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12 AUTORZY AUTHORS

NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

IN ENGLISH

A director, screenwrit-
er, 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).

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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.

IN 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 peo-
ple. He also likes being on the 
road, buying albums in stores, 
tomato soup and convertibles. 

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

IN 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.” 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, 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.

IN 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.

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

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

IN 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.

MONIKA
SZAŁEK

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

IN 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.

JAKUB
MILSZEWSKI

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

IN 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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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, marzyciel.  
Choć większość zna go jako 
żeglarza i mistrza olimpijskiego, 
ma w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, inwestorem 
i społecznikiem. Zawsze ma 
wysoko zawieszoną poprzeczkę.

IN ENGLISH

A working man and a dreamer. 
Most of you know him as a sail-
or and an Olympic champion, 
but he has several more aces up 
his sleeve. He’s a businessman, 
investor and social activist. He 
always aims high.
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WOJTEK 
KALARUS

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

IN 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 in-
volved with Polish Radio Three.

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.

IN 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.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Znawca i poszukiwacz 
smaków. Przeszedł przez 
wszystkie szczeble w branży 
gastronomicznej. Współautor 
książki „Gastrobanda. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

IN ENGLISH

Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of 
the food industry. Co-author of 
the book "Gastrobanda. Wszyst-
ko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść".

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach 
krytyków znajduje się w ścisłej 
czołówce najważniejszych 
aktorów polskiego teatru w XXI w. 

IN ENGLISH

Says that he is “exclusively 
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. 

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

IN ENGLISH

She talks, writes and edits. 
She is interested in high, 
middlebrow 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. 

SYLWIA  
GUTOWSKA

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. 

IN ENGLISH

A sociologist by profession 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.

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, 
felietonista.
Związany z Nowym Teatrem 
Krzysztofa Warlikowskiego.

IN ENGLISH

A theatre, film and TV actor.  
A director and columnist.
Actor in Krzysztof War-
likowski’s Nowy Teatr.
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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'.

IN ENGLISH

She’s a fashion 
photographer, she’s 23 and 
comes from Szczecin. She 
came to Warsaw to fulfill her 
dreams and follows the rule 
„Quality over quantity”.

EDYTA
BARTKIEWICZ
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Tradycje

i ambicje 
„Nagi król” to najnowszy album grupy Bisquit, na którym 

ponownie możemy usłyszeć eteryczny i nieco melancholijny 
głos Asi Chacińskiej. Brakuje tu jednak miłosno-rozstaniowych 

opowieści, które zastąpione zostały odważnie wyrażonym 
manifestem społecznym.

ROZMAWIAŁA: ALEKSANDRA BUDKA  ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN
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Mówi o sobie, że jest perfekcjonistką na pół etatu. Zna-
jomi chwalą jej modowy gust i francuski styl bycia. 

Każdy chciałby znaleźć się na kolacji, którą ona przygotuje. 
Siedziałyśmy w warszawskiej kawiarni, plotkowałyśmy na 
wpół poważnie o babskich sprawach. Ale z Asią Chaciń-
ską można rozmawiać o wszystkim, zaczepcie ją kiedyś 
na ulicy i podpytajcie o nowy przepis, który przywiozła 
z kolejnej podróży.

Kim dziś jesteś i w jakiej kolejności ustawiłabyś role, 
które odgrywasz w swoim życiu?
Przede wszystkim rodzina jest na pierwszym miejscu. Na 
drugim – twórczość, czyli współkomponowanie piosenek, 
pisanie tekstów, wydawanie, zajmowanie się graficzną 
stroną tych wydawnictw oraz tworzenie takich projektów 
jak „Appetit”, które od początku do końca – wizualnie i tre-
ściowo – zebrane są przeze mnie. W zasadzie to są tylko te 
dwa wątki.

Podzielmy zatem tę opowieść na rozdziały. Rozdział 
pierwszy – artystka. 16 lat istnienia zespołu to 
wystarczająco długa historia, aby spojrzeć na nią 
krytycznym okiem i zaobserwować zmiany, jakie 
zaszły w twórczości, ale i funkcjonowaniu Bisquit. 
Na wszystko, co robię, patrzę bardzo krytycznym okiem. 
Mamy na przykład ogromny problem z repertuarem 
z pierwszej płyty, który część słuchaczy bardzo lubi, a dla 
nas to na tyle odległa galaktyka, że ciężko nam jest wra-
cać do tych kompozycji na koncertach. 16 lat to naturalna 
ewolucja – każdy z nas zmienił się w sferze prywatnej 
i artystycznej. Wypominam sobie błędy, jestem cichą 
perfekcjonistką, ale nie jestem na tyle pracowita, żeby być 
perfekcjonistką prawdziwą. Nie pracuję od rana do nocy, 
ale jeśli podsumowuję projekty i widzę potknięcia – mam 
z tego powodu wyrzuty sumienia. Żeby jednak nie zakła-
dać sobie kajdan, nie odmawiam czasem spontaniczności.

Na nowej płycie jesteś eteryczną publicystką, co także 
jest dużą zmianą w twórczości Bisquit. 
Na żadnej z płyt nie tykaliśmy tematów spoza życia 
prywatnego. To wszystko kręciło się wokół relacji dam-
sko-męskich. I widocznie tak miało być – mieliśmy wyjść 
od piosenek o szeroko pojętej miłości. Ta płyta jest inna ze 
względu na to, że są inne czasy. Powstawała w momencie, 
kiedy w Polsce dokonywała się zmiana władzy, obserwo-
wałam to wszystko, nie stając publicznie po żadnej ze stron. 
Dziś staję przeciwko jednej z nich. Mam dużą intuicję ży-
ciową i dosyć szybko przewidziałam, że to, co się wydarzy, 
będzie słabe w skutkach. Wszystkie te obawy, choć właśnie 
w eteryczny sposób, zostały ujęte na nowej płycie.

W końcu nowofalowe granie także oparte było na 
tekstach społecznych, a tej nowej fali na „Nagim królu” 
jest wyjątkowo sporo.
Pamiętam dobrze muzykę lat 80. i protest songi, które 
wtedy miały znaczenie. Dziś młodzi ludzie nie potrzebują 
protest songów. Bagatelizują to, co się dzieje, wydaje im się, 
że nikt nigdy nie odbierze im paszportu, nie zamknie granic. 
A wydaje im się tak, ponieważ nie mają do czego się odnieść. 
Te wszystkie histeryczne pohukiwania mojego pokolenia 

o tym, że to może się wydarzyć, nie biorą się z niczego. Jako 
dziecko żyłam w innej Polsce. Cieszę się, że siedzimy teraz 
w pięknej kawiarni, bo jest to spełnienie marzeń z mojego 
dzieciństwa. W Warszawie chodziło się na wuzetkę do Hote-
lu Europejskiego albo do Baru Hortex. Doceniam wszystkie 
małe rzeczy, zachwycam się Warszawą i zmianami, jakie tu 
następują i nie chcę nawet dopuszczać myśli, że to wszystko 
może się skończyć. Ale wiem, że może.

Dostajemy też morał uderzający w bardzo aktualne 
zjawisko, które rządzi światem mediów: „Nie plotkuj 
dziewczyno, bo od plotki można zginąć”.
To wycelowane personalnie w jedną czy dwie redakto-
reczki, ale jednocześnie szerokie zjawisko. Przecież my 
żyjemy plotką. Gdy byłam dzieckiem, moja mama mówiła 
mi, że plotkowanie to coś najobrzydliwszego. To było coś, 
z czym ludzie musieli się kryć, wstydzili się tego, robiło się 
to w kuluarach. Teraz plotka jest informacją, która obiega 
świat w kilka minut, jest powodem do robienia kariery, 
skandal jest wywyższany ponad jakiekolwiek działa-
nia artystyczne. To przerażający znak naszych czasów. 
Mamy w Polsce słaby kręgosłup moralny – bardzo szybko 
przeszliśmy od komuny do demokracji i jeszcze krótko 
w tej demokracji jesteśmy. Nie zbudowaliśmy siebie jako 
społeczeństwo, przeskoczyliśmy z mediów reżimowych do 
plotkarskich, nie wypełniła się strefa środkowa. Mainstre-
am jest niestety okrutny.

Choć bardzo chciałam, nie znalazłam żadnej plotki na 
twój temat. Jedyne, co mogłabym wyciągnąć z twojego 
życiorysu, a co jednak nie ma wielkiej tabloidowej siły, 
to fakt, że twój brat jest bardzo znanym i cenionym 
dziennikarzem muzycznym.
Miał ze mną pod górę, ale wywarł na mnie duży wpływ, 
jeśli chodzi o edukację muzyczną. Miałam dużo szczęścia, 
wyrośliśmy w domu inteligenckim, a to dało nam dużo siły 
w działaniach artystycznych, ale i w codzienności. Mój 
gust był inny niż brata. Zachwycałam się polską piosenką 
z lat 80., potem latami 90., czyli łyknęłam cały ten worek 
kiczu. Bartek od początku stanowczo szedł drogą alterna-
tywną i przyznaję, że jako dziecko redaktor Chaciński był 
już muzycznie bardzo określony.

Rozdział kolejny – ikona mody. Jesteś fanką mody, ale 
nie jej ofiarą. Przez znajomych określana jesteś jako 
kobieta z niezwykłym wyczuciem w kwestii ubioru.
Przywiązuję do mody uwagę, lubię kupować i wybierać 
ubrania, ale samo przygotowanie do wyjścia zajmuje mi nie 
więcej niż dwadzieścia minut. 

Czy strój może świadczyć o charakterze?
Zdecydowanie tak. Zawsze miałam duże potrzeby este-
tyczne. Wyjazdy za granicę w dzieciństwie uznawałam za 
święto estetyki, widać było, kto jest artystą, a kto dzien-
nikarzem. Jako dziecko marzyłam, żeby być sekretarką, 
bo styl sekretarki z seriali amerykańskich robił na mnie 
piorunujące wrażenie. Dobrze skrojona garsonka i szpilki 

– to mnie powalało. A na poważnie – od zawsze chciałam 
śpiewać i zajmować się muzyką. Nie wiedziałam, czy będę 
artystką, bo artystą stajesz się wtedy, gdy tworzysz.
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TERAZ PLOTKA JEST 
INFORMACJĄ, KTÓRA 
OBIEGA ŚWIAT W KILKA 
MINUT, JEST POWODEM 
DO ROBIENIA KARIERY, 
SKANDAL JEST 
WYWYŻSZANY PONAD 
JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA 
ARTYSTYCZNE. 
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Mama mówiła ci, jaka powinna być prawdziwa kobieta?
Tak, mama jest bardzo elegancka, w latach mojego wcze-
snego dzieciństwa, kiedy nie było łatwo o ładne stroje, 
mama zawsze była dobrze ubrana. Pracowała przez lata 
jako nauczycielka francuskiego, więc te wypady do Fran-
cji dały jej luz i swobodę w dobieraniu ubrań. Zwracała mi 
uwagę na to, że pewne rzeczy do siebie nie pasują, wiele 
sugerowała. Ja stawałam po stronie wytartych dżinsów, 
ale po latach sugestie mamy przyniosły efekt i uwidoczni-
ły się w tym, co teraz noszę.

Mówiła, co wypada, a czego nie wypada robić ułożonej 
dziewczynie?
Niestety mówiła, ale z kolei ja już tego swoim dzieciom 
nie mówię. Czasy zmieniły się na tyle, że to jest komplet-
nie nieaktualne. Trzeba oczywiście dzieci wychowywać, 
pokazywać świat kultury, także kulturę bycia i savoir-vi-
vre, ale w dzisiejszych czasach nie można już rozdzielać 
zachowań damskich i męskich. Wszyscy tak samo pracu-
jemy, bierzemy udział w życiu politycznym i medialnym 

– wszyscy jesteśmy równi.

Ta pokora i lekkie wycofanie są wypracowane 
w dorosłym życiu, czy wyniosłaś te cechy z domu?
Mój dom był tradycyjny i inteligencki – to pomogło 
w kształtowaniu pokory. To na pewno wynosi się z domu, 
a kolejne lata tylko dodatkowo to umacniają. Nie ma innej 
drogi – musimy mieć trochę pokory w sobie. 
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W tej perspektywie zachwyca mnie tekst 
utworu „Koniec”: „Chciałabym krzyknąć 
w środku spektaklu – idę do domu”. W jakich 
sytuacjach czułaś, że bardzo chcesz 
powiedzieć stop?
Oczywiście w sytuacjach dużego zagrożenia – 
zdrowia, życia, wolności. To sytuacje, w których 
najchętniej obudzilibyśmy się jak ze złego snu 
lub, jak w piosence, wyszli w trakcie spektaklu. 
Miewam takich momentów bardzo wiele. Marzy 
mi się jeszcze zwrot akcji w życiu zawodowym 
i mówię o tym od lat. Czasami zastanawiam 
się, czy nie chciałabym uprawiać pomidorów na 
wsi, zostać Marthą Stewart, pielić kwiaty i robić 
wianki. (śmiech) Oczywiście wiem, że to nie-
możliwe, bo chęć tworzenia i czasami dzielenia 
się tym z ludźmi – „czasami” mówię celowo, bo 
nie wydajemy płyt bardzo często – w pełni mnie 
określa, to jestem właśnie ja.

