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GRZEGORZ 
KAPLA

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

  IN ENGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

  IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

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

  IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

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

  IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

Has been working in TVN24 sin-
ce 2012. She has also Gazeta Wy-
borcza, Polskie Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee and 
conversations. She does not end 
on one question.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

  IN ENGLISH

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

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

  IN ENGLISH

Says that he is “exclusively 
a theatre actor”, for many years 
now working with the National 
Theatre in Warsaw. He is at the 
very top of the critics’ ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

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

  IN ENGLISH

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

SYLWIA  
GUTOWSKA

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

  IN ENGLISH

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

  IN ENGLISH

A theatre, film and TV 
actor.  
A director and columnist.
Actor in Krzysztof Warli-
kowski’s Nowy Teatr.
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Edyta Bartkiewicz - jest 
fotografem mody, ma 23 lata 
i pochodzi ze Szczecina. 
Do Warszawy przyjechała 
spełniać marzenia i kieruje 
się dewizą 'liczy się jakość,  
a nie ilość'.

  IN ENGLISH

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

EDYTA
BARTKIEWICZ
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TEN MOMENT, KIEDY JUŻ NA POCZĄTKU ROZMOWY ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ 
Z TEGO, ŻE TA PIĘKNA AKTORKA, KTÓRA SIEDZI PRZED TOBĄ, JEST TEŻ PIĘKNYM 

CZŁOWIEKIEM – BEZCENNY. DOROTA LANDOWSKA. MALARKA KOBIECYCH 
PORTRETÓW. TAJEMNICZA I ZDYSTANSOWANA. CZYSTY EKSTRAKT KOBIECOŚCI.  

OD LAT OBSERWUJĘ JĄ Z ODDALI, Z PERSPEKTYWY WIDZA. CENIĘ. WIELBIĘ NAWET. 
I SZANUJĘ ZA TO, ŻE NIE MARNUJE SZANS, KTÓRE DAJE JEJ LOS. 

  rozmawiała: TOMASZ SOBIERAJSKI     zdjęcia: MONIKA SZAŁEK

PEŁNA WERSJA WIDEO 
NA WWW.ANYWHERE.PL

DOROTA LANDOWSKA
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JESTEM SZCZĘŚCIARZEM, PONIEWAŻ PRZEZ CAŁE MOJE 
ŚWIADOME, TEATRALNE ŻYCIE TOWARZYSZYŁAŚ MI ZE SWO-
IMI ROLAMI. POJAWIAŁY SIĘ ONE W WAŻNYCH DLA MNIE 
MOMENTACH I POZWALAŁY ZROZUMIEĆ NATURĘ KOBIET. 
Bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałeś. Ale to ja jestem 
szczęściarą. Przyjmuję to z całym dobrodziejstwem i całą, 
pozytywną energią, która do mnie przychodzi od ciebie, 
w tym momencie. To bardzo ciekawe, bo przez większość 
swojego życia myślałam, że jestem chłopakiem. Z tego powo-
du, że wychowywałam się z kuzynami. Moja mama miała 
siedem sióstr, które bardzo blisko się trzymały. Te siostry 
miały łącznie 12 synów, z którymi spędziłam dzieciństwo. 
Nawet nie ubierałam się jak dziewczynka. Kokardy, warko-
cze, sukienki – to był dla mnie koszmar. Wydawało mi się, 
że jestem chłopakiem, do czasu, kiedy moje ciało zaczęło 
dojrzewać. I dopiero od strony cielesnej zrozumiałam, że jed-
nak jestem dziewczynką. Było to dla mnie trudne, ponieważ 
świat kobiecy wydawał mi się naiwny, landrynkowy, nie 
dla mnie. Konflikty rozwiązywałam krótko, po męsku, tak 
jak uczyli mnie bracia. Jak mnie jakiś chłopak zaczepiał na 
przerwie, to dostawał ode mnie pięścią w nos. 
 

TO, O CZYM MÓWISZ, JEST DLA MNIE SZOKUJĄCE! 
Naprawdę? 
 
TAK, BO JESTEŚ KWINTESENCJĄ KOBIECOŚCI! 
Drzewa, płoty, lanie po mordzie... 

TYM BARDZIEJ, ŻE NA SCENIE POKAZUJESZ NIEZWYKŁĄ SIŁĘ KO-
BIECOŚCI, ALE NIE W SENSIE FIZYCZNYM, TYLKO JAKO ZGODĘ 
ZE SOBĄ, NA SIEBIE…
Ta zgoda przyszła. Myślę, że ona przyszła dopiero na studiach, 
z założeniem pierwszej krótkiej spódniczki i szpilek. Pamiętam, 
że dziewczyny uznały, że mam ładne nogi i one nie będą już 
dłużej tolerować ubierania się przeze mnie w garnitury... 
Wcisnęły mnie na siłę w kobiece ciuszki. Myślałam, że tego nie 
wytrzymam. Beczałam! 

CZYLI JEDNAK KOSTIUM MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA?
Ale potem zrozumiałam, że tak jest fajnie i dobrze. No i wtedy 
to poszło w tę drugą, kobiecą stronę. Ten męski świat z dzieciń-
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KIEDYŚ BYŁO TAK, ŻE W PRACY W OGÓLE SIĘ NIE 
WYCOFYWAŁAM, ALE POTEM TO SIĘ ZMIENIŁO. MYŚLĘ,  
ŻE NA TYM TEŻ POLEGA DOJRZAŁOŚĆ. SCHODZISZ Z TONU 
I WIDZISZ WIĘCEJ, BARDZIEJ SIĘ ZASTANAWIASZ. 

stwa to jest moje błogosławieństwo na całe życie. Ale i prze-
kleństwo. Bo ja bardzo lubię facetów, szybko się z nimi zaprzy-
jaźniam, licząc na czystość relacji… A to nie zawsze wychodzi. 

JEŚLI POZWOLISZ, CHCIAŁBYM NAS ZABRAĆ W TEATRALNĄ 
PODRÓŻ Z PRZYSTANKAMI PRZY ROLACH, KTÓRE ZAGRAŁAŚ, 
A KTÓRE NA MNIE ZROBIŁY NAJWIĘKSZE WRAŻENIE, ZMIENIA-
JĄC MNIE JAKO CZŁOWIEKA, ALE TEŻ JAKO MĘŻCZYZNĘ. BO 
PORTRETY KOBIET, KTÓRE MALOWAŁAŚ NA SCENIE, SPRA-
WIAŁY, ŻE ZA KAŻDYM RAZEM DOWIADYWAŁEM SIĘ CZEGOŚ 
NOWEGO O PŁCI PRZECIWNEJ I UWRAŻLIWIAŁY MNIE NA TO, 
JAK WY, KOBIETY, ODBIERACIE, ODCZUWACIE RZECZYWISTOŚĆ. 
PIERWSZY SPEKTAKL, W KTÓRYM CIĘ WIDZIAŁEM, TO „JORDAN”. 
ABSOLUTNA PETARDA. MONODRAM. DUSZNA OPOWIEŚĆ 
O DZIECIOBÓJCZYNI, GRANA W CIASNEJ SALCE TEATRU 
POWSZECHNEGO. JAK UDŹWIGNĘŁAŚ TĘ ROLĘ? BYŁAŚ WTEDY 
BARDZO MŁODĄ DZIEWCZYNĄ! 
Myślę, że młodość ma w sobie pewien brak wyobraźni, wyni-
kający z braku doświadczenia. 

TO BYŁ POCZĄTEK TWOJEJ WSPÓŁPRACY Z AGNIESZKĄ 
GLIŃSKĄ?
Tak, najwspanialszy! Dostałyśmy prawa do zagrania tylko 
siedmiu spektakli i tak się złożyło, że trzeci z nich zagrałam na 
festiwalu monodramów w Toruniu. Zdobyłyśmy tam kilka na-
gród i dyrekcja teatru wystąpiła do agencji do Londynu o zgodę 
na wydłużenie licencji. Długo na to czekałyśmy, ale się udało. 
Ten monodram przyniósł mi potem wiele splendoru. 

JAKO MŁODA DZIEWCZYNA, JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU KA-
RIERY, RZUCIŁAŚ SIĘ W KOBIECOŚĆ W JEJ NAJCZARNIEJSZEJ 
ODSŁONIE. 
Tak, to prawda. Inspirująca dla mnie przy pracy nad tym 
monodramem była postać dramaturżki Anny Reynolds, która 
napisała tę sztukę. Jako nastolatka zabiła swoją matkę, trafiła 
do więzienia, urodziła tam dziecko, które potem oddała do 
adopcji… To była interesująca, ale i dwuznaczna postać.

PRACA W TEATRZE POWSZECHNYM W WARSZAWIE, W KTÓRYM 
W OWYM CZASIE GRALI NAJWIĘKSI: JANDA, GAJOS, PIECZKA, 
SZCZEPKOWSKA, DAŁKOWSKA, MACHALICA, LUTKIEWICZ MU-
SIAŁO BYĆ DLA CIEBIE SZCZEGÓLNYM DOŚWIADCZENIEM? 
To był taki teatr, którego ja sobie zazdroszczę, bo nie wiem, czy 
może kogokolwiek dzisiaj, wychodzącego ze szkoły, spotkać więk-
sze szczęście niż znalezienie się w prawdziwym zespole. Takich 
zespołów już nie ma. To był mój teatralny dom, w którym uro-
dziłam się jako aktorka, w którym się wychowałam, i w którym 
został mi pokazany świat. Miałam szansę, poznać od nowa siebie, 
to, kim jestem, stać się kobietą, ciekawą świata, ciekawą ludzi. 

NIE MASZ WRAŻENIA, ŻE ONI DALI CI…  
KLOCKI DO ZABAWY?
Dostałam tam narzędzia i myślę, że maksymalnie je wyko-
rzystałam, nie do końca nawet zdając sobie z tego sprawę. 
Myślę, że może taki był - gdzieś tam w gwiazdach zapisa-
ny - mój los. Może wiara we mnie, nienaruszona zupełnie. 
Wiara w to, że póki jestem, nic złego nie może mi się stać. 
Chciałabym ją odzyskać. Ale też, nie za wszelką cenę, nie po 
trupach, nie żeby komuś zrobić krzywdę, tylko, żeby realizo-
wać siebie w możliwie najlepszy ze sposobów - ucząc się. 

MYŚLĘ, ŻE TEN TEATR BYŁ DLA CIEBIE WAŻNY Z JESZCZE 
JEDNEGO POWODU. TO TAM SPOTKAŁAŚ PRZYJACIÓŁKĘ 
DARIĘ TRAFANKOWSKĄ… 
Brata - łatę, matkę, przyjaciółkę, wszystko... 

CZY TA PRZYJAŹŃ, POMIMO TEGO, ŻE DARIA ODESZŁA, 
NADAL TRWA? CO SIĘ DZIEJE Z MIŁOŚCIĄ DO CZŁOWIEKA, 
KTÓRY UMARŁ? 
Nieustannie o niej myślę. To samo mam z Maćkiem 
Kozłowskim. Oni mi się śnią. Jakbym była ciągle w kontak-
cie z tymi ludźmi. Wierzę w taką miłość, nawet w przy-
jaźni, która nie umiera, nawet jak tej osoby już nie ma. Są 
tacy ludzie, z którymi się nie kontaktuję, a będę zawsze ich 
kochać. Może oni nawet o tym nie będą wiedzieć, nigdy. Nie 
wiem, co jest ważniejsze, czy wiedza o tym, czy taki stan? 
Na pewno Duśka jest cały czas, wierzę w to. Często jest też 
tak, że myślę sobie, co by Duśka zrobiła, co by powiedziała 
albo słyszę, jak się śmieje. 

PIĘKNA POSTAĆ. 
Cudowna.

KOLEJNY SPEKTAKL, KTÓRY WPRAWDZIE NIE PRZYPADŁ DO 
GUSTU WIELU KRYTYKOM, A BYŁ FANTASTYCZNY I WYPRZE-
DZAŁ EPOKĘ, TO "NORA" WSPANIAŁEGO HENRIKA IBSENA 
W REŻYSERII AGNIESZKI OLSTEN W TEATRZE NARODOWYM. 
TWOJA NORA BYŁA ZUPEŁNIE INNA OD DOTYCHCZAS 
GRANYCH. 
Oj, ciężko było nad tym pracować. Miałyśmy zupełnie 
nowe tłumaczenie, które pierwszy raz było zrobione 
z języka norweskiego. Jak myśmy czytały to z norweskie-
go, to rzeczywiście różnice w interpretacji – w porówna-
niu z innymi przekładami - były spore. Ale dla mnie to 
była przygoda z bardzo wielu powodów. Historie postaci 
ze sztuki mocno splatały się z problemami osobistymi 
aktorów, którzy w niej grali i które mieli w tamtym czasie. 
Ja układałam swoje relacje w przyjaźniach z innymi kobie-
tami, a Maciek Kozłowski, który grał umierającego Doktora 
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Ranka, rzeczywiście umierał i były to jego ostatnie 
chwile. Ta „Nora” bardzo mieszała się z życiem, rzeczy-
wistością. Tak mocno, że kiedyś wszyscy, którzy grali 
w tej sztuce, jak na „pstryk” dostali zapalenia krtani. 
Nasze ciała odmówiły posłuszeństwa.
 
TEN SPEKTAKL MIAŁ BARDZO FEMINISTYCZNY WY-
DŹWIĘK… PYTANIE NORY: ‘MUSZĘ SIĘ DOWIEDZIEĆ KTO 
MA RACJĘ, SPOŁECZEŃSTWO CZY JA?’ ZABRZMIAŁO NA 
NOWO, INACZEJ. 
I przynależne do Nory motto, że "kobieta jest czarnym 
tego świata". I malowanie się na koniec, na bal - na 
czarno. Ale wiesz, co dla mnie było najbardziej wstrzą-
sające? Sceny z Krogstadem, który przychodzi do Nory 
i ją szantażuje. Pomyślałam sobie, że nie ma chyba 
takiej kobiety, która nie jest w stanie poświęcić wszyst-
kiego, kiedy jest szantażowana. Że tysiące kobiet traci 
wtedy godność, ale nie ma odwrotu. Dla mnie to były 
najgorsze sceny do grania, kiedy on przychodził i mnie 
szantażował. Ja to tak przeżywałam, bo widziałam ta-
buny kobiet, które są skazane na to, że muszą poświęcić 
całą swoją godność, żeby ocalić rodzinę, dzieci. 

KOLEJNY SPEKTAKL TO "GARDENIA" W REŻYSERII 
ELŻBIETY CHOWANIEC.
Ukochany mój spektakl. 

POWIEDZIAŁAŚ ŁADNĄ RZECZ O TYM SPEKTAKLU, ŻE 
JEST ON JAK MATRIOSZKA – BABA SCHOWANA W BABIE. 
DLA MNIE, JAKO FACETA, TO BYŁO NIEZWYKŁE OD-
KRYCIE - TO UWIKŁANE KOBIETY W INNYCH, BLISKICH 
KOBIETACH. SKĄD TO SIĘ BIERZE? Z JAKIEGO POWODU 
JEST TAK TRUDNO SIĘ OD TEGO UWOLNIĆ? 
Od takiej kobiety, takiej sieci? 

TAK. CZY TO JEST KWESTIA KONFORMIZMU? 
Nie. Wydaje mi się, że to przenosi się z krwią… 
 
ŻE TO JEST BIOLOGICZNE? 
Nawet do tego stopnia, że jak ci się wydaje, że już się 
odwikłałeś, to w momentach trudnych znów to się 
zaczyna pojawiać.  
 
