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 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

WOJTEK 
KALARUS

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

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

OLGA
ŻARNASIEK

Dziennikarka polsko-rosyj-
skiego pochodzenia, Przez 
wiele lat związana z telewizją 
Biełsat jako prezenterka 
i wydawczyni. Obecnie 
redaktorka prowadząca 
Anywhere.pl.

ENGLISH Journalist of 
Polish-Russian origin, For 
many years associated with 
Belsat TV as a presenter 
and editor. Currently the ed-
itor-in-chief at Anythwere.pl

DAGMARA
KOWALSKAI

Szkołę dziennikarską prze-
szła w Jedynce i Czwór-
ce. Warsztat telewizyjny 
doskonaliła m.in. w TVN 
Warszawa i TVP 1. W Chil-
lizet codziennie nastawia 
słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media: Jedynka and 
Czwórka. Television tech-
nique has been perfected at 
TVN Warsaw and TVP 1. In 
Chillizet, she sets the chillout 
music on a daily basis 
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

IGA 
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonist-
ka. Aktorka, wychowanka 
szkoły filmowej. Z wyksz-
tałcenia również mgr peda-
gogiki pracy. Kieruje 
się zmysłami. 

ENGLISH An emotional 
exhibitionist. An actress 
and graduate of a drama 
school, Master of Arts 
in Pedagogy of Work by 
training. She follows her 
senses.

ŁUKASZ 
STOLARSKI

Współzałożyciel i Dy-
rektor Zarządzający 
firmy HOME Zarządza-
nie Sp. z o.o., wieloletni 
pracownik Ministerstwa 
Finansów RP. 

ENGLISH A co-founder 
and Managing Director 
of HOME Zarządzanie 
Sp. z o.o., a longtime 
employee of the Mini-
stry of Finance. 
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PODGLĄDAŁA AKTORÓW NA NAJWIĘKSZEJ SCENIE W POLSCE, CZYLI W TEATRZE TE-
LEWIZJI. DZIŚ JEJ AKTORSKI DOM TO TEATR WSPÓŁCZESNY W WARSZAWIE, GDZIE 
CZUJE SIŁĘ ZESPOŁU I SENS WZAJEMNEJ INSPIRACJI. W TEATRZE POLSKIEGO RADIA 
KATARZYNA DĄBROWSKA POGŁĘBIA SENS AKTORSKIEGO BRZMIENIA. AKTORSTWO 
SOBIE WYŚPIEWAŁA, MARZĄC O MUZYCE. JAZZ, BLUES I TANGO SĄ JEJ SPRZYMIE-
RZEŃCAMI, PIOSENKA FRANCUSKA - POLEM OBSERWACJI, ALE TO ROCK’N’ROLL WY-
BRZMI WKRÓTCE NA JEJ PŁYCIE. 

N A T U R A L N E  P O Ł Ą C Z E N I E

WYMARZONE 
WYRZECZENIA

TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Dorota Czoch

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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W zespole Teatru Współczesnego jest wiele utalen-
towanych kobiet, które nie istnieją poza tą sceną tak 
intensywnie, jak umożliwiałby to im ich talent. Ty 
taką aktorką też jesteś. Dlaczego nie ma Cię w kinie?
Po pierwsze masz rację, w moim teatrze jest mnóstwo 
osób, które chętnie oglądalibyśmy częściej w kinie. A po 
drugie – muszę zaoponować, bo myślę, że jednak jakoś 
w kinie jestem, albo zaczynam bywać częściej, i jestem 
bardzo szczęśliwa, że w ogóle się tam pojawiłam, bo nie 
jest to łatwe. Dostać się do tego magicznego kręgu kina 
polskiego, w którym po prostu nie ma wielu produkcji, 
jest naprawdę trudno. Miałam na przykład sporo szczę-
ścia, gdy poszłam na casting do Anne Fontaine, która 
przyjechała z Francji i castingowała mnie do roli w filmie 
„Niewinne” [francusko-polsko-belgijska produkcja z 2016 
r. z udziałem polskich aktorek, m.in. Agaty Kuleszy, Agaty 
Buzek, Joanny Kulig i Elizy Rycembel; wcześniejszy film 
Anne Fontaine „Coco Chanel” z Audrey Tautou nomino-
wany był do nagrody BAFTA oraz do Europejskiej Nagrody 
Filmowej w kilku kategoriach, a kostiumy otrzymały no-
minację do Oscara – przyp. M.J.]. Ostatecznie nie dosta-
łam roli, do której startowałam, jednak tak bardzo spodo-
bałam się Anne Fontaine, że zaproponowała mi inną.

„Niewinne” były nominowane do Cezarów w kilku 
kategoriach.
Później pojawił się reżyser „Króla życia”, poszłam na ca-
sting i wygrałam go. [Debiutujący w 2015 r. w roli reżysera 
Jerzy Zieliński jest autorem zdjęć do wielu filmów kina 
światowego, a w polskim stworzył zdjęcia m.in. do filmów 
Filipa Bajona „Aria dla Atlety” i „Limuzyna Daimler-
Benz”, Wojciecha Marczewskiego „Dreszcze” i „Ucieczka 
z kina Wolność”, Marka Koterskiego „7 uczuć” i „Baby są 
jakieś inne” – przyp. M.J.]

Bardzo lubię ten film, choć należę do mniejszości.
Na mojej drodze pojawił się także Michał Szczerbic z fil-
mem „Sprawiedliwy”. Tu zamiast castingu miało miejsce 
spotkanie, zamiast zdjęć próbnych odbyła się rozmowa 
o  scenariuszu. Bardzo niedzisiejsza sytuacja, trochę 
w starym stylu, ale jakie to piękne! Dostajesz scenariusz, 
czytasz go i spotykasz się z reżyserem, żeby o nim poroz-
mawiać. Gdy czytałam scenariusz po raz pierwszy, nie 
wiedziałam nawet, do jakiej roli mogę tam startować, 
jakie wyobrażenie o tej historii ma reżyser, i bardzo się 
cieszę, że to właśnie mnie zdecydował się powierzyć rolę 
Dziuni, bo to wielka przygoda i bardzo ważne dla mnie 
spotkanie z Jackiem Braciakiem i Mają Komorowską. [Na 
Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film” przyznano Katarzynie Dąbrowskiej Nagrodę za od-

D O STAĆ SI Ę D O T E G O M AGICZ N E G O 
K R Ę GU K I NA P OL SK I E G O, W KT ÓRY M 

P O PRO ST U N I E M A W I ELU PRODU KC J I, 
J E ST NA PR AW DĘ T RU DNO. 

krycie aktorskie – za „charyzmę ekranową, dojrzałe, świa-
dome i wyważone wykreowanie postaci” – przyp. M.J.]

Nadal uważam, że to za mało jak na kogoś 
z Twoim talentem.
Mnie też chce się dużo więcej.

Upatruję nadziei w serialu, ale nie takim, do któ-
rego Ty jako uczestniczka obsady już przywykłaś 
[Katarzyna Dąbrowska od 2008 r. gra w „Na dobre 
i na złe” – przyp. M.J.] Czy nowe oblicze serialu jako 
gatunku to dla Ciebie jakaś nowa dziedzina? Czy 
granie jest graniem i nie rozróżniasz, czy jest to film 
fabularny, czy serial?
Pewnie, że rozróżniam. To jest kompletnie inna praca, mo-
głam się o tym przekonać, grając w dwóch seriach „Belfra”. 
Przy tych zamkniętych formułach, o które pytasz, jest wię-
cej czasu, prób, rozmów – i to już jest to! W realizacji takie-
go przedsięwzięcia widać dużo bardziej filmowe myślenie, 
więc powiedziałabym, że powstaje 13, 10 czy 8 filmów.

Na ile obecność aktora w jakimś kręgu, w jakimś gronie 
towarzyskim warunkuje zatrudnienie przy tej czy owej 
produkcji? Na ile aktorstwo to też sztuka trzymania 
sztamy z właściwymi reżyserami, scenarzystami?
Może jestem naiwna, ale wydaje mi się, że nadal zdarza 
się jednak zatrudniać ludzi na podstawie ich talentu. 
Owszem, zdaję sobie sprawę, że jak zaczynasz pojawiać 
się w różnych „fajnych miejscach”, to kolejne „fajne oso-
by”, które właśnie planują zrobić „fajną rzecz”, pomyślą: 
jest jeszcze ta aktorka, ona jest fajna, może ją zatrud-
nimy. Zatem warto czasem o sobie przypomnieć. Mam 
wrażenie, że od momentu, kiedy zaczęłam studia, czyli 
przez ostatnie piętnaście lat, polski show-biznes, który 
jest tak naprawdę małym show-biznesikiem, komplet-
nie się zmienił. Trzeba mieć oczy otwarte na wszystko wo-
kół twojej pracy, na to, co nie jest twoją pracą sensu stricto, 
ale jest dziś konieczne do tego, by wykonywać ten zawód. 
Założyłam więc konto na Instagramie i zaczęłam tego 
typu działanie promocyjne.

To zaprzedanie duszy diabłu?
Wiem już, że bez tego nie da się już funkcjonować 
w moim zawodzie.

Teatr Telewizji – nadal lubisz?
Lubię nadal! I uważam, że jest potrzebny. [Katarzyna 
Dąbrowska właśnie zakończyła zdjęcia do „Paradiso” 
w reż. Andrzeja Strzeleckiego, premiera w lutym 2019 r. – 
przyp. red.] Teatr Telewizji to coś, co mnie wychowało, 
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tak jak radio, bo nie dorastałam w mieście 
z teatrem. Nie dziwię się więc Borysowi, że 
stworzył TheMuBę. [Platforma ze spek-
taklami teatralnymi, muzycznymi, baleto-
wymi oraz koncertami dostępnymi na żywo 
w Internecie – przyp. M.J.] Dla wielu osób 
taka platforma, czy właśnie Teatr Telewizji, 
to łatwiejszy, czasem jedyny, dostęp do te-
atru, kultury.

Godzina 20 w poniedziałek, święta godzina?
Tak. Moja mama zawsze włączała wtedy tele-
wizję i w znacznym stopniu przyczyniła się do 
tego, że zostałam aktorką. Pamiętam spekta-
kle z Łomnickim na przykład...

Tadeusz Łomnicki i Teatr Współczesny... 
Znaleźć się na tej samej scenie, na której 
grał Tadeusz Łomnicki – czy nie jest tak, 
że jesteś już chociażby z tego powodu 
życiowo i artystycznie wygrana?

MOJA M A M A Z AWSZ E 
W Ł ĄCZ A Ł A W T EDY 

T EL EW I Z J Ę I  W Z NACZ N Y M 
ST OPN I U PR Z YCZ Y N I Ł A 

SI Ę D O T E G O, Ż E 
ZO STA Ł A M A KT OR K Ą.
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Teatru Współczesnego. Zastanawiam 
się, czy ta scena zaspokaja Twój apetyt 
na dramatyczne aktorskie granie?
To mój artystyczny dom od jedenastu lat, mam 
w nim poczucie bezpieczeństwa. W ogóle etat 
daje artyście duże poczucie bezpieczeństwa, 
w dzisiejszych czasach to rzadkość i należy 
to doceniać. A coś takiego jak zespół, ludzie, 
którzy tam pracują… To wszystko mnie budu-
je. Praca ze świetnymi aktorami, przyglądanie 
się im, obserwowanie ich, bycie z nimi w dialo-
gu chociażby przez trzy minuty na scenie – to 
wszystko wpływa na to, jaką jestem aktorką. 
Budują nas i stwarzają spotkania, te wszystkie 
małe rzeczy, których być może na co dzień nie 
widzimy. Gdybym była w innym teatrze, pew-
nie byłabym inną aktorką, być może wyraża-
łabym się dużo bardziej ekspresyjnie ciałem? 
W tym teatrze jest przede wszystkim myśl, 
dialog, logika, sens – i ja już nie umiem o tym 
zapomnieć. Zrobiłam tyle realizacji z dyrek-
torem Maciejem Englertem, że w naturalny 
sposób odnoszę się do tego w innych swoich 
pracach. A z drugiej strony jestem potwor-
nie zachłanną osobą, więc bardzo bym so-
bie życzyła, żeby tego grania było jak najwię-
cej. I mam świadomość, że potwornie trudna 
rola Idalii nauczyła mnie być może najwięcej 
do tej pory – właśnie przez to, że była tak nie-
łatwa. Pracując nad tą rolą, zadawałam sobie 
pytanie, jak dzisiaj mówić Słowackiego, żeby 
dotrzeć do współczesnego widza, i jeszcze go 
tym tekstem rozbawić, bo to jest komedia.

Wydaje mi się, że los Twojego kolegi z ze-
społu, Rafała Zawieruchy, też uczy czegoś 
wasz zespół. Może tego, że warto mieć 
odwagę, tupet albo po prostu marzenia, by 
sięgać po gwiazdkę z nieba? Czy taki jest 
morał z tamtej historii? Czy jest to lekcja 
taka, że zespół zespołem, ale każdy z was 
ma swój indywidualny los, który jest albo 
utkany przypadkowym szczęściem, albo 
niefartem lub niespełnieniem?
Rola w filmie Quentina Tarantino to speł-
niony american dream, moje marzenia tak 

PR AC A  Z E  Ś W I E T N Y M I 
A KT OR A M I ,  PR Z YGL Ą DA N I E  S I Ę 
I M ,  OB S E RWOWA N I E  IC H ,  BYC I E 
Z   N I M I  W   DI A L O GU  C HO C I A Ż BY 
PR Z E Z  T R Z Y  M I N U T Y  N A  S C E N I E 
–  T O  WS Z YS T KO  W PŁY WA  N A 
T O,  JA K Ą  J E S T E M  A KT OR K Ą .

Absolutnie tak. Myślę, że w ogóle mam w ży-
ciu mnóstwo szczęścia. Dostałam się do 
szkoły teatralnej za pierwszym razem, a nie 
miałam żadnego pojęcia, czym taka szko-
ła jest. [Katarzyna Dąbrowska ukończyła 
Akademię Teatralną w Warszawie – przyp. 
M.J.] Gdy przed egzaminami usłyszałam 
hasło „etiuda”, zastanawiałam się, o co cho-
dzi, czy to trzeba zagrać, może zaśpiewać. 
Potem, od razu po szkole, dostałam się do 
Teatru Współczesnego w Warszawie i gram 
tam takie postaci jak Gertruda w „Hamlecie” 
Szekspira, Hrabina Idalia w „Niepoprawnych 
(Fantazym)” Słowackiego, była też Sonia 
w „Sztuce bez tytułu” Czechowa – to są role, 
o  których marzyłam w  szkole i  o  których 
na studiach wszyscy marzą. A zatem mam 
ogromnie dużo szczęścia.

To oczywiście jest też rozmowa o tym, co 
dramaturgia daje do zagrania kobietom. 
Grasz u Macieja Englerta, u Agnieszki 

Glińskiej, z tymi artystami, których 
Maciej Englert zaprasza pod swój dach. 
Wspomniany przez Ciebie Borys Szyc 
jest bezsprzecznie twarzą waszego te-
atru, jego gwiazdą i filarem. Ale Ty rów-
nież w ogromnym stopniu jesteś twarzą 

W Y M A R Z O N E  W Y R Z E C Z E N I E



1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



A K T O R S T W O  I  S Z P I E G O S T W O - D O B R A N A  P A R A 



WSZ YS T KO M A SWOJĄ 
C E N Ę. JA NA PR Z Y K Ł A D 

W SWOI M DZ I E C I Ń S T W I E N I E 
BI E G Ł A M NA P ODWÓR KO, 

T Y L KO NA Z A J Ę C I A D O 
D OM U K U LT U RY, T O BY Ł O 

M I E JS C E , KT ÓR E M N I E 
P OWOLU T K U ROZ W I JA Ł O, 

CZ E G O Ś UCZ Y Ł O.

daleko nawet nie sięgają. Pytałam Rafała: jak ty to zro-
biłeś?! Ja bym nawet nie potrafiła pomyśleć o tym, by 
zagrać u Tarantino. Jak? Gdzie? Co? Nie da się! A tu – 
proszę, da się. To dowód na to, że trzeba wierzyć i dać 
sobie szansę. A zatem to jest na pewno piękna lekcja 
o tym, jak należy marzyć i po co sięgać. Bo do pewnych 
rzeczy trzeba dojrzeć, także do sukcesu. To my musi-
my realizować nasze marzenia, bo one same się nie 
spełniają, to my je spełniamy przez to, jak prowadzimy 
swoją ścieżkę zawodową, jak żyjemy, jakich wyborów 
dokonujemy. Natomiast nie lubię pewnego sposobu 
myślenia o marzeniach... Uderzające jest dla mnie, jak 
wiele osób mówi: tak, trzeba marzyć, nigdy nie wolno 
się poddawać, marzenia są takie ważne! Spotykam 
dużo młodych ludzi z takim podejściem. Tymczasem 
marzenia marzeniami, ale droga do ich realizacji to 
ciężka robota. Ci zagubieni we współczesnym świecie 
ludzie naprawdę wierzą, że sukces spada jak gwiazdka 
z nieba, naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jak 
ciężką pracę trzeba wykonać po drodze i ile ponieść 
wyrzeczeń. Wszystko ma swoją cenę. Ja na przykład 
w swoim dzieciństwie nie biegłam na podwórko, tyl-
ko na zajęcia do domu kultury, to było miejsce, które 
mnie powolutku rozwijało, czegoś uczyło. Oczywiście, 
jeżeli jesteś piętnastolatką w Warszawie i zapiszesz 
się do agencji aktorskiej, być może zgłoszą się do cie-
bie tacy reżyserzy jak Szumowska, Smarzowski czy 
Palkowski. Zdarzają się tak piękne rzeczy, jak to, co 
spotkało Rafała Zawieruchę, ale ogólnie rzecz biorąc 
ten zawód to wiele pracy i mnóstwo porażek po drodze.

Jako aktorkę śpiewającą nie kusi Cię nagrywanie płyt 
z dobrymi muzykami?
Kusi bardzo i może uda mi się tę pokusę wkrótce zre-
alizować, są takie plany. Chciałabym, żeby to było coś 
zdecydowanie bliżej mojej rockandrollowej, zadzior-
nej strony.