Rozdział trzeci – miłośniczka kuchni. 
Podobno catering na odsłuch najnowszego 
albumu przygotowałaś sama. 
Moja menedżerka do końca w to nie wierzyła, była 
przekonana, że to ściema. Gotowanie jest sferą 
mojego życia, która bardzo mnie uspokaja. Gdyby 
było inaczej, tobym się za to nie brała. Znam ludzi, 
których denerwuje to, że muszą stać w kuchni 
i pichcić. Ja mam zupełnie odwrotnie.

OD ZAWSZE 
CHCIAŁAM ŚPIEWAĆ 
I ZAJMOWAĆ SIĘ 
MUZYKĄ. NIE 
WIEDZIAŁAM, CZY 
BĘDĘ ARTYSTKĄ, 
BO ARTYSTĄ 
STAJESZ SIĘ WTEDY, 
GDY TWORZYSZ.

więcej na www.anywhere.pl

Czym pachnie i jak smakuje dziś twoja kuchnia?
Pachnie warzywami, bo rzuciłam mięso. Ale rzucam je 
raz na jakiś czas, nie jestem zdeklarowaną wegetarianką. 
Pachnie tym, co jest w sezonie, także bazylią i lawendą. 
Lubię kuchnię francuską, to coś, co inspiruje mnie na co 
dzień. Dużo podróżuję, przywożę ze sobą pomysły, przy-
prawy czy przepisy. I potem wydaję je w formie „Appetit”. 
Mój tato gotował, więc nigdy nie miałam obrazka kobiety 
gotującej. Mam totalny luz i nigdy do głowy nie przychodzi 
mi zdanie: „Boże, muszę jeszcze ugotować obiad”, bo to 
część mojego codziennego fajnego życia, a nie obowiązek. 

Pracujesz nad kolejnym wydaniem wspomnianej skła-
danki „Appetit”?
Do tej pory wyszło osiem części, mam pomysł na kolejne 
dwie. Myślę, że rozwinę to także w Internecie. Mam dużo 
materiału, którego po prostu mi szkoda. Jest dużo zdjęć, 
przepisów, które nie mieszczą się w tych składankach. 
W jednej podróży już byłam, a drugą planuję na zimę tego 
roku. Pół roku temu spędziłam kilka tygodni w Meksyku, 
skąd przywiozłam dużo inspiracji. To nie była prosta podróż, 
widzieliśmy Meksyk w różnych odsłonach – tę plażową, 
piękną i słoneczną, i tę biedną. Taki Meksyk bardzo mnie 
przybił, dlatego przez kilka miesięcy nie myślałam, żeby 
robić cokolwiek z tym materiałem. Ameryka Południowa ma 
dwie twarze, wszyscy o tym wiemy. To cel naszych waka-
cyjnych podróży, ale i ogromna bieda. Stany Zjednoczone 
są inne, bieda tam jest nieporównywalna do biedy Meksyku. 
A druga wyprawa jest w planach, więc nie będę zapeszać.
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Czy zaskoczysz mnie jeszcze czymś i dodasz aneks  
do naszej opowieści w postaci nowej pasji, którą  
w sobie odkryłaś?
Może te pomidory. (śmiech) Nie potrafię wykorzystać 
życia, może powinnam być celebrytką albo strzelać sobie 
foty w dobrych stylizacjach? Może urodziłam się w złych 
czasach? Powiedziała mi to kiedyś moja profesor od dykcji. 
Spojrzała pewnego dnia na mnie i powiedziała: „Asieńka, ty 
się w złych czasach urodziłaś”. 

IN ENGLISH

TRADITIONS AND AMBITIONS
“NAGI KRÓL” (POLISH: “NAKED KING”) IS THE LATEST 
BISQUIT’S ALBUM, ON WHICH WE HAVE YET ANOTHER 
OPPORTUNITY TO LISTEN TO THE ETHEREAL AND 
SOMEHOW MELANCHOLIC VOICE OF ASIA CHACIŃSKA. 
THIS TIME, THE ALBUM DOESN’T INCLUDE ANY LOVE-
BREAKUP STORIES, SINCE THEY WERE REPLACED WITH 
COURAGEOUSLY EXPRESSED CIVIL MANIFESTO.

She describes herself as a half-time perfectionist. Friends 
praise her fashion style and French-like demeanour. 
Everyone would like to be invited to a dinner she prepared. 
We sat in a café in Warsaw, gossiped half-seriously about 
girls’ matters. But with Asia Chacińska, you can talk about 
everything; if you meet her on the street, you can ask 
her about the new recipe she has brought from her most 
recent travel.

Who are you today, and what would be the order of the 
roles you play in your life? 
Unquestionably, family is my top priority. The second place 
is occupied by creative activity, in other words, co-compos-
ing songs, writing lyrics, releasing albums, taking care of 
their graphic design and realizing projects such as “Appetit” 
which I create from scratch, be it visually or content-wise. 
Well, there are only those two things, to be honest.

So let’s divide this story into chapters. The first 
chapter – an artist. Sixteen years of the band’s activity 
is a long enough story to look at it with an appraising 
eye and observe changes that have occurred in both 
the works and the functioning of Bisquit.
I look very critically at everything I do. For example, we 
have a huge problem with the repertoire from our first al-
bum, because it’s something that some of our listeners like, 
whereas for us it’s already a distant galaxy, and we find it 
hard to go back to those compositions during our con-
certs. Sixteen years is a natural evolution – each of us has 
changed both privately and artistically. I rebuke myself for 
my mistakes, I’m a quiet perfectionist, but I’m not diligent 
enough to be a genuine perfectionist. I don’t work from 
early morning to late night, but if I evaluate my projects 
and see any lapses, I have pangs of conscience. But not to 
put handcuffs on myself, I allow myself some spontaneity.

On the new album, you’re an ethereal publicist, which 
is also a huge change in the creative activity of Bisquit.
We didn’t breach subjects from beyond our private lives 

on any of our albums. It all revolved around relationships 
between men and women. Apparently, it had to be this way 

– we were supposed to start from songs about love. This 
album is different because the times are different. It was 
coming to life when there was the change of power in Po-
land, and I was looking at it all without publically declaring 
my support for any of the sides. Today, I stand against one 
of them. I have an acute life intuition and I predicted quite 
fast that whatever would happen would have poor results. 
All those fears have been expressed on the new album, but 
in an ethereal way. 

After all, the new wave music was also based on 
society-related lyrics, and there’s much of this new 
wave on “Nagi król.”
I remember music from the 1980s very clearly, especially 
protest songs that back then were of great importance. 
Today, young people don’t need protest songs. They un-
derestimate what is happening, they think that no one will 
ever take their passports away or close the borders. And 
they think so, because they have nothing to refer to. My 
generation’s hysteric cries about what may happen are not 
baseless. When I was a child, I lived in a different Poland. 
I’m happy that we can now sit in a beautiful café, because 
I see it as realization of one of my childhood dreams. In 
Warsaw of those times, you would go to Hotel Europejski 
for a piece of Wuzetka, or to Bar Hortex. I appreciate all 
small things, I’m amazed by Warsaw and the changes it 
undergoes, and I don’t want to even think that it might all 
come to an end one day. But I know it might.

We also get a moral related to a very topical 
phenomenon that governs the world of media – “Don’t 
gossip, girl, because gossip can be lethal.”
It is addressed specifically to one or two journalists, but 
at the same time, it’s a common phenomenon. Because we 
all feed on gossip. When I was a child, my mom used to tell 
me that gossiping was something detestable, disgusting. It 
was something that people couldn’t do in the open, they 
were ashamed of doing it, it was done in secret. Now gossip 
is information that goes viral within several minutes, is 
a springboard for career, whereas scandal is valued more 
than any kind of artistic activity. It’s a terrifying sign of our 
times. Here, in Poland, we have a very weak backbone – we 
transformed from a communist country to a democracy 
very fast, and we’ve been a democracy for a very short time. 
We haven’t built ourselves as a society, we have jumped 
from regime-controlled media to gossip websites, and the 
whole space in between has not been covered. Unfortu-
nately, mainstream is cruel.

Even though I tried very hard, I failed to find any piece 
of gossip about you. The only thing I that could dig out 
of your biography – and that, admittedly, doesn’t have 
much of a tabloid appeal – is the fact that your brother 
is a very well known and esteemed music journalist.
He had a hard time with me, but he greatly influenced me 
when it comes to musical education. I was very lucky, as 
we both grew up in an intellectual family, and it gave us 
much strength in both artistic activity and everyday life. 
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My taste was different from my brother’s. I marvelled at Polish 
songs from the 1980s, then from the 1990s, so I swallowed this 
entire bag of kitsch. Bartek has always trodden the alternative 
path, and I must admit that redactor Chaciński was musically 
defined already in his childhood.

Another chapter – a fashion icon. You are a fan of fashion, 
but not its victim. You friends describe you as a woman 
with an exceptional taste when it comes to clothes.
I attach importance to fashion, I love buying and choosing 
clothes, but I usually need less than twenty minutes to pre-
pare before I go out. 

Can clothing reflect our character?
Definitely. I’ve always had great aesthetic needs. When I was 
a child, I perceived international travels as a celebration of 
aesthetics, it was always visible who was an artist and who 
was a journalist. Back then, I dreamt of being a secretary, 
because I thought that fashion known from various American 
TV series was simply stunning. A well-cut two-piece dress 
and high heels – this combination swept me off my feet. But 
all joking aside, I’ve always wanted to sing and work with 
music. I didn’t know whether I would be an artist, because you 
become an artist when you create.

Did your mom tell you what a real woman should be like?
Yes, my mom is very elegant; in my early childhood, even 
though nice clothes were hard to come by, my mom was 

JOANNA CHACIŃSKA  

Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. W 2001 roku wraz z Tomaszem Krawczykiem 
założyła zespół Bisquit, który ma w dorobku cztery albumy. Ostatni, „Nagi król”, ukazał 
się wiosną 2017 roku. Asia wydaje także składanki „Appetit”, będące połączeniem muzyki, 
fotografii oraz przepisów kulinarnych przywiezionych z podróży po świecie. 

always well dressed. For many years, she worked as 
a teacher of French, so those excursions to France gave 
her some sense of freedom when it comes to matching 
clothes. She drew my attention to the fact that some 
things don’t go well with each other, she gave me advice. 
Back then, I opted for threadbare jeans, but now, after 
years, my mom’s suggestions have had an effect and are 
reflected in what I wear.

Did she tell you what a good girl should and should not 
wear?
She did, unfortunately, but I don’t tell my children such 
things. The times have changed so much that it’s now ab-
solutely out-of-date. Of course, you need to bring up your 
children in the right way, show them the world of culture, as 
well as the right etiquette and savoir-vivre, but nowadays, 
you can’t draw any clear-cut line between female and male 
types of behaviour. We all work, engage in the political and 
media life – we are all equal.

Have you worked out this humility and slight 
withdrawal in your adult life, or have you learnt those 
traits at home?
My family was traditional and intellectual – it helped me 
learn humility. Humility certainly is a trait that is instilled 
into you at home, and the subsequent years only cement 
it. There is no other way – we have to have a little bit of 
humility within ourselves.
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stereotype of a cooking woman. I’m totally relaxed, and 
I never think, “Oh no, I have to cook dinner today,” because 
it’s part of my everyday life, something pleasant, not a chore.

Are you working on the next part of the 
aforementioned “Appetit”?
Up until now, eight parts have come out, and I’ve got 
ideas for the next two. I think I’ll develop this concept 
on the internet as well. I’ve got a lot of materials and it 
would be a shame not to use them. I have many pictures 
and recipes which I haven’t been able to squeeze into 
the compilations. I’ve already gone on one journey, I plan 
to go on another one in winter. It wasn’t an easy trav-
el, we saw Mexico from two different sides – both the 
sandy, beautiful and sunny one, and the poor one. The 
latter version made me very upset, so for several months 
I didn’t even think about using this material. South 
America has two faces and we all know it. It’s a desti-
nation for our summer trips, but also a place of abject 
poverty. The United States are different, poverty there 
is incomparable to poverty in Mexico. And I plan another 
trip, so I don’t want to jinx it.

