca do głosu i nie podejdzie pan 
do takiej pszczoły. 

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

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

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

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

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

ENGLISH

THE STING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

themselves authority. They oppressed and 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Did you believe that you could change 
history?’

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

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

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

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

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

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

‘So bees saved you from prison.’

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

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

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

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

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

‘Yes, you may be right. We were one. Like 
bees. You know, when a bee stings, it dies. It 
can’t take the sting out like, for example, 
a wasp. The bee knows that it’ll die. But it 
doesn’t matter. It’ll sacrifice itself for its hive 
when the time comes.’ ■
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Początek roku to czas snucia 
planów, warto więc zacząć 
myśleć o tym, na kiedy wy-

kupić wymarzone wakacje. Tradycyjnie 
już w pierwszych miesiącach roku 
organizatorzy przygotowują szereg pro-
mocji na wypoczynek w sezonie letnim, 
czyli z wylotem od czerwca. Pod ogólną 
nazwą promocji „first minute” kryje się 
wiele korzyści z zakupów.

Po pierwsze: zniżki w stosunku do cen 
katalogowych sięgają nawet 45%, a na 
zakup wycieczki wystarczy kilkaset 
złotych zaliczki. Pozostałą kwotę można 
dopłacić nawet miesiąc przed wylo-
tem na urlop. Po drugie: tylko w czasie 
promocji „first minute” można otrzymać 
gratisy, z których najpopularniejsze są 
wycieczki fakultatywne umożliwiające 
urozmaicenie pobytu w danym miejscu. 
Po trzecie: właśnie teraz jest jeszcze 

pełna dostępność ofert różnego rodzaju 
hoteli i pokoi oraz opcji wylotu z lotnisk 
lokalnych. Można wybrać taką, która 
w 100% spełni nasze wymagania. Poza 
tym, jeśli chodzi o opcję „first minute”, 
to z pewnością wiąże się ona ze sporym 
komfortem psychicznym. Rezerwując 
wakacje zimą, nie musimy latem 
uczestniczyć w pogoni za ofertami „last 
minute”. Mamy ponadto czas, by spo-
kojnie zastanowić się nad konkretnymi 
ofertami i sprawdzić opinie interesują-
cych nas wczasach.

Jeżeli oczekujemy większego wyboru 
w określonym terminie – warto kupić 
wycieczkę wcześniej. To samo dotyczy 
wylotu z konkretnego portu lotnicze-
go. Dlatego też promocje „first minute” 
polecamy przede wszystkim rodzinom 
z dziećmi oraz osobom, które cenią 
wygodę zakupów.   

  IN ENGLISH

„“FIRST MINUTE” – TASK TO 
PERFORM AT THE BEGINNING OF 
THE YEAR!

New year, new plans, new resolutions, 
as well as new dreams to realize. The 
last year was intense? In the new one, 
let’s find some time to relax. It’s always 
a good time to have some rest!

The beginning of the year is when we 
make plans, so it would be worthwhile to 
start thinking about the date of the holi-
days of our dreams. It has already become 
a tradition that in the first few months of 
the year organizers prepare a series of 
bargains for the summer season, that is 
for trips with departures starting from 
June onwards. The general term of “first 
minute” includes many purchase profits.

First of all, discounts reach up to 45% 
off the catalogue prices, and to buy a trip 
it’s enough to transfer several hundred 
zlotys of advance payment. The rest of 
the sum can be paid even as late as one 
month before the departure. Secondly, 
only during the “first minute” period can 
we receive bonuses, among which the 
most popular ones are optional trips that 
diversify our stay at a given place. Thirdly, 
it’s precisely in that period that we can 
enjoy full availability of various kinds of 
hotels and rooms, as well as a wide choice 
of flight options offered at the local airport 
of our choice. We are free to choose the 
options that meet our needs and expec-
tations in 100%. Yet another advantage of 
the “first minute” discount is immense 
psychological comfort. By booking our 
holidays in winter, we spare ourselves the 
necessity of participating in the “last min-
ute” hunt in the summer. What is more, we 
have some time on our hands to ponder 
over particular options and familiarize 
ourselves with different opinions about 
the trips that piqued our interest.