Gdy odnosiłaś sukcesy na wrocławskim Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej, można Cię było przypisać takiemu 
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gatunkowi jak piosenka aktorska.
Tak, zaliczyłam kilka takich konkursów wokalnych. 
Poza PPA we Wrocławiu był też Konkurs „Pamiętajmy 
o Osieckiej” czy Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, 
można mnie więc połączyć z piosenką aktorską. Ale 
w czasach licealnych pociągał mnie raczej rock'n'roll, 
Janis Joplin i The Doors, taka atmosfera. A udział w kon-
kursie piosenki francuskiej wyniknął stąd, że moja szkoła 
taki akurat konkurs organizowała. Nauczycielka nakło-
niła mnie, bym wystartowała, bo wiedziała, że lubię śpie-
wać. Jako mała dziewczynka bardzo chciałam pójść do 
szkoły baletowej, potem muzycznej, ale w małej Nidzicy, 
skąd pochodzę, nie ma takich szkół. Muzyka, jak widzisz, 
pociągała mnie od wczesnego dzieciństwa. Nie wiem, 
skąd mi się to wzięło. 



ENGLISH 

DREAM SACRIFICES

She would observe actors performing on the largest stage 
in Poland, in Television Theatre. Today, her acting home 
is Współczesny Theatre in Warsaw, where she feels the 
power of team and the sense of mutual inspiration. In 
Polish Radio Theatre, Katarzyna Dąbrowska deepens the 
sense of voice acting. She dreamed about music and sang 
her way to acting. Jazz, blues and tango are her allies, 
French song – field of observation, but her own album will 
be all about rock’n’roll .

There are many talented actresses in Współczesny 
Theatre who don’t appear on other stages as much 

as they could given their talent. You are one of 
them. Why don’t you appear in films?
First of all, you are right; in my theatre, there are plenty of 
artists who should appear in films more often. Secondly, 
I must disagree because I think that I do appear in films, 
or at least I’ve started to appear more often recently, and 
I’m happy that I’ve had such an opportunity, because it’s 
not easy. It’s really difficult to get to the magic circle of 
Polish cinema, where not many productions are made. 
For example, I was really lucky when I went to an audition 
with Anne Fontaine, who came from France to carry out 
an audition for ‘Niewinne’ [a French, Polish and Belgian 
production (2016), which starred Polish actresses, inc-
luding Agata Kulesza, Agata Buzek, Joanna Kulig and 
Eliza Rycembel; Anne Fontaine’s previous production 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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a small show business, has completely changed. You need 
to keep your eyes open on everything around your work; 
on things that aren’t exactly your work, but are neces-
sary to perform the profession. So I set up an Instagram 
account and started to pay more attention to such pro-
motional activities.

Is it selling yourself to the devil?
I know that it’s impossible to perform my profession 
without it.

Television Theatre – do you still like it?
I  still do! And I  believe it’s important [Katarzyna 
Dąbrowska has just finished work on ‘Paradiso’ directed 
by Andrzej Strzelecki, which is coming out in February 
2019 – Editor’s note]. Television Theatre shaped me, just 
like the radio, because there wasn’t a theatre in my home 
town. So I understand why Borys created TheMuBa [An 
online platform with live theatre, music and ballet per-
formances and concerts – M.J.’s note]. For many people, 
such a platform or Television Theatre is easier – or someti-
mes the only one – access to theatre, culture.

Monday, 8 pm, a sacred time?
Yes. My mum would always turn on the TV at that time. 
She had her share in my choice of profession. I remember 
plays with, for example, Łomnicki…

Tadeusz Łomnicki and Współczesny Theatre… To be 
on the same stage where Tadeusz Łomnicki would 
perform – does it make you a winner both as a person 
and an actress?
Absolutely. I believe that I’m really lucky in general. I got 
into drama school on the first try and I didn't know any-
thing about it [Katarzyna Dąbrowska graduated from the 
Academy of Dramatic Art in Warsaw – M.J.’s note]. When 
I heard the term ‘etude’ before the exam, I wondered what 
it was and whether I should play or sing it. Right after gra-
duation, I got a job in Współczesny Theatre in Warsaw, 
where I play such characters as Gertrude in Shakespeare’s 
‘Hamlet’, Countess Idalia in Słowacki’s ‘Niepoprawni 
(Fanatyzm)’, Sonia in Chekhov’s ‘A Play Without a Title’ – 
I dreamed about such roles in school; everybody dreams 
about them. So I’m extremely lucky.

We’re also talking about female characters in plays. 
You appear in productions of such directors as Maciej 
Englert and Agnieszka Glińska with artists invited by 
Maciej Englert. Borys Szyc is definitely the face of your 
theatre, its star and pillar. But you're also an important 
figure in Współczesny Theatre. I’m wondering whether 
this stage satisfies your appetite for acting?
It’s been my artistic home for eleven years, I feel safe there. 
In general, a full-time job gives an artist a feeling of safety. 
It’s rare nowadays, and we should appreciate it. The team, 
people who work there… It inspires me. Working with gre-
at actors, watching and observing them, performing with 
them on stage even if only for three minutes – this shapes 
me as an actress. Meetings and all these little things we so-
metimes don’t see make us who we are. Had I been in a dif-
ferent theatre, I'd probably be a different actress, perhaps 
I’d use my body more expressively? This theatre focuses 

‘Coco Chanel’ starring Audrey Tautou was nominated for 
the BAFTA Film Awards and the European Film Awards in 
several categories, while costumes for the film were nomi-
nated for the Academy Awards – M.J.’s note]. In the end, 
I didn’t get the role I was auditioned for, but Anne Fontaine 
liked me so much that she offered me another role.

‘Niewinne’ was nominated for the César Awards in 
several categories.
Later, I went to an audition for ‘Król życia’ and I succe-
eded [Jerzy Zieliński, who debuted as a director in 2015, 
is a cinematographer and has worked in a number of 
international productions and such Polish films as Filip 
Bajon’s ‘Aria dla Atlety’ and ‘Limuzyna Daimler-Benz’, 
Wojciech Marczewski’s ‘Dreszcze’ and ‘Ucieczka z kina 
Wolność’, Marek Koterski’s ‘7 uczuć’ and ‘Baby są jakieś 
inne’ – M.J.’s note].

I like that film very much, but I’m in the minority.
Michał Szczerbic with his film ‘Sprawiedliwy’ came my 
way, too. Instead of an audition, we had a meeting, and 
instead of a screen test, we talked about the script. It may 
be a bit old-fashioned but very beautiful! You get a script, 
read it and meet a director to talk about it. When I was re-
ading the script for the first time, I didn’t know what role 
I could play in that film or how the director saw the story; 
I’m really glad that he chose me for the role of Dziunia, 
because it was a big adventure and a chance to work with 
Jacek Braciak and Maja Komorowska [at Koszalin Debut 
Film Festival ‘The Youth and Film’, Katarzyna Dąbrowska 
won an Award for Discovery of the Year for her ‘charisma 
on stage and mature, well-thought-out creation of a cha-
racter’ – M.J.’s note].

I still think it’s not enough for a person with your talent.
I want more, too.

I believe there is some hope in TV shows, but not 
such as the one you’re used to [since 2008, Katarzyna 
Dąbrowska has been playing in ‘Na dobre i na złe’ – 
M.J.’s note]. Is the new quality of TV show as a genre 
a new field of work for you? Or perhaps it doesn’t 
matter where you play and you don’t feel the difference 
between appearing in a feature film and a TV series?
Of course I see the difference. It’s a completely different 
kind of work. I had a chance to see it when I was working 
on two seasons of ‘Belfer’. In these closed productions 
you’re asking about, there is more time, more rehearsals, 
talks – and that’s it. The approach is more film-like, so I’d 
say that 13, 10 or 8 films are made.

Does getting a role in a given production depend on 
being in particular artistic circles? Do you need to be 
friends with appropriate directors, screenwriters?
I may be naive but I think that some people still get roles 
thanks to their talent. Of course, I know that when you 
start to appear in ‘cool places’, more and more ‘cool pe-
ople’ who are working on a ‘cool production’ may think, 
there is this actress, she’s cool, maybe we should take her 
on. It’s a good idea to show yourself from time to time. It 
seems to me that since I began my studies, that is for the 
last fifteen years, Polish show business, which is actually 
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on the thought, the dialogue, logic, sense, and 
I can’t forget about it. I’ve worked in so many 
productions of Director Maciej Englert that 
I adopt this approach naturally in other roles. 
On the other hand, I always want more and 
I’d like to play as much as I can. I know that 
the extremely difficult role of Idalia taught me 
the most – because it wasn’t easy. When I was 
working on that role, I asked myself how I sho-
uld present Słowacki to get through to the 
contemporary audience and entertain them, 
because it’s a comedy after all.

I think that the example of your fellow 
actor, Rafał Zawierucha, has taught 
you something, too. Perhaps that you 
should always have courage and cheek 
to pursue your dreams. Is that the 
moral of his story? Or is it a lesson that 
the team is one thing, but each of you 
has their own fate, which is affected by 
chance, bad luck or unfulfillment?
A  role in Quentin Tarantino’s film is an 
American dream come true; my dreams don’t 
even go that far. I asked Rafał, how did you do 
that?! I wouldn’t even think about playing in 
Tarantino’s production. How? Where? What? 
It can’t be! Well, it turns out it can. This pro-

As a singer actress, wouldn’t you like to 
record albums with good musicians?
I  would, a  lot. Perhaps I’ll have a  chance 
soon, there are such plans. I would like it to 
be closer to my rock and roll, wild side.

When you achieved success at Actor's Song 
Competition in Wrocław, you could be asso-
ciated with the genre of actor’s song.
Yes, I’ve participated in a  few such sin-
ging competitions. Apart from the compe-
tition in Wrocław, I’ve also taken part in 
‘Remember about Osiecka’ Competition 
and Student’s Song Festival in Cracow, so 
I may be associated with the genre of ac-
tor's song. But when I was in high school, 
I  was more into rock'n'roll, Janis Joplin 
and The Doors, such stuff. I  participa-
ted in French Song Competition because 
my school held it. My teacher persuaded 
me to take part in it because she knew 
I  liked singing. When I  was a  little girl, 
I  really wanted to go to a  ballet school, 
later to a music school, but there are no 
such schools in the town of Nidzica, whe-
re I come from. As you can see, I’ve been 
into music since I  was a  child. I  really 
don’t know why.  

ves that we should believe and give ourselves 
a chance. It’s a beautiful lesson about dreams 
and goals in life. One needs to be ready for 
some things, including success. We must pur-
sue our dreams, because things don’t happen 
overnight. We must fulfil our dreams through 
professional choices we make. But there’s one 
attitude I don’t like… I hate it when people say, 
‘yes, you should dream, you can never give 
up, dreams are so important!’ I meet a  lot of 
young people who think that way. Dreams are 
one thing, but it takes hard work to achieve 
them. People who are lost in the contempora-
ry world really believe that success is a god-
send and don’t realise how hard you need to 
work and how much you need to sacrifice to 
achieve it. Everything comes at a price. For 
example, when I was a child, I wouldn’t play in 
the yard but go to a culture centre to practise. 
I learned a lot in that place. Of course, if you’re 
a fifteen-year-old girl living in Warsaw and 
you sign up in an acting agency, you may get 
a call from such directors as Szumowska, 
Smarzowski and Palkowski. The example of 
Rafał Zawierucha shows that beautiful thin-
gs sometimes happen, but in general, this 
profession is hard work and a lot of failures 
on the way.
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

yjemy w takich czasach, że aż strach iść do leka-
rza. Ja zaryzykowałem... i proszę. Dna mocza-
nowa albo inaczej, podagra. Pomyślałem sobie: 

no to koniec. 33 lata to jest jednak wiek graniczny. Dr 
Google podpowiedział mi, że to choroba szlachty. Z jed-
nej strony sięgnąłem „dna”, z drugiej – okazuje się, że 
możecie mówić do mnie Hrabio. Ale żarty na bok.

Poważne w tym wszystkim okazało się to, że mu-
szę radykalnie zmienić swoje życie… żywieniowe. 
Otóż przy tym hrabiowskim schorzeniu zapomnij, 
człowieku, o stekach, schaboszczakach, kiełbaskach, 
kabanosach i – uwaga! – nawet o rybach i owocach 
morza. Czyli, że co? Muszę zostać wege? Boże, cóż 
ja Ci uczyniłem? Jak ja mam teraz żyć bez hambur-
gerka? Bez grillowanej karkóweczki? Bez niedzielne-
go schabowego u teściowej? Przecież ci wege ludzie 
to jakieś zombi są, co się żywią kurzem i słońcem, 
a w ostateczności wypiją kawę na mleku bez lakto-
zy i zagryzą ciasteczkami ze spiruliną. Jak ja, zdrowy 
(no prawie zdrowy), jurny mężczyzna, wychowany na 
padlinie, mam się stać teraz zwiewną, eteryczną 
wegetariańską wersją mnie? Nie było czasu do stra-
cenia. Otworzyłem mój rozwinięty technologicznie 
telefon na stronach poświęconych wege życiu i  za-
cząłem studiować. 

Początki były trudne. Nie bardzo wiedziałem jak 
cokolwiek sobie zrobić do jedzenia, więc mój wege 
styl oparłem o jedzenie grejpfrutów. Z czasem jednak 
stwierdziłem, że nie jest to dobry sposób na życie. Po-
szedłem więc do knajpy wege – jednej, drugiej, trze-
ciej – i nagle jakbym dostał obuchem w głowę. To jest 

Ż
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NIE JESTEM JUŻ
        PADLINOŻERCĄ

smaczne! To jedzenie może być naprawdę smaczne. 
Przede wszystkim jest to kuchnia, która rozwija two-
ją kreatywność. Zaczynasz z dnia na dzień kombino-
wać, mieszać, dodawać, czarować. Stajesz się nagle 
sam dla siebie Magdą Gessler Polskiego Wegetariani-
zmu. Po tygodniu stajesz się Master Chefem i już nie 
musisz oddawać fartucha, bo okazuje się, że gotowa-
nie staje się twoim hobby. I tak oto stałem się wege. 
Oszczędziłem parę istnień wśród naszych czteroko-
pytnych przyjaciół i żyję… 

Z poważaniem. Wasz Hrabia Jakub. 

ENGLISH

NO LONGER A SCAVENGER

These days, one’s afraid to go to a doctor. I’ve taken 
the risk… and see where it got me. Gout, or else po-
dagra. I  was like, that’s the end of the adventure. 
33 years is the magical border after all. According 
to Google, it’s a disease of the gentry. On one hand, 
I hit rock bottom, and on the other hand, you can ad-
dress me as 'sir’. 

Joking aside, it turns out that I need to introduce 
radical changes into my diet. I can forget about steaks, 
pork chops, sausages, and – believe it or not – even 
fish and seafood. Well, what now? Should I go vegan? 
God, why me? How am I supposed to live without ham-
burgers? Grilled pork neck? My mother-in-law's pork 
chops on Sunday? Vegans are like zombies, living on 
dust and sunshine, or – at most – coffee with lactose-
-free milk and spirulina biscuits. How a healthy (well, 
almost healthy), red-blooded man like me, who fed on 
carrion all his life, is supposed to become an ethe-
real vegan version of me? I had no time to lose. I took 
my cutting-edge mobile and browsed pages about 
vegan lifestyle. 