Will you surprise me with something, add a chapter to 
our story? Perhaps a new passion you’ve just discovered?
Perhaps those tomatoes (laughs). I can’t make use of life, 
maybe I should be a celebrity or take pictures of myself 
in great outfits? Maybe I was born in the wrong times? 
I was told that by my enunciation professor. One day, she 
looked at me and said, “Asieńka, you were born in the 
wrong times.”  
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I like the lyrics of the song entitled “Koniec”  
(Polish: “The End”), “I would like to shout in the middle  
of a play that I’m going home.” In what situations do you feel 
like saying “enough”?
Of course, in situations that pose some kind of threat – to health, 
life, freedom. These are situations, from which we’d like to wake 
up like from a bad dream, or escape in the middle of a play. I expe-
rience many such moments. I dream about a turn in my profes-
sional career, and I’ve been talking about it for years. Sometimes 
I think that maybe I’d like to grow tomatoes in the country, be-
come Martha Stewart, weed the garden and make flower garlands 
(laughs). Of course, I know it’s impossible, because the urge to 
create and sometimes share it with people – I say “sometimes” for 
a reason, since we don’t release albums very often – defines me 
perfectly, this is me. 

The third chapter – a fan of food. You are thought to have 
prepared the catering for the playback of the newest album.
My manager didn’t believe it until the very end, she was 
convinced it was a bluff. Cooking constitutes this sphere of my 
life that calms me down. If it didn’t, I wouldn’t do it. I know some 
people who get irritated if they have to stand in the kitchen and 
cook. I feel the opposite. 

What does your kitchen smell and taste like today?
It smells of vegetables, because I’ve quit eating meat. But I quit eating 
it once in a while, I’m not a declared vegetarian. It smells of seasonal 
food, also of sweet basil and lavender. I like French cuisine, it’s some-
thing that inspires me every day. I travel a lot, and from my travels 
I bring back ideas, spices or recipes. And then I publish them in the 
form of “Appetit.” It was my dad who cooked, so I’ve never learnt the 





Lubię gotyckie zamki. Są fajne, wydają 
się takie silne. Jadąc pociągiem do domu 
na Warmii, podziwiam zawsze na ten 
w Malborku. Potężny, ale nieco już oklepany. 
Podobnie jest z Olsztynem – każdy wie,  
że Kopernik bronił tamtejszego zamku  
przed Krzyżakami. A co z mniejszymi?

TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK   
ZDJĘCIA: INFORMACJA TURYSTYCZNA W KĘTRZYNIE

KĘTRZYN 
NA SZLAKU 
GOTYCKICH 
ZAMKÓW



27PODRÓŻE TRAVEL

Jest na Mazurach małe miasteczko o nazwie Kętrzyn.  
Nie wiedziałam o nim nic, nie miałam nawet pojęcia 

o tym, że znajduje się na Szlaku Zamków Gotyckich. Wstyd, 
bo – jak napisałam – lubię zamki. Cóż, trzeba było poznać 
i ten kętrzyński.

Dawno, dawno temu...
Miasto nie miało przyjemnej historii, na co wskazuje już 
jego herb. Według legendy w puszczy pomiędzy dwiema 
osadami – dzisiejszym Kętrzynem i Mrągowem, mieszkał 
niedźwiedź. Bardzo zła bestia, która siała postrach w całej 
okolicy. Władcy, nie mogąc uporać się z problemem, wy-
znaczyli nagrodę dla śmiałka, który misia zabije. Czas mijał, 
w końcu młody wieśniak z Mrągowa wymyślił na niedź-
wiedzia sposób: wymieszał miód ze spirytusem i podrzucił 
go nieopodal jego legowiska. Gdy bestia wypiła miksturę, 
zapadła w głęboki sen. W ten sposób sprytny mrągowianin 
pokonał niedźwiedzia, a jako dowód odciął mu łapę, którą 
pokazał swojemu władcy. Żeby nie było za prosto – w mię-
dzyczasie cielsko znaleźli kętrzynianie, którzy zaciągnęli je 
do wioski, ogłaszając, że to ich zasługa.

Od tamtej pory w (nieoficjalnym już) herbie Kętrzyna 
znajduje się niedźwiedź z trzema łapami, a ta brakująca 
została symbolem Mrągowa. Z tamtych czasów do dnia 
dzisiejszego ostała się jeszcze jedna rzecz: tradycyjnym 
trunkiem tamtych okolic jest nalewka z miodu i spirytusu, 
którą nazywa się „pogromcą niedźwiedzi”.

Zamek po przejściach
Zaczęło się od drewnianej strażnicy, wielokrotnie palonej 
i wielokrotnie odbudowywanej. No to co? „No to wybuduj-
my porządną fortecę!” – powiedział komtur. I tak w 1374 
roku niedaleko strażnicy stanął murowany zamek z praw-
dziwego zdarzenia.

Los zamku nie oszczędzał. Na przestrzeni wieków 
przechodził z rąk do rąk, był najeżdżany, niszczony i od-
budowywany, powoli tracąc swój gotycki klimat. W mię-
dzyczasie pełnił przeróżne funkcje: bronił kętrzynian 
przed najazdami obcych wojsk, był siedzibą urzędów, 

KĘTRZYN JEST PRAWDZIWYM 
AMBASADOREM KULTURY 
MAZURSKIEJ. LATEM NA 
ZAMKOWYM DZIEDZIŃCU 
ODBYWAJĄ SIĘ LICZNE, BARDZO 
CIEKAWE WYDARZENIA.
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a przed wybuchem II wojny światowej jego pomieszczenia 
zaadaptowano na... mieszkania. No bo kto by nie chciał 
mieszkać w zamku?

W 1945 roku większa część zamku została spalona przez 
Sowietów. Trzeba przyznać, że polskie władze komuni-
styczne wykonały kawał dobrej roboty, w latach 60. wier-
nie odbudowując zamek na kształt pierwowzoru. Odzyskał 
dzięki temu nieco swego gotyckiego klimatu, który stracił 
w wyniku przebudowy na początku XX wieku. Na szczęście 
w kętrzyńskiej fortecy nikt dziś nie mieszka – pełni funkcję 
siedziby instytucji kulturalnych, w tym muzeum, w którym 
znajdują się eksponaty z okresu od XV do XIX wieku.

Zamek to nie jedyna budowla, która niegdyś ochraniała 
kętrzynian. W miejscu dawnej strażnicy stoi dziś bazylika 
św. Jerzego, wybudowana jeszcze w XIV wieku jako kościół 
obronny, jeden z niewielu w Polsce. Faktycznie, ze swoimi 
wieżami wyglądem bardziej przypomina niewielką fortecę niż 
świątynię, a zamkiem krzyżackim połączona jest tunelem.

Z kościołem związana jest legenda o skazańcu więzio-
nym w jednej z maleńkich średniowiecznych cel, które 
znajdują się w świątyni. Podobno podczas niewoli więź-
niowi ukazała się Matka Boska, która nakazała mu wyrzeź-
bić swoją podobiznę. Jak usłyszał, tak zrobił, a strażnicy, 
którzy następnego poranka zobaczyli figurkę, uznali to za 
cud i wypuścili skazańca. W drodze do Reszla zawiesił on 
rzeźbę na lipie, co dało początek słynnemu sanktuarium 
w Świętej Lipce.

Można powiedzieć, że budowla wciąż ma charakter 
wielofunkcyjny. Oprócz świątyni, która już sama w sobie 
zawiera mnóstwo zabytkowych elementów, znajduje się 
tam niewielka salka muzealna, w której prezentowana jest 
historyczna dokumentacja kościoła. Latem zwiedzający 
mają wstęp na kościelną wieżę, z której rozciąga się piękna 
panorama miasta i okolic.

LATEM NA ZAMKOWYM 
DZIEDZIŃCU ODBYWAJĄ SIĘ 
LICZNE, BARDZO CIEKAWE 
WYDARZENIA. NAJWIĘKSZYM 
Z NICH JEST ŚREDNIOWIECZNY 
JARMARK ŚW. JAKUBA, KTÓREMU 
WTOWARZYSZĄ KONCERTY CZY 
WARSZTATY TRADYCYJNEGO 
RĘKODZIEŁA.
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Kętrzyn jest prawdziwym ambasadorem kultu-
ry mazurskiej. Latem na zamkowym dziedzińcu 
odbywają się liczne, bardzo ciekawe wydarzenia. 
Największym z nich jest Średniowieczny Jarmark 
św. Jakuba, któremu, niczym gdańskiemu jarmar-
kowi dominikańskiemu, towarzyszą koncerty czy 
warsztaty tradycyjnego rękodzieła.

Tak więc – jeśli chcecie naprawdę poznać Mazu-
ry – koniecznie wpiszcie Kętrzyn na swoją listę! 

IN ENGLISH 
KĘTRZYN – FOLLOWING THE ROUTE 
OF GOTHIC CASTLES
I LIKE GOTHIC CASTLES. THEY’RE NICE AND 
SEEM SO STRONG. WHEN I TRAVEL BY TRAIN 
TO MY HOUSE IN WARMIA, I ALWAYS ADMIRE 
THE CASTLE IN MALBORK. IT’S ENORMOUS BUT 
A BIT WELL-WORN ALREADY. IT IS A SIMILAR 
CASE WITH OLSZTYN – EVERYONE KNOWS 
THAT KOPERNIK DEFENDED THE LOCAL CASTLE 
AGAINST THE TEUTONIC KNIGHTS. WHAT 
ABOUT SMALLER CASTLES?
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There’s a town called Kętrzyn in Masur-
ia. I didn’t know anything about it, not 
even the fact that it is included in the 
Gothic Castles Route. A shame because, 
like I’ve said, I like castles. So I had to 
see the one in Kętrzyn.

A long, long time ago...
The city didn’t enjoy a pleasant history, as 
proved for example by its coat of arms. 
According to legend, there was a bear 
living in the forest between two settle-
ments: today’s Kętrzyn and Mrągowo. It 
was a very evil beast, which spread terror 
in the whole surroundings. Unable to solve 
the problem, rulers set a prize for the 
daredevil who would kill the animal. Time 
passed, and finally a young peasant from 
Mrągowo came up with a way to defeat the 
bear: he mixed honey with spirit and left it 
next to the den. When the beast drank the 
potion, it fell into a deep sleep. This way, 
the smart man defeated the bear. In order 
to have a proof, he cut off its paw, which he 
later showed to his ruler. But it couldn’t be 
that easy – in the meantime, inhabitants of 
Kętrzyn found the body and took it to the 
village, claiming that it was their job.

Since then on the (already unofficial) 
coat of arms of Kętrzyn includes a bear 
with three paws. The last paw became the 

symbol of Mrągowo. One more thing from 
those thing has survived to this day: the 
region has its traditional liqueur made of 
honey and spirit, called “bear killer”.

Castle with past
It began with a wooden watchtower, 
which was repeatedly burnt and rebuilt. 
So they came up with a better idea. “Let’s 
build a decent fortress!” said the com-
mander. And thus, in 1374, a genuine stone 
castle was erected near the watchtower.

Life hasn’t been kind to the castle. 
Over the centuries, it was changing 
hands, invaded, destroyed and rebuilt 
many times, slowly losing its Gothic 
character. In the meantime, it served 
various functions: defended the in-
habitants of Kętrzyn against foreign 
troops’ attacks, was the seat of various 
authorities and, before the outbreak of 
the Second World War, its rooms were 
adapted for... flats. Well, who wouldn’t 
like to live in a castle?
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In 1945, the majority of the castle was burnt by the Soviet 
Union. One has to admit that the Polish Communist govern-
ment did a whole lot of work when they faithfully rebuilt the 
castle on the pattern of the original in the 1960s. As a result, 
it regained a bit of its Gothic nature, which it had lost as 
a result of the conversion in the early 20th century. Fortu-
nately, nobody lives in the fortress today. It serves as a seat 
of cultural institutions, including a museum, which displays 
exhibits from between the 15th and the 19th centuries.

The castle is not the only building that used to protect 
the inhabitants of Kętrzyn in the past. The site of the old 
watchtower is now occupied by St George’s Church, built 
already in the 14th century as a defensive temple, one of 
few such churches in Poland. Indeed, with its towers, it 
resembles more of a fortress than a temple. It is connected 
with the Teutonic Castle by means of a tunnel.