TYLKO Z JAKIEGO POWODU JEST TAK, ŻE TAK RZADKO 
MOŻNA TO PRZEKUĆ W MOC? NAJCZĘŚCIEJ JEST TO 
OBCIĄŻAJĄCE DLA KOBIET. 
Toksyczne. 

JAK MÓWISZ O SIEDMIU SIOSTRACH SWOJEJ MAMY, TO 
JA SOBIE MYŚLĘ - JAKA MOC! JAKA SIŁA!
No, straszliwa.

JAK ONE BY SIĘ RAZEM ZEBRAŁY I DOGADAŁY, TO MO-
GŁYBY RZĄDZIĆ ŚWIATEM!
Ale jest to też duże obciążenie - z tyloma kobietami w ro-
dzinie. Bo wyobraź sobie takie wakacje. Same baby. 

NIE WYOBRAŻAM SOBIE. 
Pełno dzieci, same kobiety, kuchnia otwarta, dym, 
wszystko się gotuje. I ci faceci, którzy pouciekali gdzieś. 
Pracują i robią tak, że wychodzą rano i wracają bardzo 
późno. Wiesz, ja to teraz rozumiem, bo jak tu wytrzy-

mać, jak to przeżyć, gdzie się zamknąć? I mój dziadek, który 
w takich chwilach, latem, zajmował się zbieraniem ziół i wy-
chodził o 4 rano i wracał bardzo późno, po czym zostawał na 
strychu, gdzie to wszystko segregował i w ogóle się nie odzywał. 
Uciekał. Trudno było go znaleźć. Jakby nie istniał. 

PRZED CZYM UCIEKAŁ? CO BYŁO W TYCH KOBIETACH? 
Chęć rządzenia światem? Kierowniczki kuli ziemskiej, które 
teraz ustanowią nowe prawa. Przez całe życie starałam się do 
tego zdystansować. Ale to nie jest możliwe, bo jestem obciążona 
ich obecnością. Choć nie do końca mi się to podobało. Nawet 
jako małej dziewczynce. Uważałam, że coś jest nie tak. Czułam, 
że te proporcje są zaburzone. Czekałam, kiedy mój tata przy-
jedzie, żebym mogła złapać go za rękę i z nim pospacerować, 
żeby pojawiła się inna, równoważna energia. Z tego powodu 
odeszłam z tego babińca w świat moich braci. Bo ten świat 
męski wydawał mi się zwyczajnie prostszy. Jak coś było nie tak, 
to była fanga, krew się lała, szybkie pogotowie, szycie - 5 szwów, 
a na drugi dzień już było w porządku. 

A CZY Z DZISIEJSZEJ PERSPEKTYWY TEŻ CI SIĘ WYDAJE, ŻE MĘ-
SKI ŚWIAT JEST PROSTSZY? 
Nie, jak patrzę na swojego syna, to myślę: ‘Jaki ten męski świat 
jest skomplikowany’. 
 
NA TYCH SAMYCH, CO KOBIECY ŚWIAT, POZIOMACH SKOMPLI-
KOWANIA? 
Nie, na zupełnie innych. Myślę, że może się pojawić próba 
zrozumienia, pogodzenia tych światów i nawet - dla dobra kuli 
ziemskiej - powinniśmy się o to starać. Ale moim zdaniem, nie 
jest ona możliwa. 

O NIEPOGODZENIU ŚWIATA KOBIECEGO I MĘSKIEGO TRAKTUJE 
SZTUKA „ILUZJE” AUTORSTWA IWANA WYRYPAJEWA, W KTÓREJ 
GRAŁAŚ W TEATRZE NA WOLI. TEN SPEKTAKL MNIE TROCHĘ 
WKURZYŁ…  
Ale tekst zapisany? 

TAK, BO SPEKTAKL BYŁ ŚWIETNIE ZAGRANY PRZEZ WASZĄ 
CZWÓRKĘ AKTORÓW. WKURZYŁ MNIE WĄTEK PODSUMOWAŃ 
DOTYCZĄCYCH MIŁOŚCI MIĘDZY KOBIETĄ A MĘŻCZYZNĄ. TO, ŻE 
WY, KOBIETY, UZURPUJECIE SOBIE PRAWO DO TEGO, ŻE WIECIE 
LEPIEJ OD NAS, MĘŻCZYZN, CZYM JEST, A CZYM NIE JEST, MIŁOŚĆ.  
Tak to odczytałeś? Myślę, że moja postać była najbierniejsza 
w tym wszystkim. Zresztą ona popełnia samobójstwo na ko-
niec, jakby z niemożliwości zrozumienia, czy jest jakaś stałość, 
czy jej nie ma. 

JA JEJ ŚMIERĆ ODCZYTAŁEM JAKO RODZAJ PRZEMOCY SYMBO-
LICZNEJ, WOBEC SWOJEGO MĘŻCZYZNY I ŚWIATA. W ZWIĄZKU 
Z TYM, ŻE ONA WIE LEPIEJ, CZYM POWINNA BYĆ MIŁOŚĆ, TO 
ODBIERA SOBIE ŻYCIE, BO NIE DOSTAJE TEGO, CO POWINNA. 
Dla mnie ten tekst był piękny. Ja też nie do końca się z nim zga-
dzam, ale przy rozbiorze szczegółowym, kiedy siedzi nad nim 
trzy miesiące i codziennie mieli się ten tekst, to wiele różnych 
poziomów się pojawia i wiele farb się zdrapuje. 

TYM BARDZIEJ, ŻE WY „BYLIŚCIE” TYLKO TEKSTEM, BO W SPEK-
TAKLU NIE MA ŻADNEJ SCENOGRAFII.  
Nic. Trochę muzyki. Niemniej, to było duże wydarzenie dla nas 
wszystkich, bo tekst jest napisany fantastycznie. Wyrypajew 
naprawdę bardzo dobrze pisze. 
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MA NIESAMOWITY SŁUCH. 
To jest słuch na człowieka. Można się z nim nie zgadzać i zło-
ścić przy tych tekstach, ale jest w nich coś niesamowitego. 

CZY PRACA NAD TYM TEKSTEM, JEGO – JAK MÓWISZ – ROZBIÓR 
NA CZĘŚCI PIERWSZE, DAŁO CI WIĘKSZE ZROZUMIENIE CZY 
NIEZROZUMIENIE DLA ZJAWISKA MIŁOŚCI? 
Większe niezrozumienie. Świadomość, że nie ma znikąd 
pomocy, że jak na starość zadrzesz głowę w górę i spojrzysz na 
niebo usiane gwiazdami - których nie będziesz dobrze widzieć, 
bo to będzie tylko kasza bijąca silnym światłem - i zadasz 
pytanie, czy jest jakaś stałość w tym ogromnym wszechświecie, 
to będzie to twoje ostatnie pytanie. Tak, jak Alberta ze sztuki, 
który zadał to pytanie patrząc w niebo i umarł. Ale czy to nie 
jest piękne z drugiej strony, że to wszystko jest bez odpowiedzi? 

MOŻE, MOŻE. 
I ty masz zadanie, żeby szukać. Zadziałać szybciej niż Albert. 
To uczy tego, żeby się wziąć do roboty. 

NASTĘPNY PRZYSTANEK NA NASZEJ DRODZE TO SPEKTAKL 
„ANARCHISTKA”, W KTÓRYM PARTNEROWAŁAŚ JADWIDZE 

DOROTA LANDOWSKA
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie (1992). Znana ze scen warszawskich: Teatru Powszechnego  
im. Zygmunta Hübnera (1992–1999) i Teatru Narodowego (1999–2012).  
Od 2012 roku występuje w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.

JANKOWSKIEJ-CIEŚLAK. TWÓJ SCENICZNY POWRÓT DO WIĘZIE-
NIA PO WIELU LATACH. W CZASIE TEGO SPEKTAKLU ZDAŁEM SO-
BIE SPRAWĘ Z TEGO, JAK NIEUSTĘPLIWE POTRAFIĄ BYĆ WOBEC 
SIEBIE I ŚWIATA KOBIETY. ROZMOWA MIĘDZY OSKARŻYCIELKĄ 
I OSKARŻONĄ JEST POKAZEM SIŁY, UDOWODNIENIA TEGO, 
KTÓRA MA RACJĘ. ŻADNA NIE CHCE SIĘ PODDAĆ. WALCZĄ DO 
KOŃCA. STEREOTYPOWO TAKĄ WALKĘ PRZYPISUJEMY TYLKO 
MĘŻCZYZNOM. CZY NA ŻYCIE POTRAFISZ WALCZYĆ? 
Oj, to zależy. Kiedyś było tak, że w pracy w ogóle się nie wycofy-
wałam, nie widziałam tego, że jest za ostro i zbyt silnie obstaję 
przy swoim stanowisku. Ale potem to się zmieniło. Myślę, że 
na tym też polega dojrzałość. Schodzisz z tonu i widzisz więcej, 
bardziej się zastanawiasz. Wiesz z jakiego powodu odeszłam 
teraz z teatru? Bo uważam, że powinnam chwilę odpocząć od 
grania i… przestałam walczyć. 

TO NA PEWNO NIE BYŁA ŁATWA DECYZJA. ZAGRAŁAŚ W TE-
ATRZE PONAD 50 RÓL!
Myślę sobie, że przychodzi taki moment – choć trudno taką 
decyzję podjąć aktorowi – że trzeba trochę się wycofać z grania 
w teatrze. Bo to jest niezwykle uzależniające. Zmieniły się też 
warunki w moim teatrze i na tych nowych warunkach nie 
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my cousins and all. My mom had seven sisters who 
were very close-knit. Those sisters had twelve sons 
in total, and it was with them that I spent my child-
hood. I didn’t even dress like a girl. Ribbons, braids, 
dresses – it was a genuine nightmare for me. I was 
convinced I was a boy until my body started to ma-
ture. And it was only then – from the physical side 

– that I understood I was I girl after all. It was very 
hard for me, because the female world seemed naïve, 
sugary, not for me. I solved all problems straight 
away, in a men-like manner, the way my brothers 
taught me. If a boy disturbed me during the school 
break, I would punch him in the nose.

THAT’S QUITE SHOCKING!
Really?

YES, BECAUSE YOU’RE THE ESSENCE OF FEMININITY!
Trees, fences, punches in the face…

ESPECIALLY THAT YOU SHOW INCREDIBLE STRENGTH 
OF WOMANHOOD ON STAGE, BUT NOT IN THE PHYSI-
CAL SENSE, BUT IN THE SENSE OF SOME KIND OF HAR-
MONY WITH YOURSELF, ACCEPTANCE OF YOURSELF…
Acceptance has come with time. I think it came 
when I was a student, when I put on my first min-
iskirt and high heels. I remember that my friends 
concluded that I had nice legs and they wouldn’t put 
up with me wearing suits anymore… They force-
fully squeezed me into women’s clothes. I thought 
I wouldn’t endure it. I even wept!

SO CLOTHES CAN WORK WONDERS AFTER ALL?
But then I came to realize that it was okay that way. And 
then it all went in the other, female direction. This male 
world from my childhood will be a blessing for the rest 
of my life. But also a curse. Because I like guys very 
much, I befriend them very quickly, counting on purity 
of relations… And it doesn’t always work like this.

IF I MAY, I’D LIKE TO TAKE US ON A THEATRICAL JOUR-
NEY THROUGH YOUR ROLES THAT HAVE MADE THE 
GREATEST IMPRESSION ON ME, CHANGING ME NOT 
ONLY AS A PERSON, BUT ALSO AS A MAN. BECAUSE 
EACH OF THE PORTRAITS OF WOMEN YOU PAINTED 
ON STAGE MADE ME LEARN SOMETHING NEW ABOUT 
THE OPPOSITE SEX AND ALSO SENSITIZED ME TO 
HOW YOU, WOMEN, PERCEIVE THE REALITY. THE FIRST 
PERFORMANCE IN WHICH I SAW YOU WAS “JORDAN.” 
IT WAS AN ABSOLUTE BLAST! A MONODRAMA. A STI-
FLING STORY ABOUT A CHILD-MURDERER, STAGED IN 
A SMALL ROOM IN THE POWSZECHNY THEATRE. HOW 
DID YOU MANAGE THIS ROLE? AFTER ALL, YOU WERE 
A VERY YOUNG GIRL!
I think youth is characterized by a certain lack of im-
agination that stems from lack of experience.

WAS IT THE BEGINNING OF YOUR COOPERATION WITH 
AGNIESZKA GLIŃSKA?
Yes, and the most splendid one at that! We were granted 
rights to stage the play only seven times and it so 
happened that the third time took place at the festival 
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umiem już walczyć. Poza tym, w tej chwili, obchodzi mnie 
tylko taka współpraca, która polega na wzajemnej akceptacji, 
przyjaźni, wspólnocie myśli. Na tym, czego doświadczyliśmy, 
kiedy Agnieszka Glińska była dyrektorką Teatru Studio. Ważne 
jest, żeby znać odpowiedź na pytanie, dlaczego się robi teatr 
w dzisiejszym świecie i co się chce przez to powiedzieć. 

ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE BYŁO WIDAĆ W SPEKTAKLU 
„DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW MÓWIĄCYCH PO POLSKU” W RE-
ŻYSERII PANI GLIŃSKIEJ, W KTÓRYM BRAWUROWO ZAGRAŁAŚ… 
MĘSKIE POSTACI! PATRZYŁEM NA CIEBIE NA SCENIE I MYŚLA-
ŁEM SOBIE: ‘ALEŻ ONA DOROSŁA!’. PUBLICZNOŚĆ KOCHA-
ŁA TEN SPEKTAKL I CIEBIE W NIM.  JEST W TYM TEŻ PEWNE 
DOMKNIĘCIE TWOJEJ DOTYCHCZASOWEJ TEATRALNEJ ŚCIEŻKI, 
BO TE KILKADZIESIĄT RÓL PRZERÓŻNYCH KOBIET, KTÓRE ZA-
GRAŁAŚ, DOPROWADZIŁY CIĘ DO BRAWUROWEGO ZAGRANIA 
W TEJ SZTUCE CHARAKTERYSTYCZNYCH, MĘSKICH RÓL, TAK 
NIEZGODNYCH Z TWOIM EMPLOI - PIĘKNEJ ZEWNĘTRZNIE I WE-
WNĘTRZNIE KOBIETY. 
To było możliwe tylko u Agnieszki, bo takie rzeczy można robić 
tylko dla kogoś, kogo się kocha i ceni. Jest jakaś brawura w tym, 
bo nie zwraca się uwagi na wszystko inne. Reszta cię nie ob-
chodzi. Jestem w tym, co mnie najbardziej interesuje - wzajem-
nej akceptacji i graniu do jednej bramki. I to było to. 

CZY TERAZ, POMIMO TYLU ZAGRANYCH RÓL MASZ WIĘCEJ, CZY 
MNIEJ WĄTPLIWOŚCI, JAK WYCHODZISZ NA SCENĘ? 
Był taki moment, że miałam bardzo dużo wątpliwości. On minął 
i znowu czuję się dobrze. Myślę, że każdy musi doświadczyć 
kryzysu wychodzenia na scenę. Jakbyś się budził w środku snu 
i zadawał pytanie: ‘Dlaczego śnią mi się takie straszne rzeczy?’. 
Ale to jest potrzebne, bo te wszystkie złe historie, jeśli już się przez 
nie przebrnie, mogą nas wzmacniać. Nie chcesz do nich wracać, 
nie chcesz dopuścić do tego, żeby twój umysł był w takim stanie 
jak wtedy. Ja też się cieszę, że to się skończyło, bo to było straszne. 
Znowu mam w sobie ciekawość, mimo tego, że przede mną prze-
rwa od teatru i że moja przygoda z Teatrem Studio się zakończyła. 
Ale będę czekać. Będę czekać na kolejne wejście.   