It was tough in the beginning. I didn’t know how 
to make something to eat, anything, so my vegan diet 
was generally based on grapefruit. With time, however, 
I decided it wasn’t a good way to live life. So I visited 
a vegan restaurant – and then some other ones – and, 
all of a sudden, I was stunned. This food is actually ta-
sty! It can really be tasty. First of all, this cuisine en-
courages your creativity. You begin to try and mix va-
rious ingredients, add, work magic. You become Magda 
Gessler of Polish Veganism. After a week, you are a Ma-
ster Chef and you don’t need to take off your apron be-
cause cooking becomes your hobby. That’s how I’ve 
gone vegan. I’ve saved a few four-legged creatures and 
I’m still alive…

Yours faithfully, Count Jakub. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl2 4 – 2 5
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TEKST Magdalena Maksimiuk ZDJĘCIA M2 Films

ODDAĆ HOŁD 
         LEGENDZIE

DAVID LOWERY POCZYNA SOBIE W HOLLYWOOD CORAZ ODWAŻNIEJ. W „WYDARZYŁO 
SIĘ W TEKSASIE” REINTERPRETOWAŁ MIT BONNIE I CLYDE’A, W „GHOST STORY” POD 
PRZEŚCIERADŁEM SCHOWAŁ CASEYA AFFLECKA. WŁAŚNIE ZREALIZOWAŁ FILM, KTÓRY 
MA BYĆ OSTATNIM AKTORSKIM ZADANIEM SAMEGO ROBERTA REDFORDA. ZUPEŁNIE 
NIEOCZEKIWANIE „GENTLEMAN Z REWOLWEREM” TO HOŁD DLA AKTORA, JEGO EKRANOWEJ 
PARTNERKI – FENOMENALNEJ SISSY SPACEK, ALE I TAKIEJ AMERYKI, KTÓREJ JUŻ NIE MA.
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Wydaje się, że podobne historie do tej 
w „Gentlemanie z rewolwerem” widzieliśmy 
już wcześniej. Zarówno Robert Redford, jak 
i Sissy Spacek powtarzają w pewnym stopniu 
swoje najbardziej znane wcielenia. Redford 
z „Żądła” i „Więźnia Brubakera”, Spacek – 
z „Badlands” Malicka czy „Córki górnika”. 
Mimo tego nostalgicznego zabarwienia film 
wydaje się niezwykle świeży i aktualny. 
Jest też niezwykle zabawny. A to chyba nie 
bardzo w twoim stylu.
Tak, momentami wydaje się, jakbyśmy co-
fali się w przeszłość. Bardzo chciałem w jakiś 
sposób pokazać dawne, legendarne wciele-
nia Roberta i Sissy. Mniej więcej pięć lat temu 
to Robert przyniósł mi tę historię w formie 
prasowego artykułu Davida Granna z „New 
Yorkera” i powiedział, że chce koniecznie za-
grać Forresta. Kiedy spotkaliśmy się po raz 
pierwszy, nie mogłem wydusić z siebie ani 

P O R A Z PI ERWSZ Y W Ż YC I U 
STA R A Ł E M SI Ę Z ROBIĆ 
C O Ś W M I A R Ę L EK K I E G O 
I  Z A BAW N E G O.

jednego słowa, to w końcu sam Robert Redford! 
Wiedziałem, że nie ma co dłużej szukać odtwór-
cy głównej roli. Jeśli natomiast chodzi o rolę 
Jewel – tu nie miałem nikogo szczególnego na 
myśli. Może poza Meryl Streep (śmiech), ale to 
by było chyba zbyt oczywiste. Potem zdałem 
sobie sprawę, że na półce mam prawie wszyst-
kie filmy z Sissy Spacek! Scenariusz zacząłem 
pisać już z nią w głowie. Wysłałem jej pierwszy 
draft, modliłem się, żeby chciała go przeczytać. 
Umówiliśmy się też na rozmowę na Sky-
pie, co samo w sobie było trochę nierealne. 
I trzymałem kciuki, żeby się zgodziła. Mia-
ła bardzo dużo świetnych pomysłów co do sce-
nariusza, różnych rozwiązań narracyjnych, do-
skonale „czuła” Jewel. Nawet lepiej ode mnie. 
Zresztą, co ja – prawie czterdziestolatek – wiem 
o kobietach (śmiech). Sissy i Bob wnieśli do 
swoich ról doświadczenie zdobywane przez lata 
pracy na planach hollywoodzkich produkcji. 
Oni już nic nie muszą, a mogą bardzo wiele. Po-
stanowiliśmy się tym pobawić. Mam wrażenie, 
że całe moje dotychczasowe życie prowadziło 
mnie ku temu filmowi, tym rolom i tym akto-
rom. Filmy z Redfordem oglądałem za dziecia-
ka z moim tatą, widzieliśmy pewnie wszystko. 
Podobnie z Sissy. „Badlands”, „Córka górnika”, 
„Rzeka” – nawet jeśli wcześniej się nie znali-
śmy, dzięki tym właśnie filmom i rolom miałem 
wrażenie, że wiem o niej wszystko. Oboje są le-
gendami w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Nie czułeś się wobec tego trochę dziwnie, 
udzielając im wskazówek na planie?
W ogóle oboje maksymalnie skracają dystans, 
pozwalają wejść w ich specyficzny świat. Je-
stem pewien, że widzieli już niejedno i niewiele 
jest też ich w stanie wyprowadzić z równowagi. 
Dopuścili mnie do siebie w najbardziej słodki 
ze wszystkich możliwych sposobów. Lubię my-
śleć, że może choć przez krótką chwilę trakto-
wali mnie jak członka rodziny.

„Gentleman z rewolwerem” w ogóle nie 
wygląda jak film Davida Lowery’ego. Wy-
daje się na pierwszy rzut oka wyjątkowo 
tradycyjny, z nutką melancholii. A ty jesteś 
przecież znany z zamiłowania do ekspery-
mentów formalnych i narracyjnych. Jak 
udało się pogodzić te, wydawałoby się, 
sprzeczne interesy?

Też mi się czasem wydaje, że to jest film niemal 
jak ciepły koc – koi i leczy. Z drugiej strony „Wy-
darzyło się w Teksasie” czy „Ghost Story” wcale 
nie wydają mi się dużo bardziej eksperymental-
ne od „Gentlemana z rewolwerem”. Pokazuję 
w końcu starszych ludzi, którzy cieszą się ży-
ciem i czerpią z niego garściami, co w dzisiej-
szych czasach wcale nie jest takie oczywiste. Ta 
historia znajduje się z dala od mojej strefy kom-
fortu i w tym sensie to dla mnie kolejny ekspery-
ment: w tonie, tempie, atmosferze, bohaterach. 
Po raz pierwszy w życiu starałem się zrobić coś 
w miarę lekkiego i zabawnego, co mi się nigdy 
wcześniej nie zdarzyło. Po raz pierwszy też na 
podobne ekscesy namawiałem swoich akto-
rów, a to zupełnie inne, nowe terytorium. W do-
datku kogo – prawdziwe legendy aktorstwa. 
Uwierz mi, nie było lekko powiedzieć Rober-
towi Redfordowi, żeby próbował zachowywać 
się jak nastolatek na pierwszej randce, kiedy 
umawia się z Sissy Spacek (śmiech). Jest w fil-
mie taka scena: znajdujemy się w przydrożnej 
knajpie. Kamera odjeżdża, dystansuje się od 
Boba i Sissy, a widzowie obserwują, że trady-
cyjna amerykańska restauracja pełna jest 
dzieciaków i gdzieś pośrodku siedzą oni, 
dorośli ludzie, w jesieni życia. Przyszli na 
kawałek ciasta i słabą kawę, ale cieszą się 
swoim towarzystwem i to zdaje się im w zu-
pełności wystarczać. Uciekają wzrokiem, 
rumienią się, próbują czymś zająć ręce. 
Czyż to nie wspaniałe? Bohater Boba po-
szedł pierwszy raz do więzienia w wieku 13 lat, 
więc tak naprawdę nigdy nie był zwyczajnym 
nastolatkiem. Nie chodził na pierwsze randki, 
nie wygłupiał się z kolegami. Dla niego prawdzi-
we życie zaczęło się zdecydowanie zbyt wcze-
śnie. Chciałem, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że 
ta dwójka może być równie szalona i nieprze-
widywalna, że jest możliwy powrót do prze-
szłości i poczucie się znowu młodym, pięk-
nym i ciekawym świata szesnastolatkiem.

Nastolatkiem, czy inną, trochę starszą wersją 
Bonnie i Clyde’a?
Ach, masz na myśli tę scenę u jubilera! Nie 
zdradzajmy zbyt wiele, wystarczy powiedzieć, 
że oczywiście w „Gentlemanie z rewolwerem” 
nawet nie staraliśmy się unikać nawiązań do 
Bonnie i Clyde’a. Porównania same się na-
suwają. I dobrze!
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Na konstrukcję mitu Bonnie i Clyde’a wpływ 
miały także miejsca, w których się z impe-
tem pojawiali. Z Forrestem i Jewel jest chyba 
podobnie. Małomiasteczkowa Ameryka to 
wspaniały trzeci bohater. Ale skąd pomysł, 
żeby tytułowy gentleman mieszkał naprzeci-
wko cmentarza?
Z potrzeby wolności! Tyle tam przestrzeni, ci-
szy i spokoju! Poza tym, z daleka widać, czy na 
horyzoncie nie pojawia się policja. I mnie i Ro-
bertowi lepiej oddycha się na wolnej powierzch-
ni, w otwartych przestrzeniach, których nie 
ogranicza szkło i beton. Kiedy byłem w liceum, 
jedyne, o czym marzyłem, to żeby pojechać 
do Nowego Jorku i tam osiąść na stałe. Potem 
kiedy spędziłem tam trochę czasu, okazało się, 
że to miejsce niesamowicie klaustrofobiczne 
i po prostu nie pasowało do mojej wrażliwości. 
Uwielbiam przebywać w Nowym Jorku, uwiel-
biam Londyn, ale to nie są moje miejsca na 
świecie. W skrócie: dużo lepiej mi się pracuje, 

jeśli wokół siebie mam dużo miejsca, powietrza, 
natury. To moje strefy komfortu, tam po prostu 
oddycham pełną piersią.

Odczuwasz czasem sentyment za st-
arymi czasami, dawną Ameryką, jaką 
znamy ze starych filmów, pocztówek 
i piosenek? Czasami, kiedy wszystko 
wydawało się prostsze?
Chyba jak każdy. Może się już zresztą starze-
ję, ale uwielbiam stare, przydrożne knajpy, 
„diners”, odległość od dużych miast, nie-
spieszne życie na wsi. Naoglądałem się w ży-
ciu sporo kina drogi. Myślę jednak, że moim 
podstawowym punktem odniesienia były tak 
naprawdę filmy, w których zagrali Sissy i Bob. 
One mnie ukształtowały i sprawiły, że jestem 
takim człowiekiem, jakim jestem. Ogromne 
wrażenie wywarło na mnie „Badlands” Ter-
rence’a Malicka. Moim zdaniem Sissy wciąż 
ma w sobie tę dziewczynkę, którą była, grając 

u boku młodego, pięknego, buntownicze-
go Martina Sheena. Albo „Córka górnika” 
– cały czas mam przed oczami scenę, kie-
dy Sissy siedzi na ganku z gitarą w ręku. To 
jest to, co chciałem pokazać w „Gentlemanie 
z rewolwerem”, nie dosłownie, ale duchy tam-
tych ról wciąż są w obojgu. Wokół nich budu-
jemy naszą historię. Zresztą, sama dobrze 
wiesz, że kiedy da się Bobowi do ręki rewol-
wer, nawiązania do „Butcha Cassidy i Sun-
dance Kida” są nieuniknione. Nic na to nie 
poradzimy! (śmiech)

Trochę chyba jednak oszukujesz z tym 
rewolwerem, bo go właściwie nigdy nie 
widać! Bohater grany przez Redforda 
zazwyczaj blefuje.
Rzeczywiście, to rodzaj ukrytej metafory. 
Mieszkam w Teksasie, choć pochodzę z Wi-
sconsin i wiem, że tam broń jest po prostu 
wszędzie! Nie musisz jej widzieć, ale dobrze 
wiesz, że noszą ją absolutnie wszyscy: w skle-
pie, w barze, w kościele. Z pistoletu strzelałem 
tylko raz i kompletnie mi się to nie podobało. 
Potem pomyślałem, że to w sumie ironiczne, 
żeby w filmie z rewolwerem w tytule nie było 
żadnej broni. Nie chciałem jej w żadnej mierze 
fetyszyzować, więc jej nie pokazujemy.

W porządku, to blef, ale zdradź, proszę, czyj 
to był pomysł, żeby włączyć do filmu ten 
jeden słynny, charakterystyczny gest sugeru-
jący tożsamość z „Żądłem”? Mam na myśli 
oczywiście to legendarne dotknięcie palcem 
czubka nosa przez Caseya Afflecka.
Kiedy kręciliśmy tę scenę, nie miałem pojęcia, 
że Casey to zrobi. Scenę z nim i Bobem filmo-
waliśmy dwiema kamerami, ja przyglądałem 
się tej skierowanej na Boba. Kiedy skończy-
liśmy ujęcie, Casey spytał, czy widziałem, 
co zrobił. Nie miałem pojęcia, więc wspól-
nie obejrzeliśmy tę scenę. Wygląda to cudow-
nie i jest piękną klamrą wszystkiego, co zrobi-
liśmy do tej pory. Potem Casey przyznał się, że 
zawsze chciał zrobić ten gest, tylko czekał na 
odpowiedni film i odpowiedni moment. Nie wy-
obrażam sobie piękniejszego hołdu dla „Żądła” 
i Roberta niż ten jeden drobny gest Caseya Af-
flecka w tamtym konkretnym momencie.

Czy kiedy zaczynaliście prace nad „Gentle-
manem…”, wiedzieliście już, że to będzie 
ostatni film, w jakim zagra Robert Redford?
Nie miałem pojęcia o jego decyzji, dopóki mi 
sam nie powiedział, już w trakcie zdjęć. Chyba 
trochę mnie to wszystko w pewnym momencie 
przerosło. To olbrzymia odpowiedzialność po-
jawiać się w filmografii Redforda na ostatnim 
miejscu. Nie było jednak żadnych rzewnych 
pożegnań. Robert wydawał się bardzo szczęśli-
wy, kiedy powiedzieliśmy na koniec „Mamy to”. 
Takiego szczęśliwego go jeszcze nie widziałem. 

T O  O L B R Z Y M I A 
O D P OW I E D Z I A L N O Ś Ć 

P O JAW I AĆ  S I Ę 
W   F I L M O G R A F I I  R E D F O R DA 

N A  O S TAT N I M  M I E J S C U. 
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Kiedy po jego ostatniej scenie powiedziałem „Cięcie”, od-
parł tylko: „To kończymy” i już. Kiedy rzeczywiście 
mieliśmy się już rozjechać do domów, Bob stanął na 
środku i powiedział kilka słów do ekipy. Potem wsiadł do sa-
mochodu i tyleśmy go widzieli. Myślę, że dzięki tej roli dostał 
szansę pięknego pożegnania. Starałem się mu ją dać 
najlepiej, jak umiem. Myślę, że jest zadowolony z naszego 
wspólnego wysiłku.  

ENGLISH 

TRIBUTE TO THE LEGEND

David Lowery is getting bolder in Hollywood. In "Ain’t Them 
Bodies Saints" he reinterpreted Bonnie and Clyde's myth, and 
in the "Ghost story" under the sheets he hid Casey Affleck. He 
just made a film, which is to be the last actor's task of Robert 
Redford himself. Quite unexpectedly, "The Old Man & the Gun" 
is a tribute to the actor, his screen partner – the phenomenal 
Sissy Spacek, but also America that is no more.

It seems that we have seen similar stories to that in 
"The Old Man & the Gun" earlier. Both Robert Redford 
and Sissy Spacek repeat to a certain extent their most 
famous incarnations. Redford from "Sting" and "Pris-
oner of Brubaker," Spacek – from Mallick’s "Badlands" 
or "Coal Miner’s Daugter". Despite this nostalgic color, 

the film seems very fresh and up-to-date. It is also 
extremely funny. And that's not really your style.
Yes, sometimes it seems as if we are going back to 
the past.  I  really wanted to show some of the leg-
endary reincarnations of Robert and Sissy in some 
way. About five years ago Robert brought me this sto-
ry in the form of the press article of David Grann from 
New Yorker and said he wanted to play Forrest. When 
we met for the first time, I could not say a word, it was 
Robert Redford himself! I knew that there was no rea-
son to look for the main role. As for the role of Jew-
el – I did not have anybody special here. Maybe except 
Meryl Streep (laughs), but that would probably be 
too obvious. Then I realized that I have almost all the 
Sissy Spacek movies on the shelf! I started writing the 
script with her in my head. I sent her the first draft, 
I prayed that she would read it. We also arranged for 
a conversation on Skype, which in itself was quite un-
real. And I kept my fingers crossed for her to agree. She 
had a lot of great ideas about the script, different nar-
rative solutions, she "felt" Jewel perfectly. Even better 
than me. Anyway, what I – almost forty years old – 
know about women (laughter). Sissy and Bob brought 
to their roles the experience gained through years 
of work on the Hollywood production plans. They do 
not have to do anything anymore, and they can do 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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a lot. We decided to play with it. I have the 
impression that whole my life so far has led 
me to this film, to these roles and to these 
actors. I watched movies with Redford with 
my dad when I was a kid, we probably have 
seen everything. Similarly with Sissy. "Bad-
lands", "Coal Miner's Daughter," "River"– 
even if we did not know each other before, 
thanks to these films and roles I had the 
impression that I knew everything about 
her. They are both legends in the true sense 
of the word.
 
Did not you feel a little strange about it, 
giving them directions on the set?
In general, both maximally shorten the dis-
tance, allow to enter their specific world. 
I am sure that they have seen many things 
and there is also little that can put them out 
of balance. They let me in, in the sweetest 
of all possible ways. I like to think that may-
be for a short while they treated me like 
a family member .

"The Old Man & the Gun" does not 
look like David Lowery at all.  At the 
first glance it seems extremely tradi-
tional, with a hint of melancholy. And 

coffee, but they enjoy their company and this 
seems to be enough for them. They run away, 
blush, try to take care of something. Isn’t that 
great? Bob's hero went to prison for the first 
time at the age of 13, so he was never an or-
dinary teenager. He did not go on first dates, he 
was not fooling with his friends. For him, real 
life began far too early. I wanted everyone to be-
lieve that these two could be equally crazy and 
unpredictable, that it is possible to return to the 
past and once more feel young, beautiful and as 
a world interested sixteen-year-old.
 
A teenager, or some other, slightly older 
version of Bonnie and Clyde?
Ah, you mean that scene at the jeweler! Let's 
not reveal too much, let us say that, of course, 
we did not even try to avoid references to Bon-
nie and Clyde in "The Old Man & the Gun." The 
comparisons themselves arise. And that 
was the point!
 
The construction of the Bonnie and 
Clyde myth was also influenced by the 
places in which they impressed with 
impetus. Forrest and Jewel are proba-
bly similar. Provincial America is a great 
third hero. But where did the idea that 
the old man from the title lived in front 
of the cemetery come from?
From the need for freedom! So much space, 
peace and quiet! Besides, from a distance you 
can see if the police are on the horizon. And 
Robert and me are better breathed on a free sur-
face, in open spaces, which are not limited by 
glass and concrete. When I was in high school, 
the only thing I dreamed of was to go to New 
York City and settle there permanently. Then, 
when I spent some time there, it turned out 
to be an incredibly claustrophobic place and it 
just did not suit my sensitivity. I love to stay in 
New York City, I love London, but this is not my 
place to shine. In a nutshell: I work much bet-
ter if I have a lot of space, air and nature 
around me. These are my comfort zones, I just 
breathe in my chest.
 