If we want to have a wider choice of 
holiday options for a specific period of 
time, it would be worthwhile to buy a trip 
earlier. The same applies to departures 
from a specific airport. That’s why we 
recommend the “first minute” option 
especially to families with children and 
those who value comfort of booking.  

NOWY ROK, NOWE PLANY I POSTANOWIENIA ORAZ 
NOWE MARZENIA DO SPEŁNIENIA. STARY ROK UPŁYNĄŁ 
INTENSYWNIE? W TYM NOWY ZNAJDŹ CHWILĘ NA RELAKS. 
NA WYPOCZYNEK ZAWSZE JEST DOBRY MOMENT! 

   zdjęce: pixabay

„FI RST M I N UTE”
ZA DA N I E NA POCZĄTEK ROKU!
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WYSPA, KTÓRA JEST ZARÓWNO 
WIZYTÓWKĄ GRECJI JAK 
I WSZYSTKICH WYSP JOŃSKICH. JEJ 
ŚRÓDZIEMNOMORSKA URODA, 
KLIMAT I BARWNOŚĆ POWODUJĄ, 
ŻE JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
ROMANTYCZNYCH ZAKĄTKÓW EUROPY. 

   zdjęce: pixabay

Nie tak dawno, bo w 1953 roku, Zakhyntos 
i cały Archipelag Wysp Jońskich nawiedziło 
potężne trzęsienie ziemi, które zniszczyło 

niestety wspaniałą zabudowę w stylu włoskim 
i wiele innych znaczących zabytków. Dziś możemy 
oglądać zrekonstruowane i odbudowane miejskie 
zabudowy, jednak nie ma co narzekać, w końcu 
Zakynthos to przede wszystkim niezapomniane 
widoki i przepiękna przyroda.

PO PIERWSZE: PLAŻE
Po całym Zakynthos rozsiane są fantastyczne plaże, 
a każda z nich oferuje inne atrakcje. Dla fanów 
wszelakich sportów wodnych – Banana Beach. Dla 
wszystkich, którzy z zimną kawą w ręku mają ochotę 
wysmarować się naturalną, zieloną glinką – Porto 
Azzuro. Porto Limnionas jest idealnym miejscem do 
bajkowych zdjęć i przystankiem na typowe greckie 
jedzenie w najlepszym wydaniu. Koniecznie trzeba 
wspomnieć również o plaży Gerakas, która stanowi 
obszar ochrony słynnych żółwi Caretta caretta – to 
właśnie tam znajduje się centrum edukacyjne i szpi-
tal dla tego ściśle chronionego gatunku.

PO DRUGIE: PRZYRODA
Jednym z najczęstszych motywów pocztówkowych 
z Grecji są białe klify Zatoki Wraku (Navagio), zwaną 
też Zatoką Przemytników. Niesamowite, wysokie 
białe skały kontrastują z nasyconym błękitem 
wody, tworząc jedyny w swoim rodzaju krajobraz, 
który można podziwiać z górnej platformy wido-
kowej (to opcja dla odważniejszych) lub od strony 
morza. Znajdujący się tutaj wrak statku to rzeko-
mo Panagiotis – statek przemytników. Można go 
zobaczyć nie tylko z morza, ale także z góry, gdyż na 
jednym z klifów umiejscowiono punkt widokowy.

Obok Zatoki Wraku największą atrakcją 
Zakynthos są błękitne groty. Białe skały wapienne 
wydrążone przez morską wodę tworzą jaskinie, 
w których odbijają się promienie słoneczne i turku-
sowa woda, tworząc na skalnych sufitach błękitną 

poświatę. Widoki z pewnością na długo pozostają 
w pamięci każdego turysty!