  IN ENGLISH

HER PORTRAIT  - DOROTA LANDOWSKA 

The moment when you realize at the very beginning of 
your conversation that this beautiful actress sitting in 
front of you is also a beautiful person – invaluable. Dorota 
Landowska. Painter of female portraits. Mysterious and 
distanced. Epitome of femininity. I’ve been observing her 
for years from afar, from a spectator’s perspective. I value 
her. Admire even. And I respect her for not wasting chances 
that fate gives her.

I’M A LUCKY MAN, BECAUSE YOU’VE BEEN ACCOMPANYING 
ME WITH YOUR ROLES THROUGHOUT MY ENTIRE CON-
SCIOUS THEATRICAL LIFE. THOSE ROLES HAVE ALWAYS 
APPEARED IN CRITICAL MOMENTS IN MY LIFE AND LET ME 
UNDERSTAND WOMEN’S NATURE.
I’m very grateful for your words. But it is me who’s lucky. 
I accept it with all its blessings and with the positive energy 
I now receive from you. It ’s very interesting, because for the 
most of my life I thought I was a boy, having grown up with 
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of monodramas in Toruń. We won several awards there 
and the authorities of the theatre applied to the agency 
in London for extension of the license. We waited quite 
a while, but it worked out. Later, this monodrama brought 
me much splendour.

AS I YOUNG GIRL, ALREADY AT THE VERY THRESHOLD OF 
YOUR CAREER, YOU THREW YOURSELF IN THE DARKEST 
VERSION OF FEMININITY.
Yes, that’s true. What I found especially inspiring while 
working on this monodrama was its author, playwright 
Anna Reynolds. When she was a teenager, she killed her 
mother, was put to jail in which she gave birth to a child, 
and then she put the baby up for adoption… She was an 
interesting, albeit ambiguous figure. 

I IMAGINE THAT WORKING IN THE POWSZECHNY THEATRE 
IN WARSAW, ALONGSIDE SUCH SUPERB ACTORS AS 
JANDA, GAJOS, PIECZKA, SZCZEPKOWSKA, DAŁKOWSKA, 
MACHALICA, LUTKIEWICZ, MUST HAVE BEEN EXCEPTIONAL 
EXPERIENCE FOR YOU?
It was such a theatre that I can’t help but feel envious of 
myself – I doubt that many people right after school are 
lucky enough to find themselves in a genuine team. There 
are no teams like that anymore. It was my theatrical home, 
in which I was born as an actress, in which I grew up, in 
which I was shown the world. I had a chance to rediscover 
myself, get to know myself better, become a woman that is 
curious about the world and people.

DON’T YOU HAVE THE IMPRESSION THAT THEY GAVE YOU… 
TOY BLOCKS?
I received tools there, and I think I used them to the 
fullest, somewhat subconsciously. Perhaps it was my 
fate, written somewhere in the stars. Perhaps it was my 
self-confidence, totally unscathed. The belief that as long 
as I live, nothing bad can happen to me. I would like to 
regain this belief. But not to achieve something by hook 
or by crook, not to harm anyone, but to realize myself in 
the best possible way, by learning.

I THINK THIS THEATRE WAS IMPORTANT FOR YOU FOR 
ONE MORE REASON. IT WAS THERE THAT YOU MET YOUR 
FRIEND, DARIA TRAFANKOWSKA…
My kindred spirit, mother, friend, everything…

DOES YOUR FRIENDSHIP LAST DESPITE THE FACT THAT 
DARIA HAS PASSED AWAY? WHAT HAPPENS TO LOVE FOR 
A PERSON WHO’S NO LONGER WITH US?
I think about her all the time. I feel the same about Maciek 
Kozłowski. They appear in my dreams. It’s as if I was still 
in touch with them. I believe in love, even within friend-
ship, that doesn’t die even if the other person is no longer 
here. There are people with whom I don’t maintain contact, 
but I will always love them. Perhaps they will never know 
about it. I’m not sure what’s more important – being aware 
of the fact or the fact itself? I strongly believe that Duśka is 
still here, really. I often wonder what Duśka would do, what 
she would say… And sometimes I hear her laugh.

A BEAUTIFUL PERSON.
And wonderful.

LET’S TALK ABOUT ANOTHER PERFORMANCE. EVEN THOUGH 
MANY CRITICS WROTE IT OFF AS UNIMPRESSIVE, IT WAS ABSO-
LUTELY FANTASTIC AND AHEAD OF ITS TIMES. I’M TALKING ABOUT 

“NORA” WRITTEN BY THE WONDERFUL HENRIK IBSEN AND DI-
RECTED BY AGNIESZKA OLSTEN IN THE NATIONAL THEATRE. YOUR 
NORA WAS ENTIRELY DIFFERENT FROM HER PREVIOUS VERSIONS.
Well, it was hard to work on that material. We worked with 
a brand new translation that for the first time had been done from 
Norwegian. When we read the translation from Norwegian, it 
turned out that the differences in interpretation – in comparison 
with other translations – were quite considerable. But as for me, 
it was an adventure for many reasons. The protagonists’ stories 
intertwined with personal problems of actors who performed in 
this play. I was building my friendships with other women, and 
Maciek Kozłowski, who played the dying Dr. Rank, was dying in 
real life too, and those were his last moments. That “Nora” was 
mixed up with real life, with reality. To such an extent that every-
one performing in that play came down with laryngitis all at once. 
Our bodies refused to cooperate.

THAT PERFORMANCE HAD A VERY STRONG FEMINIST UNDER-
TONE… NORA’S QUESTION, “I NEED TO KNOW WHO’S IN THE 
RIGHT, THE SOCIETY OR ME,” SOUNDED FRESH, DIFFERENT.
And Nora’s motto that woman is the black of this world. And put-
ting on black makeup for the ball by the end of the play. But you 
know what was most shocking for me? Scenes with Krogstad 
who comes to Nora and blackmails her. I thought that perhaps 
there was no woman who wouldn’t sacrifice everything when 
blackmailed. I thought that thousands of women lost their dig-
nity, but there was no way back for them. The hardest scenes to 
play for me were the ones when he came and blackmailed me. 
I felt shaken because I saw crowds of women who were forced 
to sacrifice their dignity to save their family, their children.

ANOTHER PLAY IS “GARDENIA” DIRECTED BY ELŻBIETA 
CHOWANIEC.
My favourite one.

YOU SAID A NICE THING ABOUT THAT PERFORMANCE, THAT 
IT WAS LIKE A MATRYOSHKA DOLL – A WOMAN HIDDEN IN 
A WOMAN. FOR ME, AS A GUY, IT WAS AN INCREDIBLE DISCOV-
ERY – THAT PHENOMENON OF A WOMAN’S ENTANGLEMENT IN 
OTHER WOMEN CLOSE TO HER. WHERE DOES IT COME FROM? 
WHY IS IT SO HARD TO ESCAPE FROM IT?
You mean escape from such a woman, such an entanglement?

YES. IS IT A QUESTION OF CONFORMISM?
No. I think it runs in the blood…

SO YOU THINK IT’S SOMETHING BIOLOGICAL?
To the extent that even if you think you’ve already disentan-
gled yourself from this net, it appears again every time there’s 
a difficult situation.

BUT WHY IS IT SO HARD TO TURN THIS ENTANGLEMENT INTO 
POWER? AFTER ALL, MORE OFTEN THAN NOT, IT’S A BURDEN 
FOR WOMEN.
It’s toxic.

WHEN YOU TALK ABOUT YOUR MOTHER’S SEVEN SISTERS, 
I THINK, “WOW, WHAT POWER! WHAT STRENGTH!”
Yes, quite formidable.
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IF THEY ALL GATHERED AND REACHED AN AGREEMENT, THEY 
COULD TAKE OVER THE WORLD!
But it’s also a huge burden – so many women in one family. 
Imagine your holidays. Women, women everywhere.

I CAN’T IMAGINE IT.
Countless children, only women, open kitchen, smoke, 
heat. And all those men who scurried away somewhere. 
They worked, and arranged it in such a way so as to leave 
early in the morning and come back home late at night. 
You know, I understand it now, because how else can you 
put up with it, live through it, where else can you hide? In 
summer, my grandfather occupied himself with collect-
ing herbs, and would leave home at 4 am and come back 
very late. Then he would go to the attic to sort what he had 
picked, and wouldn’t utter a word. He was running away. It 
was hard to find him. As if he hadn’t existed.

RUNNING AWAY FROM WHAT? WHAT WAS IT ABOUT THOSE 
WOMEN THAT MADE HIM RUN AWAY?
The desire to take over the world? Managers of the globe who 
now lay down new laws. Throughout my life, I’ve been trying 

to distance myself from it. But it’s not possible, because I’m 
burdened by their presence. I have never liked it too much 
though. Even as a little girl. I thought something was off. I felt 
that those proportions were out of balance. I waited for my 
father to come back, so that I could take his hand and go for 
a walk with him; I guess I wanted an alternative, equivalent 
energy to appear. For this reason, I left this hen party and 
joined the world of my brothers. Because this male world 
seemed easier to me. If something was wrong, there was 
a punch, bloodshed, quick fist aid, five stitches, and the next 
day everything was back to normal.

AND FROM TODAY’S PERSPECTIVE, DO YOU STILL THINK THAT 
THE MALE WORLD IS SIMPLER?
No, when I look at my son, I think, “A man’s world is so complicated.”

ON THE SAME LEVELS OF COMPLICATION  
AS A WOMAN’S WORLD?
No, on entirely different levels. I think that there might appear 
attempts to understand and reconcile those two worlds, and we 

– for the good of our planet – should make those attempts. But in 
my opinion, reconciliation is unattainable.
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ANOTHER PLAY ABOUT THE IRRECONCILABILITY OF 
THE MALE AND FEMALE WORLDS IS IVAN VYRYPAEV’S 

“ILLUSIONS,” IN WHICH YOU PLAYED IN THE NA WOLI 
THEATRE. THIS PERFORMANCE MADE ME SOMEWHAT 
ANGRY…
Because of the text?

YES, SINCE YOUR FOURSOME OF ACTORS PLAYED WONDER-
FULLY. WHAT I FOUND INFURIATING WERE THE SUMMARIES 
ABOUT LOVE BETWEEN A WOMAN AND A MAN, THE FACT 
THAT YOU, WOMEN, CLAIM YOU KNOW WHAT LOVE IS AND 
WHAT IT ISN’T BETTER THAN MEN.
Did you interpret it this way? I think my protagonist was 
the most passive one in all of this. Besides, she commits 
suicide at the end of the play, as if out of the inability to 
comprehend whether there’s some kind of permanence 
in this world or not.

I SAW HER DEATH AS SOME KIND OF SYMBOLIC VIOLENCE, 
AGAINST HER MAN AND THE WORLD. SHE KNOWS BETTER 
WHAT LOVE SHOULD BE LIKE, SO SHE TAKES HER LIFE WHEN 
SHE DOESN’T GET WHAT SHE SHOULD.
For me, the text was beautiful. I don’t agree with it com-
pletely either, but if you sit three months on it and analyze it 
minutely every day, many different layers emerge and many 
coatings of paint are scraped off.

ESPECIALLY THAT THERE WAS ONLY TEXT IN THIS PLAY, 
SINCE THERE WAS NO STAGE DESIGN OR ANYTHING.
There was nothing. A little bit of music. But it was a huge 
event for all of us, because the text is written in a fabulous 
way. Vyrypaev really writes very well.

HE’S GOT AN INCREDIBLE EAR.
He’s got a good ear for another person. You may not agree 
with him or fume at those texts, but there’s something amaz-
ing to them.

HAS WORKING ON THIS TEXT, ON ITS DECOMPOSITION, GIV-
EN YOU A BETTER UNDERSTANDING OR A DEEPER INCOM-
PREHENSION OF THE PHENOMENON OF LOVE?
A deeper incomprehension. The awareness that there’s no 
help coming from anywhere, that when you lift your head in 
the winter of your life, look up at the starry sky resembling 
brightly illuminated pulp, and ask yourself a question of 
whether there’s some kind of permanence in this gigantic 
universe, it will be your last question. Like it was the last 
question for Albert from the play. He asked it looking at the 
sky, and died. But on the other hand, isn’t it beautiful that all 
those things are left without an answer?

MAYBE, MAYBE.
And your task is to look for this answer. To act faster than 
Albert. It inspires you to get down to work.

ANOTHER STOP ON OUR THEATRICAL JOURNEY IS THE 
PERFORMANCE CALLED “ANARCHISTKA,” IN WHICH YOU 
PLAYED ALONGSIDE JADWIGA JANKOWSKA-CIEŚLAK. IT WAS 
YOUR STAGE COMEBACK TO PRISON AFTER MANY YEARS. 
DURING THE PLAY, I REALIZED HOW UNYIELDING AND 
TENACIOUS WOMEN COULD BE AGAINST THEMSELVES AND 

THE WORLD. THE CONVERSATION BETWEEN THE ACCUSER AND 
THE ACCUSED IS A DISPLAY OF POWER, PROVING ONE’S RIGHT. 
NEITHER WANTS TO GIVE UP. THEY FIGHT UNTIL THE BITTER 
END. STEREOTYPICALLY, WE ASCRIBE SUCH FIERCE FIGHTS 
ONLY TO MEN. ARE YOU ABLE TO FIGHT FOR LIFE?
Well, it depends. In the past, I refused to step back an inch at 
work, I wasn’t aware that I stood my ground too strongly and 
too harshly. But then it changed. I think it’s what adulthood 
consists in. You calm down and see more, because you think, 
analyze more. Do you know why I left the theatre? Because 
I think I should take a short break from playing and… I’ve 
stopped fighting. 

IT MUST HAVE BEEN A DIFFICULT DECISION. YOU’VE PLAYED 
OVER FIFTY THEATRICAL ROLES!
I think there always comes this moment – although it ’s 
hard for an actor to make such a decision – when you 
have to withdraw from playing in the theatre for a while. 
Because it ’s very addicting. The conditions in my theatre 
have changed as well, and I am not able to fight under such 
conditions anymore. Besides, now I care only for coopera-
tion that consists in mutual acceptance, friendship, unity of 
thoughts. In what we experienced when Agnieszka Glińska 
was the director of the Studio Theatre. It is important to 
know the answer to the question of why there’s theatre in 
the modern world and what message we want to get across.

THE ANSWER TO THIS QUESTION COULD BE LEARNT FROM 
THE PLAY “DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW MÓWIĄCYCH PO 
POLSKU” (POLISH: „TWO POOR ROMANIANS SPEAKING 
POLISH”) DIRECTED BY AGNIESZKA GLIŃSKA, IN WHICH YOU 
SPECTACULARLY PLAYED… MALE PARTS! I LOOKED AT YOU 
STANDING ON THE STAGE AND THOUGHT, “HASN’T SHE 
GROWN UP!” THE AUDIENCE LOVED THIS PLAY AND YOU IN IT. 
IT CONSTITUTED A CERTAIN CLOSURE OF YOUR FORMER THE-
ATRICAL PATH, BECAUSE THOSE SEVERAL DOZEN PORTRAYALS 
OF DIFFERENT WOMEN HAD LED YOU TO AN ASTONISHING 
ENACTMENT OF DISTINCTIVE MALE ROLES, SO INCOMPATIBLE 
WITH YOUR EMPLOI – A WOMAN WHO IS BEAUTIFUL BOTH 
OUTWARDLY AND INWARDLY.
It was possible only with Agnieszka, because you are able to 
do such things only for someone you love and value. There is 
some kind of bravado in it, because you don’t pay attention to 
anything else. You don’t care about the rest. I get involved in 
what interests me most – mutual acceptance and common goal. 
And that was it. 