Do you sometimes feel the senti-
ment for old times, old America, as we 
know it from old movies, postcards and 
songs? The times, when everything 
seemed simpler?
Probably like everybody. Maybe I'm getting 
older, but I love old pubs, diners, distance from 
big cities, unhurried life in the countryside. I've 
seen a lot of road cinema in my life. How-
ever, I  think that my basic point of ref-
erence were actually the films in which Sis-
sy and Bob played. They shaped me and made 
me a human that I am. The "Badlands" by 
Terrence Malick made a huge impression 
on me. In my opinion, Sissy still has the girl 
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you are known for the love of for-
mal and narrative experiments. How 
have these seemingly conflicting 
interests been reconciled?
It also seems to me that this movie is almost like 
a warm blanket – soothes and heals. On the oth-
er hand, "Ain’t Them Bodies Saints" or "Ghost 
Story" do not seem to me much more experi-
mental than "The Old Man & the Gun". In the 
end, I show older people who enjoy life and de-
rive a handful of it, which is not so obvious these 
days. This story is far from my comfort zone and 
in this sense it is another experiment for me: in 
tone, pace, atmosphere, heroes. For the first 
time in my life I tried to do something as light 
and funny as I have never before. For the first 
time, I also urged my actors for similar excess-
es, and this is a completely different, new terri-
tory. In addition – real legends of acting. Believe 
me, it was not easy to tell Robert Redford to try 
to act like a teenager on a first date when he's 
dating Sissy Spacek (laughs). There is a scene in 
the film: we are in a roadside pub. The camera 
leaves, distances itself from Bob and Sissy, and 
viewers observe that the traditional American 
restaurant is full of kids and somewhere in the 
middle, there they sit, adults in the autumn of 
life. They came to a piece of the city and poor 
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she was inside her, playing alongside the young, beautiful, 
rebellious Martin Sheen. Or "Miner's Daughter" – I still 
have this scene in front of my eyes, when Sissy sits on the 
porch with a guitar in her hand. This is what I wanted 
to show in "The Old Man & the Gun," not literally, but the 
ghosts of these roles are still in both of them. We are build-
ing our history around them. Anyway, you know very well 
that when you give Bob a gun, references to "Butch Cassi-
dy and Sundance Kid" are inevitable. There's nothing we 
can do about it! (laugh)
 
I think it's a bit of deceit with this gun, because 
you never see it! The hero played by Redford 
usually bluffs.
Indeed, it is a kind of hidden metaphor. I live in Texas, al-
though I'm from Wisconsin and I know that there are guns 
everywhere! You do not have to see her, but you know that 
absolutely everyone carries it: to the shop, to the bar, to the 
church. I only shot a pistol once and completely disliked 
it. Then I thought it was ironic that in the movie with the gun 
in the title there was no weapon and I did not want to fetish it 
in any way, so we did not show it.
 
Okay, it's a bluff, but tell, whose idea was it to 
include this one famous, characteristic gesture sug-
gesting identity with "Sting" in the movie? I mean, 
of course, the legendary touch of the tip of the nose 
by Casey Affleck.

When we shot this scene, I had no idea Casey would do 
it. We filmed the scene with him and Bob with two cam-
eras, I watched the one directed at Bob. When we fin-
ished the shot, Casey asked if I saw what he did. I had no 
idea, so we watched the scene together. It looks wonder-
ful and is a beautiful brace of everything we've done so 
far. Then Casey admitted that he always wanted to do 
this gesture, but he was waiting for the right movie and 
the right moment. I cannot imagine a more beautiful 
wparticular moment.
 
When you started working on "The Old Man & the 
Gun", did you know that this would be the last movie 
in which Robert Redford played?
I had no idea about his decision until he told me himself, 
during the pictures. I think it was a bit overwhelming for 
me at some point. It is an enormous responsibility to ap-
pear in the Redford’s filmography in the last place. There 
were, however, no wistful farewells. Robert seemed very 
happy when we said "We have it" at the end. I have not 
seen him so happy before. When, after his last scene, 
I said "Cut", he only replied: "This is finished" and that’s 
it. When we were really going to go home, Bob stood in 
the middle and said a few words to the crew. Then he 
got in the car and we saw him that much. I think that 
thanks to this role he got the chance of a beautiful fare-
well. I tried to give him the best I could. I think he is hap-
py with our joint effort.  
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spraw dorasta się całe życie, a Pewnego Lata 
o tym przypomina. 

ENGLISH

SUMMER SCHOOL OF LIFE

Life is made of thousands of forgotten mo-
ments. Seemingly unmeaningful days, pas-
sing one after another, make us who we are. In 
their graphic novel entitled This One Summer, 
Jillian Tamaki and Mariko Tamaki deal with 
a seemingly ordinary period of life of a teena-
ge girl: summer holidays, during which she 
embarks on her journey to adulthood. 

Rose spends her holidays with her parents 
in a summer house by the lake. She kills time, 
hanging out with a friend in the neighbourho-
od, watching horror films and eating jelly be-
ans. Her carefree summer is disturbed by ob-
servations she makes about people closest to 
her. Though treated like a child, she happens 
to witness tragedies of grown-up women.

This One Summer is a story about the 
burden of adulthood. Her rural idyll is distur-
bed by problems and worries: Rose’s parents’ 
unhappy marriage, mysterious depression 
of her mother, and troubled relationships 
of local teenagers. The girl slowly sinks 
into this strange, unknown world and builds 
her image of womanhood from pieces of 
second-hand stories.

Under pretence of a slow, summer story, 
Jillian Tamaki and Mariko Tamaki deal with 
the position of women in the contemporary 
world. Many female readers will find it easy to 
identify with the troubles of the novel hero-
ines. This One Summer is also about different 
faces of motherhood, lonely choices made by 
mothers, and the burden they often carry alo-
ne. Jillian Tamaki’s strokes perfectly match 
the story, rendering the convivial character of 
summer holidays and the beauty of nature. As 
a result, we get a cartoon full of youthful ener-
gy, which raises socially important issues.

This One Summer is an absolute work 
of light literature, didactic in nature. The 
novel has also been appreciated by critics, 
which shows in plenty of prestigious awards it 
has received, including Eisner Award. Of cour-
se, it has also given rise to controversies and 
accusations relating to inappropriate content 
in a graphic novel for children. Still, the accu-
sations are groundless as Jillian Tamaki and 
Mariko Tamaki’s novel is a cartoon for all ages, 
which sensitizes us to issues we tend to overlo-
ok on a daily basis. The novel is an important 
life lesson for teenagers and brings back teena-
ge memories of grown-up readers. Although 
we sometimes forget about it, adolescence 
isn’t only a vice of youth; it takes a whole life 
to grow to some things, and This One Summer 
gives us a gentle reminder about that. 

ycie składa się z tysięcy chwil, któ-
re uciekły z  naszej pamięci. Niby 
nic nieznaczące dni mijające jeden za 

drugim powoli tworzą z nas takich, jakimi je-
steśmy. Jillian Tamaki i Mariko Tamaki w po-
wieści graficznej Pewnego Lata pochylają się 
nad pozornie prozaicznym fragmentem życia 
nastoletniej dziewczyny: wakacjami, podczas 
których ruszyła ku dorosłości. 

Rose wraz z rodzicami spędza przerwę od 
nauki w domku letniskowym nad jeziorem. 
Zabija czas, włócząc się z koleżanką po oko-
licy, oglądając horrory i zajadając się żelkami. 
Dziecięca beztroska zakłócona zostaje przez 
obserwacje, które czyni, śledząc życie naj-
bliższych. Choć jest traktowana jak dziecko, 
mimowolnie staje się naocznym świadkiem 
dramatów dojrzałych kobiet.

Pewnego lata to opowieść o ciężarze doro-
słości. Między chwile sielskich wakacji wkra-

dają się poważne sprawy: rozpadające się mał-
żeństwo rodziców Rose, tajemnicza depresja 
jej matki, a także burzliwe miłosne relacje 
miejscowych nastolatków. Dziewczyna powoli 
chłonie dziwny, do tej pory nieznany świat, 
a z zasłyszanych fragmentów buduje swoją wi-
zję kobiecości. 

Jillian Tamaki i Mariko Tamaki pod pre-
tekstem nieśpiesznej, letniej opowieści roz-
prawiają się z sytuacją kobiety we współcze-
snym świecie. Rozterki, z którym borykają 
się bohaterki komiksu, mogą być tożsame 
dla wielu czytelniczek. Pewnego Lata opo-
wiada też o macierzyństwie i jego różnych 
obliczach, o samotnych wyborach, które 
podejmują matki, i ciężarze nierzadko spo-
czywającym jedynie na ich barkach. Kreska 
Jillian Tamaki fantastycznie współgra z fa-
bułą, oddając luźny klimat wakacji, a także 
piękno natury. W efekcie otrzymujemy ko-
miks pulsujący młodzieńczą energią, a do 
tego poruszający istotne kwestie.

Pewnego Lata to album zupełny, łączący 
lekkość lektury z jej dydaktycznymi wa-
lorami, doceniony również przez krytyków 
za sprawą wielu prestiżowych laurów, w tym 
nagrody Eisnera. Oczywiście nie obyło się bez 
kontrowersji i oskarżeń o przemycanie nieod-
powiednich treści w powieści graficznej dla 
dzieci. Są to jednak chybione zarzuty, przede 
wszystkim album Jillian Tamaki i Mariko 
Tamaki to komiks dla wszystkich, a jego naj-
większą zaletą jest nienachalne uwrażliwianie 
na problemy, które na co dzień mogą umykać 
naszej uwadze. Młodzież znajdzie w nim cieka-
wą lekcję życia, a starsi z nas znów będą mogli 
wrócić do wspomnień z nastoletnich lat. Choć 
czasem o tym zapominamy, dojrzewanie nie 
jest jedynie przywarą młodości, do pewnych 

WAKACYJNA SZKOŁA ŻYCIA

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

KAMIL 
GIEDRYS
 
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej 
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik. 
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000 
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem 
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru 
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak 
mili i sięgnijcie po jeden.
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JUSTYNA
BZDAK
 
Radości z życia szukam w muzyce, a spokoju 
i przestrzeni w górach. Na co dzień marketing 
i social media, po 17:00 zaś odkrywam uroki 
stolicy. Autorka bloga Towarzyska.

aj – kraina kojarzona zazwyczaj z miej-
scem osiągnięcia stanu wiecznej szczę-
śliwości. Dziś, aby na chwilę poczuć się 

jak w raju, wystarczy włączyć najnowszą płytę 
The Dumplings.

Justyna Święś i Kuba Karaś, bo o nich 
mowa, jesienią 2013 roku udostępnili kil-
ka utworów w internecie, co miało ogrom-
ny wpły w na to, gdzie są dzisiaj. Weszli 
z przytupem na polską scenę muzyczną, 
robiąc przy tym sporą konkurencję innym 
artystom. Młodzi, zdolni, z ogromną energią 
i świeżością, postanowili wyznaczyć trendy 
w mainstreamie. Nagrodzeni Fryderykiem za 
najlepszy debiut roku, do tego – występy na 
największych festiwalach w kraju i mnóstwo 
koncertów, i nadal nie zwalniają tempa, po-
nieważ we wrześniu światło dzienne ujrzał ich 
trzeci studyjny album pt. „Raj”. 

Składa się z ośmiu utworów, szczególnych 
utworów, ponieważ wszystkie są napisane po 
polsku, co z pewnością otwiera w ich karierze 

R

nowy rozdział. Osiem utworów to mniej niż 
na pozostałych płytach – w ogóle mało jak na 
„klasyczną” płytę. Natomiast w przypadku 
„Raju” jest to strzał w dziesiątkę, ponieważ 
każdy utwór jest idealnie dopieszczony, słu-
cha się tego albumu od początku do końca 
z dużą ciekawością.

Czarujący i tajemniczy, chilloutowy i ta-
neczny – tak w kilku słowach można opisać 
nowe dzieło The Dumplings. Nie jestem tutaj 
zbyt obiektywna, ponieważ ten duet trafił do 
mnie od samego początku i ma wysokie miej-
sce wśród mojej hierarchii ulubionych arty-
stów. Bardzo ich cenię za teksty, bo słuchając 
albumu, lubię czuć, że artysta ma coś do prze-
kazania i śpiewa „o czymś”. W ich utworach 
można znaleźć wiele odniesień do różnych 
tekstów kultury: m.in. filmu „Zapach kobie-
ty”, literatury Tołstoja i Cortázara. 

Na „Raju” kompozycje są bardziej wy-
raziste niż na poprzednich albumach. Duża 
dawka cięższych brzmień nawiązujących do 
estetyki lat osiemdziesiątych. Solidna porcja 
elektropopu na najwyższym poziomie, o cha-
rakterystycznym stylu i dojrzałym przekazie 
słowa i muzyki. The Dumplings tą płytą po raz 
kolejny udowodnili, że tworzą nową i niebanal-
ną jakość i nie podążają utartymi szlakami. 

ENGLISH

HEAVENLY SOUNDS OF THE DUMPLINGS

Heaven is a land where you will enjoy eternal 
bliss. If you want to feel like Heaven, put on the 
latest album released by The Dumplings.

In autumn in 2013, Justyna Święś and 
Kuba Karaś, the members of The Dumplings, 
released a few songs on the Internet, which 
brought them where they are now. They appe-
ared in the Polish music industry with a bang 

and immediately achieved a strong position 
on the market. Young, talented, and full of 
energy and fresh ideas, they decided to set 
new trends in mainstream music. They won 
the Fryderyk Award for Best Debut, have per-
formed at major Polish festivals and have gi-
ven plenty of concerts. And they’re keeping 
up the pace – last September, they released 
their third studio album entitled ‘Raj’.

The album contains eight songs – special 
songs as all of them are in Polish, which opens 
a new chapter in the career of the band. Eight 
songs is less than on their previous albums – in 
general, it’s not a lot for a regular album. But in 
the case of ‘Raj’, it’s a perfect choice since each 
of the songs is perfect. One listens to the al-
bum with a great interest from the begin-
ning to the very end.

Enchanting and mysterious, for chillout 
and dancing – this is how the new album of 
The Dumplings can be described. I’m not 
very objective because I’ve loved this duo 
since the very beginning, and they’re one 
of my personal favourites. I appreciate 
lyrics of their songs because when I listen 
to an album, I like to feel that the artist 
has something to say and sings ‘about so-
mething’. Their songs contain a lot of refe-
rences to various cultural texts, including 
‘Scent of a Woman’ as well as Tolstoy's and 
Cortázar’s literature. 

The compositions on ‘Raj’ are more 
expressive than those on the previous albums 
of The Dumplings. With this album, conta-
ining a large dose of heavy sounds referring to 
the 1980s and top-of-the-line electropop with a 
characteristic style and meaningful lyrics and 
music, The Dumplings prove once again that 
they create new and original quality and don't 
follow the beaten path. 

RAJSKIE BRZMIENIE THE DUMPLINGS 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

3 6 – 3 7 F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



SĄ TAM PIĘKNE GÓRY, KRYSZTAŁOWE JEZIORA, A PRZEDE WSZYSTKIM – WYJĄTKOWO ŻYCZLIWI 
LUDZIE. MIMO TO WCIĄŻ SIĘ WYDAJE, ŻE SŁOWACJA NIE JEST ULUBIONYM KIERUNKIEM PODRÓŻY 
DLA POLAKÓW. NIE DOCENIAMY WIELU RZECZY, KTÓRE MAJĄ ZA ZAOFEROWANIA NASI SĄSIEDZI – 
BAJECZNEJ PRZYRODY, ŚWIETNEGO ZAPLECZA REKREACYJNEGO I SWOISTEJ KUCHNI. KIERUJĘ SIĘ 
ZATEM NA POŁUDNIE, ŻEBY ODKRYĆ CUDOWNĄ KRAINĘ, KTÓRĄ WSPÓŁDZIELIMY ZE SŁOWAKAMI.
TEKST Olga Żarnasiek    ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ORAWSKI (K)RAJ
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odróż na Orawę zaczynam autobusem 
z Warszawy – 7 godzin drogi do Za-
kopanego dają szansę na zakończe-

nie wszystkich redakcyjnych spraw. Kuszą-
cą propozycję wyjazdu dostałam w gorącym 
okresie wydania magazynów. Mimo to zapro-
szenie przyjęłam bardzo chętnie, ponieważ nie 
była to moja pierwsza podróż na Słowację. Nie 
miałam wątpliwości, że będzie na mnie czekała 
piękna przyroda, czyste powietrze i jedzenie, 
które nie potrzebuje żadnych eko-certyfikatów.

GÓRALSKA DUMA 
I GOŚCINNOŚĆ
W Zakopanem spotykam Maroša. To on wła-
śnie zabiera mnie na słowacką stronę, żeby zo-
stać przewodnikiem przez kilka kolejnych dni. 
Wita mnie bardzo serdecznie trzema całusami 
w policzki – śmieje się, że właśnie taka jest tra-
dycja na Słowacji. Gada trochę po polsku, 
trochę po słowacku, ale się rozumiemy. 
Ruszamy w drogę.

lokalnych, nazywany słowiańskim ginem. Ro-
bert przekonuje, że ta jałowcowa wódka leczni-
czo działa na układ pokarmowy.

Po długiej podróży znacznie lepiej jed-
nak działają domowe potrawy, w całości 
przyrządzone przez matkę gospodarza. Na 
stole po kolei się pojawiają – kwaśnica (zupa 
z kapusty na żeberkach, podawana również 
w polskich górach), halušky (kluski z gotowa-
nych ziemniaków i mąki) oraz koleno pečené 
znane nam jako golonka. Do tego – przepyszne 
słowackie wino. W trakcie podróży jeszcze 
nie raz się przekonam, że lokalne wina są 
wyjątkowo dobrej jakości i z pewnością za-
sługują na miejsce w polskich marketach 
i sklepach winiarskich. Gdy wznosimy toasty, 
Robert nalega na tym, żeby patrzeć w oczy. To 
jest kolejna słowacka tradycja, którą poznaję. 
Rano żegnam Roberta jak starego przyjaciela – 
do późnego wieczoru przebrany w strój górala 
bawił gości tradycyjną muzyką i tańcem. Teraz 
czas odwiedzić lokalną perełkę wśród zabyt-
ków tego regionu, czyli Zamek Orawski.

ROMANTYCZNY MAGNAT 
I DRAKULA BEZ MAKIJAŻU
Górujący nad miejscowością zamek robi wra-
żenie jeszcze z daleka – jest położony na ska-
le nad rzeką Orawą w Orawskim Podzamczu. 
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P Pierwszym przystankiem jest przygra-
niczne miasteczko Trstená. Idziemy się 
przywitać z Panią Burmistrz Magdaleną. Obok 
jej gabinetu wiszą liczne zdjęcia poprzedników 
– jest wśród nich jedyną kobietą. Chwilę roz-
mawiamy o współpracy przygranicznej – jest 
bardzo dumna ze swojego miasta i bliskich kon-
taktów z Polakami. Naprzeciwko urzędu mia-
sta znajduje się uroczy kościół św. Marcina. Po 
pokonaniu stromych schodów wchodzimy na 
wieżę z zachwycającym widokiem na miasto 
i góry. Zaczyna zapadać zmierzch, więc prze-
mieszczamy się do oddalonego o 4 kilometry 
od Trsteny pensjonatu Koliba Skorušina.