There is one more story connected with the church 
about a convict held captive in one of the tiny medieval 
cells located in the temple. Legend has it that during 
his captivity he saw the Blessed Virgin, who told him 

to carve Her likeness. He did as he was told to do, and 
when the guards saw the figurine on the next day, they 
thought it was a miracle and released the prisoner. On 
his way to Reszel, he hung the figurine on a linden, 
which originated the famous sanctuary in Święta Lipka 
(Polish for Holy Linden).

One could say that the building is still of a multifunctional 
character. Apart from the temple, which in itself contains 
many historic elements, there is a small museum room 
exhibiting the historic documentation of the church. In 
the summer, visitors have access to the church tower, from 
which they can admire the beautiful panorama of the city 
and its surroundings.

Kętrzyn is a true ambassador of Masurian culture. There 
are numerous interesting events organised in the castle 
courtyard in the summer. The biggest one is St Jacob’s 
Medieval Fair, which, just as St Dominic’s Fair in Gdansk, is 
accompanied by concerts and handicraft workshops.

So if you really want to know something about Masuria, 
you should definitely add Kętrzyn to your list! 
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TOMASZ SOBIERAJSKI

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. 
Wykładowca akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity 
słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier 
i trener poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny 
i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. 
Dla nas pisze o tym, co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

FAO FARO
34 FELIETON COLUMN

kiedy z pokoju zniknął gips, a wraz z nim koperty. Julka jak 
zwykle nie była w stanie wyjaśnić jak to się stało. A ja zaczy-
nałem się do tego powoli przyzwyczajać. 

IN ENGLISH

FAO FARO

Faro Airport always brings back memories – it makes me 
reminisce about beautiful friendships. As beautiful as only 
a teenager can have…

Julka broke her leg and wasn’t able to explain how. She 
wasn’t drunk, that was certain. She didn’t drink then. At all. 
It would change later on. You could tell that she was drunk 
if she started to sing that ghastly song that went along the 
lines of, “Four in the morniiiiiing, maybe I’ll faaaaaaaall 
asleeeeeeeeep, maybe you’ll visiiiit meeeeeee…”

She howled excruciatingly, even though she had a nice 
voice. But only when she sang quietly. When she was drunk, 
she thought – like the majority of people – that the louder, the 
prettier. So she wailed at the top of her lungs like a banshee, 
throwing all birds in the vicinity into the depths of despair 
and making them resort to suicide. Because of her singing, 
we had been once thrown out of a hostel in the mountains, 
and we had had to spend the entire night at a bus stop. Incon-
solable, she spent the remaining time until dawn humming 
the mournful “Lacrimosa.”

But then she broke her leg and lied about on the couch 
in her shoebox-sized room, expecting sympathy, attention 
and all kinds of entertainment. We would come to visit her 
right after school for almost month, day in, day out. The 
plaster cast on her leg was getting densely covered with new 
captions, doodles and drawings. She forbade me from writing 
anything, because when she had once let me, I had produced 
an indecent drawing that she had later remade into an angel. 
She did have certain skills.

After a month, the plaster cast was removed. Some people 
keep it as a memento. Why? Perhaps they want to be remin-
ded of those blissful moments when they could laze about 
for weeks, watch television and wait for someone to bring 
them food to bed. Julka kept her plaster as well and hung it 
in the corner of her room. We decided we had to make use of 
it. It was the time when New Year’s resolutions were slowly 
gaining popularity. Earlier, no one had made any resolutions 
in Poland, because it was obvious that nothing would change. 
But in the 1990s, you were free to resolve whatever you wan-
ted. And resolve we did. 

We went to Julka, equipped with sheets of paper and enve-
lopes. Individually, we wrote our dreams and wishes. We put 
our notes to envelopes which we then sealed with a lick and 
annotated, clearly stating whether they could be opened in 
the case of our premature death, and then threw them into 
the plaster cast. After a year, we took the old envelopes out 
and threw new ones in. Our game lasted three years, but then 
the plaster cast disappeared from Julka’s room along with the 
envelopes. Julka, as always, wasn’t able to explain how it had 
happened. And I started to get used to it. 

Lotnisko w Faro niezmiennie przywołuje wspomnie-
nia pięknych przyjaźni. Tak pięknych, jakie się ma, 

kiedy jest się nastolatkiem…
Julka złamała nogę i w ogóle nie potrafiła wyjaśnić, jak to się 

stało. Na pewno nie była pijana. Wtedy jeszcze nie piła. W ogó-
le. Potem bywało z tym różnie. To że się upiła można było 
poznać po tym, jak zaczynała śpiewać tę upiorną oazową pio-
senkę, która leciała mniej więcej tak: „Czwarta nad raneeeem, 
może seeeen przyjdzieeeee, może mnie odwiedziiiiiisz…”. 
Zawodziła okrutnie, choć głos miała ładny. Ale tylko kiedy 
śpiewała cicho. Po pijaku uważała, zresztą jak większość ludzi, 
że im głośniej, tym ładniej. Więc darła się niemożliwie tak, że 
wszystkie okoliczne ptaki popełniały samobójstwa z rozpaczy. 
Kiedyś przez Jej śpiewanie wyrzucili nas z kwatery w górach, 
przez co całą noc spędziliśmy na przystanku. Niepocieszona 
nuciła do rana żałobną Lacrimosę.

Ale tymczasem złamała nogę i polegiwała na tapczanie 
w swoim pokoju wielkości pudełka na buty, oczekując zain-
teresowania i rozrywek wszelakich. Przychodziliśmy do Niej 
zaraz po szkole, całą, zwartą Grupą Muchomorki przez blisko 
miesiąc. Gips na jej nodze z dnia na dzień zapełniał się na-
pisami i rysunkami. Mi nie pozwalała nic pisać, bo jak mi raz 
pozwoliła, to wyszedł tylko zbereźny rysunek, który później 
przerobiła na aniołka. Miała pewne zdolności. 

Po miesiącu gips został zdjęty. Niektórzy ludzie zatrzy-
mują sobie gips na pamiątkę. Z jakiego powodu? Może chcą 
sobie przypominać chwile, kiedy bezkarnie mogli wylegi-
wać się tygodniami na kanapie, oglądać telewizję i czekać aż 
przyniesie się im posiłek do łóżka? Julka też zostawiła swój 
gips i powiesiła go w rogu pokoju. Uznaliśmy, że musimy 
z niego zrobić pożytek. Był to czas, kiedy modne stawały się 
postanowienia noworoczne. Wcześniej nie robiono w Polsce 
postanowień, bo wiadomo było, że i tak się nic nie zmieni. 
Ale w latach 90-ych można już było sobie postanawiać do 
woli. Tak też zrobiliśmy. Pojawiliśmy się u Julki, wyposażeni 
w kartki i koperty. Napisaliśmy, każdy z osobna, o czym 
marzymy i czego chcemy. Wkładaliśmy kartki do kopert, 
zaklejaliśmy na ślinę, na kopercie zaznaczaliśmy, czy można 
je otwierać w przypadku naszej śmierci, po czym wrzuca-
liśmy do gipsu. Po roku wyjmowaliśmy koperty, po czym 
pisaliśmy nowe. Zabawa trwała przez trzy lata do momentu, 
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JAKUB ŻULCZYK, 
„WZGÓRZE PSÓW” 
wyd. Świat Książki, Warszawa 2017

Mikołaj Głowacki, głośny pisarz jed-
nej powieści i powracający od kilku lat 
z otchłani nałogu narkoman przenosi 
się z Warszawy - wraz z żoną Justyną, 
dziennikarką i reportażystką – do rodzin-
nego domu w mazurskim mieście Zybork, 

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”.

LUSTRO POLSKIEGO GNOMA

 CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA  

IN ENGLISH

REFLECTION OF  
A POLISH DWARF

Mikołaj Głowacki, a famous one-book au-
thor and a drug addict coming back from 
the abyss of addiction for several years, 
moves to Warsaw together with his wife 
Justyna, a journalist and reporter – to his 
family house in Zybork in Masuria, where 
he comes from. They plan to stay there 
only for a while, to save some money after 
Justyna has lost her job. This ‘while’ beco-
mes many months, during which Mikołaj 

– who got away from Zybork years ago 
never to come back – immerses himself 
again in the small-town ugliness, family 
entanglements, dark secrets both present 
and from his youth, and the stinky dwarf 
of provincial Poland jumps on his back, 
trying to ride him till he’s out of breath.

But don’t be discouraged by this short 
description, in which you haven’t found 
any flicker of hope or sun. ‘Wzgórze Psów’ 
is one of the best Polish novels I’ve read for 
a decade. It’s a passionate, masterly written 
and gripping read, with engrossing multiple 
plot lines, which takes over not only your 
mind but also your body, making your heart 
race and thump, taking your breath away, 
and making your head explode. That’s why – 
and I can assure you I’m not hasty in crying 
up new releases – I have to admit that 
I haven’t been so enruptured by a Polish 
publication for a long time. I hope you won’t 
be able to put it down, too. 

It is advertised as a thriller; in fact, 
‘Wzgórze psów’ is a thriller, but I don’t find 
that crucial. I was most interested in its 
psychological layer – the inner entangle-
ment of every character (and there are 
many of them in the novel) isn’t only mul-
ti-layered, but also multi-dimensional. As 
a result, clumsy human blocks are created, 
within which good and evil are bouncing 
off random irregular walls. And Zybork – 
a hellish town, the home of blessed fucking 
around and sadistic altruism – is one of 
the best polished mirrors in which 21th 
century Poland should look at itself. To get 
scared. And to change, so that this dwarf 
wouldn’t appear in any other mirror. 

z którego pochodzi. W zamierzeniu 
tylko na trochę, by się nieco – po utracie 
pracy przez Justynę – odbić finansowo. 

„Trochę” rozciąga się na wiele miesięcy, 
podczas których Mikołaj – który przez 
laty uciekł z Zyborka, by już nigdy tam nie 
wracać – zanurza się ponownie w bagno 
małomiasteczkowej brzydy, rodzinnych 
uwikłań, dusznych tajemnic, zarówno 
współczesnych, jak i z czasów jego młodo-
ści, a śmierdzący gnom prowincjonalnej 
Polski wskakuje mu na grzbiet, usiłując go 
ujeździć aż do wyniszczenia.

Niech ten krótki opis – w którym 
słusznie nie odnaleźli Państwo promy-
ków i słońca, i nadziei – nikogo nie znie-
chęca; „Wzgórze psów” to jedna z najlep-
szych polskich powieści, jakie czytałem 
od dekady, zasysająca uwagę jak gar-
gantuiczny odkurzacz, napisana pełnym 
pasji i literackiej wirtuozerii językiem, 
z wielowątkową, wciągającą fabułą, która 
panuje nie tylko nad umysłem czytelni-
ka, ale i nad jego ciałem, przyspieszając 
tętno, przyprawiając o kołatanie serca, 
zabierając oddech, powodując mdłości 
lub rozsadzając czaszkę. Właśnie dlatego 

– zapewniając, że naprawdę nie jestem 
skory do pochopnych ochów i achów – 
muszę powiedzieć, że już dawno nic, co 
wyszło spod polskiego pióra, mną tak 
mocno nie zakręciło. Mam nadzieję, że 
Wami również zakręci. 

Książkę Żulczyka reklamuje się jako 
thriller; w istocie „Wzgórze psów” jest 
nim, ale nie to wydaje mi się w niej 
najważniejsze. Mnie najbardziej ujęła 
jej warstwa psychologiczna – splątanie 
wewnętrzne każdej postaci (a mamy ich 
w powieści bardzo wiele) jest nie tylko 
wielowarstwowe, ale i wielowymiaro-
we, tworząc z bohaterów pokraczne 
ludzkie bryły, w których dobro i zło 
odbijają się losowo od nieregularnych 
ścian. A Zybork - miasteczko-piekło, 
miejsce pobłogosławionego skurwienia 
i sadystycznego altruizmu - jest dla 
mnie jednym z najlepiej oszlifowanych 
luster, w których Polska XXI wieku 
powinna się przeglądać. By się sobą 
przestraszyć. I zmienić na tyle, by już 
w żadnym zwierciadle podobny gnom 
się nie pojawił. 