NOW, DESPITE SO MANY ROLES, DO YOU HAVE MORE OR FEW-
ER DOUBTS WHEN YOU GO ONTO THE STAGE?
There was a moment when I had a lot of doubts. But that mo-
ment passed and I feel fine again. I think that everyone has to go 
through the crisis connected to entering the stage. It’s as if you 
woke up in the middle of a dream and asked yourself a question, 

“Why do I dream about such terrifying things?” But it’s neces-
sary because all those bad stories can strengthen us. You don’t 
want to return to them, you don’t want to let your mind slip into 
that state ever again. I’m glad that it ended as well, because it 
was awful. Now I regained my curiosity, despite the fact that 
there’s a break from the theatre ahead of me and that my ad-
venture with the Studio Theatre has come to an end. But I will 
wait. I will wait until I go onto the stage again.  
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DOBRY WIECZÓR, 
Drezno!

DZIŚ ZABIORĘ WAS NA WIECZORNĄ PRZECHADZKĘ PO STOLICY 
SAKSONII - DREŹNIE. SAKSONIA JEST JEDNYM Z SZESNASTU 
KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH NIEMIEC, A JEJ STOLICA TO JEDNO 

Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST U NASZYCH ZACHODNICH SĄSIADÓW.  

  tekst i zdjęcia: EDYTA BARTKIEWICZ

Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB) znajduje się oryginal-
ny dokument zawierający informacje 
astronomiczne majów. Skryty w po-
tężnej gablocie, Codex Dresdensis jest 
jednym z czterech dokumentów, które 
przetrwały okres niszczenia majań-
skich ksiąg przez duchowieństwo. 
Znajduje się w treasure room i jest 
jedynym udostępnionym dla tury-
stów kodeksem. Można go zobaczyć 
codziennie w godzinach 10-18, wstęp 
jest bezpłatny. Polecam zobaczyć go na 
żywo, ale jeśli ktoś nie może, a bardzo 
chce na niego zerknąć, kodeks jest udo-
stępniony do pobrania w formacie pdf. 
Możliwość obejrzenia tych kilkudzie-
sięciu stron zapisanych glifami, które 
były odczytywane przez archeologów 
w każdy możliwy sposób, to uczu-
cie nie do opisania. Mam przed sobą 
setki lat obserwacji nieba przez jedną 
z najbardziej tajemniczych cywilizacji 
świata, zebrane w dokument o długości 
74 stron, który tylko czeka, aż odkryją 
go koleje pokolenia. Czeka, aż pojawi 
się ktoś, kto bezbłędnie odczyta pismo 

Drezno (nazywane kiedyś baroko-
wą Florencją) ma w swojej historii 
naprawdę dramatyczny wątek. 

Choć miasto przetrwało w stanie niena-
ruszonym prawie całą II wojnę światową, 
działania aliantów w ostatnich jej miesią-
cach zrównały to piękne miejsce z ziemią. 
Położenie w głębi kraju i brak obiektów 
o znaczeniu strategicznym (dzięki czemu 
miasto zostało uznane za bezpieczne), 
przyczyniły się do pozostawienia Drezna 
bez jakiejkolwiek obrony przeciwlotniczej. 
W połowie lutego 1945 roku wojska RAF 
i USAAF zbombardowały prawie 40km2 
miasta, zabijając blisko dwadzieścia pięć 
tysięcy osób. Doszczętnie zniszczone 
i odbudowane tylko częściowo, Drezno 
posiada jedynie niewielką część dawnej 
historycznej zabudowy. Mimo to, wieczor-
ny spacer po pustych ulicach miasta nie 
pozostawia żadnych wątpliwości - Drezno 
wciąż zachwyca.

Do Drezna ściągnęła mnie historia… 
Majów, którą odkrywałam w trakcie 
wizyty w Meksyku. Co wspólnego ma 
stolica Saksonii z tą starożytną cywili-
zacją? W Sächsische Landesbibliothek –
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Majów i zmieni sposób postrzegania ich cywilizacji. Niestety, 
nie będę to ja. Ale może to będziesz Ty? Warto sprawdzić.

Mój wieczorny spacer zaczynam od Semperoper. Na jej 
szczycie znajduje się przepiękna rzeźba przedstawiająca cztery 
pantery zaprzęgnięte w rydwan Dionizosa. Budynek nie miał 
łatwego życia - zniszczył go pożar, został zbombardowany, 
a powódź, która go dosięgnęła w 2002 roku, wyrządziła szkody 
szacowane na 27 milionów euro. Tuż obok znajduje się słynny 
Zwinger - późnobarokowy zespół pałacowy, w którym do 
wyboru mam Galerię Obrazów Starych Mistrzów, kolekcję hi-
storycznych wyrobów porcelanowych, kolekcję dawnych przy-
rządów matematyczno-fizycznych, zbrojownię z bezcennymi 
egzemplarzami broni albo oranżerię z egzotycznymi roślinami, 
sprowadzonymi do Zwingeru przez króla Augusta II Mocnego.

Po drugiej stronie ulicy znajduje się barokowy zamek 
książąt Saksonii oraz "Orszak książęcy" - długi na 100 me-
trów i wysoki na 10 metrów, największy na świecie cera-
miczny obraz ścienny. Przedstawia on władców z dynastii 
Wettynów którzy władali Saksonią przez blisko 800 lat. Na 
dwudziestu pięciu tysiącach płytek znajdują się 94 osoby. 
Są to nie tylko książęta i hrabiowie, ale także naukowcy, ar-
tyści i rzemieślnicy. Jest tam też 45 koni i 2 charty, a całość 
jest wykonana z taką precyzją, że stoję i podziwiam malo-
widło przez prawie godzinę. Skoro nieustannie przybywa 
ludzi dookoła mnie, oznacza to tylko jedno - to dzieło jest 
tak znakomite, że zatrzymuje wszystkich, nie pozwalając 
przejść obok siebie obojętnie. 
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W SERCU STAREGO  
MIASTA ZNAJDUJE SIĘ 
KOŚCIÓŁ MARII PANNY - 
JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH 
NA ŚWIECIE BUDYNKÓW 
WZNIESIONYCH 
Z PIASKOWCA. ZAWALIŁ 
SIĘ DZIEŃ PO NALOTACH 
DYWANOWYCH  
W 1945 ROKU I PRAWIE  
45 KOLEJNYCH LAT STAŁ 
JAKO RUINA.

W sercu starego miasta znajduje się kościół Marii Panny - 
jeden z największych na świecie budynków wzniesionych 
z piaskowca. Zawalił się dzień po nalotach dywanowych w 1945 
roku i prawie 45 kolejnych lat stał jako ruina, przypominając 
wszystkim o okropieństwach wojny. Dopiero po upadku Muru 
Berlińskiego w 1989 roku rozpoczęto prace nad jego rekon-
strukcją, by w 2005 roku otworzyć go dla wiernych i turystów, 
zmieniając go z pomnika wojny w symbol pojednania. 

Krążąc samotnie po mieście mijam skromny budynek bez 
okien, za to z fascynującą bryłą. Jest to Nowa Synagoga, która nie 
mogła zostać umiejscowiona w osi wschód – zachód, jak naka-
zuje Tora, więc z każdym kamieniem dokładanym wyżej, skręca 
się we właściwym kierunku. Genialne, prawda?

Idę przez stare miasto perfekcyjnie przeplatające się z no-
woczesnymi budynkami i komunikacją miejską. Wciąż nie 
czuję niesmaku, patrząc na połączenie baroku ze szklanymi 
biurowcami, i właśnie to sprawia, że planuję tu wrócić na 
dłużej. Najlepiej zimą, by zobaczyć otulone śniegiem, śpiące 
bajkowe miasto skąpane w pomarańczowym świetle ulicz-
nych latarni. Miasto z trudną historią która nadal daje o sobie 
znać, wysyła tęskne spojrzenia w kierunku przedwojennych 
zdjęć. Warto zobaczyć to, co zdołano tu odbudować.  

  IN ENGLISH

GOOD EVENING, DRESDEN!

Today, I’ll take you for an evening stroll in the capital 
of Saxony – Dresden. Saxony is one of sixteen states of 
Germany, and its capital is one of the most beautiful 
cities of Poland’s western neighbour. 
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At some time in the past of Dresden (once called 
Baroque Florence), some tragic events happened. 
Although the city had survived almost the entire 
Second World War intact, the Allies’ operations 
during the last months of the war razed this beautiful 
place to the ground. The city was regarded as safe 
owing to its inland location and a lack of strategic 
facilities, yet this contributed to leaving it unprotected, 
without any air defence. In the middle of February 
1945, the RAF and USAAF forces bombarded almost 
40km2 of the city, killing approximately twenty-five 
thousand people. Dresden was completely destroyed 
and later restored only partially, therefore only some 
of its historical buildings have survived. Anyway, an 
evening stroll along empty city streets proves that 
Dresden is still amazing.

I came here because of the history of… the 
Maya, which I’d been exploring during my trip 
to Mexico. But what do the capital of Saxony 
and that ancient civilisation have in common? 
In Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), there 
is a genuine document containing the Maya’s 
astronomical observations. Placed in a massive 
cabinet, the Codex Dresdensis is one out of four 
documents which have survived the period when 
Maya books were destroyed by the clergy. The 
codex is kept in the treasure room and it’s the only 
codex made available to tourists. The room is open 
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every day from 10 to 6 p.m., the entrance is free. I highly 
recommend visiting the library and seeing the codex 
yourself, if possible; otherwise, it is also available in 
PDF format. The possibility of seeing these several 
dozen pages written in glyphs, which have been read by 
archaeologists in every possible way, is an indescribable 
experience. Right before my eyes there are hundreds 
years of sky observation carried out by one of the most 
mysterious civilisations in the world, compiled in one 
document, 74 pages long, which has been waiting to be 
discovered by future generations; waiting for someone 
able to read it, who will change the perception of the 
civilisation. Unfortunately, it won’t be me. But perhaps 
you’ll be the one? Check it out.

I begin my evening stroll with the Semperoper. On 
its top there is an amazing sculpture of Dionis’ chariot 
pulled by four panthers. The building has been through 
alot – it was destroyed by fire, bombarded, and destroyed 
by flood in 2002, with the damage estimated at EUR 27 
million. Next to the Semperoper there is the famous 
Zwinger – a Baroque palace housing the Old Masters 
Picture Gallery, a historical porcelain collection, 
a collection of historical mathematical and physical 
instruments, an armoury with a priceless collection of 
weapons, and an orangery with exotic vegetation brought 
to the Zwinger by king Augustus the Strong.

Across the street there is a Baroque castle which 
was a residence of Saxon dukes and ‘the Procession of 
Princes’ – the largest porcelain artwork in the world, 100 
metres long and 10 metres high. It depicts Wettin Dynasty 

rulers who ruled Saxony for about 800 years. 94 persons are 
represented on twenty-five thousand tiles. Apart from dukes 
and counts, there are also scientists, artists and craftsmen, as 
well as 45 horses and two sighthounds. I admire the precision 
of the magnificent artwork for almost an hour. More and 
more people gather around me, which shows that the work 
draws attention of the crowd and can’t go unnoticed. 

In the heart of the Old Town there is the St Mary 
church – one of the largest sandstone buildings in the 
world. It collapsed a day after carpet bombings in 1945 
and remained a ruin for almost 45 years, reminding of 
the war atrocities. Only after the fall of the Berlin Wall in 
1989, works began with aim to reconstruct the building. It 
was opened for tourists and worshippers in 2005, when it 
stopped being the monument to war and became a symbol 
of peace and reunion. 

Walking the city streets on my own, I go past an 
inconspicuous but fancy-shaped building without windows. 
This is the New Synagogue, which couldn’t be built in the 
East-West axis in accordance with the Torah, so with every 
stone it gradually twists in the proper direction. Brilliant, 
isn’t it?

The Old Town perfectly goes with modern buildings and 
public transport. The combination of the Baroque and glass 
office blocks doesn’t strike me, and that makes me want 
to come back here again. Preferably in winter, to see the 
sleeping fairy-tale city covered in snow, bathed in orange 
street lights. The city with difficult past still hanging in the air 
takes a nostalgic look at pre-war photographs. Visit Dresden 
and explore the history of this fascinating travel destination.  
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TA ZNAJOMOŚĆ NIE ZAPOWIADAŁA SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ PRZYJAŹŃ NA LATA. MOJA INWESTORKA 
ZADZWONIŁA Z PROŚBĄ O WYCENĘ PROJEKTU W CZASIE, GDY ZAJMOWAŁAM SIĘ KILKOMA BARDZO 
DUŻYMI ZLECENIAMI I ZWYCZAJNIE BRAKOWAŁO MI DNIA, BY ODPISAĆ NA ZAPYTANIA NOWYCH 
KLIENTÓW. NA SZCZĘŚCIE PONOWIŁA PROŚBĘ I WÓWCZAS JUŻ ZNALAZŁAM CZAS NA ODPOWIEDŹ.

  tekst: LUCYNA KOŁODZIEJSKA     zdjęcia: FOTO&MOHITO

PRZEPIS NA orient
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Dzisiaj od czasu do czasu jesteśmy sąsiadami, nasze 
psy uwielbiają wspólnie chodzić na spacery, niejeden 
wieczór spędziliśmy razem, stołujemy się z rodziną 

w ich restauracjach, a za pośrednictwem agencji wyprawo-
wej właścicielki pojechałam w superpodróż do Afryki.

Pierwszą rzeczą, jaką usłyszałam od inwestorów była 
informacja, że mieszkanie ma być urządzone w stylu na-

wiązującym do Orientu. Jest to pojęcie bardzo 
szerokie. Możemy przecież mówić o orientalnym 
stylu, który nawiązuje do wnętrz marokańskich 
czy tureckich - wówczas mamy do czynienia 
z wzorzystymi płytkami, ażurowymi lampami 
i berberyjskimi dywanami. Ale Orient to też Indie, 
czyli mnogość wzorów i kolorów. Również Japonia 

- wnętrza ascetyczne, surowsze, aniżeli poprzed-
nio wymienione. Z zastosowaniem ciemnego 
drewna, palisandru; stylistyka, która raczej unika 
form obłych na rzecz kwadratów, linii prostych 
i jasnych czytelnych podziałów.

Właściciele chcieli właśnie, by mieszkanie nawią-
zywało głównie do Japonii, szukali połączenia no-
woczesności i komfortu, z uwzględnieniem akcen-
tów z różnych ulubionych miejsc w Azji. Wspomnieli 
też, że nie interesują ich okrągłe umywalki, co 
doskonale wpisało się w stylistykę. Chciałam, żeby 
nawet nowoczesne elementy były pewnym ukło-
nem w stronę Orientu - i tak na przykład genialne 
kinkiety na ścianach z jednej strony kojarzyć się 
mogą z blachą perforowaną, ale z drugiej z nowocze-
sną wersją ażurowego marokańskiego lampionu. To 
samo dotyczy lamp nad stołem - nowoczesny wzór 
nawiązujący do azjatyckich kształtów. Część mebli, 
jak na przykład komoda w gabinecie, to oryginalne 
kolonialne antyki, część zrobił dla nas stolarz. Tak 
jak przykładowo suwane drzwi do łazienki przy 
sypialni w stylu parawanów/ścianek japońskich. 

Zdjęcie pod prysznicem w łazience to ulubiona 
plaża właścicieli na Bali, wspólnie znaleźliśmy 
w ich zbiorach fotografię, która ładnie zapełniła 
całą prysznicową ścianę. Ażurowe wejścia do sa-
lonu z głowami Buddy na postumentach to mój po-
mysł na wejście do strefy dziennej, który spodobał 
się właścicielom. W części mieszkania - w kuchni, 
na podłogach i w łazienkach - użyłam azjatyckiego 
kamienia, to samo dotyczy łupka na ścianie w holu. 