Gdy już jesteśmy na miejscu, zabieram 
bagaż i idę do wejścia drewnianego domu w gó-
ralskim stylu. Jednak Maroš natychmiast mnie 
zatrzymuje – tutaj nie wypada od razu wcho-
dzić z walizkami, należy najpierw się przywitać 
z gospodarzem. Właścicielem okazuje się góral 
Robert, który czeka na nas z kieliszkami boro-
vički – jednego z najbardziej znanych trunków 



jemniczym charakterem był także przyczy-
ną plotek o jego wampiryzmie.

NOWE ODKRYCIA Z TROSKĄ 
O HISTORII
Następnego dnia jedziemy do Zuberca, gdzie 
dostajemy kaski z czołówkami – zamierzamy 

O R A W S K I  ( K ) R A J

Na początku XII wieku był jedynie niewielką 
twierdzą. Przechodząc od właściciela do właści-
ciela, zamienił się w potężny kompleks zamko-
wy, który liczy 154 pomieszczeń i 754 schodów. 
Właśnie po tych niezliczonych schodach opro-
wadza nas przewodniczka Zuzanna. Opowia-
da, że w roku 1556 zamek trafił do węgierskiego 
magnata Franciszka Thurzo, a jego syn Jerzy 
zapisał się w historii tego miejsca jako najsłyn-
niejszy właściciel. Zuzanny opowiada również 
o najbardziej romantycznym przedmiocie na 
zamku – skrzynce na listy, które wysyłał do 
ukochanej żony Elżbiety. W korespondencji 
zawsze nazywał ją „najdrobniejszą kosteczką 
swojego ciała”.

Jednym z najciekawszych miejsc jest Me-
diateka, która prezentuję filmy kręcone 
na Zamku Orawskim. Właśnie tu w 1922 
roku powstał jeden z pierwszych horrorów 
w historii kina legendarny „Nosferatu– sym-
fonia grozy” w reżyserii Niemca Friedricha 
Wilhelma Murnaua. Wykorzystał przy tym 
nieco zmodyfikowaną fabułę „Draculi” Bra-
ma Stokera, za co wdowa po pisarzu wytoczy-
ła mu proces o naruszenie praw autorskich. 
Legenda głosi, że Max Schreck, który wcielił 
się w główną postać hrabia Orloka, był na tyle 
brzydki, że nie potrzebował specjalnego ma-
kijażu. Wygląd Schrecka w połączeniu z ta-

zwiedzić Jaskinię Brestovską na obszarze sło-
wackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego 
położonego u podnóża Tatr Zachodnich. Zo-
stała otwarta dla publiczności dopiero 2 lata 
temu. Jej łączna długość wynosi prawie 2 kilo-
metry, lecz dla turystów dostępne są niecałe 
500 metrów.
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Przez około godzinę podziwiamy wewnętrzne ma-
sywy skalne i nacieki jaskiniowe, które liczą tysiące 
lat, a po wyjściu kierujemy się do pobliskiego skan-
senu. Wystarczy przejść przez drogę, żeby przenieść 
się w klimat starodawnej orawskiej wsi. Znajdują się tu 
obiekty przeniesione z całego regionu – wszystkie domy 
zostały odkupione przez muzeum od pierwotnych właści-
cieli, rozebrane i złożone ponownie w Zubercu. W tym 
także późnogotycki Kościół św. Elżbiety z Zábreža – z ze-
wnątrz zwykły drewniany, w środku kryje on uroczy ma-
lowany sufit i zabytkowe organy z ręcznym miechem. 
Przez dolinę, w której znajduje się wieś, płynie górski 
Zimny Potok. Podchodzę więc bliżej, żeby spróbować 
wodę – jest pyszna!

ORAWSKI RAJ
Ostatnie dni na Orawie spędzam w ośrodku Oravský 
Háj Garden Hotel & Resort, którym zarządza Maroš. 
Znajduje się u  podnóża Skoruszyńskich wierchów 
w otoczeniu bajkowej orawskiej przyrody – jest dosko-
nałą bazą wypadowa do górskich wycieczek i jazdy na 
nartach. Hotelowy kompleks składa się z ośmiu kame-
ralnych i indywidualnie nazwanych domków – ja za-
mieszkałam w Ruženie.

Przyznam się szczerze, że nie jestem wielbicielką 
tradycyjnej słowackiej kuchni. Niemniej jednak Oravský 
Háj jest pod tym względem miejscem wyjątkowym. Ośro-
dek uprawia własne warzywa i produkuje swój nabiał. 
W hotelowej restauracji serwują lokalną jagnięcinę i pstrą-
ga łowionego w pobliskim stawie. Właśnie tu spróbowa-
łam najlepszego tatara, którego w życiu jadłam, i znowuż 
wino… Resort posiada tokajską piwnicę, gdzie można spró-
bować trunków o nazwie Aryva własnej produkcji. Jest to 
limitowana seria win dostępna wyłącznie tu. Po degusta-
cji idę odwiedzić strefę wellness – do dyspozycji go-
ści jest kryty basen (w lecie również odkryty), świat saun 
– parowa, fińska, solna oraz infrasauna. Kompleks 
posiada również wannę z hydromasażem wodnym 
oraz szeroką ofertę masaży.

O tym miejscu można by było pisać w nieskończoność: 
jazda konna, centrum fitness, coroczny festiwal wina 
– każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak nie chodzi tylko 
o strefę wellness i wyśmienite jedzenie, a przede wszyst-
kim o ludzi – życzliwych i zawsze pomocnych. Gdy koń-
czę artykuł, proszę Maroša o przesłanie zdjęć z ładnymi 
widokami. Przesyła kilka – na jednym z nich jest z żoną 
i dziećmi na tle zaśnieżonych gór. Uśmiecham się, ponie-
waż w czasie mojego listopadowego pobytu pogoda była 
zupełnie inna – przyjemne jesienne słońce i około plus 15 
stopni. Przyłapuję się na myśli, że chciałabym odwiedzić 
orawski raj jeszcze raz, również zimą. 

ENGLISH

PARADISE OD ORAVA

It is a region of beautiful mountains, blue lakes, and friendly 
people. Still, it seems that Slovakia is not a popular tourist 
destination in Poland. We do not appreciate what our neighbours 
have to offer – amazing nature, plenty of tourist attractions, and 
delicious cuisine. I am heading south to discover the wonderful 
region we share with the Slovaks.

I begin my trip to Orava in a bus from Warsaw – during 
a seven-hour ride to Zakopane, I have a chance to finish 
my editorial work. I was invited for this trip in the busy 
time of publishing the magazines. Still, I gladly accepted 
the invitation, because it’s not my first trip to Slovakia. 
I had no doubt I would enjoy beautiful nature, clean air, 
and tasty food that doesn’t need any eco certificates.

HIGHLAND PRIDE AND HOSPITALITY
In Zakopane, I meet Maroš, who takes me to Slovakia 
and will be my guide for the next few days. He greets me 
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with three kisses on the cheeks and says 
it’s a Slovak tradition. He speaks a little Po-
lish, a little Slovak, but we communicate 
easily. We set off.

Our first stop is the border town of Trstená. 
We meet with the Mayor, Ms Magdalena. Next 
to her office, there are pictures of her prede-
cessors – she is the only woman among them. 
We talk about border cooperation for a whi-
le – she is very proud of her town and its close 
cooperation with Poland. Opposite the town 
hall, there is remarkable St Martin’s Church. 
We go up the steep stairs and climb a to-
wer overlooking the town and the mountains. 
It’s getting dark, so we go to Koliba Skorušina, 
our boarding house situated four kilome-
tres of Trstená.

When we reach the place, I take my lugga-
ge and head for a highland-style wooden ho-
use. But Maroš stops me – here, it is unseemly 
to enter the house right away; I should meet 
the landlord first. A highlander named Ro-
bert is waiting for us with glasses of borovička 
– one of the best known local spirits, also 
known as Slovak gin. Robert says that this ju-
niper vodka can treat the digestive system.

After a long journey, I prefer home-ma-
de food prepared by the landlord’s mother: 
kwaśnica (a traditional highland cabbage 
soup with pork ribs, also served in the Polish 
mountains), halušky (potato dumplings) and 
koleno pečené (pork knuckle) served with 

exquisite Slovak wine. I realise Slovak local 
wines are of excellent quality and should be 
sold in Polish supermarkets and wine stores. 
When we raise our glasses in a toast, Robert 
insists we should look into each other's eyes. 
It’s another Slovak tradition I learn about. In 
the morning, I part with Robert like with an 
old friend – he was entertaining his guests 
with traditional music and dance dres-
sed in highland clothes till late at night. Now, 
I head for an architectural pearl of the region 
– Orava Castle.

ROMANTIC MAGNATE 
AND DRACULA WITH NO 
MAKE-UP
The majestic castle overlooking the town is 
visible from a distance. It’s situated on a rock 
above Orava river in Oravský Podzámok. At 
the beginning of the 12th century, it was only 
a small fortress. Later, it changed hands and 
was extended to finally turn into a large ca-
stle complex with 154 rooms and 754 stairs. 
Our guide, Zuzanna, shows us around the 



complex. She says that in 1556, the castle became the 
property of a Hungarian magnate, Francis Thurzo, while 
his son George was the most famous owner of the castle. 
Zuzanna also tells us about the most romantic object 
in the castle – a box of letters he sent to his beloved wife, 
Elisabeth. In his letters, he always called her ‘the ti-
niest bone in his body’.

One of the most interesting places in the complex 
is the Media Library presenting films shot at the castle. 
In 1922, one of the first horror films in the history of cine-
ma was shot here – ‘Nosferatu: A Symphony of Horror’, 
directed by Friedrich Wilhelm Murnau. The German 
director used a modified story of Bram Stoker’s ‘Dra-
cula’ and was later sued for copyright infringement by 
the writer’s widow. Legend has it that Max Schreck, who 
played Count Orlok, was so ugly that he didn’t need any 
special make-up. His appearance and mysterious cha-
racter fuelled rumours about him being a real vampire.

NEW DISCOVERIES
On the next day, we go to Zuberec, where we get special 
helmets – we’re planning to visit Brestovská Cave in the 
Slovak part of the Tatra National Park. The cave was ope-
ned to visitors only two years ago. It’s almost two kilo-
metres long in total, but tourists can only enter a section 
of 500 metres.

For almost an hour, we admire stalagmites and sta-
lactites formed thousands of years ago. After we leave 
the cave, we go to an open-air ethnographic museum. 
We cross the street and enter an old village of Orava, 
where we find exhibits gathered from all over the region 
– all the houses were bought by the museum from their 
owners, and later dismantled and remantled in Zube-
rec, including late-Gothic Church of St Elizabeth from 
Zábrež. The inconspicuous wooden building boasts a re-
markable painted ceiling and a historical hand-pumped 

organ. Through the valley where the village is located 
runs a mountainous river, Zimny Potok. I approach the 
river to taste the water – it’s delicious!

PARADISE OF ORAVA
I spend my last days in Orava in Oravský Háj Garden Ho-
tel & Resort run by Maroš. The hotel is located in a pictu-
resque area near the Skorušinské vrchy Mountains. It’s 
a perfect starting point for mountain hikes and skiing. The 
hotel complex consists of eight cosy houses. Each of them 
has its own name – I stayed in Ružena.

I must admit I’m not a fan of traditional Slovak cuisi-
ne, but Oravský Háj surprised me with its self-produ-
ced vegetables and dairy products. The hotel restau-
rant serves regional lamb and trout from a nearby pond. 
I had the best tartar in my life and excellent wine. The 
resort has a tokaj cellar, where you can taste an alcoho-
lic beverage named Aryva. It’s a limited edition of wine 
produced in the resort and available only here. After 
wine tasting, I go to the wellness zone featuring an in-
door swimming pool (and a summer outdoor pool) and 
saunas – a steam room, the Finnish sauna, saline sauna 
and infrasauna. The complex also offers a hydro-mas-
sage tub and a wide selection of massages.

Hotel guests may also enjoy horse riding, visit a fitness 
centre, and take part in an annual wine festival – everyone 
will find something to their liking here. Still, it’s not 
only about the wellness zone or excellent food but friendly 
and helpful people. I’m finishing my article so I ask Maroš 
for some pictures with nice views. He sends me a few – in 
one of them, he’s with his wife and children in front of the 
mountains covered in snow. I smile because during my 
stay in November, the weather was completely different 
– the autumn sunshine and about 15 degrees. I find 
myself thinking that I’d visit the paradise of Orava once 
again, also in winter. 

4 4 – 4 5 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L





najpiękniejszy czas w ciągu roku. 
Czekamy na ten moment z na-
dzieją w głosie, że zaraz będzie le-

piej, cieplej, przyjaźniej, inaczej. Jedni czekają 
z powodów religijnych. Inni z powodu wspól-
nej, rodzinnej kolacji. Jeszcze inni wyczekują 
wystroju miasta, sklepów, dźwięków kolęd 
i unoszących się zapachów piernika, cynamo-
nu, goździków. A ja czekam na moment, by le-
piej poznać moją rodzinę przy stole, i staram 
się zadać im pytania, które pokazują ich jako 
ludzi – ich myślenie, odczuwanie, to co ich 
boli, a co dostarcza radości.

Dzieje się tak na przygotowanych pięknie 
karteczkach, by nie trzeba było wygłaszać 
tyrad głośno i z obawą odrzucenia. Karteczki 
wieszamy na choinkach i każdy z zaproszo-
nych gości może w dowolnej chwili podejść 
i przeczytać. Nie trzeba komentować, roztrzą-
sać, dywagować, rozmawiać o tym, bo to jest 
tylko poznanie człowieka przez jego własne 
myślenie, a nie przez mylenie innych o nim. 
Zaczarowane święta nie będą nigdy prawdzi-

To

wyobrażasz sobie życia? Bez szeptu, dotyku, 
seksu i muzyki. Co jest najpiękniejsze w ży-
ciu? Beztroski śmiech szczęśliwego dziecka. 
Najpiękniejsze miejsce na świecie? Mój bez-
pieczny, przytulny dom z domownikami ludz-
kimi i zwierzęcymi. Co zmieniło Twoje życie? 
Smutek, żal, rozpacz po utracie moich trzech 
nienarodzonych synów. Życiowe spełnienie? 
Kochać i być kochaną. Amen.

Wszystkim Państwu życzę pięknych, 
szczerych wobec drugiego człowieka świąt, 
bez konfliktów, oceny, przekonywania o wła-
snych racjach, ironii, sarkazmu, agresji. 
Dzwońmy z życzeniami, piszmy kartki ręcz-
nie, a nie przez komunikatory. Odkrywajmy 
marzenia rodziny, by sprawić im mały pre-
zent, a nie standardowy z wieszaka w ostat-
niej chwili. I nawet, jeśli kogoś nam przy stole 
będzie brakować, to pomyślcie o nim przez 
chwilę wspólnie, nie krytykując jego złych 
zachowań czy wad, ale tylko czego Wam bra-
kuje od czasu, gdy go nie ma? 

W tym roku zabraknie mojego Taty i naj-
bardziej będzie mi brakowało jego poznań-
skiej gwary i marudzenia na warszawskie 
jedzenie i odległości. Mój Tata. 

ENGLISH

ENCHANTING CHRISTMAS

This is the most magical time in the year. We 
are all waiting for that moment, hoping, ev-
erything is going to be better, warmer, friend-
lier, different. Some are awaiting it because 
of religion, another of traditional, family din-
ner. Others can’t wait for the city decorations, 
stores, sound of christmas carols and the 
smell of gingerbread, cinnamon and cloves. 
And I am anticipating the time at the table to 
meet my family better and to try do ask them 
questions. Questions that show them as peo-
ple – their way of thinking, feeling, what pains 
them and what brings them joy.

This is done on beautifully prepared notes 
so that you do not have to make loud tirades 
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we i szczęśliwie przeżyte, jeśli będą skupione 
tylko na powierzchowności, blichtrze i roz-
mowach o dupie Maryni lub – nie daj Boże – 
o polityce, bo inaczej wszyscy popadniemy 
w konflikt. Ja poszukałam swojego pomysłu 
i napiszę, czy się sprawdził. Jeśli jest wola dru-
giego człowieka, to dlaczego nie?

Zaczynam od siebie i na ładnej karteczce 
zamieszczam ważne dla mnie pytania i od-
powiedzi. Zawijam w rulonik, przewiązuję 
kokardką, podpisuję „Paulutek”.