SAKR AMENTALNE “TAK”  
W NIEZAPOMNIANEJ OPRAWIE

POLECANE OBIEKTY:
• Quadrille, Gdynia
• Hotel Sofitel Grand Sopot
• Pałac Ciekocinko
• Hotel Aubrecht Country Resort, Przechlewo
• Zamek Jan III Sobieski, Rzucewo
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MALOWNICZO POŁOŻONY PAŁAC TO WYMARZONE 
MIEJSCE DO ZAPLANOWANIA CEREMONII ZAŚLUBIN 
W OTOCZENIU ZIELENI, PRZY SZMERZE FONTANNY, 
Z WIDOKIEM NA PARK. 
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Gdzie bowiem, jak nie tutaj, znajdzie-
my tyle urokliwych i różnorodnych 

zakątków, malowniczych pejzaży, prze-
mawiających do wszystkich zmysłów - od 
zieleni lasów, poprzez piaskowe wybrzeża, 
błękit wodnych akwenów, aż po mnogość 
kolorów łąk czy pól. Wybór jest naprawdę 
ogromny. Niezależnie, czy zlokalizowane 
w sercu regionu, czy w otoczeniu miasta - 
plenery cieszą się coraz większą popular-
nością wśród młodych par. Prawdziwych 

„perełek” nie brakuje, a każdy dopracowa-
ny detal sprawi, że ten wyjątkowy dzień 
zapadnie w pamięci nie tylko nowożeń-
ców, ale również weselników. 

Malowniczo położony pałac to wyma-
rzone miejsce do zaplanowania cere-
monii zaślubin w otoczeniu zieleni, przy 
szmerze fontanny, z widokiem na park. 

Takie walory, w dodatku wzbogacone 
o panoramę miasta i atmosferę „Alicji 
w Krainie Czarów”, oferuje na przykład 
Quadrille w Gdyni. Baśniowy motyw 
przewodni może otworzyć przed parą 
młodą nowe możliwości, przenosząc ją 
w świat magii i oniryzmu. Ślub cywilny 
daje pełne spektrum możliwości także 

w kontekście autorskiego scenariusza czy 
własnej, indywidualnej stylizacji. Liczą się 
pomysł, inwencja twórcza i dobra zabawa, 
do której można zaprosić swoich gości.

Organizację warto rozpocząć od 
wyboru głównego punktu zaślubin, gdzie 
postawiony zostanie stół dla urzędnika 
oraz krzesła pary młodej i gości. Miejsce to 
musi być położone centralnie, gwarantując 
niesamowite kadry, w których narzecze-
ni pokażą się zebranym. Zdecydowanie 
trzeba zwrócić uwagę na drobne szczegóły 
dekoracyjne, które dodają całości smaku 

Moda na śluby i wesela w plenerze zapoczątkowana została 
w Stanach Zjednoczonych. Jednak w ostatnich latach coraz 
więcej tego typu ceremonii odbywa się również w Polsce,  
a gro z nich na Pomorzu.

TEKST: M. DWORAK, K.PATER    ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE



ZDECYDOWANIE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DROBNE SZCZEGÓŁY 
DEKORACYJNE, KTÓRE DODAJĄ CAŁOŚCI SMAKU I ELEGANCJI.
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i elegancji. Świeże kwiaty, lampiony, śnież-
nobiałe tiule czy ozdobne kule wspaniale 
prezentują się zestawione z zielenią. Do-
brze zadbać o subtelną oprawę muzyczną, 
która wprowadzi wszystkich w dobry 
nastrój. Ulubiona piosenka, wybrana przez 
ślubujących może wszak powiedzieć wię-
cej niż tysiąc słow. Czujny fotograf odda 
emocje malujące się na twarzach oraz 
drobne, a jakże znaczące gesty. Takie zdję-
cia ogląda się po latach ze wzruszeniem.

Plener to także wspaniałe preludium 
dla samego wesela. To tutaj składa się 
życzenia młodej parze, robi się pamiąt-
kowe zdjęcia z bliskimi, tu wypija się 
powitalnego drinka na dobry początek 
zabawy. Na dalszą część imprezy warto 
wybrać równie interesujące wnętrza. Nic 
tak dobrze nie podkreśli wyjątkowego 
charakteru uroczystości jak historyczne 
salony urządzone w duchu nowoczesno-
ści przy jednoczesnym poszanowaniu 
przeszłości. Delikatne akcenty roślinne 
i tekstylne, pięknie wydrukowane menu 
czy winietki i drobne upominki dla gości 
to szczegóły, które na pewno się liczą. 
Dopełnieniem całości niech będzie spe-
cjalne menu w wersji fine dining. Idealnie 
choć raz odejść od tradycyjnej weselnej 
kuchni, postawić nie tylko na smak czy 
zapach, ale i wygląd potraw. Niech staną 
się kwintesencją tego wyjątkowego dnia. 

IN ENGLISH

SAY ‘I DO’ IN LOVELY 
SURROUNDINGS
OUTDOOR WEDDINGS FIRST BECAME 
POPULAR IN THE UNITED STATES. 
BUT RECENTLY, MORE AND MORE 
SUCH CEREMONIES HAVE BEEN 
HELD IN POLAND, MANY OF THEM IN 
POMERANIA.

No other place offers so many charming 
and diverse sites, picturesque landscapes, 
appealing to all five senses – beginning 
with green forests, through sandy coasts, 
azure lakes and rivers, to colourful 
meadows and fields. The choice is truly 
wide. Be it in the heart of the region or in 
the city, outdoor weddings appear to be 
gaining in popularity. There are a number 
of lovely spots, and every detail will make 
this special day memorable for both the 
couple and the guests. 

A stunning palace in a picturesque 
location, with its green surroundings, the 
murmur of a fountain, and a view of a park 
is a perfect outdoor wedding venue. Qua-
drille in Gdynia is such a spot, boasting 
the view of the panorama of the city and 
the atmosphere of ‘Alice in Wonderland’. 
A fairy tale wedding theme opens up new 
possibilities, taking the ceremony into the 
world of magic and onirism. A civil cere-

mony gives a full spectrum of possibilities 
also in terms of its scenario and individual 
style. What matters is your idea for the 
wedding, creativity and fun, in which your 
guests are welcome to join you.

You should begin with choosing the 
main spot for a table for the official 
and chairs for the bride and the groom 
as well as their guests. Such a spot is 
really important – it should be set in the 
centre and guarantee stunning frames 
of the couple. You should also pay at-
tention to decorating details, which will 
add taste and elegance to the ceremony. 
Fresh flowers, lanterns, snow-white 
tulle or decorative balls perfectly match 
greenery. Another important aspect 
is music, which will create pleasant 
atmosphere of the party. Your favourite 
song may say more than a thousand 
words. An observant photographer will 
capture emotions on your faces and 
small but meaningful gestures. After 
some years, you’ll come back to these 
pictures and look at them with emotion.

Outdoor wedding ceremony is also 
a great prelude to the wedding party. This 
is where guests congratulate the couple, 
photos with family and friends are taken, 
and aperitif is served. The remaining 
part of the evening should also take place 
in attractive interiors. Historical rooms 
arranged in a modern style yet referring 
to the past will add exceptional character 
to your wedding party. Subtle green and 
textile elements, an elegant menu and 
vignettes, as well as small gifts for guests 
are important details. A special fine dining 
menu will complement the ceremony 
perfectly. Depart from traditional wedding 
cuisine and besides taste and aroma of 
food, go for its appearance – it’ll be one of 
essential aspects of your wedding party. 

RECOMMENDED OBJECTS:
• Quadrille, Gdynia
• Sofitel Grand Sopot Hotel
• Ciekocinko Palace
• Aubrecht Country Resort Hotel, Przechlewo
• Jan III Sobieski Castle, Rzucewo
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David Beckham jest piłkarzem. 
Teoretycznie. W praktyce bowiem 
częściej niż na murawie był głównym 
rozgrywającym w światowych 
kampaniach reklamowych. Bycie ikoną 
męskiego stylu to jednak niełatwe 
zadanie. Trzeba zmieniać fryzury, raz 
mieć zarost, a raz nie. A i nowy tatuaż 
od czasu do czasu nie zaszkodzi. Jeżeli 
spojrzeć przez ten pryzmat, to nowy 
Ford Fiesta jest właśnie taką ikoną. 
A fryzurę zmienił po raz siódmy.

TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ

FORD FIESTA 
– zmiana fryzury

Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że to nadal najlepiej 
sprzedający się samochód w historii Forda. Zresztą licz-

by mówią same za siebie: w przeciągu 40 lat obecności na rynku 
wyprodukowano ponad 16 milionów tych samochodów. Taki wynik 
nie jest dziełem przypadku. W końcu konkurencja jest spora i, co 
gorsza, nie śpi. Aby zatem stanąć na piedestale, trzeba pracować 
w pocie czoła. Wydaje się jednak, że marka Ford ma to we krwi. 
Świadczyć o tym mogą słowa Henry’ego Forda wypowiedziane 
podczas jednego z wywiadów: „Historia to bzdura. To tradycja. 
Nie chcemy tradycji. Chcemy żyć w czasie dzisiejszym”. I zajmując 
miejsce za kierownicą najnowszej, siódmej generacji Fiesty, trzeba 
przyznać, że Henry Ford nie mówił tego jedynie na pokaz.

Bezpowrotnie minęły już lata, kiedy te najmniejsze samochody 
w ofercie producentów były traktowane iście po macoszemu. Coraz 
częściej przeszczepia się do nich rozwiązania z większych i znacznie 
droższych braci. A to skutecznie rozprawiło się z uprzedzeniem, że 

„mały” oznacza „nudny”. Już na etapie koloru lakieru można zauważyć, 
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trzeba przyznać, że fotele są bardzo wygodne, a zawiesze-
nie, jak we wszystkich modelach Forda, to danie popiso-
we. Samochód wręcz wybitnie radzi sobie z wybieraniem 
wszelkich nierówności. Odczuwalna jest również jeszcze 
lepsza przyczepność na zakrętach. Możesz w tym samocho-
dzie spędzić jedynie kwadrans i odnieść wrażenie, jakbyś 
jeździł nim przez całe swoje życie. Tu po prostu chce się być. 
Niezależnie od tego, czy jesteś filigranową blondynką, czy 
rosłym twardzielem. Miejsca jest tu bowiem pod dostatkiem, 
nie tylko na przednich fotelach. Aby się o tym przekonać, na 
tylnej kanapie zasiadł niemały mężczyzna (183 cm wzrostu). 
Co więcej, został tam przez kolejne 80 kilometrów. Rekla-
macji nie było. Nowy Ford Fiesta to obecnie najbardziej 
zaawansowany technologicznie miejski samochód, który 
wchodzi na rynek. Najlepszym tego dowodem niech będzie 
nagroda Euro NCAP Advanced przyznana za innowacje 
technologiczne chroniące pasażerów i pojazd przed kolizją. 
Tych w tym samochodzie nie pożałowano również techno-
logii wspierających kierowcę, bowiem jest ich aż 15 – m.in. 

że nudę przepędzono, i to skutecznie. Nowy Ford Fiesta 
posiada w swojej palecie aż 12 bardzo pozytywnych odcieni. 
Testowany egzemplarz został odziany w barwę Chrome 
Copper oraz wyposażony w ogromny, rozsuwany dach pa-
noramiczny. Są powody do radości, bowiem w modelu Fiesta 
jest on dostępny po raz pierwszy. Po zajęciu miejsca za kie-
rownicą nie ma się złudzeń: to bardzo udana metamorfoza. 
Kabina pasażerska została dopracowana wręcz do perfekcji. 
Tu miejsce na monety, tam haczyki do powieszenia kurtki. 
Czego by nie wymyślić, wszystko jest. Nawet 2 gniazdka USB. 
Obsługa wszelkich funkcji jest bardzo intuicyjna, chociaż 
największe owacje należą się za 8-calowy ekran dotyko-
wy z systemem SYNC3, który można spotkać w znacznie 
większych i droższych modelach marki Ford. Cieszy również 
obecność sprzętu audio młodszej siostry marki Bang & Oluf-
sen, czyli B&O Play. Dźwięk jest czysty i perfekcyjny. Do tego 
stopnia, że możesz odnieść wrażenie, jakby Bryan Adams 
śpiewał, siedząc Ci na kolanach. Testowany egzemplarz 
został wyposażony w benzynowy, turbodoładowany silnik 
o pojemności 1.0 i mocy 125 KM. Całość współpracowała 
z manualną, 6-biegową skrzynią. Gdyby nie podświetlenie 
zegarów, to można by pomyśleć, że po przekręceniu kluczy-
ka nie zadziało się absolutnie nic. A to przez bardzo cichą 
pracę silnika. Subtelny pomruk możemy usłyszeć dopiero po 
ruszeniu z miejsca. Po całym dniu spędzonym za kierownicą 

OBSŁUGA WSZELKICH FUNKCJI 
JEST BARDZO INTUICYJNA, 
CHOCIAŻ NAJWIĘKSZE 
OWACJE NALEŻĄ SIĘ ZA 
8-CALOWY EKRAN DOTYKOWY 
Z SYSTEMEM SYNC3, KTÓRY 
MOŻNA SPOTKAĆ W ZNACZNIE 
WIĘKSZYCH I DROŻSZYCH 
MODELACH MARKI FORD. 

więcej na www.anywhere.pl



więcej na www.anywhere.pl

42 SPRZĘT EQUIPMENT

ANNA  NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo 
serca nie ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie 
karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze zanim wsiadła na rower. 
Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, 
a każdy z samochodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: www.
paniewiozapanow.pl.