Mnie najbardziej podoba się ściana w gabi-
necie, którą w całości zapełnia mapa National 
Geographic. Patrząc na nią, domownicy mogą 
planować kolejne podróże po świecie, których ja 
po cichu im zazdroszczę.   

WŁAŚCICIELE CHCIELI WŁAŚNIE,  
BY MIESZKANIE NAWIĄZYWAŁO GŁÓWNIE 
DO JAPONII, SZUKALI POŁĄCZENIA 
NOWOCZESNOŚCI I KOMFORTU, 
Z UWZGLĘDNIENIEM AKCENTÓW 
Z RÓŻNYCH ULUBIONYCH MIEJSC W AZJI.
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LUCYNA KOŁODZIEJSKA

Eleganckie kontrasty to element, który 
pojawia się w jej życiu nieustannie. 
Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz „Fab-
ryka wnętrz”. We wnętrzach, które 
projektuje, takie kontrasty pojawiają 
się niejednokrotnie. Prywatnie od 
podobnych kontrastów nie stroni.
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  IN ENGLISH

RECIPE FOR THE ORIENT

When I met my investor for the first time, 
I didn’t expect that to become a long-stand-
ing friendship. She called me asking for 
design pricing when I was already dealing 
with several huge projects and I simply had 
no time to reply to new clients’ requests. 
Fortunately, she called me again, and then 
I found some time to reply.

Today, we are neighbours from time to time; our 
dogs love walking together; we’ve spent a number 
of evenings together; my family dines in their 
restaurants; and I went on a great trip to Africa 
thanks to the owner’s travel agency.

The first thing the investors told me was 
that the apartment was to be decorated in the 
Oriental style. It’s a very broad concept. The 
Oriental style may refer to Moroccan or Turkish 
interiors – fancy, patterned tiles, openwork 
lamps and Berberian carpets. But the Orient 
also means India, that is a multitude of patterns 
and colours. What’s more, it’s Japan – aesthetic 
interiors, more barren than in the previous styles, 
using dark wood, rosewood: the style preferring 
squares, straight lines and clear divisions to 
round shapes.

The owners wished that the apartment be 
decorated in the Japanese style. They opted 
for a combination of modernity and comfort, 
including the accents of various places in Asia. 
They mentioned that they didn’t want round 
bathroom sinks, which perfectly matched other 
elements. Even the modern elements were 
supposed to refer to the Oriental style – for 
example, fine sconces on the walls may refer 
to perforated plates on one hand, but also to 
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a modern version of openwork Moroccan lanterns 
on the other hand. The same with lamps over the 
table, whose modern style refers to Asian shapes. 
Some pieces of furniture, including a cabinet in the 
study, are genuine colonial antiques, while some 
were made by a carpenter. For example, sliding 
doors in the bedroom bathroom, following the style 
of Japanese folding screens/walls.

There’s a picture in the bathroom shower 
depicting the owners’ favourite beach in Bali. We 
found it among their photographs and decided to 
complement the shower wall with it. An openwork 
entrance to the living room with Buddha heads 
on pedestals was my idea for the entrance to the 
living zone, which the owners liked. In some parts 
of the apartment – in the kitchen and the bathroom, 
as well as on the floors – I used Asian stones. The 
same with slate tiles on the walls in the hall. 

But what I like the most is the wall in the study, 
entirely covered with a National Geographic map. 
The owners of the apartment may look at it and 
plan their future journeys over the world, which 
I secretly envy them.  
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JAKUB ŻULCZYK, 
„WZGÓRZE PSÓW”
 WYD. ŚWIAT KSIĄŻKI, WARSZAWA 2017

Mikołaj Głowacki, głośny pisarz jednej powieści i powraca-
jący od kilku lat z otchłani nałogu narkoman przenosi się 
z Warszawy - wraz z żoną Justyną, dziennikarką i reporta-
żystką – do rodzinnego domu w mazurskim mieście Zybork, 
z którego pochodzi. W zamierzeniu tylko na trochę, by się 
nieco – po utracie pracy przez Justynę – odbić finansowo. 

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

Niech ten krótki opis – w którym słusznie nie odnaleźli 
Państwo promyków i słońca, i nadziei – nikogo nie zniechęca; 

„Wzgórze psów” to jedna z najlepszych polskich powieści, jakie 
czytałem od dekady, zasysająca uwagę jak gargantuiczny 
odkurzacz, napisana pełnym pasji i literackiej wirtuozerii 
językiem, z wielowątkową, wciągającą fabułą, która panuje 
nie tylko nad umysłem czytelnika, ale i nad jego ciałem, przy-
spieszając tętno, przyprawiając o kołatanie serca, zabierając 

oddech, powodując mdłości lub rozsadzając czaszkę. Właśnie 
dlatego – zapewniając, że naprawdę nie jestem skory do po-
chopnych ochów i achów – muszę powiedzieć, że już dawno 
nic, co wyszło spod polskiego pióra, mną tak mocno nie 
zakręciło. Mam nadzieję, że Wami również zakręci. 

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

  IN ENGLISH

REFLECTION OF A POLISH DWARF

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

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

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

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

ANDRZEJ SARAMONOWICZ 

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

 CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA  

LUSTRO POLSKIEGO GNOMA
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Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że to nadal najlepiej 
sprzedający się samochód w historii Forda. Zresztą 

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

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

DAVID BECKHAM JEST PIŁKARZEM. 
TEORETYCZNIE. W PRAKTYCE BOWIEM 
CZĘŚCIEJ NIŻ NA MURAWIE BYŁ GŁÓWNYM 
ROZGRYWAJĄCYM W ŚWIATOWYCH 
KAMPANIACH REKLAMOWYCH. BYCIE IKONĄ 
MĘSKIEGO STYLU TO JEDNAK NIEŁATWE 
ZADANIE. TRZEBA ZMIENIAĆ FRYZURY, RAZ 
MIEĆ ZAROST, A RAZ NIE. A I NOWY TATUAŻ 
OD CZASU DO CZASU NIE ZASZKODZI. JEŻELI 
SPOJRZEĆ PRZEZ TEN PRYZMAT, TO NOWY FORD 
FIESTA JEST WŁAŚNIE TAKĄ IKONĄ. A FRYZURĘ 
ZMIENIŁ PO RAZ SIÓDMY.

tekst i zdjęcia: ANNA NAZAROWICZ

FORD FIESTA
 – zmiana fryzury
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dzeniem, że „mały” oznacza „nudny”. Już na etapie 
koloru lakieru można zauważyć, że nudę przepędzono, 
i to skutecznie. Nowy Ford Fiesta posiada w swojej 
palecie aż 12 bardzo pozytywnych odcieni. Testowany 
egzemplarz został odziany w barwę Chrome Copper 
oraz wyposażony w ogromny, rozsuwany dach 
panoramiczny. Są powody do radości, bowiem 
w modelu Fiesta jest on dostępny po raz pierwszy. Po 
zajęciu miejsca za kierownicą nie ma się złudzeń: 
to bardzo udana metamorfoza. Kabina pasażerska 
została dopracowana wręcz do perfekcji. Tu miejsce 
na monety, tam haczyki do powieszenia kurtki. Czego 
by nie wymyślić, wszystko jest. Nawet 2 gniazdka USB. 
Obsługa wszelkich funkcji jest bardzo intuicyjna, cho-
ciaż największe owacje należą się za 8-calowy ekran 
dotykowy z systemem SYNC3, który można spotkać 
w znacznie większych i droższych modelach marki 
Ford. Cieszy również obecność sprzętu audio młodszej 
siostry marki Bang & Olufsen, czyli B&O Play. Dźwięk 
jest czysty i perfekcyjny. Do tego stopnia, że możesz 
odnieść wrażenie, jakby Bryan Adams śpiewał, sie-
dząc Ci na kolanach. Testowany egzemplarz został 
wyposażony w benzynowy, turbodoładowany silnik 
o pojemności 1.0 i mocy 125 KM. Całość współpra-
cowała z manualną, 6-biegową skrzynią. Gdyby nie 

podświetlenie zegarów, to można by pomyśleć, że po przekręceniu 
kluczyka nie zadziało się absolutnie nic. A to przez bardzo cichą 
pracę silnika. Subtelny pomruk możemy usłyszeć dopiero po 
ruszeniu z miejsca. Po całym dniu spędzonym za kierownicą 
trzeba przyznać, że fotele są bardzo wygodne, a zawieszenie, jak 
we wszystkich modelach Forda, to danie popisowe. Samochód 
wręcz wybitnie radzi sobie z wybieraniem wszelkich nierów-
ności. Odczuwalna jest również jeszcze lepsza przyczepność na 
zakrętach. Możesz w tym samochodzie spędzić jedynie kwadrans 
i odnieść wrażenie, jakbyś jeździł nim przez całe swoje życie. Tu 
po prostu chce się być. Niezależnie od tego, czy jesteś filigrano-
wą blondynką, czy rosłym twardzielem. Miejsca jest tu bowiem 
pod dostatkiem, nie tylko na przednich fotelach. Aby się o tym 
przekonać, na tylnej kanapie zasiadł niemały mężczyzna (183 
cm wzrostu). Co więcej, został tam przez kolejne 80 kilometrów. 
Reklamacji nie było. Nowy Ford Fiesta to obecnie najbardziej za-
awansowany technologicznie miejski samochód, który wchodzi 
na rynek. Najlepszym tego dowodem niech będzie nagroda Euro 
NCAP Advanced przyznana za innowacje technologiczne chro-
niące pasażerów i pojazd przed kolizją. Tych w tym samochodzie 
nie pożałowano również technologii wspierających kierowcę, 
bowiem jest ich aż 15 – m.in. Adaptive Cruise Control, system in-
formowania o martwym polu, regulowany ogranicznik prędkości, 
kontrola odległości, utrzymywanie pasa ruchu, ostrzeżenie przed 
kolizją. To również pierwszy model Forda wyposażony w system 
wykrywania pieszych, który minimalizuje ryzyko potrącenia 
nocą. Co więcej, system nowej Fiesty został wyposażony w funk-
cję wzywania pomocy (Emergency Assistance). Uruchamia się, 
gdy dojdzie już do wypadku lub kolizji, w efekcie której odpalone 
zostały poduszki powietrzne lub odcięło pompę paliwa. Wisienką 
na tym torcie jest 5 gwiazdek uzyskanych w testach zderzenio-
wych.  Cóż, nowa Fiesta strzeli niejednego gola swojej konkurencji. 
Zwłaszcza, że jej ceny startują od 44 900 zł.  
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  IN ENGLISH

FORD FIESTA – A NEW HAIRCUT

David Beckham is a football player. In theory.  
In practice, however, he has appeared in global 
advertising campaigns more often than on the 
pitch. Being a male style icon is not an easy task. 
You have to change haircuts, have a beard or not. 
Getting a new tattoo from time to time is a good 
idea, too. If you look at it this way, new Ford Fiesta 
is such an icon. And it has changed its haircut for 
the seventh time.

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

The time when small vehicles were neglected by 
their producers is long gone. More and more often, 
they feature solutions used in their larger and more 
expensive relatives, which shows that ‘small’ no 
longer means ‘boring’. Suffice to glance at its colour 
to realise that, as the new Ford Fiesta is available in 
12 really positive colours. The test vehicle is available 
in Chrome Copper and it’s fitted with a large, opening 
panoramic sunroof, which is a brand new feature in 
Fiesta. When you take a seat inside and have a look 
around, you’ll see that the interior has been refined in 
the smallest details, including a coin holder and coat 
hooks. Everything is there, even two USB ports. The 
vehicle is very intuitive, but the best part is a SYNC3 
8-inch touchscreen, which is normally available in 
much larger and more expensive Ford models. Another 
great feature is an audio system from B&O Play, rooted 
in Bang & Olufsen. The sound is clear and perfect – 
you’ll feel as if Bryan Adams was sitting on your lap 
and singing. The test vehicle has a 1.0-litre turbo-
charged petrol engine offered in 125 hp and a six-speed 
manual gearbox. But for the illuminated gauges, you 
would think that nothing happened when you turned 
the key. The engine is very quiet, and only after the 
vehicle moves, you’ll hear its subtle murmur. After 
a day behind the wheel, I admit that the seats are very 
comfortable, whereas the suspension, like in all Ford 
models, is a masterstroke. The new Fiesta perfectly 
handles every uneven road surface. Turn into a corner 
and you’ll notice improved track adhesion of the model. 
Even if you spend only a quarter driving the vehi-
cle, you’ll feel as if you’d been driving it all your life. 
Whether you are a petite blonde or a tough guy, you’ll 
feel good and comfortable inside. There’s much room 



ANNA  NAZAROWICZ

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

in the car, not only in the front seats. To prove the point, a tall 
guy (183 cm) sat in the back. What’s more, he stayed there for 
80 kilometres and he didn’t complain. The new Ford Fiesta is 
currently the most technologically advanced urban vehicle 
launched onto the market. It has been granted a Euro NCAP 
Advanced award for technological innovations protecting 
passengers and the vehicle in the event of an accident. The car 
also features other technological enhancements improving 
your driving experience – as many as 15, including Adaptive 
Cruise Control, Blind Spot Information System, Speed Control, 
Distance Control, Lane-Keeping System, and Pre-Collision 
Assistance. This is the first Ford model featuring a Pedestrian 
Detection system, which minimises the risk of accidents 
at night. What’s more, it’s also fitted with an Emergency 
Assistance feature, used following a vehicle crash or accident 
resulting in airbag deployment or fuel pump shut off. The 
vehicle has scored 5-star rating in crash tests. Well, it will be 
a tough nut to crack for its competitors, especially that its price 
is from PLN 44 900.  
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FAO Faro

Lotnisko w Faro niezmiennie przywołuje wspo-
mnienia pięknych przyjaźni. Tak pięknych, jakie 
się ma, kiedy jest się nastolatkiem…

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

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

Po miesiącu gips został zdjęty. Niektórzy ludzie 
zatrzymują sobie gips na pamiątkę. Z jakiego powodu? 
Może chcą sobie przypominać chwile, kiedy bezkarnie 
mogli wylegiwać się tygodniami na kanapie, oglądać 
telewizję i czekać aż przyniesie się im posiłek do łóżka? 
Julka też zostawiła swój gips i powiesiła go w rogu pokoju. 
Uznaliśmy, że musimy z niego zrobić pożytek. Był to 
czas, kiedy modne stawały się postanowienia nowo-
roczne. Wcześniej nie robiono w Polsce postanowień, bo 
wiadomo było, że i tak się nic nie zmieni. Ale w latach 90-
ych można już było sobie postanawiać do woli. Tak też 
zrobiliśmy. Pojawiliśmy się u Julki, wyposażeni w kartki 
i koperty. Napisaliśmy, każdy z osobna, o czym marzymy 

i czego chcemy. Wkładaliśmy kartki do kopert, zaklejaliśmy 
na ślinę, na kopercie zaznaczaliśmy, czy można je otwierać 
w przypadku naszej śmierci, po czym wrzucaliśmy do gipsu. 
Po roku wyjmowaliśmy koperty, po czym pisaliśmy nowe. 
Zabawa trwała przez trzy lata do momentu, kiedy z pokoju 
zniknął gips, a wraz z nim koperty. Julka jak zwykle nie była 
w stanie wyjaśnić jak to się stało. A ja zaczynałem się do tego 
powoli przyzwyczajać.   

  IN ENGLISH

FAO FARO

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

Julka broke her leg and wasn’t able to explain how. She 
wasn’t drunk, that was certain. She didn’t drink then. At all. It 
would change later on. You could tell that she was drunk if she 
started to sing that ghastly song that went along the lines of, 

“Four in the morniiiiiing, maybe I’ll faaaaaaaall asleeeeeeeeep, 
maybe you’ll visiiiit meeeeeee…”

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

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

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

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

TOMASZ SOBIERAJSKI 

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Wykładowca akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity 
słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier i trener 
poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych 
emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. Wegetarianin, 
cyklista i optymista. Nowojorczyk z duszy, berlińczyk z wyboru 
i warszawianin z miłości. Dla nas pisze o tym,  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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WIDZIELI SIĘ TYLKO RAZ W ŻYCIU. 
KRZYSZTOF MIAŁ ZACIŚNIĘTE 
POWIEKI I PŁAKAŁ WNIEBOGŁOSY, 
BO ZIMNO MU BYŁO W TEJ 
PIERWSZEJ MINUCIE ŻYCIA. 
MACIEJ MIAŁ ŚCIŚNIĘTE SERCE, 
BO WIEDZIAŁ, ŻE NIEPRĘDKO 
SIĘ SPOTKAJĄ. ALE HALINA 
BYŁA DUMNA Z NICH OBU. 
NAJSZCZĘŚLIWSZA NA ŚWIECIE.

  tekst: GRZEGORZ KAPLA  

  zdjęcia: MAT. PRASOWE      

Żeby 
ludzie 
wiedzieli
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MATERIAŁ POWSTAŁ 
we współpracy z Ośrodkiem Badań nad 
Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Stacje telewizyjne i portale informacyjne z całego 
świata śledziły tę operację, bo jeszcze nigdy 
w historii nie zdarzyło się, żeby osuszyć morze 

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

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

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

– Ojca widziałem tylko raz. Ale jak mam to pamiętać, 
skoro to był 28 sierpnia, dzień moich urodzin. Ojciec 
przyszedł do szpitala, zobaczył mnie, uśmiechnął się 

do matki, i poszedł na wojnę. Ona też. Do AK. A stamtąd prosto 
do Auschwitz. Od tego dnia nie mieliśmy kontaktu z ojcem. 

Kiedy wybuchła wojna, kiedy zaczęły się pierwsze bom-
bardowania, dziadek przyjechał do Warszawy furmanką 
zaprzęgniętą w konia, bo przecież samochody były zarekwi-
rowane przez wojsko. Zabrał Halinę z dzieckiem do Ostrowi 
Mazowieckiej. Jechali te 80 km trzy dni lasami, nocując po 
leśniczówkach. Socharska, tuż po studiach medycznych, do-
stała pracę w szpitalu zakaźnym pod Ostrowią.

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

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

Od 1942 żołnierz ZWZ AK, placówka Ostrów Mazowiecki – 
miasto. Lekarz, szef sanitariatu obwodu Ostrów Mazowiecka, 
pseudonim „Brzostowa”. 25.08.1943 r. aresztowana i trans-
portem z Warszawy wywieziona do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz Birkenau. Przywieziona do obozu dnia 25.08.1943 r. 
transportem z Warszawy. Oznaczona jako więźniarka, Polka, 
polityczna, numer 55882.

– Przeżyła? – pytamy.
– Tak. Przeżyła. Oboje mieliśmy szczęście, bo przecież kiedy 

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

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

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

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

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

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

W 1971 roku dostali nagle list z Anglii, pismo, że są po ojcu 
jakieś rzeczy i że można to odebrać. W jedną rękę można było 
to wszystko wziąć: portfel, dzienniczek, legitymacja wydana 
we Francji, w Lyonie. I notatka służbowa, że „w 1941 r., podczas 
lotu nocnego na bombardowanie Bremy, jego samolot został 
zestrzelony przez niemiecki myśliwiec nocny w rejonie 
Ijsselmeer w pobliżu Lemmer. Cała załoga zginęła: sierż. Jan 
Dorman, sierż. Zdzisław Gwóźdź, sierż. Stanisław Pisarski, 
sierż. Ludwik Karcz, sierż. Henryk Sikorski oraz kapitan 
Maciej Socharski”.
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OPOWIADANO O TYM 
HISTORIE. O LOTNIKACH, 
KTÓRZY ODDALI WŁASNE 
ŻYCIE ZA WOLNOŚĆ 
WSPÓLNEJ EUROPY 
W CZASACH, KIEDY 
NIEMCY CHCIELI JEJ 
CAŁEJ DLA SIEBIE.
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Krzysztof wyjmuje z koperty dokumenty. To nie 
jest legitymacja. To dowód osobisty. Orzeł w Koronie. 

„Rzeczypospolita Polska, Armia Polska, wojska lotni-
cze. Socharski Maciej, leutenant. Zawód – obserwator. 
Syn Mieczysława i Stefanii z Dzieszyńskich, urodzo-
ny w Ostrowie Mazowieckim. Wzrost 173. Wydane 
10 kwietnia 1940 r. Są odciski palców wskazujących 
i zdjęcie mężczyzny o pociągłej twarzy, z wąsami, 
i jego osobisty podpis. 

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

Podaje mi. Otwieram. Równe, ale dość zawiłe pismo. 
Jakby w pośpiechu pisane. A może po prostu odwy-
kłem od czytania rękopisów. 

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

– Nie wszystko mogę odczytać – mówię do pana 
Krzysztofa.

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

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

jeszcze zobaczę i będę mógł cieszyć się Wami, jak to 
było jeszcze przed rokiem. W pracy mojej nic właściwie 

...W TEJ CHWILI POCIECHĄ JEST TERAZ TYLKO TO,  
ŻE WAS JESZCZE ZOBACZĘ I BĘDĘ MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ WAMI, 
JAK TO BYŁO JESZCZE PRZED ROKIEM. 
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się nie zmieniło. Każdą wolną chwilę 
wypełniają mi wspomnienia o Tobie 
i Krzysiu, i tak właśnie żyję, i to jest moim 
motorem całego jestestwa. Bądźcie do-
brej myśli. Całuję Was z całych sił. Wasz 
zawsze bardzo kochający Maciej”.

I adres w Portugalii, Lizbona, skrzyn-
ka pocztowa nr 506. 

W tej samej kopercie, razem z listem, 
było zaświadczenie. „Na podstawie 
pisma 358958/41AR9/RAF dnia 01.09.1971 
r., podaję szczegóły tragicznego lotu, 
w którym zginął świętej pamięci porucz-
nik nawigator Maciej Socharski. Samolot 
typu Wellington numer R-1322 z 305 
polskiego DB z załogą w składzie sześciu 
osób, porucznikiem M. Socharskim. 
Dalej opis lotu, który już znamy. I infor-
macja o tym, że Komisja Poszukiwań 
Królewskiego Lotnictwa Brytyjskiego 
ustaliła, że samolot spadł, rozbijając się 
doszczętnie w miejscowości Ijsselmeer, 
12 km na południowy południowy 
wschód od Lemmer w Holandii. Groby 
dwóch członków załogi samolotu, 
których ciała znaleziono na brzegu, znaj-
dują się w Amsterdamie na cmentarzu 
Nieuwe Ooster Cemetery, a trzeciego na 
cmentarzu Amersfoort Leusden, również 
w Holandii. Mimo jak najdokładniej-
szych poszukiwań nie udało się odna-
leźć jakichkolwiek śladów pochowania 
trzech pozostałych członków załogi 
wraz z porucznikiem Socharskim. Z tego 
wyciągnięto wniosek, że musieli oni 
wpaść do morza i ciała ich nie zostały 

nigdy odnalezione. Gdyby bowiem miało 
to miejsce, zwłoki zawsze były rozpozna-
wane na podstawie noszonych zawsze 
przez każdego członka załóg latających, 
znaków rozpoznawczych, które nie 
ulegały zniszczeniu, tak w ogniu, jak 
i w wodzie. Za zgodność tłumaczenia –  
J. S. Ostrowski, podpułkownik pilot. 
Podpis. Sygnatura SLP/FS/3371.” 

– Matka czekała trzydzieści lat, żeby 
dostać to pismo… A tu, widzi pan? To 
jest kopia strony z książki o zasłużo-
nych dla Chojnowa. Biogram kobiety, 
która nigdy nie przyznała się na głos, że 
prowadziła kiedyś w partyzantce polo-
wy szpital kończy się tak: za ogromny 
wkład w rozwój służby zdrowia i pracę 
społeczną otrzymała wiele odznaczeń 
i nagród: m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
W 1975 r. przeszła na emeryturę i wyje-
chała do Wrocławia, gdzie opiekowała 
się samotną przyjaciółką, którą poznała 
jeszcze w czasie wojny, w obozie. Halina 
Socharska była patriotką, kobietą o wiel-
kim sercu i doświadczeniu lekarskim”.

Nie napisali, że do tej Polski, w której 
musiała milczeć przez lata, wróciła 

z obozu w Niemczech tylko dlatego, żeby 
odnaleźć syna. Grobu męża nie mogła 
zobaczyć. Ale wiedziała, że w Londynie 
jest pomnik polskich lotników. 

– Tam są wyryte nazwiska wszystkie, 
po kolei. Nazwisko ojca też tam jest – 
mówi pan Krzysztof – a dla tych, co 
przeżyli, okres powojenny był bardzo 
trudny. To byli wykształceni ludzie, ale 
po wojnie przestali być potrzebni i stali 
się ludźmi drugiej kategorii. Minister 
mógł czyścić srebra u kogoś, a puł-
kownik kwiatki przycinać, albo być 
kolejarzem. Ojciec mojego kuzyna był 
stróżem na nocną zmianę w londyńskim 
metrze. Wrócić do Polski nie mogli, bo 
ich wszystkich wsadzali.

– Ale wreszcie się zmienia na lepsze, 
mówię. Gest Holendrów, którzy wydo-
byli samolot, zbudowali pomnik, jest 
ważny – mówię. 

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

– Przynajmniej doczekała wolnej 
Polski. Chociaż to jej się spełniło. 

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

– W Holandii nie zapomnieliśmy 
o tym, że walczyli także o naszą wol-
ność – mówił dziennikarzom Evander 
Broekman, kierujący operacją wydo-
bycia wraku – i to bardzo ważne, żeby 
ludzie w Polsce o tym wiedzieli. 

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

  IN ENGLISH

SO THAT PEOPLE WOULD KNOW

They met only once. With his eyes 
closed, Krzysztof was crying loudly 
and despairingly, as he felt cold in his 
first minute of life. Maciej’s heart was 
aching because he knew that they 
wouldn’t meet for a long time. But 
Halina was proud of them both. She 
was blissfully happy. 

Television stations and news portals all 
over the world broadcast that operation 
because for the first time in history, the 
sea was dried, so that a wreck could be 
pulled out. Actually, it wasn’t a sea but 
a lake then. Polder Ijsselmeer, created 
when the Dutch constructed a dike to 
separate the North Sea Bay from the 
rest of the sea waters. Local people saw 
a huge, black machine falling into the sea. 
They told stories about that. About pilots 
who gave their lives for the independence 
of Europe when the Germans wanted 
it for themselves. In May 1941, British 
bombers crossed the English Channel 
and attacked Bremen. They were flying 
high, at night, without the cover of fighter 

aircrafts, since there weren’t many of 
them in England those days. They had 
to keep radio silence. The only message 
they could transmit was a signal about 
completing the order. They couldn’t 
report that a Bf 109 or 110 got them. 

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

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

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

When the war broke out and the first 
bombing campaigns started, Krzysztof’s 
grandfather arrived in Warsaw in a cart, 
as the cars had been commandeered by 
the army. He took Halina and her child 
to Ostrów Mazowiecka. They covered 
80 kilometres within three days, going 
through the forests and sleeping in 
foresters’ houses. Socharska, a fresh 
graduate in medical studies, got a job in an 
infectious diseases hospital near Ostrów.

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

Her biographical note is included 
in a volume dedicated to the Home 
Army soldiers: Halina Socharska née 
Wagner. ZWZ AK soldier from 1942, set 
in Ostrów Mazowiecka – city. A doctor, 
the head of the health services in 

the Ostrów Mazowiecka region, aka 
‘Brzostowa’. 25.08.1943 arrested and 
taken from Warsaw to the Auschwitz 
Birkenau concentration camp. Political 
prisoner, Pole, No. 55882.

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

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

‘Did your mother tell you about the camp?’
‘She never did. Not even a word. Perhaps 

only once. I remember that in the 1970s, 
when the border with East Germany was 
opened, we went on a trip to Dresden, to 
see the Zwinger. It was a sunny day. People 
were wearing short dresses and T-shirts. 
We were sitting on a bench. A German 
woman approached us and asked my 
mum about her tattoo. She showed her the 
number. ‘Konzentration Lager Auschwitz’, 
she said. The woman didn’t say anything 
and went away.’

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

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

‘No, she couldn’t,’ says Krzysztof. 
‘Neither could she say that my father 
went to war, that he was in the 
West. Until 1956, she only said she 
was a widow, nothing more. People 
understood that. Nobody talked about 
such issues then.’

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

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

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

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

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

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

and we’ve been reading it for years.’
So we try again. 

‘The only comfort I find is a thought 
of seeing you again and being with 
you, like it was a year ago. Nothing has 
changed at my work. I spend every 
minute I can thinking about you and 
Krzysio, and that’s how I live, that’s what 
keeps me alive. Be positive. I love you 
with all my heart. Love, Maciej.’

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

In that envelope, along with the letter, 
there was a certificate. ‘On the basis 

of letter No. 358958/41AR9/RAF dated 
01.09.1971, I hereby provide details of 
the tragic flight in which late lieutenant 
navigator Maciej Socharski died. 
Wellington aircraft No. R-1322 of the 
Polish 305th Bomb Squadron with the 
crew composed of six people, including 
lieutenant M. Socharski. Followed by 
a description of the flight we already 
know. And information that the Royal 
Air Force Search Committee determined 
that the aircraft fell down and crashed 
in Ijsselmeer, 12 kilometres south east 
of Lemmer in the Netherlands. The 
graves of two aircraft crew members 
whose bodies were found on the shore 
are in Amsterdam in the Nieuwe Ooster 
Cemetery, whereas the grave of the 
third one – in the Amersfoort Leusden 
Cemetery, also in the Netherlands. 
Despite thorough search, no traces of 
the remaining three crew members, 
including lieutenant Socharski, were 
found. It was concluded that they must 
have fallen into the sea and their bodies 
were never found. If that had happened, 
the bodies would have been recognised on 
the basis of marks borne by every aircraft 
member, which are not subject to damage 
in fire or in water. Certified translation 

– J. S. Ostrowski, pilot lieutenant colonel. 
Signature. Case File No. SLP/FS/3371.’ 

‘My mother was waiting for that letter 
for thirty years… And do you see that? 
This is a copy of a page from a book 
dedicated to distinguished people in 
Chojnów. A biographical note about 
a woman who never admitted openly 
that she had been working in a partisan 
field hospital ends like this: for her great 
contribution to the development of health 
services and social work, she received 
a number of decorations and awards, 
including the Gold Cross of Merit, the 
Knight’s Cross of the Order of Polonia 
Restituta. She retired in 1975 and moved 
to Wrocław, where she looked after 
a friend whom she had met during the 

war, in the concentration camp. Halina 
Socharska was a patriot, a women of 
a big heart and medical experience.’

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

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

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

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

‘At least she lived to see independent 
Poland.’ 

‘Yes. At least she saw that.’ 1991 was 
a good year. Everybody was on the same 
side. The society wasn’t divided. It was 
the time of true happiness. My mother 
and father had three years together. 
Before the war, they were together and 
lived in Warsaw for three years. Three 
years of happiness…’

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

I met Krzysztof Socharski when he 
was flying to the Netherlands to see his 
father’s grave. He was flying there with 
representatives of the Polish government, 
so that the Dutch would know that their 
gesture was important not only to the 
Netherlands, but also to Poland.  
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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JESIENIĄ WSZYSTKO WRACA DO RZECZYWISTOŚCI.  
CI, KTÓRZY MAJĄ DZIECI, MUSZĄ ZNÓW POSŁAĆ JE DO SZKOŁY, 
A INNI W WAKACJE WYKORZYSTALI WIĘKSZOŚĆ URLOPU. 
Z UTĘSKNIENIEM CZEKAMY WIĘC NA KOLEJNY SEZON I SZUKAMY 
MIEJSCA, DO KTÓREGO WARTO UDAĆ SIĘ ZA ROK. A PRZECIEŻ 
KONIEC WAKACJI WCALE NIE OZNACZA KOŃCA PODRÓŻY! 

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

jesienią

Ale, ale, nie można przecież zapomnieć 
o Pałacu Buckingham, w końcu to królew-
skie miejsce. Potrafi olśnić niemal każ-
dego, a zwiedzając go można poczuć, jak 
ogromne znaczenie dla Anglików ma mo-
narchia. Rzut oka na Stajnie Królewskie 
z kolekcją powozów, Galerię Królowej i oto 
nadchodzi kolejny obowiązkowy punkt 
programu – zmiana warty.

Trudno nie zajrzeć do jednego 
z najsłynniejszych muzeów Londynu 

– Natural History Museum. Warto zwie-
dzić je choćby po to, by na własne oczy, 
za pośrednictwem ultranowoczesnych 
i interaktywnych ekspozycji przekonać 
się jak funkcjonuje nasza planeta, spo-
wodować wybuch wulkanu, trzęsienie 
ziemi lub obserwować wypiętrzanie 
się gór i ścieranie płyt kontynentalnych. 
Będąc w Muzeum Historii Naturalnej 
nie sposób również pominąć gigantycz-
ną kolekcję dinozaurów. Gigantyczną, 
bo na jej czele stoi ruchomy model 
Tyranozaura w skali 1:1. Tuż obok mie-
ści się Science Museum. Nawet jeśli nie 
masz czasu czy chęci na podziwianie 
historii nauki, warto choćby wpaść na 
krótki seans do jednego z największych 
trójwymiarowych kin IMAX.

Na weekend możemy wylecieć rów-
nież bliżej – do stolicy naszego kraju. 
Warszawa pełna jest niespodzia-
nek, dobrych restauracji, ciekawych 
teatrów i innych miejsc kulturowych. 
Naprawdę da się lubić!

Rynek Starego Miasta jest jednym 
z najbardziej malowniczych zakątków 
miasta i był niegdyś głównym placem 
Warszawy – organizowano tutaj uroczy-

W dzisiejszych czasach tanio 
i szybko wyjechać można 
również na weekend. Krótki 

co prawda urlop można wykorzystać na 
zwiedzanie bądź zakupy, w zależności 
od tego, jak kto lubi odpoczywać. Ze 
Szczecina można udać się bezpośred-
nio do kilku europejskich stolic, które 
poza okresem kuszą niższymi cenami, 
mniejszą ilością turystów i większą 
dostępnością hoteli.

Ryanair proponuje na przykład 
codzienne wyloty do Londynu. Wejść 
na skromne (lub mniej) zakupy do 
słynnego domu handlowego Harrods, 
popłynąć w rejs po Tamizie, a może 
zobaczyć słynne woskowe figury w ga-
lerii Madame Tussauds? Odwiedzić 
Kensington Palace, oficjalną siedzibę 
rodziny królewskiej otoczoną kultem 
księżnej Diany, zwiedzić Królewskie 

Obserwatorium Astronomiczne 
w Greenwich, a może przejechać się 
wagonikiem London Eye? To nie pro-
blem – z Ryanairem do stolicy Wielkiej 
Brytanii dostaniemy się w zaledwie 
dwie godziny! A tam?

Obowiązkowo musimy zrobić sobie 
zdjęcie z nieodłącznymi elementami 
Londynu – czerwonymi autobusami 
i budkami telefonicznymi, których 
w turystycznym sercu Londynu nie 
brakuje. Tam też znajdziemy olśnie-
wające Westminster Abbey i budynek 
parlamentu z najbardziej chyba znanym 
zegarem świata – Big Benem. Ta naj-
słynniejsza wieża Londynu, należąca do 
Pałacu Westminsterskiego, to obo-
wiązkowa pamiątka ze stolicy. Stąd już 
niedaleko do Trafalgar Square ze słynną 
Kolumną Nelsona i przyległą do placu 
Galerią Narodową.
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stości, jarmarki, a także wykonywano 
wyroki. W obrębie Starówki trzeba zoba-
czyć otoczony kolorowymi kamienicami 
rynek z pomnikiem słynnej Syrenki, 
Barbakan i Katedrę św. Jana. Główną 
atrakcją Starówki jest oczywiście Zamek 
Królewski – dawna rezydencja królów 
Polski. Dziś w jego wnętrzach znajduje się 
muzeum. Nad Placem Zamkowym góruje 
znana wszystkim kolumna Zygmunta III 
Wazy – najstarszy i najwyższy pomnik 
w Warszawie. Na Starym Mieście poza 
obowiązkowym wypiciem kawy na 
jednym z dwóch historycznych placów 
targowych, warto tutaj jak najwięcej zba-
czać z głównych ulic i próbować się zgu-
bić. Można dzięki temu trafić na wąskie 
przejścia na podwórka kamienic, ukryte 
ogródki czy schody prowadzące donikąd.

Warto przespacerować się 
Krakowskim Przedmieściem – najbar-
dziej reprezentacyjną ulicą Warszawy, 
pełną kościołów, kamienic i pomników. 
Znajduje się tutaj wybudowany w XVII 
wieku dla hetmana Koniecpolskiego 
Pałac Namiestnikowski, dziś bardziej 
znany jako Pałac Prezydencki. Na 
jego dziedzińcu znajdziemy najsłyn-
niejszy chyba pomnik księcia Józefa 
Poniatowskiego. Spacerując tak po 
Warszawie należy wstąpić na Plac 
Piłsudskiego, gdzie znajduje się Grób 
Nieznanego Żołnierza. Największą atrak-
cją turystyczną tego punktu są uroczyste 
zmiany warty, które mają miejsce w każ-
dą niedzielę o godzinie 12:00. Warto jest 
przejść nieco dalej, do pierwszego pu-
blicznego parku Warszawy – założonego 
w XVIII wieku Ogrodu Saskiego.

Łazienki są zdecydowanie jednym 
z najpiękniejszych kompleksów ogro-
dowo-pałacowych całej Polski, dawną 
letnią rezydencją Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Poza spacerem w kie-
runku amfiteatru, karmieniem karpi na 
mostku przy Pałacu Na Wodzie, w se-
zonie można tu bezpłatnie posłuchać 
koncertów chopinowskich, poćwiczyć 
jogę na trawie, czy przespacerować się po 
niedawno odrestaurowanym Ogrodzie 
Chińskim. Do kultowych należą już też 
wystawy prezentowane na ogrodze-
niu parku wzdłuż Alei Ujazdowskich. 
Najbardziej charakterystyczne budow-
le kompleksu to bez wątpienia Stara 
Pomarańczarnia – dziś największa gale-
ria rzeźby w kraju, Biały Domek, w któ-
rym można podziwiać ciekawe wnętrza 
czy Pałac Na Wodzie – miejsce, gdzie król 
organizował swoje słynne obiady czwart-
kowe. Tutaj znajduje się również najsłyn-
niejszy na całym świecie pomnik znako-
mitego polskiego kompozytora Fryderyka 
Chopina, a niedaleko – Belweder.

Obecnie jednym z najciekawszych 
punktów na mapie Warszawy jest 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Jest wielopokoleniowe i nowocze-
sne – ekspozycje, oprócz tradycyjnych 
zdjęć, przedmiotów, broni i pamiątek 
historycznych po mieszkańcach dawnej 
Warszawy, opatrzone są także w ele-
menty interaktywne: świetlne, dźwię-
kowe czy filmowe. Obiekt otwarty został 
w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, w zaada-
ptowanym specjalnie do tego celu 
XIX-wiecznym budynku Elektrowni 
Tramwajów Miejskich. Miejsce to jest 
pamiątką i hołdem oddanym wszyst-
kim tym, którzy walczyli i oddali życie 
w obronie stolicy i całego kraju.

Na Placu Defilad stoi dostojny symbol po-
przedniej epoki. Pałac Kultury i Nauki jest 
darem Związku Radzieckiego dla Polskiej 
Republiki Ludowej, niektórzy są z niego 
dumni, niektórzy go podziwiają, a niektórzy 
wręcz nienawidzą. Wybudowany w 1955 
roku do dziś jest najwyższą budowlą w całej 
Polsce, dlatego warto wybrać się na 30 
piętro, gdzie znajduje się punkt widokowy, 
z którego Warszawa prezentuje się wręcz 
niewiarygodnie.

Zagospodarowanie wschodniego 
brzegu Wisły to w ostatnich latach 
jedna z najbardziej spektakularnych 
inwestycji Warszawy. Na odnawiają-
cym swoje oblicze Powiślu powstało 
fantastyczne Centrum Nauki Kopernik. 
Powstało w 2005 roku i jego celem 
jest promowanie wśród najmłodszych 
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zwłaszcza nauki, poprzez zabawę, 
eksperymenty, uczestnictwo w doświad-
czeniach itp. Tutaj można wszystkiego 
dotknąć, poczuć, sprawdzić, przetesto-
wać. Odbywają się tu wystawy stałe, 
znajdują się tu laboratoria a także 
jedyne w swoim rodzaju Planetarium – 
Niebo Kopernika.

Zabrakło weekendu? Wiele osób obiecu-
je sobie, że to nie koniec, a zaledwie począ-
tek prawdziwego odkrywania stolic!   

  IN ENGLISH

TRAVELS OVER THE WEEKEND  
IN AUTUMN

In autumn, everything comes back to 
reality. Those who have children need 
to send them back to school, whereas 
others have used up most of their paid 
vacation over the summer. Wistfully, 
we wait for the next summer to begin, 
and we start looking for places to 
which we can go next year. But the 
end of summer doesn’t necessarily 
mean the end of travelling!

Nowadays, we can travel cheap and 
fast also over the weekend. This short 
excursion can be used for sightseeing or 
shopping, depending on our favourite 
form of relaxation. We can get to 
several European capitals directly 
from Szczecin, and this time of the year, 
they tempt us with lower prices, fewer 
tourists and greater availability of hotels.
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Ryanair, for example, offers daily flights to London. 
Wouldn’t it be nice to go on a shopping spree to the 
famous Harrods department store, set out on a cruise 
down the Thames or see the famous wax figures at 
Madame Tussauds? Wouldn’t it be a good idea to visit 
the Kensington Place, a royal residence, drop in at the 
Greenwich Royal Observatory or take a ride on the 
London Eye? It’s not a problem – with Ryanair, we’ll 
reach the capital of Great Britain in less than two hours! 
And once we get there…

We definitely should take lots of pictures with some 
inseparable elements of London, such as red double-
decker buses and red phone boxes that are not hard to 
come by in the tourist heart of the city. It’s also there 
that we’ll find the dazzling Westminster Abbey and 
the Houses of Parliament with what is probably the 
most famous clock in the world – Big Ben. The tower is 
part of the Westminster Palace, and a picture with it is 
a mandatory souvenir from London. From there, it’s not 
far away to Trafalgar Square with the famous Nelson’s 
Column and the adjacent National Gallery. 

We can’t forget about the Buckingham Palace – it’s the 
royal seat after all. It bedazzles almost everyone, and 
it makes us realize how important for English people 
the monarchy is. A glance at the Royal Mews with 
a collection of vehicles, a visit in the Queen’s Gallery, 
and then comes the time for an absolute must-see – the 
Changing of the Guard.

It would be a pity not to go to one of the most famous 
museums in London – the Natural History Museum. It’s 
worth visiting even if only to use the ultramodern and 
interactive exhibits to learn about the workings of our 
planet, cause a volcano eruption or an earthquake, and 
observe orogenic processes and plate tectonics. What is 
more, you can’t forgo seeing the collection of dinosaurs. 
It’s simply enormous, and its most famous exhibit is the 
life-sized moving model of the T-Rex. Close by, there is 
the Science Museum. And even if you are in a hurry or 
simply not in the mood to learn the history of science, 
it would be worthwhile to at least attend even a short 
screening at one of the biggest 3D IMAX cinemas.

If we don’t have any plans for the weekend, we can 
also go to Warsaw. The capital of Poland is full of 
surprises, superb restaurants, entrancing theatres and 
other fascinating culture-related places. Warsaw can 
be really enjoyable!

The Old Town Market Place is one of the most picturesque 
nooks of the city and was once the main square in Warsaw – 
it was the site for many celebrations, festivities, fairs, as well 
as executions. In the vicinity of the Old Town, surrounded 
by colourful tenement houses, is yet another market place 
with the famous statue of the Mermaid of Warsaw, the 
Barbican and St John’s Archcathedral. Of course, the main 
attraction of the Old Town is the Royal Castle – the former 
residence of Polish monarchs that today houses a museum, 
overlooked by the famous Sigismund's Column – the oldest 
and the tallest monument in Warsaw. In the Old Town, 
apart from drinking coffee at one of the two historic market 
places, we can stray a little from the main streets and try to 
get lost. Thanks to that, we may happen upon some narrow 
passages to backyards of tenement houses, hidden gardens 
or stairs to nowhere. 
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It’s definitely worthwhile to take a stroll down Krakowskie 
Przedmieście – the most representative street in Warsaw, 
lined with numerous churches, tenement houses and 
monuments. Among them is the Viceroy’s Palace, now more 
widely known as the Presidential Palace. On its yard, we’ll 
find what is perhaps the most famous statue of Prince Józef 
Poniatowski. As we walk around Warsaw, we should visit 
Pisłudski Square with the Tomb of the Unknown Soldier. The 
greatest tourist attraction of this site are changes of guard 
that take place each Sunday at 12 pm. It’s worthwhile to 
venture a little bit further, to the first public park in Warsaw – 
the Saxon Garden established in the 18th century. 

The former summer residence of King Stanislaw August 
Poniatowski, Łazienki Park, is definitely one of the most 
beautiful park-and-castle complexes in Poland. Apart from 
taking a stroll towards the amphitheatre, feeding carps while 
standing on a bridge near the Palace on the Isle, we can listen 
to free Chopin concerts, practice yoga on the lawn or walk 
around the recently renovated Chinese Garden. Amongst the 
already legendary attractions are exhibitions on the fence 
stretching along the Ujazdów Avenues. Without a doubt, to 
the most characteristic buildings of the complex belong the 
Old Orangery, that today is the largest sculpture gallery in the 
country, the White House, in which you can admire interesting 
interiors, or the Palace on the Isle, where the king organized 
his famous Thursday Dinners. It is also there that we will find 
world’s most famous monument of the great Polish composer, 
Frédéric Chopin, and not far away – Belvedere Palace.

Today, one of the most interesting points on the 
map of Warsaw is the Warsaw Uprising Museum. It’s 
a multigenerational yet modern museum – exhibitions, 
apart from traditional photographs, artefacts, weapons and 
historical memorabilia after citizens of the former Warsaw, 
are accompanied by interactive elements such as lights, 
sounds and video footages. The museum was opened on the 
day marking the 60th anniversary of the Warsaw Uprising, 
in a specifically adapted building of the former Tram Power 
Plant from the 19th century. The place is a tribute to all people 
who fought and sacrificed their lives to defend the capital and 
the whole country.

At Plac Defilad (Polish: Parade Square) we can see the 
dignified symbol of the bygone era. The Palace of Culture 
and Science was a gift from the Soviet Union to the People’s 
Republic of Poland. Some people are proud of it, others admire 
it, others still simply hate it. Built in 1955, it still remains the 
tallest building in Poland, so it’s worthwhile to take an elevator 
to the observation deck located on the 30th floor and look 
down at the absolutely stunning panorama of the city. 

In the past several years, development of the eastern 
bank of the Vistula River has been one of most spectacular 
investments in Warsaw. The changing Powiśle boasts the 
fantastic Copernicus Science Centre. Established in 2005, it 
has been promoting science among its youngest visitors. To 
achieve this end, it combines different forms of entertainment, 
experiments and active participation in various tasks. There, 
we can touch everything, as well as check and test things on 
our own. The centre features permanent exhibitions, science 
laboratories, as well as the exceptional planetarium called 
Heavens of Copernicus.

One weekend is not enough? Many people promise 
themselves that it’s not the end, but merely the beginning of 
a thorough exploration of the capitals!  
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MIEWASZ OCHOTĘ NA PODRÓŻ 
W SAMOTNOŚCI, ALE OBAWIASZ SIĘ RUSZYĆ 
W NIEZNANE BEZ TOWARZYSTWA? BOISZ 
SIĘ NUDY, BRAKU KOMPANA, BOISZ SIĘ 
O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO? NIE MOŻESZ ZE 
ZNAJOMYMI USTALIĆ TERMINU, DESTYNACJI 
I FORMY SPĘDZANIA CZASU I W EFEKCIE 
ZOSTAJESZ W DOMU?
  źródło: WWW.CENTERFLY.PL    zdjęcia: PIXABAY.COM

PODRÓŻ W POJEDYNKĘ   
– 10 PRAKTYCZNYCH PORAD

Samotne zwiedzanie świata ma wiele zalet, może być 
świetnym pomysłem i nowym, wzbogacającym do-
świadczeniem. Możesz wiele się nauczyć i nacieszyć 

niezależnością. Wielu podróżników, którzy podróżują w po-
jedynkę bardzo sobie taki styl zwiedzania świata chwali. Co 
więcej, można wtedy na nowo odkryć siebie. Jeśli więc masz 
odwagę złamać konwenanse i planujesz podróż w pojedynkę, 
poznaj nasze rady.

1. PLAN
Podstawą jest plan i to od niego należy zacząć. Obecnie, przy 
powszechnym dostępie do internetu, nawet o kraju położo-
nym na drugim końcu świata możesz się sporo dowiedzieć, 
zaczerpnąć informacji na temat jego atrakcji i kultury. Warto 

odwiedzić wszelkiego rodzaju blogi podróżnicze oraz fora 
poświęcone tej tematyce i przeczytać relacje z podróży 
innych osób, choć trzeba mieć też na uwadze to, że są to 
subiektywne opinie, pomogą jednak stworzyć ogólny obraz 
tego, czego można się spodziewać.

2. ILOŚĆ BAGAŻU
Podróżując w pojedynkę masz tylko i aż dwie ręce. Nie bę-
dziesz miał obok siebie znajomego, który pomoże z ciężkim 
bagażem czy popilnuje walizek kiedy pobiegniesz po wózek 
na lotnisku. Dlatego zabieraj w podróż bagaż o odpowiedniej 
wadze. Taki, byś mógł się z nim bez problemu przemiesz-
czać. Lekki, niewielki bagaż to też oszczędność pieniędzy – 
nie musisz płacić za bagaż rejestrowany.

3. SPAKUJ TO, CO MIEĆ MUSISZ
Jak już przy bagażu jesteśmy, pamiętaj, że tym razem nikt 
nie pożyczy ci szamponu i nie wystarczy iść do pokoju 
kolegi za ścianą, żeby wziąć na chwilę ładowarkę do tele-
fonu. Pakuj się tak, żeby być samowystarczalnym. Możesz 
oczywiście uzupełnić braki w lokalnych sklepach, ale jeśli 
nie planowałeś takich zakupów, starannie zaplanuj listę 
niezbędnych rzeczy na podróż i upewnij się przed wyjaz-
dem, że niczego z niej nie pominąłeś.

4. KONTAKT
Niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz tylko na weekend, czy na 
miesiąc – zawsze powinieneś poinformować kogoś z naj-
bliższego otoczenia o swoich planach, powiedzieć, dokąd się 
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sprzedawców czy kelnerów i zawsze możesz się ich poradzić, 
zapytać o atrakcje miasta czy wydarzenia kulturalne albo 
wspólnie z kimś poznanym wybrać się na miejską imprezę. 
Takie towarzystwo może być bardzo pomocne.

8. REAGUJ
Jeśli ktoś wydaje ci się podejrzany lub cię niepokoi, zacze-
pia – reaguj. Zgłoś swoje obawy np. obsłudze hotelu albo 
nawet obcym osobom, które są w pobliżu. Może okaże się, 
że przesadzasz i nic złego się nie dzieje, a może właśnie 
w ten sposób unikniesz tarapatów. Bezpieczeństwo wygląda 
jednak inaczej, kiedy podróżuje się w grupie, a inaczej, jeśli 
jesteś zupełnie sam.

9. WTOP SIĘ W OTOCZENIE
Podróżowanie z grupą znajomych powoduje, że tworzy się her-
metyczne towarzystwo, do którego nikt chętnie nie podchodzi. 
Jesteś wtedy raczej omijany z daleka, nikt nie chce się bratać 
i poznawać was bliżej. Skorzystaj z tego, że jesteś chwilowym 
samotnikiem, poznaj bliżej otaczający cię świat, porozmawiaj 
z miejscowymi, wsłuchaj się w ich historie – możesz w ten 
sposób przeżyć niezapomniane chwile i poznać miasto wraz 
z jego mieszkańcami naprawdę z bliska.

10. CIESZ SIĘ CHWILĄ
Mogą przyjść smutniejsze chwile. Być może podczas samot-
nego podróżowania poczujesz, że nie był to dobry pomysł, że 
może lepiej byłoby gdybyś zaprosił kogoś na wspólne wojaże. 
Pomyśl wtedy, kiedy miałeś wolny czas tylko dla siebie, przy-
pomnij sobie wszystkie chwile, w których brakowało ci odde-
chu, a świat wydawał się zbyt osaczający. Wykorzystaj swój 
czas na relaks, skup się na sobie, doceń chwile, kiedy jesteś 
daleko od codziennych spraw. I pamiętaj, że w domu czeka 
na ciebie grono ciekawskich, którzy będą z zapartym tchem 
wsłuchiwać się w twoje opowieści po powrocie.  

wybierasz i gdzie się zatrzymasz. Jeśli zamierzasz 
nieustannie się przemieszczać, dawaj regularnie 
znać co się z tobą dzieje i podaj główne cele wyprawy. 
Podróż w tajemnicy jest kiepskim pomysłem. W razie 
potrzeby nikt nie będzie cię szukał, nie mając pojęcia, 
że zaginąłeś, a jak już będzie chciał zacząć, nie będzie 
miał pojęcia gdzie powinien się rozglądać.

5. KOPIA DOKUMENTÓW
Niestety zdarza się, że gubią się dokumenty. Pamiętaj, 
że nie zawsze znajdziesz w pobliżu polską ambasadę, 
dlatego świetnym rozwiązaniem jest zrobienie kopii 
dokumentów w wersji papierowej lub posiadanie ta-
kiej kopii w telefonie. Znalezienie się w obcym kraju 
bez paszportu, czy dowodu osobistego to stresujące 
doświadczenie. Ponadto, oczywiście pilnuj doku-
mentów, jak oka w głowie.

6. MAŁY SAMOLUB
Bycie samolubnym to wada. Jednak w przypadku 
samotnych podróży trzeba czasem być takim wła-
śnie samolubem i egoistą. Warto robić to, na co ma 
się ochotę. Nie lubisz muzeów, czy zabytków – omijaj 
je, nie przepadasz za wczesnym wstawaniem – śpij 
do późnych godzin, masz ochotę na zakup kilku 
drobiazgów – nie żałuj sobie grosza. Podróżując 
w pojedynkę nie musisz nikogo pytać o zdanie, nie 
musisz dostosowywać się do niczyich planów. Myśl 
wyłącznie o sobie i swoich zachciankach.

7. ULUBIONE MIEJSCA
Jeśli się nie przemieszczasz i zatrzymujesz w jednym 
mieście na dłużej, warto tam znaleźć ulubione sklepy, 
czy restauracje, by mieć coś, co pozwoli nam poczuć 
się swojsko. Stajesz się wtedy rozpoznawalny dla 
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  IN ENGLISH

TRAVELLING ALONE – 10 PRACTICAL TIPS

Do you think of travelling alone, but are afraid to set out 
into the unknown with no company? Do you fear boredom 
and solitude, and worry about your safety? Are you unable 
to agree on the date, destination and form of spending 
free time with your friends to the extent that you end up 
staying at home?

Travelling around the world on your own has a lot of merits, 
and it can be both a great idea and new enriching experience. 
You can learn a lot and enjoy your independence. Many people 
who travel alone recommend this style of sightseeing. What is 
more, going on a journey on your own can help you rediscover 
yourself. So if you can pluck up the courage to break conven-
tions and plan a solo trip, read our tips!

1. PLAN
The absolute basis is a good plan, and that’s what you should 
start from. Now, thanks to universal access to the internet, you 
can broaden your knowledge even about a country located 
on the other side of the globe and familiarize yourself with its 
attractions and culture. It would be advisable to visit travel-re-
lated blogs and forums, as well as read reports from trips writ-
ten by other people; and even though at all times you should 
keep in mind that they are subjective opinions, they will help 
you get the general idea of what you can expect.

2. THE RIGHT AMOUNT OF LUGGAGE
When you travel alone, you have as many and as few as two 
hands. You won’t have a friend by your side who’ll help you 
carry your heavy suitcase or keep an eye on your bags when 
you go to fetch an airport trolley. That’s why you should take 
a suitcase of appropriate weight, so that you can move about 
without any problem. A light, compact bag is also tantamount 
to saving money – you don’t have to pay for checked luggage.

3. PACK ALL NECESSARY THINGS
Since we’re in the topic of luggage, you should remember that 
when you’re on your own, no one will lend you their shampoo 
and you won’t be able to visit your friend next door to borrow 
their phone charger. Pack everything you need to be self-suffi-
cient. Of course, you can always buy something at a local shop, 
but if you don’t plan on shopping, prepare a detailed list of all 
things necessary during the trip and before you leave, make 
sure that you haven’t forgotten anything.

4. MAINTAINING CONTACT
Irrespective of whether you leave for a weekend or a month – you 
should always inform someone from your immediate environ-
ment about your plans, say where you go and where you want to 
stay. If you intend to be on a constant move, give regular accounts 
of what is happening to you and what places you are planning to 
visit next. A clandestine escapade is a bad idea. In case of emer-
gency, no one will look for you, because no one will even know that 
you’ve gone missing, and even if someone did want to start looking 
for you, they wouldn’t have any idea where to begin their search.

5. COPY OF DOCUMENTS
Unfortunately, sometimes we lose our documents. You should 
remember that you won’t always find your state’s embassy in 

the nearest vicinity, and that’s why it would be a good 
idea to make a paper copy of your documents or have 
one on your phone. Ending up in a foreign country 
without your passport or ID can be truly stressful ex-
perience. Of course, first and foremost you should keep 
an eye on our original documents.

6. A TAD OF EGOISM
Being selfish is a bad trait. But when it comes to 
travelling alone, you sometimes need to be an egoist. 
It’s okay to indulge yourself from time to time and do 
what you feel like doing. If you don’t like museums or 
historic monuments, just give them a wide berth. If 
you don’t particularly enjoy getting up at daybreak, 
sleep in until late morning. And if you feel an urge to 
buy some souvenirs, don’t economize. If you travel 
on your own, you don’t have to ask anyone for their 
opinion or adjust to anyone’s plans. Think only about 
yourself and your whims.

7. FAVOURITE PLACES
If you are not on the move and stay in one place for 
a longer time, it would be worthwhile to choose your 
favourite shops or restaurants to have something that 
will make you feel at home. By doing so, you’ll become 
recognizable to shop assistants or waiters, and you will 
be able to ask them for advice, consult local attractions or 
cultural events with them, or invite them to a party in the 
city. Having such acquaintances can turn out very helpful.

8. REACT
If someone seems suspicious or disturbs you – react. 
Report any strange behaviour to the hotel staff or even 
passers-by. It may turn out that you are worried for no 
reason and that there is no danger, but it may also turn 
out that thanks to your quick reaction you’ll avoid trou-
bles. Safety matters for people travelling in a group are 
different from the ones for people travelling alone.

9. BLEND IN WITH THE BACKGROUND
If you travel with a group of friends, others view you as 
a hermetic circle and usually don’t even try to approach 
you. You’re shunned, and no one tries to befriend you. 
That’s why you should take advantage of being a tempo-
rary lone wolf and get to know the surrounding world, 
talk to local people, listen intently to their stories – in 
this way, you can experience unforgettable moments and 
gain a very deep insight into the city and its inhabitants.

10. ENJOY THE MOMENT
There may come moments of doubt. Perhaps during 
your solitary travel you’ll feel that it hasn’t been 
a good idea and that you should have asked someone 
to come along. But think about the last time you had 
a moment only for yourself, about all those situations 
when you needed some breath and the world seemed 
too overwhelming and oppressive. Make use of the 
precious quality time with yourself, focus on yourself, 
and appreciate the fact that you’re far away from your 
everyday problems. And remember that there’s a group 
of busybodies waiting for you at home, who’ll later 
listen to your stories with bated breath.  



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  KRETA 
2  KORFU
3  ZAKYNTHOS
4  RODOS
5  BOŚNIA I HERCEGOWINA
6  CHORWACJA

RODOS
ZAKYNTHOS

BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
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DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

EDYNBURG

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA
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DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

......7 20:35 21:00 FR2466/7 737

.2..... 17:05 17:30 FR2466/7 737

1.34.6. 18:45 22:30 FR2466/7 737

....5.. 17:45 21:50 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...... 11:50 12:20 FR5322/3 737

....5.. 13:35 14:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 13:30 13:55 DY1014/5 737

…..6. 10:45 11:10 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

...4... 18:50 19:20 W6 2159/60 A320

......7 17:35 18:05 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 10:05 10:35 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.3456. 08:25 08:55 LO3931/2 Q400

.2..... 09:10 09:40 LO3931/2 Q400

12345.7 20:35 21:05 LO3935/6 Q400

1234567 14:25 14:55 LO3933/34 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.34.6. 22:05 19:10 FR2361/2 737

......7 14:10 11:15 FR2361/2 737

.2..... 19:20 19:00 FR2361/2 737

....5.. 21:25 18:10 FR2361/2 737

NOWOŚĆ WARSZAWA    RYANAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 16:40 17:10 2162/3 A320

..3.... 17:45 18:15 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 18:45 19:20 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

......7 10:50 14:35 FR7111/12 737

...4... 11:35 12:00 FR7111/12 737

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

...4.6. 18:25 22:10 FR1059/60 737

EDYNBURG    RYANAIR OD 02/11/2017

POD KONIEC MARCA ( W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU) ZMIANA ROZKŁADU NA OKRES LETNI
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INTERNET

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

 ADRES  ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów 

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

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

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN

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

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

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

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

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

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOL-
LOWING WEEK

20 PLN

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

LOTNISKO    AIRPORT
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więcej na www.anywhere.pl
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