Kim jestem? Jedni to cenią, inni nienawi-
dzą. Jestem po prostu Paulutkiem i wolę być 
sobą, niż podobać się byle komu. Sukces? 
Szczęśliwa rodzina. Porażka? Wewnętrzny 
krytyk i jego strach. Wyzwanie? Ciągła eduka-
cja, doświadczenie, praca, doktorat, wykłady, 
warsztaty. Czego się boję? Że wszyscy, których 
kocham, umrą przede mną. Czego pragnę? 
Uczyć i  inspirować młodsze pokolenia ko-
biet, by walczyły z presją społeczną i nie dały 
sobie odebrać praw. Ten stan polityczny chce 
nas ubezwłasnowolnić. Kariera? Być mamą. 
Marzenie? Być sprawną i świadomą w starości. 
Nie sprawiać kłopotu. Dieta? Głodzę się i ćwi-
czę jak szalona. Przyjemności? Obiad i beza 
z moimi chłopakami. Jak zabijam smutek? Idę 
na zakupy. Kupuję kolorowe ubrania i  malu-
ję usta na czerwono. Siadam z książką i robię 
notatki. Czego unikam? Ludzi-potworów i na-
dętych głupków. Moje minusy? Rozrzutność 
i hedonizm. Moje plusy? Kocham ludzi, mimo 
że wciąż rozczarowują. Moja muzyka? Banks, 
Bee Gees i z dzieciństwa – Shakin Stevens. 
Najgorsze wspomnienie? Przemoc fizyczna 
i słowna wobec kobiet na moich rodzinnych, 
poznańskich Jeżycach. Najlepsze wspomnie-
nie? Kiedy Maciek powiedział mi pierwszy 
raz, że mnie kocha i chce się ze mną zestarzeć. 
Jakiego zachowania nie akceptujesz? Kiedy 
facet mówi mi, co mam robić, jak myśleć, jak 
wyglądać, co robić. Nic mnie to nie obchodzi 
i mówię mu, by spojrzał na siebie jako żałosną, 
nadętą jednostkę chorobową z małym kuta-
skiem i wielkimi kompleksami. Bez czego nie 
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and with a fear of rejection. Sticky notes hang 
on Christmas trees and each of the invited 
guests can approach and read them at any 
time. You do not have to comment, discuss, 
talk about it, because it is only getting to 
know a man through his own thinking, not by 
mistaking others about him. Enchanted holi-
days will never be real and happily celebrat-
ed if they are focused only on the exterior, 
blaze and babbling or – God forbid – talking 
about politics, otherwise we will all come 
into conflict. I looked for my own idea and 
I will write if it works. If another human be-
ing wants to, then why not?

I start with myself and on a pretty piece 
of paper I write down questions and answers 
that are important to me. I roll it up, tie it with 
a bow, and sing ”Paulutek.”

Who am I? Some value it, others hate it. 
I'm just Paulutek and I  prefer to be myself 
than to please anyone. Success? Happy fam-
ily. Defeat? An internal critic and his fear. 
Challenge? Continuous education, experi-
ence, work, doctorate, lectures, workshops. 
What am I afraid of? That everyone I love 
will die before me. What do I want? To teach 
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and inspire younger generations of women to 
fight social pressure and not to take away their 
rights. This political state wants to incapac-
itate us. Career? To be a mother. Dream? To 
be efficient and aware in old age. Do not make 
trouble. Diet? I'm starving and exercising like 
crazy. Pleasure? Lunch and meringue with 
my boys. How do I kill sadness? I go shopping. 
I buy colorful clothes and paint my lips red. 
I sit down with a book and take notes. What do 
I avoid? People-monsters and pompous fools. 
My cons? Extravagance and hedonism. My 
pros? I love people even though they are still 
disappointing. My music? Banks, Bee Gees 
and from my childhood – Shakin Stevens. 
The worst memory? Physical and verbal abuse 
against women in my native Poznań Jeżyce. 
The best memory? When Maciek told me for 
the first time that he loves me and wants to 
grow old with me. What kind of behavior do 
you not accept? When a guy tells me what to 
do, how to thin or how to look like. I do not 
care about anything and I tell him to look at 
himself as a pathetic, inflamed disease entity 
with a small dick and large complexes. Is there 
something that you cannot imagine your life 

without? No whispers, touch, sex and music. 
What is most beautiful in life? Carefree laugh-
ter of a happy child. The most beautiful place 
in the world? My safe, cozy home with my fam-
ily and animals. What has changed your life? 
Sorrow and despair after losing my three un-
born sons. Life fulfillment? To love and to be 
loved. Amen.

I wish all of you, a beautiful and honest 
Christmas. Without unnecessary conflicts, 
judgements, proving your rights, ironies, sar-
casm and agression. Let’s call to send wish-
es, let’s write our own postcards, and not by 
social media communicators. Let’s discover 
our families’s dreams to give them joy with 
a  tiny present, and not with a  last minute 
piece of clothing. And if someone is no lon-
ger with you, and you will miss him by the 
Christmas table, think of that person togeth-
er. Do not criticise the wrong doings or flaws, 
just talk about what have you been missing 
since his passing. 

This year, my dad is not going to sit with 
us to celebrate. I’m going to miss his Poznań 
dialect, complaining about the food and dist-
naces in Warsaw. My daddy.  



owiedziała to. Właściwie napisała. Przyznała, że dłu-
żej nie da rady, że jej organizm, choć młody, jest na 
wyczerpaniu. I nawet jeśli nadal będzie się poddawać 

reżimowi treningu, to i tak nigdy nie wróci na poziom, na któ-
rym była. Powiedziała: koniec. Agnieszka Radwańska.

Ma dopiero 29 lat. Powinna jeszcze grać co najmniej kil-
ka sezonów. Serena Williams przeżyła 37 wiosen i jeszcze 
gra. Martina Hingis w wieku 36 lat zdobyła wicemistrzo-
stwo olimpijskie w deblu. Martina Navrátilová oficjalnie 
zakończyła karierę przed 50-tką. To pokazuje, jak bardzo 
Radwańskiej musiało być źle w ostatnich miesiącach. Spor-
towcom z czołówki bardzo trudno jest podjąć decyzję o roz-
staniu z życiem pełnym emocji, szybkim, atrakcyjnym, na 
wysokim poziomie adrenaliny. Mimo że jest to życie ciężkie, 
z siermiężnymi treningami, za to bez życia prywatnego.

Radwańska nie miała zatem 30 czy nawet 20 lat kariery 
zawodowej, miała tych lat 13. Ale to i tak wystarczająco dużo, 
by całe swoje dotychczasowe dorosłe życie spędzić na korcie, 
z rakietą w ręku.

Sportowcy często płaczą, ogłaszając swoją decyzję, drży 
im głos, trzęsą się ręce. Może dlatego Radwańska wybrała 
media społecznościowe zamiast tradycyjnej konferencji pra-
sowej. Zresztą, nie wiadomo czy taka konferencja dotarłaby 
do fanów na całym świecie, a dzięki Facebookowi i Twitte-
rowi mieliśmy błyskawiczne reakcje Novaka Djokovića czy 
Borisa Beckera. I to jest miara sukcesu polskiej tenisistki. Bo 
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Wielbiciel twórczości z duszą.

„…ZE SCENY

ZEJŚĆ"
niby nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego, nigdy też 
nie była numerem jeden rankingu WTA, ale wszyscy, nawet 
ci najwięksi, i tak zachwycali się jej zagraniami na korcie 
w pojedynkach o dużą stawkę.

Agnieszka Radwańska odchodzi przez kontuzje. Znam 
mistrza olimpijskiego, który w wieku 25 lat zakończył ka-
rierę, bo „jest tyle ciekawych rzeczy w życiu do zrobienia”. 
Znam hokeistę, który miał coraz mniej motywacji, by ka-
torżniczo trenować. Znam skoczka, który w poszukiwaniu 
adrenaliny wsiadł za kierownicę samochodu. Znam też pił-
karza, który stał się celebrytą. Ale znam też takich, którzy 
wracali – tęsknota była silniejsza. Być może Aga odpocznie, 
zostanie matką, nabierze sił, wyzdrowieje i… wróci. A być 
może będzie miała tyle ciekawych zajęć, że o powrocie nie 
pomyśli nawet przez jeden gem. 

ENGLISH

“… TO LEAVE THE STAGE”

She said that. Or rather wrote, to be exact. She admit-
ted she couldn’t do it anymore; that her body – though 
young – is exhausted. And even if she still followed her 
practice routine, she could never get her form back. She 
said it’s over. Agnieszka Radwańska.

She’s only 29. She should play at least a  few se-
asons more. Serena Williams is 37 and she still plays. 
Martina Hingis earned a silver in doubles competition 
at the Olympics when she was 36. Martina Navrátilová 
officially ended her career when she was turning 50. 
This shows how bad Radwańska must have felt in the 
last few months. Top sportspeople find it very difficult 
to break with an active, hectic, glamorous lifestyle 
even though it’s hard, involves hard workouts, and de-
prives you of privacy.

Radwańska’s professional career didn’t last 30 or 
even 20 years but 13. Still, it’s enough to spend her who-
le adult life on a tennis court, with a racket in her hand.

Sportspeople often announce this decision with te-
ars in their eyes, their voice quivering and hands sha-
king. Perhaps that’s why Radwańska opted for social 
media instead of a traditional press conference. Besi-
des, it’s not known whether such a conference would 
reach her fans all over the world, while Facebook and 
Twitter gave her immediate responses from Novak 
Djoković and Boris Becker. And that’s the measure of 
success of the Polish tennis player. She may have not 
won the Grand Slam tournament or achieved the first 
position in the WTA ranking, but everyone – even the 
greatest ones – admired her performances during im-
portant competitions.

Agnieszka Radwańska ends her career due to injuries. 
I know an Olympic champion who ended his career at the 
age of 25 because ‘there are so many exciting things to do 
in life.’ I know a hockey player who had less and less moti-
vation to practise so hard. I know a ski jumper who be-
came a driver in search for adrenaline. I also know a foot-
baller who became a celebrity. But I also know some who 
came back – because the longing was too strong. Perhaps 
Aga will have a rest, become a mother, gain strength, get 
well and… make a comeback. Or perhaps she’ll have so 
many things to do, she won't even think about coming 
back, even for one game. 
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otarłem do Krakowa. Ochłodziło się, więc i turystów 
tak jakby mniej. Choć właściwe nie wiem, czy nie po-
chowali się w knajpkach wokół krakowskiego Rynku 

Głównego, pijąc grzane wino i herbatę. Zostawiam za sobą 
Bazylikę Mariacką, kieruję się w stronę Bramy Floriańskiej 
– szukam Hotelu Unicus Palace. Mijam przyhotelową tratto-
rię i wchodzę przez duże szklane drzwi gotowy na poznanie 
od kuchni hotelowej restauracji. Witam się z szefem kuchni 
Mateuszem Suligą – jest punktualnie godzina 12, czyli ideal-
ny moment tuż po śniadaniu a przed obiadem, by zająć mu 
trochę czasu i porozmawiać na temat tutejszych smaków. 

Nasze pierwsze kroki kierujemy do Trattorii Degusti. 
Nie spodziewałem się, że będziemy gotować również tam. 

Kuchnia włoska od zawsze stanowi dla mnie duże wyzwa-
nie. Właściwie nie dla mnie, a dla restauratorów, ponieważ 
można śmiało powiedzieć, że w Polsce panuje trend „nie 
masz pomysłu na restaurację – otwórz włoską knajpkę”. 
Dlatego otworzenie smacznej trattorii w mieście tak du-
żym, jak Kraków jest nie lada wyzwaniem. Kuchnia prosta, 
a zarazem wymagająca – świadomość produktów zdaje się 
tu być najważniejszą rzeczą.

Zaczynamy od pizzy, ale najpierw – kilka słów o skład-
nikach od szefa kuchni Mateusza. Podzielił się ze mną wie-
dzą, jak dobrać składniki, by stworzyć naprawdę smaczną 
pizzę. Słuchając go, poznawałem teksturę, zapach i smak 
produktów, takich jak tradycyjna mozzarella di bufala oraz 
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oliwki, które kolorem i smakiem znacząco róż-
nią się od tych spotykanych na półkach skle-
powych. Pokaźne szynki sprowadzane w cało-
ści z Włoch sprawiły, że moje kubki smakowe 
teleportowały się wręcz nad basen Morza 
Śródziemnego. To czysty regionalny produkt. 

Wiedząc już co nieco o składnikach, zabie-
ramy się do robienia pizzy. Dwie kulki ciasta, 
które zostało wyrobione aż 48 godzin wcze-
śniej, wylądowały na stole. Jeżeli chodzi o sam 
skład – tu znów miłe zaskoczenie, bo nie tylko 
mąka, czyli klasyczna typu 0, która przyjeżdża 
prosto ze słonecznej Italii, ale nawet podsypka, 
w której obtaczamy obydwie kulki, są oryginal-
nym włoskim produktem. Rozprowadzamy 
sos do pizzy, nakładamy składniki – każdy 
robi swój placek. 

Teraz już wiem, że moje proporcje skład-
ników w porównaniu do wagi ciasta były zu-
pełnie zaburzone – zastosowałem zasadę „im 

więcej na pizzy, tym lepiej”. Obydwie pizze 
trafiły do pieca. Rozmawiamy, dopytuję się 
o kolejne szczegóły i wtem... spaliliśmy jedną 
z pizz. Muszę przyznać, że ilość zadawanych 
przeze mnie pytań chyba przerosła Mateusza, 
ale kieruję się założeniem, że wiedzy na temat 
składników nigdy za wiele. Druga pizza szczę-
śliwie trafiła na stół.

Po zjedzeniu pierwszego dania schodzimy 
na dół, aby poznać kolejne tajemnice kuchni. 
Mijamy chłodnie, gdzie wiszą potężne, impo-
nujące szynki crudo i pancetta. Zabieramy 
guanciale i udajemy się na kuchnie, aby zrobić 
prawdziwą pastę alla carbonara. Na palnikach 
bulgoczą tradycyjnie nastawiony bulion oraz 
demi-glace. Podobno jak jednej z tych rzeczy 
zabraknie na kuchni, to restaurację właściwie 
można zamknąć. Są bazą i podstawą wszyst-
kich dań. Wróćmy jednak do makaronu. 

Samo guanciale smaży się już z ząbkiem 
czosnku, żółtka jajek mieszają się z serem pe-
corino Romano. Zawsze budziło to we mnie 

stres, czy po dorzuceniu mieszanki jaj i sera 
zrobi się jajecznica, czy nie. W pewnym mo-
mencie poczułem, że oprócz Mateusza patrzy 
na mnie pół kuchni. Pewnie było to tylko złud-
ne wrażenie, ale doświadczyłem przez to lek-
ką presję. Makaron wylądował na patelni, więc 
zaraz dodaliśmy jajka. Mieszam, jeszcze łyżka 
bulionu – i danie wyszło prawie idealne. Może 
trochę za długo trzymałem na ogniu, ale… 
w końcu cały czas się uczę. Kolejna degustacja. 
Słony smak gunciale, tak charakterystyczny 
dla tego dania, nadaje mu jedyny niepowta-
rzalny smak. Takim sposobem zakończyliśmy 
naszą wędrówkę po Trattorii Degusti.

Czas przenieść się do restauracji Hotelu 
Unicus Palace. Krótka, ale „treściwa” karta 
– każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwsze py-
tanie z mojej strony pada o lokalne składniki. 
Chyba każda dobrze prosperująca restauracja 
swoją kuchnię przynajmniej w części musi 
opierać na regionalnych składnikach. Łąckie 
owoce, sądecki miód spadziowy, pstrąg ojcow-

P O Z J EDZ E N I U PI ERWSZ E G O 
DA N I A S C HODZ I M Y NA 
D Ó Ł , A BY P OZ NAĆ KOL E J N E 
TA J E M N IC E K UC H N I. 
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ski… Słysząc nazwy kolejnych składników, wiem, że świa-
domość produktu, z którym się pracuje, to najważniejsza 
rzecz, na którą stawia szef Mateusz. 

Ostatnim daniem, które razem przyrządzimy, będzie 
foie gras. Gęsia wątróbka w towarzystwie pistacji podana 
na maśle gruszkowym, którego smak pozostanie mi długo 
w pamięci. A więc zimna patelnia – i foie gras zaczyna się 
smażyć. Na drugiej – roztopione masło czeka na chałkę. 
Wszystko trwa może 4 minuty i zaczynamy układanie na ta-
lerzu. Najpierw konfitura z wiśni (mam nadzieje, że była z wi-
śni, a nie ja się okazałem smakowym ignorantem). Później 
łyżeczka masła gruszkowego, chałka i foie gras. Całość po-
sypujemy pistacjami, dekorujemy suszoną zieloną gruszką 
i pianką z marakui. Słodko-kwaśne smaki nawzajem się rów-
noważą i tworzą idealne zakończenie wspólnego gotowania.

Co mogę jeszcze powiedzieć o szefie kuchni Mateuszu 
Sulidze? Jego pasją jest kuchnia baroku – chciałby wpro-

C O MO GĘ J E SZCZ E 
POW IEDZIEĆ O SZEFIE KUCH N I 

M AT EU SZ U SU L I DZ E? J E G O 
PASJĄ JEST KUCH NIA BAROKU... 
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wadzić jej dania do karty. Jak sam mówi, 
to właśnie w baroku starali się przygotowy-
wać jedzenie wyglądem przypominające coś 
innego, niż w gruncie rzeczy było. Trzymam 
za niego kciuki, bo z chęcią bym spróbował 
takich bardzo retro, ale lekko odświeżonych 
dań, i z przyjemnością wróciłbym jeszcze raz, 
by wspólnie coś ugotować. 

ENGLISH

UNICUS PALACE FROM THE KITCHEN 

I arrive in Cracow. It has got colder, so it seems 
there are fewer tourists there now. Although 
I’m not sure if they’re not hiding in cafés in the 
Main Square, drinking mulled wine or hot tea. 
I  leave Saint Mary's Church behind and 
head towards St. Florian's Gate – I’m looking 
for Unicus Palace Hotel. I pass the hotel trat-
toria and come in through a large glass door, 
ready for exploring the hotel restaurant from 
the kitchen. I meet the chef, Mateusz Suliga. 
It’s 12 o’clock, which is a perfect time – right 
after breakfast and before lunch – to talk to 
him about the hotel menu. 

We begin with Trattoria Degusti. I didn’t 
expect us to cook there as well. Italian cuisine 
has always been a challenge to me. Well, not 
only to me, but all chefs and cooks. In Poland, 
people are like, ‘if you don’t have an idea for 
a restaurant, set up an Italian restaurant.’ 

That’s why setting up a good trattoria in such 
a big city as Cracow is a huge challenge. Italian 
cuisine is simple and demanding at the same 
time. It seems that the knowledge of products 
is of a key importance in this case.

We begin with pizza, but first – a few words 
about the ingredients from the chef. He told me 
how to combine ingredients to make a really 
good pizza. I learned about the texture, aroma 
and taste of products, such as traditional mo-
zzarella di bufala and olives, which considera-
bly differ in terms of their colour and taste from 
those you can find in shops. Large hams impor-
ted from Italy took my taste buds straight to the 
Mediterranean. It’s a purely regional product.