Adaptive Cruise Control, system informowania 
o martwym polu, regulowany ogranicznik prędko-
ści, kontrola odległości, utrzymywanie pasa ruchu, 
ostrzeżenie przed kolizją. To również pierwszy 
model Forda wyposażony w system wykrywania 
pieszych, który minimalizuje ryzyko potrącenia 
nocą. Co więcej, system nowej Fiesty został wypo-
sażony w funkcję wzywania pomocy (Emergency 
Assistance). Uruchamia się, gdy dojdzie już do wy-
padku lub kolizji, w efekcie której odpalone zostały 
poduszki powietrzne lub odcięło pompę paliwa. 
Wisienką na tym torcie jest 5 gwiazdek uzyskanych 
w testach zderzeniowych.  Cóż, nowa Fiesta strzeli 
niejednego gola swojej konkurencji. Zwłaszcza, że 
jej ceny startują od 44 900 zł.. 

IN ENGLISH

FORD FIESTA – A NEW HAIRCUT

DAVID BECKHAM IS A FOOTBALL PLAYER. IN 
THEORY. IN PRACTICE, HOWEVER, HE HAS 
APPEARED IN GLOBAL ADVERTISING CAM-
PAIGNS MORE OFTEN THAN ON THE PITCH. 
BEING A MALE STYLE ICON IS NOT AN EASY 
TASK. YOU HAVE TO CHANGE HAIRCUTS, HAVE 
A BEARD OR NOT. GETTING A NEW TATTOO 
FROM TIME TO TIME IS A GOOD IDEA, TOO. IF 
YOU LOOK AT IT THIS WAY, NEW FORD FIESTA 
IS SUCH AN ICON. AND IT HAS CHANGED ITS 
HAIRCUT FOR THE SEVENTH TIME.

It should be noted that it’s still the best-selling vehic-
le in Ford’s history. The figures speak for themselves: 
within 40 years of Ford’s presence on the market, 
over 16 million of these cars have been produced. 
It’s not a coincidence. Competition is intense and 
serious after all, and in order to succeed, you need 
to work really hard. But it seems that it’s in Ford’s 
blood. In one of interviews, Henry Ford said, ‘History 
is more or less bunk. It’s tradition. We don’t want 
tradition. We want to live in the present.’ When you 
climb aboard the latest, seventh generation Fiesta, 
you’ll admit that Henry Ford meant what he said.

The time when small vehicles were neglected by 
their producers is long gone. More and more often, 
they feature solutions used in their larger and more 
expensive relatives, which shows that ‘small’ no lon-
ger means ‘boring’. Suffice to glance at its colour to 

realise that, as the new Ford Fiesta is available in 12 really positive 
colours. The test vehicle is available in Chrome Copper and it’s 
fitted with a large, opening panoramic sunroof, which is a brand 
new feature in Fiesta. When you take a seat inside and have a look 
around, you’ll see that the interior has been refined in the smallest 
details, including a coin holder and coat hooks. Everything is there, 
even two USB ports. The vehicle is very intuitive, but the best part 
is a SYNC3 8-inch touchscreen, which is normally available in much 
larger and more expensive Ford models. Another great feature is 
an audio system from B&O Play, rooted in Bang & Olufsen. The so-
und is clear and perfect – you’ll feel as if Bryan Adams was sitting 
on your lap and singing. The test vehicle has a 1.0-litre turbochar-
ged petrol engine offered in 125 hp and a six-speed manual gear-
box. But for the illuminated gauges, you would think that nothing 
happened when you turned the key. The engine is very quiet, and 
only after the vehicle moves, you’ll hear its subtle murmur. After 
a day behind the wheel, I admit that the seats are very comforta-
ble, whereas the suspension, like in all Ford models, is a master-
stroke. The new Fiesta perfectly handles every uneven road sur-
face. Turn into a corner and you’ll notice improved track adhesion 
of the model. Even if you spend only a quarter driving the vehicle, 
you’ll feel as if you’d been driving it all your life. Whether you are 
a petite blonde or a tough guy, you’ll feel good and comfortable 
inside. There’s much room in the car, not only in the front seats. 
To prove the point, a tall guy (183 cm) sat in the back. What’s more, 
he stayed there for 80 kilometres and he didn’t complain. The new 
Ford Fiesta is currently the most technologically advanced urban 
vehicle launched onto the market. It has been granted a Euro 
NCAP Advanced award for technological innovations protecting 
passengers and the vehicle in the event of an accident. The car 
also features other technological enhancements improving your 
driving experience – as many as 15, including Adaptive Cruise 
Control, Blind Spot Information System, Speed Control, Distance 
Control, Lane-Keeping System, and Pre-Collision Assistance. This 
is the first Ford model featuring a Pedestrian Detection system, 
which minimises the risk of accidents at night. What’s more, it’s 
also fitted with an Emergency Assistance feature, used following 
a vehicle crash or accident resulting in airbag deployment or fuel 
pump shut off. The vehicle has scored 5-star rating in crash tests. 
Well, it will be a tough nut to crack for its competitors, especially 
that its price is from PLN 44 900. 





Widzieli się tylko raz w życiu. Krzysztof miał 
zaciśnięte powieki i płakał wniebogłosy, bo 

zimno mu było w tej pierwszej minucie życia. 
Maciej miał ściśnięte serce, bo wiedział, że 

nieprędko się spotkają. Ale Halina była dumna 
z nich obu. Najszczęśliwsza na świecie. 

TEKST: GRZEGORZ KAPLA  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

ŻEBY 
LUDZIE 

WIEDZIELI
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Stacje telewizyjne i portale informacyjne z całego świata śledzi-
ły tę operację, bo jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby 

osuszyć morze po to, żeby wydobyć wrak. Wtedy to było już właści-
wie jezioro. Polder Ijsseimeer, powstały, kiedy Holendrzy zbudowali 
groblę odcinając zatokę Morza Północnego od całej reszty wielkiego 
błękitu. Mieszkańcy okolicznych wsi widzieli, jak olbrzymia, czarna 
maszyna wpadała do morza. Opowiadano o tym historie. O lotnikach, 
którzy oddali własne życie za wolność wspólnej Europy w czasach, 
kiedy Niemcy chcieli jej całej dla siebie. W maju 1941 roku brytyjskie 
bombowce przekraczały kanał La Manche i atakowały Bremę. Leciały 
wysoko, nocami, bez osłony myśliwców, których wtedy Anglii zwy-
czajnie brakowało. Musiały zachować ciszę radiową. Jedyny komuni-
kat, jaki mogły nadać, był sygnałem o wykonaniu zadania. O tym, że 
dopadł ich jakiś Bf 109 albo może 110, musieli milczeć. 

Badacze z grupy Leemans Speciaalwerken poszukiwali rozbite-
go bombowca kilka miesięcy. Latem 2016 agencje napisały o akcji 
wydobycia. W dno zatoki wbito pale larsena, budując z nich szczelny 
basen o wymiarach 36 x 25 metrów. Osuszono teren. To był Vickers 
Wellingron IC nr R1322 z 305. Dywizjonu Bombowego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Polscy lotnicy byli w środku. Za wyjątkiem tych 
trzech, których ciała morze wyrzuciło na brzeg 9 maja 1941.

– I tak się dowiedziałem, że będzie miał własny grób… bo ja ojca nie 
znałem w ogóle – Krzysztof Socharski próbuje się bronić przed wzru-
szeniem, ale jak tu opowiedzieć komuś bez wzruszenia taką historię? 
Rozmawiamy tuż przed jego wyjazdem do Holandii. Za dwie godziny 
pan Krzysztof i Magdalena Gawin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wsiądą do samolotu. Nie uchronimy go przed wzrusze-
niem. Przecież dla niego wojna kończy się właśnie dziś.

– Ojca widziałem tylko raz. Ale jak mam to pamiętać, skoro to 
był 28 sierpnia, dzień moich urodzin. Ojciec przyszedł do szpitala, 
zobaczył mnie, uśmiechnął się do matki, i poszedł na wojnę. Ona też. 
Do AK. A stamtąd prosto do Auschwitz. Od tego dnia nie mieliśmy 
kontaktu z ojcem. 

Kiedy wybuchła wojna, kiedy zaczęły się pierwsze bombardowania, 
dziadek przyjechał do Warszawy furmanką zaprzęgniętą w konia, bo 
przecież samochody były zarekwirowane przez wojsko. Zabrał Halinę 
z dzieckiem do Ostrowi Mazowieckiej. Jechali te 80 km trzy dni lasa-
mi, nocując po leśniczówkach. Socharska, tuż po studiach medycz-
nych, dostała pracę w szpitalu zakaźnym pod Ostrowią.

– No i podjęła pracę z Armią Krajową. Zszywała tych poharatanych 
partyzantów, leczyła, woziła lekarstwa do lasu. 

W tomie o żołnierzach Armii Krajowej ma swój biogram: Halina 
Socharska, z domu Wagner. 

MATERIAŁ POWSTAŁ 
we współpracy z Ośrodkiem Badań nad 
Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
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Od 1942 żołnierz ZWZ AK, placówka Ostrów Mazowiecki 
– miasto. Lekarz, szef sanitariatu obwodu Ostrów Mazo-
wiecka, pseudonim „Brzostowa”. 25.08.1943 r. aresztowana 
i transportem z Warszawy wywieziona do obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz Birkenau. Przywieziona do obozu 
dnia 25.08.1943 r. transportem z Warszawy. Oznaczona 
jako więźniarka, Polka, polityczna, numer 55882.

– Przeżyła? – pytamy.
– Tak. Przeżyła. Oboje mieliśmy szczęście, bo prze-

cież kiedy Gestapo po nią przyjechało, to w szpitalu była, 
w pracy. A ja z nią razem. Posadziła mnie pod biurkiem, że-
bym milczał. No i mnie nie wzięli. Mówili wtedy ludzie, że 
ją ktoś Niemcom wydał. Jej koleżanka, kiedy szła do obozu, 
to swojej dwuletniej córce przywiązała kartkę z imieniem, 
nazwiskiem i adresem, i podała ludziom, żeby uratowali, 
żeby do obozu dziecka nie brać. No i kiedy wróciła, szukała 
tej dziewczynki do końca życia. Ale nigdy już tego dziecka 
nie odnalazła. 

– Mama opowiadała o obozie?
– Nigdy. Ani słowa. Tylko raz, pamiętam, już w latach 

siedemdziesiątych, kiedy otworzyli granicę z NRD, po-
jechaliśmy na wycieczkę do Drezna, Zwinger zobaczyć. 
Słońce było. Krótkie sukienki, krótkie rękawy. I siedzieli-
śmy na ławce. Podeszła jakaś Niemka i zapytała mamę, co 
to za tatuaż, a mama jej pokazała numer. „Konzentration 
Lager Auschwitz”, powiedziała. A Niemka nic, odwróciła się 
i odeszła.

Kiedy Halina wróciła w 1945, zaczęła szukać ojca przez 
Czerwony Krzyż. I dostała taką notatkę, że poległ. To była 
cała informacja. To nie był w Polsce dobry czas dla byłych 
akowców. Przenieśli się na Dolny Śląsk, do Chojnowa koło 
Legnicy. Halina organizowała tam służbę zdrowia, była 
pierwszym lekarzem. Najpierw otworzyła ośrodek zdrowia, 
potem szpital. Radną została.

– Ale do tego, że była w AK, to nie mogła się przyznać? 
– Nie mogła – potakuje pan Krzysztof – nie mogła też po-

wiedzieć, że ojciec poszedł na wojnę, że był na Zachodzie. 
Do 1956 mówiła tylko, że jest wdową i ani słowa więcej. 
Ludzie to rozumieli. Wtedy się milczało o takich sprawach.