Bogactwo naturalne wyspy Zakynthos to nie 
tylko plaże, zatoki, groty i okoliczne wysepki. 
Najcenniejszym skarbem na wyspie, któremu pod-
porządkowany jest cała turystyka, są żółwie Caretta 
caretta. Te przepiękne morskie stworzenia pokocha-
ły wyspę ze względu na plaże, które na jej południu 
mają drobny i delikatny jak jedwab piasek oraz płyt-
kie brzegi. To właśnie tam, na rozgrzanym w słońcu 
piasku, samice żółwi składają swoje delikatne jaja. 
Z tego powodu plaża w Kalamaki, która położona 
jest w strefie ochronnej miejsc lęgowych żółwi, po 
zmierzchu jest niedostępna dla turystów, a wstępu do 
niej pilnują wolontariusze.

PO TRZECIE: STOLICA
Stolica i jednocześnie największe miasto wyspy 
także nosi nazwę Zakynthos. Położone jest na 
wschodnim wybrzeżu i stanowi centrum kultury 

ZAKYNTHOS 
FIRST MINUTE

Z A K Y N T H O S  F I R S T  M I N U T E



i handlu. W dawnych czasach stolica 
mogła poszczycić się przepiękną zabu-
dową. Niestety w skutek wspomnianego 
trzęsienia ziemi legły w gruzach rozległe 
place, malownicze zaułki, stylowe arysto-
kratyczne rezydencje oraz wspaniałe ko-
ścioły. W latach 60. XX wieku próbowano 
odtworzyć styl dawnej stolicy, co czę-
ściowo się udało. Dziś w centrum miasta 
znajduje się Bazylika Agios Dionisos, czy-
li monumentalna, trójnawowa świątynia 
na planie prostokąta z wysmukłą wolno-
stojącą dzwonnicą. Wzniesiony w 1948 
roku kościół przetrwał bez szwanku 
późniejszą katastrofę.

Głównym punktem miasta jest plac 
Solomos, którego nazwa pochodzi od 
nazwiska Dionisosa Solomosa, autora 
słów hymnu narodowego Grecji, który 
urodził się na Zakynthos. Przy placu 
Solomos wznosi się imponujący gmach 
Muzeum Bizantyjskiego, w którym 
można obejrzeć kolekcję sztuki sa-
kralnej. Przy wejściu do partu znajduje 
się kościół Agios Nikolaos tou Molou, 
w którym przechowywane są relikwie 
świętego Dionizego – patrona wyspy.

Kolejnym wartym zobaczenia miej-
scem w stolicy jest plac Agiou Markou, 
przy którym stoi katolicka katedra św. 
Marka. Będąc w stolicy,oniecznie trze-
ba wejść na szczyt lesistego wzgórza 
ponad miastem, nie tylko ze względu 
na przepiękną panoramę okolicy, ale 
także po to, żeby zobaczyć wenecką 
fortecę wzniesioną w miejscu antycz-
nej cytadeli.

PO CZWARTE: IMPREZY
Dla imprezowiczów spragnionych 
szalonych nocy niczym z Las Vegas, bez 
wątpienia celem będzie miejscowość 
Laganas, która budzi się dopiero nocą. 

Tam liczy się tylko dobra zabawa, ale nie 
zaszkodzi odrobina zdrowego rozsądku!

PO PIĄTE: KUCHNIA
Będąc na Zakynthos nie można odmówić 
sobie spróbowania lokalnych przysma-
ków. Większość z nich bazuje na kulinar-
nych tradycjach Grecji, wśród których 
dominują dania z oliwkami, serem feta, 
sosem tzatziki i świeżymi, grubo krojo-
nymi warzywami. Wśród mięs dominują 
przede wszystkim jagnięcina i królik. 
Warto też skosztować ryb i owoców mo-
rza codziennie wyławianych z okolicz-
nych wód. Miłośnicy słodkości powinni 
spróbować własnoręcznie wyrabianych 
przez Greków miodów, a także nugatowe-
go mandolato, baklawy czy ciasta kataifi. 
Do picia poleca się lokalne aromatyczne 
wina, a także podawaną z jajecznym 
białkiem i lodem kawę freddo.