But enough about the ingredients; let’s 
get back to pizza. We take two balls of dough 
made 48 hours before. As regards its ingre-
dients, I’m pleasantly surprised again. Not 
only flour, regular flour type 0, comes from 
sunny Italy, but even the flour used to coat the 
balls is a genuine Italian product. We spread 
pizza sauce and add ingredients – each of us is 
making his own pizza. 

Now I know that the amount of ingredients 
on my pizza was disproportionate to its weight 
– I followed the rule ‘the more on the pizza, 
the better’. The two pizzas are put in the oven. 
We talk. I ask about more details, and then… 
it turns out one of the pizzas has been bur-
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nt. I must admit that I've probably asked too many qu-
estions, but I believe you can never know too much 
about ingredients. Luckily, the other pizza ended 
up on the plate.

After the first course, we go downstairs to explore more 
secrets of the kitchen. We pass cold stores with large crudo 
and pancetta hams. We take guanciale and go back to the 
kitchen to make genuine pasta alla carbonara. Traditional 
stock and demi-glace are bubbling on the cooker. They’re 
the base of all dishes, and when the kitchen runs out of 
them, the restaurant may practically be closed. But let’s 
come back to the pasta. 

I fry guanciale with a clove of garlic and mix yolks with 
pecorino Romano cheese. I’ve always worried whether I’d 
end up with scrambled eggs when I mix eggs and cheese. 
At some point, I feel that half the staff are looking at me. 
It’s probably only an impression, but it makes me nervous. 
I put the pasta in the frying pan and then add the eggs. I mix 
it, add a spoonful of the stock, and the dish is almost per-
fect. I might have kept it in the frying pan for a bit too long, 
but I’m still learning after all. Another tasting. The salty 
taste of gunciale, characteristic of this dish, makes it one of 
a kind. This ends our trip in Trattoria Degusti.

It’s time for Unicus Palace hotel restaurant. The menu 
is short and sweet – everyone will find something to the-

ir liking here. My first question is about local ingredients. 
I think that every successful restaurant should use at least 
some regional products. Fruit from Łącko, honeydew from 
the region of Sądecczyzna, trout from Ojców… When I hear 
all those names, I know that the products used in the re-
staurant are of a key importance for the chef. 

The last dish we are going to make together is foie gras. 
Goose liver with pistachio nuts served with pear butter, 
whose taste I will remember for a long time. I take a cold 
frying pan and begin to fry foie gras. In another frying pan, 
melted butter is waiting for plait. It all takes about 4 minu-
tes, and we begin to plate the dish. First, cherry preserve 
(I hope it was cherry and I’m not ignorant about flavours). 
Then, a teaspoon of pear butter, plait and foie gras. We 
sprinkle it with pistachio nuts and decorate it with dried 
green pear and passion fruit mousse. Sweet and sour tastes 
complement each other and are a perfect conclusion of our 
cooking session.

What more can I say about the chef, Mateusz Suliga? His 
passion is Baroque cuisine, and he would like to introduce 
some Baroque dishes to the restaurant menu. He says that 
in Baroque, food was supposed to look different from what 
it really was. I keep my fingers crossed for him because I’d 
like to taste a modern version of such retro dishes and I’d 
gladly cook something with him again. ugotować. 
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estem zmęczona przeprowadzkami. Przyznacie, 
że trzy zmiany miejsca zamieszkania w tak krót-
kim czasie to spore wyzwanie. Owszem, jestem 

na bieżąco w pozbywaniu się rzeczy, których nie uży-
wam, nie noszę czy też już mi się po prostu nie podo-
bają. Wszystko lubię, znam, a sytuacja „to ja to jesz-
cze mam?!” i „wszędzie tego szukałam” już mi się nie 
przydarza. Na nowo organizujemy sobie życie i to jak 
stworzyć siebie, gdy wokół puste ściany, inna kanapa 
i nowi sąsiedzi. 

Jestem zmęczona, ale szczęśliwa. Ostatnie moje lo-
kum miało 21m2 i było swego rodzaju testem od wszech-
świata. Sama siebie zaskoczyłam, jak niewiele rzeczy 
posiadam – kompaktowa dziewczyna. Tym razem mam 
nadzieję, że zagrzeje tu miejsce na dłużej. Mam osobny 
salon i sypialnie, a kuchnia nie jest holem. Wcześniej po-
trafiłam stanąć tak, by jednocześnie być w kuchni, sa-
lonie, sypialni, holu i łazience – w końcu było to jedno 
pomieszczenie z WC. 

J
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Miałam super sąsiada, co prowadził klub GoGo 
i często zmieniał koleżanki. Rozpoznawałam je po 
jękach i butach w naszym wspólnym korytarzyku. 
Natomiast reszta sąsiadów zaskoczyła mnie swoją 
wścibskością. Jak na czasy, w których nikt nie mówi 
sobie „dzień dobry”, wyjątkowo dobrze znali moje 
małe rytuały. A może była to kwestia tego, że mieszka-
łam na parterze? Tak czy siak, słyszałam wszystkie ich 
rozmowy, a wraz z nimi nienasyconą ciekawość „Kim 
ona jest?”. Teorii było wiele, ale z racji tego, że mój 
dzień do dnia niepodobny, a godziny, o których wra-
cam do domu niesprecyzowane, to teorie ów najbar-
dziej sztampowe. „Dealerka albo kurwa, co innego?! 
Ubiera się wystrzałowo, ma kota i coś dużo kolegów do 
niej przychodzi”. Takie padały stwierdzenia. Nikt nie 
wspomniał, że zawsze się wita, starszym zakupy nosi, 
a pani na wózku obiady gotuje – w końcu to najmniej 
ciekawe. Jesteś miły, spokojny to jakiś hak trzeba zna-
leźć, brud jakiś, co by nie było tak sympatycznie. 

Nie przeczę, każdy ma coś w tylnej kieszeni, ale by to 
miało komuś wadzić, to lekka przesada. Siedziałam na 
kanapie i słuchałam, tfu!.. nawet nie musiałam słuchać, 
po prostu słyszałam: „Jak nie ma nic w domu, to policja 
jej nic nie zrobi”, „Te czerwone światła, kto takie ma? No 
może jest ekskluzywną, kto wie?” – escort girl z 21m2 
to musiałby być początek mojej kariery... Ale do rze-
czy. Sąsiadka nie wie, jak się nazywam, ale wie, że mam 
szlafrok w szopa pracza, a wczoraj wróciłam ze spaceru 
o 23. Z trudem odpowiada mi „dzień dobry”, ale z łatwo-
ścią nazywa mnie dziwką w rozmowach z koleżankami. 
A ja się zastanawiam, jak to jest, że tak stronią od ludzi, 
a tak bardzo żyją ich życiem. Ile czasu wam zabiera 
śledztwo czyjegoś czasu? Jak bardzo myślicie o mnie 
zamiast o sobie?

Dzień dobry, nazywam się Ola i jestem aktorką, pi-
sze trochę, lubię gotować, słucham dużo muzyki, gram 
w „Magię i Miecz” z przyjaciółmi, zawsze bardziej do-
gadywałam się z chłopakami i umiem oskrobać rybę. 
Zapomniałam o czymś? 

ENGLISH

NEIGHBOR’S LABEL

Moving. For the seventh time in my life, third this year. This is 
always a very important moment. Change of place, route to work, 
local shop and post office. It's time to get to know each other again, 
a micro journey to another world of which your home is the center.

PRZEPROWADZKA. SIÓDMA W MOIM ŻYCIU, TRZECIA W TYM 
ROKU. TO ZAWSZE BARDZO WAŻNY MOMENT. ZMIANA 
MIEJSCA, TRASY DO PRACY, OSIEDLOWEGO SKLEPU I POCZTY. 
CZAS POZNAWANIA NA NOWO, MIKRO PODRÓŻ DO INNEGO 
ŚWIATA, KTÓREGO CENTRUM TO TWOJE MIESZKANIE. 

ALEKSANDRA 
NOWICKA

Aktorka, lektorka, pasjonatka muzyki 
i dobrego jedzenia. Ma kota – w dowolnym 
tłumaczeniu. Podróżuje, obserwuje, słucha 
i tańczy.
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I’m tired of moving. You need to admit that 
changing your place of living for the third 
time in such a short time is a challenge. 
Yes, I’m up to date with throwing away 
things I don’t use, wear or I just don’t like 
them anymore. I like and know everything 
I own, and moments like “I still have that?!” 
or “I’ve looked for it everywhere” do not 
happen anymore. We re-organize our lives 
and how to create ourselves, when around 
there are empty walls, another couch and 
new neighbors.

I’m tired but happy. My last apartment 
had 21m2 and was some kind of a test from 
the universe. I surprised myself, how little 
things I own – a compact girl. This time 
I hope that I’ll stay here for longer. I have 
a separate living room and bedroom, and 
the kitchen is not a hall. Before, I was able 
to stand in such a  way that at the same 
time I  was in the kitchen, living room, 
bedroom, and toilet – after all it was one 
room with a toilet. 

I had a great neighbor, which ran a go-go 
bar and often changed his female friends. 

REKLAMAREKLAMA

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

with that. I was sitting on the couch and lis-
tening, pish! ... I did not even have to listen, 
I just heard: "If there is nothing at home, the 
police will not do anything to her", "Those 
red lights, who has that? Well, maybe she 
is an exclusive, who knows? " – escort girl 
with 21m2 would have to be the beginning of 
my career... But to the point. The neighbor 
does not know my name, but she knows that 
I have a robe in a raccoon, and that yester-
day I came back from a walk at 11pm. She 
struggles with "good morning", but easily 
calls me a whore in conversations with her 
friends. And I  wonder, how it is that they 
avoid people and at the same time live their 
lives so much. How long does it take you to 
investigate someone's time? How much do 
you think about me instead of yourself?

Good morning, my name is Ola and I am 
an actress, I write a bit, I like cooking, I lis-
ten to a lot of music, I play „Magia i Miecz” 
("The Magic and the Sword") board game 
with friends, I've always gotten along with 
guys better and I can scrape fish. Did I for-
get something? 

I recognized them by moans and shoes in 
our common corridor. However, the rest of 
my neighbors surprised me with being nosy. 
As for the times when nobody says "good 
morning", they knew my little rituals excep-
tionally well. Or maybe it was a matter of liv-
ing on the ground floor? Anyway, I heard all 
their conversations, and with them the vo-
racious curiosity, "Who is she?". There were 
many theories, but due to the fact that my 
day is unlike any other day, and the hours 
of which I return home are unspecified, 
these theories were most clichéd. "Dealer or 
whore, what else?! She dresses up, has a cat 
and a lot of male friends come to visit her." 
Such statements were made. No one has 
ever said that I always greet everyone, help 
the older in carrying their shopping, and 
cook dinners for a woman on a wheelchair – 
overall, that’s the least interesting. You are 
nice, calm, than there has to be a catch to 
find, some dirt, which would not be so nice.

I do not deny that everyone has some-
thing in their back pocket, but it would 
be a bit of an exaggeration to be bothered 
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SZEROKOKADŁUBOWY BOEING 767 W WERSJI CARGO POZYSKANY PRZEZ 
POLSKĄ LINIĘ CZARTEROWĄ SKYTAXI 20 LISTOPADA WYLĄDOWAŁ W PORCIE 
LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA. SAMOLOT ZOSTAŁ ZBAZOWANY NA 
PODKARPACKIM LOTNISKU, SKĄD PLANOWANE SĄ LOTY TOWAROWE PO 
EUROPIE ORAZ NA INNE KONTYNENTY, M.IN. DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AZJI I NA 
BLISKI WSCHÓD. TO PIERWSZY TEJ KLASY FRACHTOWIEC ZAREJESTROWANY 
W POLSCE I OPEROWANY PRZEZ KRAJOWEGO PRZEWOŹNIKA.

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

bazę dla największego w Polsce samolotu 
transportowego. Liczę, że szybko przełoży 
się to na wzrost wolumenu obsługiwanego 
frachtu oraz zwiększenie liczby operacji 
cargo – mówi Michał Tabisz, Prezes Zarzą-
du Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. 

Inauguracyjny rejs dla nowego użyt-
kownika Boeing 767 wykonał ze Stanów 
Zjednoczonych z międzylądowaniami 
w Keflaviku i Hamburgu. Samolot posia-
dający znaki rejestracyjne SP-MRF jeszcze 
w Stanach Zjednoczonych przeszedł 
przegląd techniczny, został tam również 
przemalowany w barwy SkyTaxi.

Cieszę się, że idea stworzenia w Jasionce 
logistycznej bramy dla Europy Środkowo-

-Wschodniej tak szybko się materializuje. 
Wierzę, że to kolejny krok na drodze do 
uruchomienia regularnych połączeń cargo 
z Podkarpacia. Otworzy to szansę na 
zwiększenie eksportu – nie tylko dla firm 
z naszego regionu, ale również przyciągnie 
do Jasionki towary z innych części Polski, 
a także Słowacji, Węgier czy Ukrainy – 
podsumowuje Władysław Ortyl, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego. •

• IN ENGLISH

THE BIGGEST CARGO AIRCRAFT 
WILL TAKE OFF FROM JASIONKA

THE WIDE-BODY BOEING 767 IN CARGO 
VERSION ACQUIRED BY THE POLISH SKYTAXI 
CHARTER LINE, LANDED AT THE RZESZÓW-
JASIONKA AIRPORT ON NOVEMBER 20TH. THE 
AIRCRAFT WAS BASED AT THE PODKARPACKIE 
AIRPORT, FROM WHERE CARGO FLIGHTS 
ARE PLANNED AROUND EUROPE AND 

Jest to dla nas wielkie wydarzenie i jed-
nocześnie wyzwanie. Jako przewoźnik 

lotniczy mamy wieloletnie doświadczenie 
w operacjach typu cargo, jednak dopiero 
ten samolot pozwoli nam dołączyć do grona 
graczy rynku przewozów towarowych, ofe-
rujących loty międzykontynentalne – mówi 
Wojciech Nocuń, szef sprzedaży SkyTaxi.

Umiejscowienie bazy w Rzeszowie 
otwiera nam możliwości obsługi samo-
lotu w miejscu, gdzie dostępna jest pełna 
infrastruktura wymagana dla tego typu 
maszyny. Odpowiednia droga startowa, 
łatwość organizacji wylotów i przylotów, 
elastyczność pracy samego lotniska i jego 
dostępność – wszystko to przemawia za 
Rzeszowem – dodaje.

Maksymalny zasięg Boeinga 767-200 
to 9600 km, a całkowita przestrzeń 
ładunkowa to ponad 440 m3. Maszyna 
może zabrać na pokład do 45 ton, w za-
leżności od długości trasy. W dolnym 
luku mieści się do 12 kontenerów LD-2, 
natomiast górny pokład można zapełniać 
paletami w pięciu różnych konfiguracjach. 
W razie potrzeby, przewożąc ładunki spe-
cjalne, przestrzeń ładunkowa może zostać 
schłodzona nawet do 3°C.

Konsekwentnie realizujemy plan 
rozwoju centrum lotniczego cargo, wyko-
rzystując unikalne położenie geograficzne 
naszego lotniska. Rok temu zainauguro-
waliśmy działalność w nowoczesnym ter-
minalu towarowym, a dziś uruchamiamy 

NAJWIĘKSZY W POLSCE 

FRACHTOWIEC 
POLECI Z JASIONKI  
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holds up to 12 LD-2 containers, while the 
upper deck can be filled with pallets in five 
different configurations. If necessary, by 
transporting special loads, the load space 
can be cooled even to 3° C.

We are consistently implementing the 
development plan of the cargo air center, 
using the unique geographical location of 
our airport. A year ago we inaugurated 
our operations in a modern freight ter-
minal, and today we are launching a base 
for the largest cargo aircraft in Poland. 
I hope that this will soon translate into an 
increase in the volume of freight served 
and an increase in the number of cargo 
operations – says Michał Tabisz, Chair-
man of the Rzeszów-Jasionka Airport 
Management Board.

The inaugural flight for the new Boeing 
767 user was made from the United States 
with stopovers in Keflavik and Hamburg. 
The aircraft with SP-MRF registration 
marks has already undergone a technical 
inspection in the United States, and has 
also been repainted in SkyTaxi colors.

I am glad that the idea of   creating 
a logistics gate for Central and Eastern 
Europe in Jasionka is materializing so 
quickly. I believe that this is another step 
on the way to launching regular cargo 
connections from Podkarpacie. This will 
open a chance to increase export – not 
only for companies from our region, but 
will also attract goods to Jasionka from 
other parts of Poland, and also from 
Slovakia, Hungary and Ukraine – sums 
up Władysław Ortyl, Marshal of the 
Podkarpackie Voivodeship.•

OTHER CONTINENTS, INCLUDING TO NORTH 
AMERICA, ASIA AND THE MIDDLE EAST. THIS 
IS THE FIRST FREIGHTER IN THIS CLASS 
REGISTERED IN POLAND AND OPERATED BY 
A DOMESTIC CARRIER.

For us it is a great event and a challenge at 
the same time. As an air carrier we have 
many years of experience in cargo opera-
tions, but only this plane will allow us to 
join the group of players on the freight mar-
ket, offering intercontinental flights – says 
Wojciech Nocuń, SkyTaxi sales manager.

The location of the base in Rzeszów 
opens the possibility of servicing the air-
craft in a place where the full infrastructure 
required for this type of machine is avail-
able. The right runway, the ease of organiz-
ing departures and arrivals, the flexibility 
of the airport itself and its availability – all 
this speaks for Rzeszów – he adds.