W 1971 roku dostali nagle list z Anglii, pismo, że są po 
ojcu jakieś rzeczy i że można to odebrać. W jedną rękę 
można było to wszystko wziąć: portfel, dzienniczek, legity-
macja wydana we Francji, w Lyonie. I notatka służbowa, że 

„w 1941 r., podczas lotu nocnego na bombardowanie Bremy, 
jego samolot został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec 
nocny w rejonie Ijsselmeer w pobliżu Lemmer. Cała załoga 
zginęła: sierż. Jan Dorman, sierż. Zdzisław Gwóźdź, sierż. 
Stanisław Pisarski, sierż. Ludwik Karcz, sierż. Henryk 
Sikorski oraz kapitan Maciej Socharski”.

Krzysztof wyjmuje z koperty dokumenty. To nie jest 
legitymacja. To dowód osobisty. Orzeł w Koronie. „Rzeczy-
pospolita Polska, Armia Polska, wojska lotnicze. Socharski 
Maciej, leutenant. Zawód – obserwator. Syn Mieczysława 
i Stefanii z Dzieszyńskich, urodzony w Ostrowie Mazo-
wieckim. Wzrost 173. Wydane 10 kwietnia 1940 r. Są odciski 
palców wskazujących i zdjęcie mężczyzny o pociągłej 
twarzy, z wąsami, i jego osobisty podpis. 

– I jeszcze to – mówi pan Krzysztof – jeszcze list. Jedyny list, 
jaki mam od ojca. Jest z datą 25.07.1940 r. 

OPOWIADANO O TYM HISTORIE. 
O LOTNIKACH, KTÓRZY ODDALI 
WŁASNE ŻYCIE ZA WOLNOŚĆ 
WSPÓLNEJ EUROPY W CZASACH, 
KIEDY NIEMCY CHCIELI JEJ CAŁEJ 
DLA SIEBIE.
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Podaje mi. Otwieram. Równe, ale dość zawiłe pismo.  
Jakby w pośpiechu pisane. A może po prostu odwykłem  
od czytania rękopisów. 

„Najmilsza moja Haluś... Jestem cały, zdrów i pracuję z ca-
łych sił, co przynosi mi pewną ulgę w moim ciężkim losie. 
Heniek i Franio gdzieś mi się zagubili...” 

– Nie wszystko mogę odczytać – mówię  
do pana Krzysztofa.

– No, my tez nie wszystko potrafimy,  
a czytamy przecież od lat.

Więc próbujemy dalej. 
„Tak, że w tej chwili pociechą jest teraz tylko to, że was 

jeszcze zobaczę i będę mógł cieszyć się Wami, jak to było 
jeszcze przed rokiem. W pracy mojej nic właściwie się nie 
zmieniło. Każdą wolną chwilę wypełniają mi wspomnienia 
o Tobie i Krzysiu, i tak właśnie żyję, i to jest moim motorem 
całego jestestwa. Bądźcie dobrej myśli. Całuję Was z całych 
sił. Wasz zawsze bardzo kochający Maciej”.

I adres w Portugalii, Lizbona, skrzynka pocztowa nr 506. 
W tej samej kopercie, razem z listem, było zaświadczenie. „Na 

podstawie pisma 358958/41AR9/RAF dnia 01.09.1971 r., podaję 
szczegóły tragicznego lotu, w którym zginął świętej pamięci 
porucznik nawigator Maciej Socharski. Samolot typu Wellington 
numer R-1322 z 305 polskiego DB z załogą w składzie sześciu 
osób, porucznikiem M. Socharskim. Dalej opis lotu, który już 
znamy. I informacja o tym, że Komisja Poszukiwań Królewskiego 

...W TEJ CHWILI POCIECHĄ JEST TERAZ TYLKO TO,  
ŻE WAS JESZCZE ZOBACZĘ I BĘDĘ MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ 
WAMI, JAK TO BYŁO JESZCZE PRZED ROKIEM. 
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Lotnictwa Brytyjskiego ustaliła, że samolot 
spadł, rozbijając się doszczętnie w miej-
scowości Ijsselmeer, 12 km na południowy 
południowy wschód od Lemmer w Holandii. 
Groby dwóch członków załogi samolotu, 
których ciała znaleziono na brzegu, znajdują 
się w Amsterdamie na cmentarzu Nieuwe 
Ooster Cemetery, a trzeciego na cmentarzu 
Amersfoort Leusden, również w Holandii. 
Mimo jak najdokładniejszych poszukiwań 
nie udało się odnaleźć jakichkolwiek śladów 
pochowania trzech pozostałych członków 
załogi wraz z porucznikiem Socharskim. 
Z tego wyciągnięto wniosek, że musieli 
oni wpaść do morza i ciała ich nie zostały 
nigdy odnalezione. Gdyby bowiem miało to 
miejsce, zwłoki zawsze były rozpoznawa-
ne na podstawie noszonych zawsze przez 
każdego członka załóg latających, znaków 
rozpoznawczych, które nie ulegały zniszcze-
niu, tak w ogniu, jak i w wodzie. Za zgodność 
tłumaczenia – J. S. Ostrowski, podpułkownik 
pilot. Podpis. Sygnatura SLP/FS/3371.” 

– Matka czekała trzydzieści lat, żeby 
dostać to pismo… A tu, widzi pan? To 
jest kopia strony z książki o zasłużonych 
dla Chojnowa. Biogram kobiety, któ-
ra nigdy nie przyznała się na głos, że 
prowadziła kiedyś w partyzantce polowy 
szpital kończy się tak: za ogromny wkład 
w rozwój służby zdrowia i pracę społecz-
ną otrzymała wiele odznaczeń i nagród: 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1975 
r. przeszła na emeryturę i wyjechała do 
Wrocławia, gdzie opiekowała się samotną 
przyjaciółką, którą poznała jeszcze 
w czasie wojny, w obozie. Halina Sochar-

ska była patriotką, kobietą o wielkim 
sercu i doświadczeniu lekarskim”.

Nie napisali, że do tej Polski, w któ-
rej musiała milczeć przez lata, wróciła 
z obozu w Niemczech tylko dlatego, żeby 
odnaleźć syna. Grobu męża nie mogła 
zobaczyć. Ale wiedziała, że w Londynie 
jest pomnik polskich lotników. 

– Tam są wyryte nazwiska wszystkie,  
po kolei. Nazwisko ojca też tam jest – 
mówi pan Krzysztof – a dla tych, co prze-
żyli, okres powojenny był bardzo trudny. 
To byli wykształceni ludzie, ale po wojnie 
przestali być potrzebni i stali się ludźmi 
drugiej kategorii. Minister mógł czyścić 
srebra u kogoś, a pułkownik kwiatki przy-
cinać, albo być kolejarzem. Ojciec mojego 
kuzyna był stróżem na nocną zmianę 

w londyńskim metrze. Wrócić do Polski 
nie mogli, bo ich wszystkich wsadzali.

– Ale wreszcie się zmienia na lepsze, mó-
wię. Gest Holendrów, którzy wydobyli samo-
lot, zbudowali pomnik, jest ważny – mówię. 

– No tak, tak. Jest ważny, choć minęło 
przeszło siedemdziesiąt lat... nigdy nie 
przypuszczałem, że coś takiego się wy-
darzy, że się ta wojna i dla mnie kiedyś 
skończy. To jest znak, że jednak coś tych 
Europejczyków ze sobą wiąże. Matka 
chciała pojechać do Holandii, tam, gdzie 
to nastąpiło, no ale w tamtych czasach, 
to było po prostu niemożliwe, żeby uzy-
skać paszport i tak dalej. To była bardzo 
dzielna kobieta. Przede wszystkim – 
mądra. Ale nigdy w tym miejscu, nad 
tym morzem nie była. Zmarła w 1991.

TAM SĄ WYRYTE NAZWISKA 
WSZYSTKIE, PO KOLEI. NAZWISKO 
OJCA TEŻ TAM JEST...
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– Przynajmniej doczekała wolnej Polski. 
Chociaż to jej się spełniło. 

– Tak. Chociaż to jej się spełniło. 1991 
to był dobry rok. Wszyscy byli wtedy po 
jednej stronie. Społeczeństwo nie było tak 
podzielone. To był pierwszy okres takiej 
prawdziwej radości. Matka z ojcem prze-
żyła wszystkiego trzy lata. Trzy lata przed 
wojną razem byli i mieszkali w Warszawie. 
Trzy lata, kiedy byli szczęśliwi… 

– W Holandii nie zapomnieliśmy o tym, 
że walczyli także o naszą wolność – mówił 
dziennikarzom Evander Broekman, kierują-
cy operacją wydobycia wraku – i to bardzo 
ważne, żeby ludzie w Polsce o tym wiedzieli. 

Krzysztofa Socharskiego spotkałem 
w dniu, w którym leciał do Holandii, 
żeby stanąć przed grobem ojca. Leciał 
tam z przedstawicielami polskich 
władz. Żeby Holendrzy wiedzieli, że ich 
gest jest ważny nie tylko dla Holandii, 
ale i dla Polski.  

IN ENGLISH

SO THAT PEOPLE  
WOULD KNOW

THEY MET ONLY ONCE. WITH HIS 
EYES CLOSED, KRZYSZTOF WAS 
CRYING LOUDLY AND DESPAIRINGLY, 
AS HE FELT COLD IN HIS FIRST MINUTE 
OF LIFE. MACIEJ’S HEART WAS ACHING 
BECAUSE HE KNEW THAT THEY 
WOULDN’T MEET FOR A LONG TIME. 
BUT HALINA WAS PROUD OF THEM 
BOTH. SHE WAS BLISSFULLY HAPPY.

Television stations and news portals all 
over the world broadcast that operation 
because for the first time in history, the 
sea was dried, so that a wreck could be 
pulled out. Actually, it wasn’t a sea but 
a lake then. Polder Ijsselmeer, created 
when the Dutch constructed a dike to 
separate the North Sea Bay from the 
rest of the sea waters. Local people saw 
a huge, black machine falling into the sea. 
They told stories about that. About pilots 
who gave their lives for the independence 

of Europe when the Germans wanted 
it for themselves. In May 1941, British 
bombers crossed the English Channel 
and attacked Bremen. They were flying 
high, at night, without the cover of fight-
er aircrafts, since there weren’t many of 
them in England those days. They had 
to keep radio silence. The only message 
they could transmit was a signal about 
completing the order. They couldn’t re-
port that a Bf 109 or 110 got them. 

Leemans Speciaalwerken researchers 
were searching for the crashed bomb-
er for several months. News agencies 
informed of the action in summer 2016. 
Larsen piles were driven into the seabed, 
and a sealed pool measuring 36 x 25 me-
tres was constructed. The land was dried. 
It was Vickers Wellington IC No. R1322 
of the 305th Marshal Józef Piłsudski 
Bomb Squadron. Polish pilots were inside, 
except for three pilots whose bodies had 
been found on the shore on 9 May 1941.

‘That’s how I learned that he would have 
his own grave… I didn’t know my father at 
all,’ Krzysztof Socharski is trying to con-
trol his emotions, but how to keep calm 
when telling such a story? We’re talking 
right before his flight to the Netherlands. 
Within two hours, Mr Socharski and Ms 
Magdalena Gawin, Deputy Minister of 
Culture and National Heritage, are board-
ing a plane. He’s overcome with strong 
emotions. For him, the war ends today.

‘I saw my father only once. But how am 
I to remember it if it was on 28 August, 
the day I was born? My father came to 
the hospital, saw me, smiled at my moth-
er and went to war. She did that too. She 
joined the Polish Home Army. From there, 
she was taken to Auschwitz. On that day, 
we lost contact with my father.’

When the war broke out and the first 
bombing campaigns started, Krzysztof’s 
grandfather arrived in Warsaw in a cart, 
as the cars had been commandeered by 
the army. He took Halina and her child 
to Ostrów Mazowiecka. They covered 
80 kilometres within three days, going 
through the forests and sleeping in forest-

ers’ houses. Socharska, a fresh graduate in 
medical studies, got a job in an infectious 
diseases hospital near Ostrów.

‘And she joined the Home Army. She 
sewed up partisans’ cuts, treated them, 
and brought drugs to the forest.’

Her biographical note is included in 
a volume dedicated to the Home Army sol-
diers: Halina Socharska née Wagner. ZWZ 
AK soldier from 1942, set in Ostrów Ma-
zowiecka – city. A doctor, the head of the 
health services in the Ostrów Mazowiec-
ka region, aka ‘Brzostowa’. 25.08.1943 
arrested and taken from Warsaw to the 
Auschwitz Birkenau concentration camp. 
Political prisoner, Pole, No. 55882.