Ze Szczecina na Zakynthos będzie 
można polecieć z biurem podróży 
ITAKA od 15 czerwca do 21 września 
2018 roku. Szczegóły na stronie to-
uroperatora.  

  IN ENGLISH

ZAKYNTHOS FIRST MINUTE
A flagship island of both Greece 
and all Ionian Islands. Its 
Mediterranean climate, colourful-
ness and looks render it one of the 
most romantic nooks in Europe.

Not that long ago, because in 1953, 
Zakynthos and the entire archipela-
go of Ionian Islands were struck with 
a horrendous earthquake that destroyed 
many significant historic sites. Today, 
we can stroll amongst the reconstructed 
and rebuilt urban buildings, but there’s 
nothing to complain about, since – after 
all – the charm of Zakynthos consists 
primarily in its unforgettable landsca-
pes and exquisite nature.

FIRST OF ALL: BEACHES
The entire Zakynthos is dotted with fanta-
stic beaches, and each one of them offers 
myriad attractions. Fans of various water 
sports should definitely visit Banana 
Beach, whereas for all those who wish to 
be covered with natural green clay while 
sipping delicious ice coffee, a perfect cho-
ice will be Porto Azzuro. Porto Limnionas, 
on the other hand, is a perfect place for 
taking fabulous pictures and tasting typi-
cal Greek food in its best version. Another 
place worth mentioning is Gerakas Beach 
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that constitutes a coastal protected area 
for famous loggerhead sea turtle called 
Caretta caretta – it’s there that we’ll find 
an educational centre and a hospital for 
this strictly protected species.

SECONDLY: NATURE
One of the most frequent motives on 
postcards from Greece are the white 
cliffs of Navagio Beach, also known as 
Smugglers Cove. Incredible whiteness of 
high rocks stands in stark contrast with 
the rich blue of the water, which creates 
a unique landscape that can be admired 
from the upper observation deck (option 
for the braver ones) or from the side of 

the sea. The shipwreck there is allegedly 
Panagiotis – a smugglers’ ship. We can 
spot it not only from the sea, but also from 
the above, from a viewpoint located on 
one of the cliffs. 

Apart from Navagio Beach, the greatest 
attraction of Zakynthos are blue caves. 
White limestones carved by sea waters 
create caves that reflect sunrays and the 
turquoise water, casting a bluish glow 
on the rocky ceilings. The views will 
certainly leave a lasting impression on 
every tourist!

The natural wealth of Zakynthos does 
not consist only in beaches, gulfs, caves 
and local islands. The most valuable tre-

asure around which the island’s tourism 
is centred are the loggerhead sea turtles 
called Caretta caretta. Those beautiful 
sea creatures have taken a liking to the 
island because of its southern beaches 
with their fine, velvety soft sand and 
shallow shores. It is precisely there, on 
the hot sand, that the females lay their 
delicate eggs. For this reason, the beach 
in Kalamaki, located in the protected 
area for hatching places, is unavailable 
for tourists after dusk and guarded by 
volunteers.

THIRDLY:  
THE CAPITAL CITY
The capital and the biggest city on the 
island is also called Zakynthos. Located 

on the eastern coast, it constitutes the 
cultural and commerce centre. In the 
past, the capital took pride in its exquisite 
urban buildings, but unfortunately, due to 
the aforementioned earthquake, spa-
cious squares, charming alleys, stylish 
residences of nobility and wonderful 
churches were all reduced to rubble. In 
the 1960s, there were attempts to recre-
ate the style of the lost city, which was 
a partial success. Today, in the centre of 
the city is Agios Dionysios Church, a mo-
numental, rectangular, three-nave temple 
with a free-standing steeple bell-tower. 
Erected in 1948, the church survived the 
later calamity unscathed.

The main point of the city is Solomos 
Square, named after Dionysios Solomos, 
a man born on Zakynthos who authored 
words of the Greek national anthem. 
By Solomos Square we can find the 
towering, impressive building of the 
Byzantine Museum, in which we can 
admire a collection of sacral art. By the 
entrance to the harbour, there is the 
Agios Nikolaos tou Molou Church bo-
asting relics of Saint Dionysius, patron 
saint of the island.

Another place in the capital that is 
worth visiting is Agiou Markou Square, 
by which we can find the Roman 
Catholic Church of Saint Mark. As we 
are in the capital, we should definitely 
climb to the top of the forested hill towe-
ring over the city, not only to admire the 
breathtaking panorama of the area, but 
also to see a Venetian fortress construc-
ted in place of an ancient citadel. 

FOURTHLY: CUISINE
As we visit Zakynthos, we can’t forgo 
tasting local delicacies. Most of them 
are based on Greek culinary traditions, 
and the most popular ones feature olives, 
feta cheese, tzatziki sauce and fresh ve-
getables cut into large pieces. As for meat, 
the most favoured kinds are lamb and 
rabbit. It’s also worthwhile to taste fish 
and seafood caught in the nearby waters. 
Those who have sweet tooth should taste 
different types of home-made honey, as 
well as nougat mandolato, baklava or 
the kataifi cake. As for drinks, we can 
choose local aromatic wines, as well as 
freddo coffee served with egg white and 
ice cream.

We’ll be able to fly from Szczecin to 
Zakynthos with ITAKA travel agency 
from 15 June to 21 September 2018. 
More details are available at the tour 
operator’s website.  

Z A K Y N T H O S  F I R S T  M I N U T E



Położone w archipelagu 
Dodekanezu Rodos jest jedną 
z najbardziej kosmopolitycznych 

wysp Grecji. Już od czasów starożytnych 
stanowiło ważny ośrodek kulturalny 
i handlowy w całym rejonie Morza 
Śródziemnego. Potem wyspa wielokrot-
nie przechodziła z rąk do rąk, dzięki 
czemu dzisiaj można dostrzec na niej 
wpływy wielu kultur i pozostałości róż-
nych stylów architektonicznych.

PO PIERWSZE: STOLICA
Rodos łączy w sobie przeszłość z te-
raźniejszością. Stare Miasto, otoczone 
średniowiecznymi murami, zostało wpi-
sane na listę UNESCO. Warto zwiedzić 
tę część miejscowości, błądzić wąskimi, 
ukwieconymi uliczkami i popijać kawę 
w tutejszych tawernach. Nad miastem, 
na 200-metrowym wzgórzu, góruje 
Pałac Wielkich Mistrzów, czyli siedziba 
Joannitów, którzy władali wyspą i całym 
archipelagiem w XIV i XV wieku. Z pa-
łacu w kierunku portu (gdzie niegdyś 
stał słynny Kolos Rodyjski) prowadzi 
unikatowa na skalę całego basenu Morza 
Śródziemnego ulica – Ippoton, którym 
koniecznie trzeba się przejść. Przy nim 
znajdują się wiekowe kamienice w prak-
tycznie niezmiennym od stuleci stanie. 
W ścisłym centrum starówki warto 
odwiedzić Muzeum Archeologiczne 
i Muzeum Sztuki Zdobniczej. W dziel-
nicy tureckiej hitem z pewnością są peł-
niące funkcję bazarów place oraz Meczet 
Sulejmana i Biblioteka Muzułmańska, 
miejsce w którym zgromadzono na-
prawdę pokaźną kolekcję wielu rękopi-
sów i pism koranicznych. Warto wejść 
na wieżę zegarową przy meczecie, by 
podziwiać świetną panoramę całego 
miasta Rodos. Drugie tak atrakcyjne 

miejsce widokowe to wzgórze Monte 
Smith, gdzie warto zobaczyć na przykład 
ruiny antycznego teatru czy fragmenty 
świątyni Apolla. Drugim popularnym 
i urokliwym parkiem jest Rodini, ale 
on leży na przedmieściach miasta, przy 
drodze w kierunku kurortów wschod-
niego wybrzeża.

Z nowszych atrakcji miasta na pewno 
najczęściej obleganym miejscem jest 
Akwarium Morskie w północnej części 
miasta, przy plażach i bulwarze. Osoby 
w każdym wieku mogą doświadczyć uro-
ku podwodnego życia, obserwując ryby, 
skorupiaki, żółwie, foki, kraby, jeżowce, 
mięczaki i inne gatunki morskie, z któ-
rych część jest zagrożona wyginięciem.

PO DRUGIE: PRZYRODA
To niesamowite miejsce jest jeszcze mało 
znane. Charakteryzuje się ono pięknym 
krajobrazem z dużą ilością drzew, źródeł, 
wodospadem i stawem, w którym pły-
wają kaczki. Znajduje się blisko miasta 
Rodos, na zachód od głównej magistrali 
drogowej. Dolina Epta Piges to rezerwat, 
który reklamuje się dzikimi stadami 
pawi, z pewnością warto zobaczyć 
najbardziej bujną roślinność na wyspie. 
Hitem jest przeprawa podziemnym 
akweduktem, prawie 200-metrowym 
tunelem do zapory wodnej i jeziora.

PO TRZECIE: KUCHNIA
No właśnie, jedzenie w Grecji to 
podstawa. Wyspiarska kuchnia 
śródziemnomorska jest lekka, pyszna 
i zdrowa. Grzechem byłoby nie spró-
bować owoców morza wyciągniętych 
wprost z morskich otchłani. Najlepiej do 
tego celu nadają się lokale usytuowa-
ne przy samym porcie. Na talerzach 
zobaczymy przede wszystkim świeże 

ryby w wersji smażonej lub gotowanej, 
kruche ośmiornice prosto z grilla albo 
kalmary. Amatorzy cięższych potraw 
również powinni być zadowoleni. 
Popularne stifado to gulasz wołowy 
z dużą ilością cebuli oraz odrobiną 
cynamonu. Moussaka w swoim wnętrzu 
kryje zmielone mięso jagnięce i wołowe, 
przyprawione duszonymi bakłażana-
mi, a serwowana jest w formie ciepłej 
i pachnącej zapiekanki. wwJeżeli za-
miast bakłażana wolimy makaron, ser 
żółty, fetę i gotowane pomidory, śmiało 
możemy zamawiać pastitsio – to inny 
rodzaj mięsnej zapiekanki. Typową 
przekąską są oczywiście souvlaki, czyli 
szaszłyki z mięsa wołowego, jagnięcego 
lub drobiowego, przetykane boczkiem 
i warzywami. Wegetarianie również nie 
będą zawiedzeni, gdyż mogą przebie-
rać w niekończących się wariacjach 
sałatek. Do tego chrupiące pieczywo lub 
pita, naturalny gęsty jogurt z czosnkiem 
i ogórkami (tzatziki), kilka rodzajów 
doskonałych oliwek oraz deska serów.

Dla Greków nie istnieje obiad bez 
wina, a posiłek bez deseru. I dobrze, 
bo to kolejny powód, aby lepiej po-
znać Rodos. Wieś Embonas, położona 
wewnątrz wyspy, słynie z uprawy 
winorośli i jest głównym ośrodkiem 
produkcji wina. Można tam spróbować 
lokalnej marki – Emera. Do obiadu pije 
się zazwyczaj wytrawne gatunki, często 
rozcieńczone wodą. Deser natomiast 
składa się z pysznych owoców, lodów 
z bitą śmietaną, jogurtu z miodem i całej 
gamy ciast, na czele z bakławą.

Ze Szczecina na Rodos będzie można 
polecieć z biurem podróży ITAKA od 
8 czerwca do 21 września 2018 roku. 
Szczegóły na stronie touroperatora.  

RODOS 
FIRST MINUTE
WEDŁUG MITOLOGII HELIOS WYDOBYŁ JĄ Z MORSKICH FAL 
I NAZWAŁ NA CZEŚĆ UKOCHANEJ NIMFY. OFICJALNIE JEJ 
NAZWA POCHODZI OD RÓŻY, A TA GRECKA WYSPA KOJARZY 
SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZE SŁOŃCEM I WIATREM.

   zdjęce: pixabay
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  IN ENGLISH

RHODES FIRST MINUTE
According to Greek mythology, Helios 
pulled it out from the depths of the 
sea and named it after his beloved 
nymph. Officially, the island’s name 
comes from a rose, whereas the 
island itself is associated chiefly with 
the sun and the wind.

Located in the archipelago of the 
Dodecanese, Rhodes is one of the most 
cosmopolitan Greek islands. Already 
in the ancient times, it constituted 
an important cultural and commer-
ce centre for the entire region of the 
Mediterranean Sea. Later on, the island 
changed hands multiple times, thanks 
to which we can now observe influences 
of many cultures and traces of different 
architectural styles.

FIRST OF ALL:  
THE CAPITAL CITY
Rhodes combines the past with the 
present. The Old Town, surrounded 
by medieval walls, has been included 
in UNESCO's World Heritage List. It’s 
worthwhile to visit this part of the town, 
wander around the narrow, flowery la-
nes, and sip coffee in local taverns. From 
a 200-metre hill, the city is overlooked 
by the Palace of the Grand Master. It was 
once the seat of the Knights Hospitaller 
that ruled over the island and the whole 
archipelago back in the 14th and 15th 
century. To get from the palace to the 
harbour (which once boasted the famo-
us Colossus of Rhodes), we need to stroll 
along a unique street, Ippoton. The street 
is lined with old tenement houses that 
haven’t changed for centuries.

In the very centre of the Old Town, 
it’s worthwhile to visit the Archaeology 
Museum and the Design Museum. 
What enjoys particular popularity in 
the Turkish district, on the other hand, 
are town squares that fulfil the role 
of markets, as well as the Mosque of 
Suleiman the Magnificent and Hafiz 
Ahmed Agha Library, a place that boasts 
a considerable collection of manuscripts 
and Koranic scripts. It’s worthwhile to 
climb the clock tower next to the mosque 
and admire the breathtaking panorama 
of the city of Rhodes. Another equally 
attractive observation point is Monte 
Smith, where we can find ruins of an an-
cient theatre and fragments of Apollo’s 
temple. What is also worth mentioning 
is a popular and charming park called 
Rodini, but it is situated on the outskirts 
of the city, close to the road leading to 
spa towns located by the eastern coast.

Among some of the newer attractions 
of the city, the most tourist-besieged one 
is the Aquarium of Rhodes situated in 
the northern part of the city, not far away 
from beaches and the boulevard. People 
of all ages can experience the charm of 
the sea life by observing fish, crusta-
cea, turtles, seals, crabs, sea urchins, 
molluscs and other – often endangered 

– species.

SECONDLY: NATURE
This amazing place is very little known. 
It’s characterized by beautiful landsca-
pes with thick forestation, great number 
of streams, a waterfall and a pond with 
strings of ducks. It is located in the 
vicinity of the city of Rhodes, to the west 
of the main line. The Epta Piges Valley 
is a reservoir that advertises itself with 
wild ostentations of peacocks and the 

lushest vegetation on the island. Another 
attraction is an almost 200-metre long 
underground aqueduct leading to a wa-
ter dam and a lake.

THIRDLY: CUISINE
Food in Greece is something funda-
mental. The insular Mediterranean 
cuisine is light, delicious and healthy. It 
would be a sin not to taste seafood taken 
straight from the depths of the sea. For 
this purpose, it’s best to visit restaurants 
located by the harbour. On our plate, 
we’ll see primarily fried or cooked fresh 
fish, crisp barbequed octopuses or squid. 
Fans of heavier meals will be pleased 
as well. The popular stifado is a beef 
stew with great amounts of onion and 
a sprinkle of cinnamon. Moussaka, on 
the other hand, comprises lamb mince 
and minced beef, seasoned with stewed 
aubergines, and served in the form of 
a warm and aromatic casserole. If inste-
ad of aubergines we’d rather eat pasta, 
cheese, feta cheese and cooked tomatoes, 
we can order pastitsio – it’s another kind 
of meat casserole. Of course, a popular 
snack are souvlaki, shashliks made of 
beef, lamb and poultry, interspersed 
with bacon and vegetables. Vegetarians 
won’t be let down either, as they can 
choose from the myriad variations of 
salads. To that, we can order some crisp 
bread or pita, natural thick yoghurt with 
garlic and cucumbers (tzatziki), several 
kinds of superb olives and a platter with 
different types of cheese.

For Greeks, there’s no dinner without 
wine, and no meal without dessert. And 
that’s good, because it’s yet another re-
ason for us to get to know Rhodes better. 
The village of Embonas, located in the 
heart of the island, is famous for grape 
cultivation and constitutes the main 
centre of wine production. In the village, 
we can taste the local brand – Emera. 
Local people usually choose dry types 
to have with their dinner, and they often 
dilute wine with water. The dessert, on 
the other hand, consists of delicious 
fruit, ice-cream with whipped cream, 
yoghurt with honey and a whole gamut 
of cakes, including baklava.

We’ll be able to fly from Szczecin to 
Rhodes with ITAKA travel agency 
from 8 June to 21 September 2018. 
More details are available at the tour 
operator’s website.  

R O D O S  F I R S T  M I N U T E
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SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  KRETA 
2  KORFU
3  ZAKYNTHOS
4  RODOS
5  CZARNOGÓRA
6  CHORWACJA
7  TURCJA
8  ALBANIA

RODOS
ZAKYNTHOS

ALBANIA

CZARNOGÓRA

CHORWACJA

KORFU TURCJA

7 2 – 7 3 C Z A R T E R Y  2 0 1 8  /  C H A R T E R S  2 0 1 8
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DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

 123--5 17:35 21:20 FR2466/7 737

------7 18:30 22:15 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2---6- 17:10 17:35 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 11:30 12:00 DY1014/5 737

-----6- 10:10 10:40 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1---5-- 17:45 18:15 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:15 10:45 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1------ 08:45 09:15 LO3931/2 Q400

-2345-- 08:55 09:25 LO3931/2 Q400

-----6- 08:30 09:00 LO3931/2 Q400

1234567 14:35 15:05 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123-5-- 20:55 18:00 FR2361/2 B737

---4--- 21:00 18:05 FR2361/2 B737

7 21:50 18:55 FR2361/2 B737

WARSZAWA    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1---5-- 10:40 11:10 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 21:00 21:23 FR7111/2 737

------7 19:55 20:20 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

L O T N I S K O  /  A I R P O R T



INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

 ADRES  ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport 

Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05
Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-
rami / Tickets can be booked by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

  AN-JAN
Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR
Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/from 
Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pocią-
gów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin 
and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHI-
NE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE 
PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOL-
LOWING WEEK

20 PLN

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in  
an automating cash machine you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN

LOTNISKO    AIRPORT