The maximum reach of the Boeing 
767-200 is 9,600 km, and the total cargo 
space is over 440m3. The machine can 
take on board up to 45 tons, depending on 
the length of the route. The lower hatch 



ROZMOWA Z JANEM NOWARĄ, DYREKTOREM TEATRU IM. WANDY 
SIEMASZKOWEJ I POMYSŁODAWCĄ FESTIWALU NOWEGO TEATRU, KTÓRY 
W LISTOPADZIE ZEBRAŁ W RZESZOWIE TEATROMANÓW Z CAŁEGO KRAJU. 

tekst    I W O KO T O W I C Z  
 zdjęcia    M AT.  P R A S O W E 

Festiwal Nowego Teatru w tym roku 
świętuje pierwszy jubileusz – swoje 
pięciolecie! Jak wyglądały jego początki 
i skąd pomysł?
Kiedy rzeszowski Festiwal Nowego Teatru po-
jawił się na polskiej mapie teatralnej, szybko 
zyskał powszechne zainteresowanie i głębo-
kie uznanie. W środowisku ludzi teatru od 
razu został potraktowany jako zjawisko wy-
jątkowe i ważna próba wyznaczenia granicy 
między starą i nową erą komunikacji poprzez 
teatr. Z uwzględnieniem niesłychanie waż-
nego akcentu, jakim w ostatnich latach jest 
posługiwanie się przez artystów zdobyczami 
technologii cyfrowych, które dla widzów – 
często współkreatorów spektakli, są bardzo 
atrakcyjnym środkiem scenicznego prze-
kazu, pozwalającym anektować i ukazywać 
przestrzenie, których do tej pory w teatrze 
nie udawało się przedstawić. Bowiem nowe 

NOWA JAKOŚĆ 
SIEMASZKOWEJ  

media oddziałują na teatr często w nieocze-
kiwany i nieoczywisty sposób, modyfikując 
teatralną narrację, sposoby opracowywania 
i adaptowania tekstu, konstruowania i dekon-
struowania postaci scenicznych, w rezultacie 

– zmieniają nasze myślenie o przestrzeni 
i czasie teatralnego zdarzenia. Przy pomocy 
Festiwalu Nowego Teatru przez 5 lat udawało 
nam się prowadzić w Rzeszowie mocny 
i treściwy dialog tradycji z nowoczesnością, 
klasyki z nową dramaturgią, wyobraźniowej 
fikcji z jątrzącą rzeczywistością. Festiwal 
dostarczał nam przestrzeni do konfrontacji 
skrajnie odmiennych strategii artystycznych, 
a zarazem poszerzał pole wrażliwości rze-
szowskiej publiczności teatralnej. 

Na Festiwalu pojawia się wiele „gorących” 
przedstawień, głośne nazwiska – jak się 
to Panu udaje?

Na afiszach festiwalu pojawiły się tytuły wielu 
fantastycznych przedstawień – wielkie, po-
nadczasowe dzieła literatury przełożone na ję-
zyk teatru, a z drugiej strony teksty budowane 
na kanwie reportaży. Festiwal Nowego Teatru 
otwierał się na nową, młodszą publiczność, 
ale nie tylko – dla stałych bywalców sceny 
Siemaszkowej był zastrzykiem świeżej energii. 
Oferował nowe konwencje przedstawieniowe, 
wykorzystujące w przekazie scenicznym 
świat nowych mediów, ale nie stronił też od 
aktualizacji literatury klasycznej. Festiwalowe 
początki można określić jako eksplorację 
nieznanego, ale każda kolejna edycja 
spotykała się z coraz lepszym przyjęciem 
rzeszowskiej publiczności. Pokazaliśmy sporo 
wartościowych przedstawień znaczących 
reżyserów polskiego teatru: Wszystko 
powiem Bogu Pawła Demirskiego w reżyserii 
Moniki Strzępki, Podróż zimową Elfriede 
Jelinek w reżyserii Pawła Miśkiewicza, Wroga 
ludu Henryka Ibsena w reżyserii Jana Klaty, 
Chłopów Reymonta w reżyserii Krzysztofa 
Garbaczewskiego, czy Będzie pani zadowolo-
na w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. 

W tym roku główny nurt festiwalowy to 
spektakle możliwie najszerzej prezentujące 
dokonania nowego teatru i wykorzystujące 
nowe media w konstruowaniu rzeczywistości 
scenicznej. Od współczesnych odczytań 
klasycznych tekstów („Orestes” na podstawie 
Eurypidesa, w reżyserii Michała Zadary, z Te-
atru Centrala w Warszawie, czy „Beniowski. 
Ballada bez bohatera” według Słowackiego, 
w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, z Teatru 
Nowego w Poznaniu), poprzez formy czerpią-
ce z nowej literatury (sięgająca po dokonania 
noblisty „Hańba” Coetzee'go, w reżyserii 
Marcina Wierzchowskiego, z Teatru Ludowe-
go w Krakowie) i wykorzystujący współczesną 
polską prozę spektakl studentów Akademii 
Teatralnej w Krakowie „Kochanie, zabiłam 
nasze koty” według Doroty Masłowskiej, 
w reżyserii Rafała Dziwisza), aż do przedsta-
wień mających źródła reportażowe („Lwów 
nie oddamy” Szyngiery, Napiórkowskiego 
i Wlekłego, w reżyserii Katarzyny Szyngiery, 
z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie i „Ku Klux Klan. W krainie miłości”  
Surmiak-Domańskiej, w reżyserii Macieja 
Podstawnego, z Teatru Nowego w Zabrzu). 

Festiwal Nowego Teatru to nie tylko 
spektakle?
FNT to także dyskusje panelowe, konferencje, 
gdzie w gronie naukowców, ekspertów, 
krytyków padają ważne pytania o nowy teatr, 
jego kondycję, idee i perspektywy.  Festiwal 
Nowego Teatru zawiera także swój nurt 
edukacyjny, np. warsztaty dla młodych kry-
tyków, czy pisania recenzji teatralnych, które 
prowadzą znani krytycy, blogerzy. Każdej 
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from the Ludowy Theater in Krakow) and 
the contemporary performance of Polish 
prose of the students of the Theater Academy 
in Krakow „Kochanie, zabiłam nasze koty” 
("Honey, I killed our cats") according to 
Dorota Masłowska, directed by Rafał Dzi-
wisza), to performances with documentary 
sources [„Lwów nie oddamy” ("Lviv we will 
not give") written by Szyngiera, Napiórkow-
skiego and Wlekły, directed by Katarzyna 
Szyngiera, from the Wanda Siemaszkowa 
Theater in Rzeszów and „Ku Klux Klan. 
W krainie miłości” ("Ku Klux Klan. In the 
land of love") witten by Surmiak-Domańska, 
and directed by Maciej Podstawny, from the 
New Theater in Zabrze].

The New Theater Festival is not only 
performances, is it? 
FNT (Festiwal Nowego Teatru – The New 
Theater Festival) are also panel discussions 
and conferences where important questions 
about the new theater, its condition, ideas 
and perspectives are posed among scientists, 
experts and critics. The New Theater Festival 
also includes its educational trend, such 
as workshops for young critics, or writing 
theater reviews that are run by well-known 
critics and bloggers. Each edition is 
accompanied by interesting, very original 
performance and performative readings, 
or the presentation of theater sketches. 
Among the accompanying events, there 
are also exhibitions of well-known Polish 
expressionists (Andrzej Folfas) and winners 
of the International Theater Poster Biennale, 
which our theater has been organizing for 
over thirty years. Each festival evening ends 
with music performed by outstanding artists 
from the Podkarpacie region.

The New Theater Festival is one of the 
three Siemaszkowa festivals, and as 
you know, festivals of such a range are 
not only a wide promotion, but also 
a proof of the continuous development 
of the theater.
Without a doubt. This year in August, we 
established a festival opening us to contacts 
with our neighbors, and thus also to new 
theatrical languages. I mean the TRANS / 
MISJE International Festival of Arts, which 
partners are the borderland theaters: from 
Košice, Ostrava, Debrecen, Lviv and Trakai. 
Certainly, the New Theater Festival (i.e. 
a new edition of the Rzeszów Theater Meet-
ings started five years ago), and Rzeszów 
Carnival Meetings, and the new TRANS / 
MISJE are important projects that can be 
considered an important step, of the Sie-
maszkowa Theater in Rzeszów, on the path 
of its development and artistic expansion. •

media influenced the theater, often in an 
unexpected and unobvious way, modifying 
the theatrical narrative, ways of working out 
and adapting the text, constructing and de-
constructing the stage characters, as a result 

– changing our thinking about the space and 
time of the theatrical event. With the help of 
the New Theater Festival, for 5 years we man-
aged to conduct a strong and meaningful 
dialogue between tradition and modernity, 
classics with new dramaturgy, imaginative 
fiction with the current reality in Rzeszów. 
The festival provided us with a space to con-
front extremely different artistic strategies, 
and at the same time broadened the field of 
sensitivity of the Rzeszów theater audience.

There are many "hot" performances and 
loud names at the festival – how do you 
manage to do it?
The festival's posters featured titles of many 
fantastic performances – great, timeless 
works of literature translated into the lan-
guage of the theater, and, on the other hand, 
texts built on the basis of reports. The New 
Theater Festival was opening up to a new, 
younger audience, but not only – for regular 
visitors of the Siemaszkowa stage, it was an 
injection of fresh energy. It offered new con-
ventions, using the world of new media in 
the transmission of the stage, but it did not 
avoid updating the classical literature. Festi-
val beginnings can be described as exploring 
the unknown, but each subsequent edition 
was met with a better and better reception 
of the Rzeszów audience. We have shown 
many valuable performances by significant 
directors of Polish theater: Paweł Demirski’s 
Wszystko powiem Bogu (I’ll tell God every-
thing) directed by Monika Strzępka, Elfriede 
Jelinek's Podróż zimowa (Winter Trip) di-
rected by Paweł Miśkiewicz, Henryk Ibsen's 
Wróg ludu (Enemy of the People) directed 
by Jan Klata, Reymont's Chłopi (Peasants) 
directed by Krzysztof Garbaczewski, and 
czy Będzie pani zadowolona (will you be 
satisfied) directed by Agata Duda-Gracz.

This year, the festival focuses mainly on 
performances presenting the achievements 
of the new theater and using new media in 
the construction of stage reality as broadly 
as possible. From contemporary readings of 
classic texts ["Orestes" based on Euripides, 
directed by Michał Zadara, from the Central 
Theater in Warsaw, or „Beniowski. Ballada 
bez bohatera” ("Beniowski. Ballade without 
a Hero") according to Słowacki, directed by 
Małgorzata Warsicka, from the New Theater 
in Poznań], through forms drawing from 
the new literature (reaching for the achieve-
ments of the Nobel Prize winner, Coetzee’s 

”Disgrace”, directed by Marcin Wierzchowski 

edycji towarzyszą ciekawe, bardzo oryginalne 
performance i czytania performatywne, 
czyli prezentacja szkiców teatralnych. Wśród 
wydarzeń towarzyszących pojawiają się także 
wystawy znanych polskich ekspresjonistów 
(Andrzej Folfas), czy laureatów Międzynaro-
dowego Biennale Plakatu Teatralnego, któ-
rego nasz teatr jest organizatorem od ponad 
trzydziestu lat. Każdy wieczór festiwalowy 
kończy muzyka w wykonaniu wybitnych 
artystów wywodzących się z Podkarpacia. 

Festiwal Nowego Teatru to jeden z trzech 
festiwali Siemaszkowej, a jak wiadomo 
festiwale o takim zasięgu to nie tylko 
szeroka promocja, ale także dowód 
ciągłego rozwijania się teatru.
Bez wątpienia. W sierpniu tego roku 
powołaliśmy do życia festiwal otwierający 
nas na kontakty z sąsiadami, a co za tym 
idzie, także na nowe języki teatralne. Mam 
na myśli Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
TRANS/MISJE, którego partnerami są teatry 
pogranicza: z Koszyc, Ostrawy, Debreczyna, 
Lwowa i Troków. Z całą pewnością i Festiwal 
Nowego Teatru (czyli od pięciu lat nowa 
odsłona Rzeszowskich Spotkań Teatralnych), 
i Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe, 
i nowe TRANS/MISJE są ważnymi projekta-
mi, które można uznać za istotny krok Teatru 
im. Siemaszkowej w Rzeszowie na drodze 
jego rozwoju i ekspansji artystycznej. •

• IN ENGLISH

NEW QUALITY OF SIEMASZKOWA

INTERVIEW WITH JAN NOWARA, DIRECTOR OF 
THE WANDA SIEMASZKOWA THEATER AND THE 
ORIGINATOR OF THE NEW THEATER FESTIVAL, 
WHICH IN NOVEMBER GATHERED THEATERGOERS 
FROM ALL OVER THE COUNTRY IN RZESZÓW.

The New Theater Festival this year cele-
brates its first jubilee – a five-year anni-
versary! What did its beginnings look like 
and where did the idea come from?
When the New Theater Festival in Rzeszów 
appeared on the Polish theater map, it 
quickly gained widespread interest and deep 
appreciation. In the theater environment, 
it was immediately treated as a unique 
phenomenon and an important attempt 
to determine the boundary between the 
old and the new era of communication 
through the theater. Taking into account an 
extremely important accent, which in recent 
years has been the use of digital technologies, 
which for viewers – often co-authors of 
performances, are a very attractive medium 
of stage communication, allowing to annex 
and show spaces that until now could not 
be presented in the theater. Because new 



P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T



B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - -5-- 06:30 10:15 FR8224 738

-2-- - - -(REJS 01.01.2019) 16:55 20:40 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - -5--(REJS 21.12.2018) 06:10 10:10 FR862 738

-2-- - - - 
(BR AK REJSU 25.12.2018) 06:15 10:15 FR862 738

---4-- - 07:00 11:00 FR862 738

--3-- - - (REJS 02.01.2019) 07:10 11:10 FR862 738

--3-- - - (REJS 26.12.2018) 09:30 13:30 FR862 738

--- - -6- 12:45 16:45 FR862 738

--- -5--(REJS 28.12.2018) 16:15 20:15 FR862 738

-2--- - -(REJS 01.01.2019) 16:35 20:35 FR862 738

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 06:30 10:05 FR7622 738

---4-- - 16:00 19:35 FR7622 738

-2-- - - -
(BR AK REJSU 25.12.2018) 16:30 20:05 FR7622 738

--- -5-- (REJS 21, 28.12.2018) 16:45 20:20 FR7622 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6-
(BR AK REJSU 25.12.2018) 17:00 20:55 FR2660 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6-
(BR AK REJSU 25.12.2018) 17:40 21:05  FR3472 738

B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - -5-- 10:40 12:30 FR8225 738

-2-- - - - (REJS 01.01.2019) 21:05 22:55 FR8225 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.12.2018 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PR ZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.12.2018 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

ROZKŁAD LOTÓW
PRZ Y LOT Y ODLOT Y

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 07:50 11:20 FR2134 738

1------ (REJS 31.12.2018) 11:25 14:55 FR2136 738

---4--- (REJS 20, 27.12.2018) 12:55 16:25 FR2136 738

--3---- (REJS 02.01.2019) 16:15 19:45 FR2160 738

-2----- (REJS 01,08.01.2019) 17:05 20:35 FR2136 738

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

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 
(BR AK REJSU 26.12.2018) 06:40 10:20 FR3202 738

------7 06:45 10:25 FR3202 738

--3----(REJS 26.12.2018) 08:50 12:30 FR3202 738

----5-- (REJS 21, 28.12.2018) 09:30 13:10 FR3202 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567
(BR AK REJSU 25.12.2018, 

01.01.2019)
11:20 12:45 LH1618 CRJ9

1-3-567
(BR AK REJSU 24, 26, 30, 

31.12.2018)
15:50 17:15 LH1618 CRJ9

N E W A R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 
(BR AK REJSU 01.12.2018) 23:40 13:00 LO018 B787-8

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 
(BR AK REJSU 16.12.2018) 21:10 23:55 LO170 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4

1234567 13:30 14:25 LO3801 E195/B737-8

1-34567 16:30 17:25 LO3807 DH4

-2----- 16:35 17:30 LO3807 DH4

12345-7 22:40 23:35 LO3803 E170/E175/E195/E400

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - -5-- (REJS 21.12.2018) 10:35 12:50 FR863 738

-2-- - - - 
(BR AK REJSU 25.12.2018) 10:40 12:55 FR863 738

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

--3-- - - (REJS 02.01.2019) 11:35 13:50 FR863 738

--3-- - -(REJS 26.12.2018) 14:00 16:15 FR863 738

--- - -6- 17:10 19:25 FR863 738

--- -5-- (REJS 28.12.2018) 20:45 23:00 FR863 738

-2--- - - (REJS 01.01.2019) 21:00 23:35 FR863 738

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 10:30 12:20 FR7623 738

---4-- - 20:00 21:50 FR7623 738

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

--- -5-- 
(REJS 21,28.12.2018) 20:45 22:35 FR7623 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6- 
(BR AK REJSU 25.12.2018) 21:20 23:25  FR2661 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6-
(BR AK REJSU 25.12.2018) 21:30 23:05 FR3473 738

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 11:45 13:25 FR2135 738

1------ (REJS 31.12.2018) 15:20 17:00 FR2137 738

---4--- (REJS 20,27.12.2018) 16:55 18:35 FR2137 738

--3---- (REJS 02.01.2019) 20:10 21:50 FR2161 738

-2----- (REJS 01,08.01.2019) 21:00 22:40 FR2137 738

1-3-5-7 
(BR AK REJSU 24.12.2018) 21:55 23:35 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 
(BR AK REJSU 26.12.2018) 10:45 12:40  FR3203 738

------7 10:50 12:45  FR3203 738

--3---- (REJS 26.12.2018) 10:35 12:30  FR3203 738

----5-- (REJSY 21,28.12.2018) 13:55 15:30 FR3203 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567
(BRAK REJSU 25.12.2018, 

01.01.2019)
13:20 14:50 LH1607 CRJ9

1-3-5-7 
(BR AK REJSU 

24,26,30,31.12.2018)
17:50 19:20 LH1607 CRJ9

N E W A R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 
(BR AK RESÓW 01.12.2018) 16:40 20:50 LO017 B787-8

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 
(BR AK RESÓW 17.12.2018) 5:50 10:25 LO169 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

123456- 5:50 6:45 LO3804 E170/E175/E400

1234567 09:05 09:55 LO3806 DH4

123456- 15:00 15:50 LO3802 E195

1-34567 17:55 18:45 LO3808 DH4

-2----- 18:00 18:50 LO3808 DH4





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Zbliż telefon i odczytaj film
 