‘Did she survive?’ we ask.
‘Yes, she did. We were both lucky. When 

the Gestapo came for her, she was at the 
hospital, at work. And I was with her. She 
told me to hide under the desk and be silent. 
And they didn’t take me. People would say 
that someone had turned her in. Her friend, 
when she was to go to a camp, tied a piece 
of paper to her two-year-old daughter, with 
the girl’s first name, surname and address, 
and she gave the girl to people so that they 
would save her; she didn’t want to take her 
to the camp. When she returned, she was 
looking for her daughter till the end of her 
life. But she didn’t find her.’

‘Did your mother tell you about  
the camp?’

‘She never did. Not even a word. 
Perhaps only once. I remember that in 
the 1970s, when the border with East 
Germany was opened, we went on a trip 
to Dresden, to see the Zwinger. It was 
a sunny day. People were wearing short 
dresses and T-shirts. We were sitting on 
a bench. A German woman approached us 
and asked my mum about her tattoo. She 
showed her the number. ‘Konzentration 
Lager Auschwitz’, she said. The woman 
didn’t say anything and went away.’

When Halina returned in 1945, she began 
to look for her husband through the Red 
Cross. And she got a note that he was killed. 
That’s all. It wasn’t a good time for former 
Home Army soldiers in Poland. They moved 
to Lower Silesia, to Chojnów near Legnica. 
Halina was in charge of health services 
there, she was the first doctor. At first, she 
set up a health centre, next – a hospital. She 
was appointed a councillor.

‘But she couldn’t admit she had been in 
the Home Army, could she?’

‘No, she couldn’t,’ says Krzysztof. ‘Neither 
could she say that my father went to war, 
that he was in the West. Until 1956, she 

WSZYSCY BYLI WTEDY PO JEDNEJ 
STRONIE. SPOŁECZEŃSTWO NIE BYŁO TAK 
PODZIELONE. TO BYŁ PIERWSZY OKRES 
TAKIEJ PRAWDZIWEJ RADOŚCI.
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only said she was a widow, nothing more. 
People understood that. Nobody talked 
about such issues then.’

All of a sudden, in 1971, they got a letter 
from England which read that they could 
pick up some belongings of Krzysztof’s 
father. There wasn’t much to take: a wallet, 
a diary, his pilot ID issued in Lyon, France, 
and an official note reading ‘that in 1941, 
during a night flight aimed at bombing 
Bremen, his plane was shot down by a Ger-
man night fighter aircraft in the Ijsselmeer 
region, near Lemmer. The entire crew died: 
sergeant Jan Dorman, sergeant Zdzisław 
Gwóźdź, sergeant Stanisław Pisarski, 
sergeant Ludwik Karcz, sergeant Henryk 
Sikorski and captain Maciej Socharski.’

Krzysztof takes out some documents 
from an envelope. It’s not a pilot ID. It’s 
an ID card. With a crowned eagle. ‘The 
Republic of Poland, the Polish Army, Air 
Forces. Socharski Maciej, lieutenant. Pro-
fession – observer. Son of Mieczysław and 
Stefania née Dzieszyńska, born in Ostrów 
Mazowiecka. Height: 173. Issued on 10 April 
1940.’ It contains fingerprints and a photo 
of a man with a long face and moustache, 
as well as his signature. 

‘And there’s also a letter,’ says Krzysztof. 
‘The only letter from my father that I have. 
It’s dated 25.07.1940.’

He passes it to me. I open it. Neat but 
a bit illegible handwriting. As if written 
in a hurry. Or perhaps I’m not used to 
reading manuscripts. 

‘My dearest Haluś… I’m safe and sound, 
and I’m working really hard, which is 
a kind of relief in those difficult times. I lost 
Heniek and Franio somewhere…’ 

‘I can’t read everything,’ I say.
‘Well, we haven’t read everything yet, 

and we’ve been reading it for years.’
So we try again. 
‘The only comfort I find is a thought of 

seeing you again and being with you, like it 
was a year ago. Nothing has changed at my 
work. I spend every minute I can thinking 

about you and Krzysio, and that’s how I live, 
that’s what keeps me alive. Be positive. 
I love you with all my heart. Love, Maciej.’

And an address in Lisbon, Portugal, post 
office box No. 506. 

In that envelope, along with the letter, 
there was a certificate. ‘On the basis 
of letter No. 358958/41AR9/RAF dated 
01.09.1971, I hereby provide details of 
the tragic flight in which late lieutenant 
navigator Maciej Socharski died. Welling-
ton aircraft No. R-1322 of the Polish 305th 
Bomb Squadron with the crew composed 
of six people, including lieutenant M. So-
charski. Followed by a description of the 
flight we already know. And information 
that the Royal Air Force Search Commit-
tee determined that the aircraft fell down 
and crashed in Ijsselmeer, 12 kilometres 
south east of Lemmer in the Netherlands. 
The graves of two aircraft crew members 
whose bodies were found on the shore are 
in Amsterdam in the Nieuwe Ooster Cem-
etery, whereas the grave of the third one 

– in the Amersfoort Leusden Cemetery, 
also in the Netherlands. Despite thor-
ough search, no traces of the remaining 
three crew members, including lieutenant 
Socharski, were found. It was concluded 
that they must have fallen into the sea and 
their bodies were never found. If that had 
happened, the bodies would have been 
recognised on the basis of marks borne 
by every aircraft member, which are not 
subject to damage in fire or in water. Cer-
tified translation – J. S. Ostrowski, pilot 
lieutenant colonel. Signature. Case File 
No. SLP/FS/3371.’ 

‘My mother was waiting for that letter for 
thirty years… And do you see that? This is 
a copy of a page from a book dedicated to 
distinguished people in Chojnów. A bio-
graphical note about a woman who never 
admitted openly that she had been working 
in a partisan field hospital ends like this: for 
her great contribution to the development of 
health services and social work, she received 

a number of decorations and awards, in-
cluding the Gold Cross of Merit, the Knight’s 
Cross of the Order of Polonia Restituta. She 
retired in 1975 and moved to Wrocław, where 
she looked after a friend whom she had met 
during the war, in the concentration camp. 
Halina Socharska was a patriot, a women of 
a big heart and medical experience.’

It doesn’t say that she came back to 
Poland, where she had to remain silent 
for years, from Germany only to find her 
son. She couldn’t see her husband’s grave. 
But she knew that there’s a monument to 
Polish pilots in London. 

‘There are names engraved on it, every 
single one. My father’s name is there 
too,’ says Krzysztof. ‘For those who had 
survived, the post-war period was really 
difficult. They were educated, but after 
the war, they weren’t needed any longer 
and became people of the second category. 
A minister could clean silver plates, and 
a colonel could work as a gardener or 
a railwayman. My cousin’s father was 
a night caretaker in the London tube. They 
couldn’t return to Poland because they 
would be arrested there.’

‘But finally, a change for the better came. 
A gesture of the Dutch, who pulled out 
the aircraft and erected a monument, it’s 
important,’ I say. 

‘Yes, yes. It’s important, but more than 
seventy years have passed… I didn’t expect 
such a thing to happen; that the war would be 
over for me, too. It’s a sign that the Europeans 
are somehow connected after all. My mum 
wanted to go to the Netherlands, where it 
happened, but it was impossible to get a pass-
port those days and so on. She was a very 
brave woman. First of all – a wise one. But she 
was never there, by the sea. She died in 1991.’

‘At least she lived to see independent Poland.’ 
‘Yes. At least she saw that.’ 1991 was a good 

year. Everybody was on the same side. The 
society wasn’t divided. It was the time of 
true happiness. My mother and father had 
three years together. Before the war, they 
were together and lived in Warsaw for three 
years. Three years of happiness…’

‘In the Netherlands, we haven’t forgot-
ten that they fought over our freedom as 
well,’ says Evander Broekman, who is in 
charge of the operation of pulling out the 
aircraft wreck, ‘and it’s really important 
that people know about it.’ 

I met Krzysztof Socharski when he 
was flying to the Netherlands to see his 
father’s grave. He was flying there with 
representatives of the Polish government, 
so that the Dutch would know that their 
gesture was important not only to the 
Netherlands, but also to Poland. 
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8 września w Porcie Lotniczym Olsztyn Mazury odbyła się I edycja 
Warmia&Mazury Travel Workshop 2017. Celem warsztatów turystycznych 
była interakcja krajowych i zagranicznych podmiotów zainteresowanych 
uruchomieniem regularnych połączeń czarterowych w 2018 roku.

ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

WA R MI A& M A ZURY  
TRAVEL WORKSHOP 2017

W spotkaniu wzięli udział profesjonalni organizato-
rzy turystyki przyjazdowej z Niemiec na Mazury, 

zainteresowane linie lotnicze, takie jak Small Planet i Sprint 
Air, przedstawiciele firm dostarczających usługi z zakresu 
transportu naziemnego oraz lokalnej branży turystycznej. 
Gośćmi specjalnymi byli pracownicy czołowych firm organi-
zujących turystykę wyjazdową z Obwodu Kaliningradzkiego.

Temat uruchomienia turystycznych połączeń czartero-
wych na Mazury i z Mazur jest newralgicznym punktem 
strategii przyjętej przez podolsztyńskie lotnisko i wo-
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jewództwo warmińsko-mazurskie od samego 
początku istnienia portu lotniczego. Frekwencja 
na warsztatach dopisała, co może świadczyć o re-
alnym zainteresowaniu stron i o tym, że założony 
cel jest coraz bliższy realizacji.

Honory gospodarza podczas sesji plenarnej 
czynił Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego. 

IN ENGLISH

WARMIA&MAZURY TRAVEL WORKSHOP 2017
ON 8 SEPTEMBER, OLSZTYN-MAZURY AIRPORT HOSTED 
THE FIRST EDITION OF WARMIA&MAZURY TRAVEL 
WORKSHOP 2017. THE WORKSHOP’S OBJECTIVE WAS 
THE INTERACTION OF DOMESTIC AND FOREIGN 
ENTITIES INTERESTED IN LAUNCHING REGULAR 
CHARTER FLIGHTS IN 2018.

Amongst the participants were professional organizers of 
inbound tourism from Germany to Masuria, interested air-
lines such as Small Planet Airlines and Sprint Air, as well as 
representatives of companies providing services connect-
ed to land transport and the local tourism branch. Special 
guests were employees of leading companies organizing 
outbound tourism from Kaliningrad Oblast.

The subject of launching tourist charter flights to and 
from Masuria has been an important point in the strat-
egy of the airport near Olsztyn and Warmian-Masurian 
Voivodeship from the moment the airport was opened. The 
workshops enjoyed a high turnout, which shows that all 
sides are very interested in the project and that the set 
goal is one step closer to realization.

The host of the plenary session was Marcin Kuchciński, 
Member of the Board of Warmian-Masurian Voivodeship. 
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OSLO TORP

LONDYN
LUTON

LONDYN 
STANSTED

OLSZTYN-MAZURY – OSLO-TORP

PONIEDZIAŁEK PIĄTEK

SZY - TRF 10:40 - 12:25 10:40 - 12:25

TRF - SZY 08:25 - 10:10 08:25 – 10:10

OLSZTYN-MAZURY – LONDYN-LUTON

WTOREK CZWARTEK SOBOTA

SZY - LTN 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00

LTN - SZY 13:30 - 16:55 13:30 - 16:55 13:30 - 16:55

OLSZTYN-MAZURY – LONDYN-STANSTED

WTOREK CZWARTEK SOBOTA

SZY - STN 20:45 - 22:10 17:25 - 18:50 17:25 - 18:50

STN - SZY 16:55 - 20:20 13:35 - 17:00 13:35 - 17:00

OLSZTYN

ROZKŁ A D LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE
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KONTAKT
CONTACT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Olsztyn-Masuria Airport
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel.: +48 89 544 34 34 
e-mail: info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

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

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami:
Tickets can be booked by telephone:

tel.: +48 624 24 71
tel.: 507 077 250
www.markustravel.pl

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

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

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

Cennik

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY RATES

DO 15 MIN.  UP TO 15 MIN. 0,00 ZŁ

15 MIN.-1 H 3,00 ZŁ

1-2 H 5,00 ZŁ

K AŻDA KOLEJNA GODZINA  
EVERY NEXT HOUR 5,00 ZŁ

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY RATES

1 DOBA  1 NIGHT 50,00 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80,00 ZŁ

3 DOBY  3 NIGHTS 100,00 ZŁ

4 -7 DÓB  4 NIGHTS 160,00 ZŁ

8-14 DÓB  8-14 NIGHTS 180,00 ZŁ

15-30 DÓB  15-30 NIGHTS 300,00 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT






