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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważnie-
jszymi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at 
Wirtualna Polska, where 
he hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

.ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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W ŻYCIU GABRIELI MUSKAŁY WIELE JEST POSZUKIWAŃ ORAZ SPEŁ-
NIEŃ ARTYSTYCZNYCH – AKTORSTWO, REŻYSERIA, DRAMATURGIA, 
SCENARIOPISARSTWO. ARTYSTKA PRACUJE WYTRWALE, W SKUPIENIU 
I Z POKORĄ, A SUKCESY WPISANE SĄ W JEJ DZIAŁANIA. OLŚNIEWAJĄ-
CO GRA SWOJĄ POSTAĆ W FILMIE MARKA KOTERSKIEGO "7 UCZUĆ", IM-
PONUJĄCO WSPÓŁTWORZY, JAKO AKTORKA I SCENARZYSTKA, "FUGĘ" 
AGNIESZKI SMOCZYŃSKIEJ, PORAŻA W ROLI FELICJI W SPEKTAKLU 
"JAK BYĆ KOCHANĄ" LENY FRANKIEWICZ W TEATRZE NARODOWYM. 
CHOCIAŻ W SZTUCE MUSKAŁA ZDAJE SIĘ BYĆ NIENASYCONA I NICZYM 
NIEOGRANICZONA, W WYWIADZIE POWŚCIĄGLIWIE WYMIENIA WŁASNE 
KOMPETENCJE, NAWET TUŻ PO OTRZYMANIU TRZECH NOMINACJI DO 
POLSKICH NAGRÓD FILMOWYCH ORŁY 2019.
TEKST Magdalena Juszczak ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

BYĆ, 
A NIE 

GRAĆ
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



Naszym gościem jest wyśmienita aktorka, utalen-
towana dramatopisarka, reżyserka i człowiek-ta-
jemnica: Gabriela Muskała.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie czuję 
się reżyserką po jednym doświadczeniu. Trzeba zrobić 
parę rzeczy, żeby móc tak o sobie powiedzieć. „Aktorka 
i dramatopisarka” brzmi ok, bo gram i piszę sztuki od lat. 
Oczywiście w swoim CV podaję też, że wyreżyserowałam 
sztukę – to był mój debiut, napisałam scenariusz – to mój 
debiut scenariopisarski. Ale za wcześnie, żebym mogła 
o sobie mówić „scenarzystka” czy „reżyserka”.

Twój debiut scenariopisarski zaowocował tak-
że główną rolą w filmie Agnieszki Smoczyńskiej 
"Fuga". O kosztach tej pracy mogłybyśmy dłu-
go rozmawiać, gdybyś nie była chwilę po pre-
mierze spektaklu "Jak być kochaną" w Teatrze 
Narodowym. Co jest dla ciebie w tej chwili bardziej 
gorącym tematem?
Na pewno "Jak być kochaną". Zaledwie cztery dni temu 
mieliśmy premierę [2. lutego 2019 r. - przyp. M.J.], jeste-
śmy po trzech miesiącach prób, więc siłą rzeczy to najbar-
dziej mnie pochłaniało w ostatnim czasie. Do tego jest to 
główna rola. Choć emocjonalnie wyczerpująca, to też da-
jąca niesamowitą artystyczną satysfakcję. Spektakl 
"Jak być kochaną" w reżyserii Leny Frankiewicz zrealizo-
wany został według opowiadania Kazimierza Brandysa 
i filmu Wojciecha Jerzego Hasa z 1963 r. To zdaje się do-
piero druga adaptacja teatralna opowiadania, jej autorką 
jest Małgorzata Maciejewska. "Fuga", której premiera 
miała miejsce w grudniu ubiegłego roku, trochę się tym 
samym oddaliła. Teraz jestem rzeczywiście bardziej 
Felicją [bohaterką "Jak być kochaną" - przyp. M.J.] 
niż Alicją [bohaterką "Fugi" - przyp. M.J.]. Na począt-
ku pracy nad spektaklem myliłam się czasem i zamiast 
"Mam na imię Felicja" mówiłam jeszcze „Alicja”. Lena 
wołała: „Gabryśka! Wyjdź już z tej "Fugi", wracaj tutaj 
do nas na scenę!”. Po miesiącu intensywnych prób to 
oczywiście minęło.

A co jest ważniejsze dziś dla ciebie? Kino czy teatr?
Jedno i drugie tak samo kocham. Od dawna tych dwóch 
światów już nie wartościuję. Kiedyś liczył się wyłącznie 
teatr. Przez pierwszych dziesięć lat mojej drogi aktorskiej 
nie ceniłam szczególnie filmu jako medium, nie marzy-
łam też o pracy w kinie. Ale kiedy mój ukochany reżyser, 
Mariusz Grzegorzek, napisał dla mnie główną rolę w swo-
im filmie ["Królowa aniołów", 1999 r. - przyp. M.J.], to oczy-
wiście zagrałam – choć na początku bardziej dla niego 

niż dla siebie. Pracowaliśmy w teatrze już wielokrotnie, 
wystąpiłam również w jego dwóch spektaklach Teatru 
Telewizji, paru teledyskach, uwielbiałam jego poczucie 
humoru i absolutny, artystyczny odjazd. [W Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Łodzi Muskała i Grzegorzek pra-
cowali razem w spektaklach: "Agnes od Boga" Johna 
Pielmeiera, 1996 r., "Szklana menażeria" Tennessee 
Williamsa, 1997 r., "Rutheford i syn" Katherine Githa 
Sowerby, 1999 r., "Posprzątane" Sarah Ruhl, 2012 r. 
- przyp. M.J.] I nagle ten filmowy świat, który trochę 
wydawał się nie dla mnie, absolutnie mnie zaczarował, 
złapałam bakcyla i zapragnęłam dalej grać w filmach. 
Powolutku kino też zaczęło mnie lubić. Teraz łączę te 
dwie formy - kiedy gram w filmie, zaczynam tęsknić za 
teatrem, a gdy gram w teatrze, już ciągnie mnie do filmu.

Co czyni twoje role - filmowe i teatralne - nie-
zapomnianymi, takimi, które nie pozwalają się 
widzowi otrząsnąć?
Dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby nie  g r a ć, 
tylko  b y ć. Żeby zapomnieć o sobie i czuć się postacią. 
I żeby widz widział tę postać, a nie mnie, która ją gra. 
Bardzo nie lubię tych momentów, kiedy muszę włączyć 
technikę, bo czuję, że czegoś mi nie wystarcza - intuicji, 
emocji, świeżości, czegoś, co przypływa samo, a czego 
nie wypracowałam tylko przez głowę, co się samoistnie 
pojawia wraz z postacią, nad którą pracuję. Bardzo lubię, 
jak mnie rola niesie.

Technika jest rodzajem nieuczciwości?
Nie. Rutyna jest rodzajem nieuczciwości. Nieuczciwe 
jest, jeżeli jej się poddamy, jeżeli „przyśniemy” przy 150. 
przedstawieniu i, grając na przykład dramat kobiety 
tuż po utracie dziecka, pozwolimy sobie na równoległe 
myśli: a dzisiaj ugotuję sobie ziemniaczki i kupię fasol-
kę w drodze do domu. Gdy tylko pojawia się u mnie coś 
takiego, gdy zauważam, że łzy za łatwo przychodzą i nic 
mnie nie kosztują, od razu zapala mi się czerwona lamp-
ka! Natychmiast zaczynam szukać sposobu, by na nowo 
usłyszeć, co partner do mnie mówi, by odkryć nowe sen-
sy w tym, co sama mówię, by dać się znów zaskoczyć wła-
snym emocjom. To się udaje, kiedy odrzucimy przeświad-
czenie, że przecież już wszystko wiemy, znamy każdy ton, 
ruch i spojrzenie – swoje oraz partnerów. Pamiętam, że 
mój tata, jeszcze jak miałam cztery czy pięć lat, zawsze 
mnie męczył o naturalność, na przykład wtedy, gdy robił 
nam zdjęcia: "Gabrysiu! Rzucaj śnieżką! Ale bądź natu-
ralna! Nie patrz w aparat! Zachowuj się, jakby mnie tu nie 
było! Bądź naturalna!".
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N IC N I E „P OK A Z UJ”! T Y L KO 
P OM YŚL S OBI E: „ N I E NAW I DZ Ę 

WA S...  N I E NAW I DZ Ę...”! 
I  P O CZ UJ T O W S OBI E. 

WSZ YST KO BU DUJ OD ŚRODK A".

Twój pierwszy reżyser?
Wychodzi na to, że trochę tak. Tata jest leka-
rzem, kardiologiem. I do tej pory - mimo że 
jestem na scenie od niemal trzydziestu lat, 
a ściślej od 1992 r. - zawsze pyta: "To w czym 
teraz grasz?". Odpowiadam na przykład, że 
gram Wassę Żeleznową w sztuce Maksyma 
Gorkiego. [Reż. Lena Frankiewicz, Teatr 
im. Stefana Jaracza w  Łodzi, 2016 r. - 
przyp. M.J.] I tata pyta dalej: „A co to za 
kobieta? Jaki to człowiek?”, ja odpowiadam: 
"Wiesz, to trochę taka kobieta-potwór, jest 
bezwzględna, idzie po trupach do celu". 
I wtedy tato radzi (i tak jest przy każdej 
roli!): "Gabrysiu, tylko pamiętaj, nie graj 
twarzą, że jesteś zła, czy bezwzględna. Nic 
nie „pokazuj”! Tylko pomyśl sobie: „nie-
nawidzę was... nienawidzę...”! I poczuj to 
w sobie. Wszystko buduj OD ŚRODKA". Od 
lat wszystkie uwagi taty przyjmuję z  sza-
cunkiem, choć też z lekkim rozbawieniem 
i rozczuleniem. Ostatnio jednak zdałam so-
bie sprawę, że przez to, iż tata mi od zawsze 
mówił: "Nie myśl, co i jak ma się malować na 
twojej twarzy, buduj od środka emocje i wte-
dy wszystko samo się zrobi!", ja rzeczywiście 
w ten sposób pracowałam. Na ostatnim fe-
stiwalu w Gdyni ktoś mi zadał pytanie o mój 
niezwykły wyraz twarzy w jednej ze scen 
w "Fudze" - "Jak pani tę twarz zbudowała, jak 
pani tę twarz uzyskała?". I zupełnie nie wie-
działam, co odpowiedzieć...

Łatwo się domyślić, o jaką scenę pyta-
no. O tę w studiu telewizyjnym...
Tak, właśnie o nią. Nigdy nie wiem, jak "się 
robi" taką albo inną twarz, bo ostatnią rze-
czą, o jakiej myślę, jest kontrola tej twarzy 
podczas sceny. Nikt z nas prywatnie, przeży-
wając jakieś emocje, nie myśli o tym, w jaki 
sposób malują się one na naszym obliczu. One 
po prostu są tam widoczne. Uwielbiam tatę za 
to, że mi to jako aktorce wpoił, że mnie - może 
nieświadomie - naprawdę tego nauczył. Ale 
też pamiętam, co mi Darek Glazer powie-
dział, gdy miałam zagrać w jego filmie rolę 
kasjerki, która pracuje w jakimś domu towa-
rowym na dwie zmiany, bo mąż jest bezro-
botny, pije, itp. - typowa polska "blokowa ko-

bieta" z dwójką dzieci. [Krótkometrażowy 
film pt. "Podróż" zrealizowany w 2006 r. 
w Studiu Munka w ramach programu "30 
minut" - przyp. M.J.] Tuż przed zdjęciami 
zapytałam, jakie by mi hasło dał na tę rolę, 
jakąś jedną wskazówkę. A on odpowiedział: 
"Gabrysiu, nie chcę, żebyś tu grała, chcę że-
byś była". I to mi dało skrzydła i zrobiło całą 
postać! Później przełożyłam to sobie na moją 
pracę w filmie w ogóle. Tego też wymagał od 
nas Marek Koterski: „Nie chcę, żebyście gra-
li dzieci, chcę, żebyście nimi byli”. To woda 
na mój młyn. Z kolei Marian Półtoranos, 
z którym robiłam monodramy [„Lalki moje 
ciche siostry”, H. Bardijewskiego, 1988r. 
i "Pani dobra" wg. Thomasa Bernharda, 
1990 r., Teatr KO-KU w Kłodzku, „Podróż do 
Buenos Aires” Amanity Muskarii, 2001 r., 
Teatr im. St. Jaracza w Łodzi - przyp. M.J.], 
nauczył mnie, że wszystko, co znajduje się 
na scenie, musi być PO COŚ, musi mieć ja-
kieś znaczenie. 

Współpraca z nim to twoje początki.
Tak, w Kłodzkim Ośrodku Kultury, byłam 
wówczas licealistką. Marian Półtoranos na-
uczył mnie praw, jakimi rządzi się teatr, tego, 
co jest w nim najważniejsze - zanim jeszcze 
dostałam się do szkoły aktorskiej. Nauczył 
mnie rytmów, precyzji, tego, że wszystko 
ma znaczenie: jak jestem ubrana, jak sia-
dam, ale też, że wszystko, co znajduje się na 
scenie, powinno, w pewnym momencie, „za-
grać”, mieć jakieś znaczenie, nie może być 
tylko pustym ozdobnikiem.

Pamiętam moje pierwsze spo-
tkanie z twoim teatralnym aktor-
stwem - to była "Koronacja" Marka 
Modzelewskiego w Teatrze Narodowym 
w Warszawie. Spektakl z 2004 roku 
w reżyserii Łukasza Kosa, któremu 
bardzo w tamtym czasie kibicowałam. 
Nie pamiętam scenografii, pamiętam 
wyłącznie ciebie jako aktorkę, z ciałem 
jako narzędziem.
Uwielbiam, tak zwany, teatr ubogi, w którym 
na pustej scenie są tylko aktorzy, a ilość re-
kwizytów ograniczona jest do niezbędnych. 

Chyba że to jakiś zamierzony barok w ko-
stiumach i barok w scenografii – i ma to spe-
cjalne znaczenie.

Twoje pierwsze doświadczenia teatralne 
obfitowały w liczne nagrody.
Nie mogłam dostać się do krakowskiej szko-
ły teatralnej - nie zdałam raz, po roku drugi 
raz, a jednocześnie za swoje monodramy 
otrzymywałam główne nagrody na amator-
skich festiwalach. To mi pozwalało wierzyć, 
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że moje marzenie o aktorstwie ma sens. Jednak po tym, 
jak na festiwalach zgarnialiśmy wszystkie nagrody, jeź-
dziłam na egzaminy i odpadałam jako ta, która się kom-
pletnie nie nadaje...

To, co teraz przeżywasz, czyli ogromne zaintereso-
wanie tobą i twoją pracą, nie jest niczym zaskaku-
jącym, kiedy się widziało ciebie w "Całej zimie bez 
ognia" i w "Wymyku" Grega Zglińskiego [nagroda 
za drugoplanową rolę kobiecą na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni w 2011 r.], albo 

u Mariusza Grzegorzka - w teatrze, ale też w kinie, 
kiedy się po prostu ciebie zna z ról aktorskich. 
Oczywiście można postawić pytanie, dlaczego tak 
długo trzeba było czekać na ten moment?
Ja na nic nie czekałam - żeby było jasne. Zawsze spełnia-
łam się w swoim zawodzie. Nie zgadzam się z tymi, którzy 
mówią, że zawód aktorski jest zawodem niepoważnym, 
jedynie interpretacyjnym, odtwórczym, wtórnym czy 
ozdobnym. Uważam, że aktorstwo może być sztuką. Nie 
zawsze nią jest oczywiście - to zależy też choćby od mate-
riału, jaki dostajesz na warsztat. Nie każdy kto maluje jest 
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się z duchami przodków, którzy zginęli na Ukrainie, ale 
też doświadczyć pracy z Wojtkiem, który poza tym, że 
jest świetnym reżyserem, jest też niezwykle skromnym 
i wrażliwym człowiekiem. Wymienić mogę oczywiście 
mnóstwo innych fantastycznych reżyserów i reżyserek, 
z którymi bardzo chciałabym współpracować - albo po 
raz kolejny, albo po raz pierwszy. Ale też nie zdarzyło mi 
się nigdy tak naprawdę czekać na role, mogę powiedzieć, 
że pod tym względem na pewno jestem szczęściarą. 
Zawsze sama również działam, szkoda mi czasu na cze-
kanie - ono jest biernością, zdawaniem się na kogoś, a ja 
bardzo nie lubię być od kogoś zależna. Bycie niezależną 
było zawsze moją nadrzędną potrzebą. Obecnie pracuję 
nad adaptacją pewnej powieści, ten projekt tak jak "Fuga" 
od lat drąży moją głowę. To fabularno–dokumentalne 
przedsięwzięcie, w którym zagrałyby dwie bardzo bli-
skie mi osoby, byłyby bohaterami fabularnej, ale też do-
kumentalnej części filmu. Mam pomysł w głowie, mam 
fantastycznego operatora... Ciągle rozwijam własne pro-
jekty, piszę, próbuję reżyserii, ale oczywiście aktorstwo 
jest moją miłością pierwszą i absolutną. I mam nadzieję, 
że te moje ostatnie trzy nominacje do Polskich Nagród 
Filmowych ORŁY nie przestraszą za bardzo reżyserów.

Myślę, że tego rodzaju branżowa reguła należy już do 
przeszłości. Czekam na wszystko, co powstanie pod 
twoimi auspicjami. Wszelkiej pomyślności, Gabrysiu!
Dziękuję bardzo i tobie również.  

ENGLISH 

TO BE, NOT TO PLAY

The life of Gabriela Muskała is full of artistic exploration and fulfilment 
– acting, directing, playwriting, screenwriting. The artist works hard, 
she is concentrated and humble, and notches up one success after 
another. She made a brilliant appearance in Marek Koterski’s film ‘7 
Emotions’, did some impressive work as an actress and screenwriter 
in ‘Fugue’ by Agnieszka Smoczyńska, and was remarkable as Felicja 
in Lena Frankiewicz’s play ‘How to Be Loved’ in the National Theatre. 
Although it seems that Muskała is insatiable in art and her talent has 
no limit, she is careful when she speaks about her skills, even after 
receiving three nominations for EAGLES 2019 Polish Film Awards.

Our guest is a brilliant actress, talented playwright, 
director and a mystery woman: Gabriela Muskała.
Good morning, thank you for inviting me. I don’t feel a di-
rector after one experience. You need to make a few pro-

. . .U WA Ż A M ,  Ż E 
A K T O R S T WO  M O Ż E 
B YĆ  S Z T U K Ą  I   T O 
O N A  W   M O I M 
Z AWO D Z I E  K R Ę C I 
M N I E  N A J B A R D Z I E J.

artystą i nie każdy obraz artysty musi być dziełem. Ale 
uważam, że aktorstwo może być sztuką i to ona w moim 
zawodzie kręci mnie najbardziej. Wybrałam może nieco 
trudniejszą drogę, decydowałam się częściej na ambitne, 
mało komercyjne projekty, które może przez pierwsze 
lata nie dawały mi stabilizacji finansowej i rozpoznawal-
ności, ale zawsze przynosiły artystyczną satysfakcję. 
Teraz często słyszę: "Gdzie pani była do tej pory? Pani 
nazwisko dziś odmienia się przez wszystkie przypadki, 
a jeszcze parę lat temu nikt o pani nie słyszał!".

To nieprawda! Gdybyś była Alicją z "Fugi", być 
może odpowiedziałabyś na takie sugestie sta-
nowczo pytając: "A gdzie państwo byli w swoich 
poszukiwaniach artystycznych?".
Nie odpowiadam w ten sposób. Rzeczywiście teraz zrobił 
się szum – może przez to, że skumulowały się sukcesy 
"Fugi", m.in. na festiwalu w Cannes, oraz filmu Marka 
Koterskiego „7 uczuć”. To dla mnie coś nowego, ożywcze-
go, bo przyzwyczaiłam się już do tego, że przez lata, jeżeli 
byłam na ulicy rozpoznawana, to najczęściej z okrzy-
kiem: o, "Londyńczycy"!

A ja nawet nie chciałam z tobą o tym serialu rozma-
wiać... Choć to też jest temat.
No właśnie. Grasz w teatrze, duże, trudne, nagradzane 
role, po czym pojawisz się w serialu i nagle szaleństwo! 
W "Złotopolskich" zagrałam może w pięciu odcinkach 
maleńką rolę, policjantkę Jolę, przyjaciółkę śp. Ani 
Przybylskiej... A tu nagle ludzie na ulicy zaczepiają: 
"Boże! Czy mogę sobie z panią zrobić zdjęcie?!". Albo: 
"Mogę autograf?". Ale taka jest specyfika tego zawodu.

To wyzwanie, by pomieścić w sobie te dwa światy, 
te dwa entuzjazmy - niezwykle nobliwych gremiów 
i tak zwanego przeciętnego człowieka?
Ależ ja bardzo to sobie cenię. Uwielbiam grać w seria-
lach dobrych, ciekawych. Bardzo cenię "Głęboką wodę", 
"Paradoks", "Londyńczyków", "Rojsta".

"Rojst" to ostatnia rzecz serialowa, w której wzię-
łaś udział?
Nie, ostatnią jest "Szóstka".

Znowu współpraca z Kingą Dębską! [Wcześniejsze 
spotkanie reżyserki i aktorki to wielokrotnie nagradzany 
film "Moje córki krowy" z 2015 r. - przyp. M.J.]
Tak, Kinga powierzyła mi w tym serialu jedną z sześciu 
głównych ról.

Mając świadomość tego, na co cię stać intelek-
tualnie - myślę o stwarzaniu dla siebie ról do 
zagrania - niezręcznie cię pytać, czy czekasz 
na większą rolę u Wojtka Smarzowskiego, czy 
czekasz na spotkanie z Szumowską?
Czekam na ciekawe role i ciekawe spotkania. A wspania-
łych reżyserów, takich jak Wojtek czy Małgośka, u nas 
nie brakuje. Jasne, że marzy mi się powtórne spotkanie 
z Wojtkiem, na dłużej niż te parę dni, które mieliśmy 
w "Wołyniu". To była niesamowita praca, mocne dla mnie 
przeżycie, wejście w historię, która dotknęła również 
moją rodzinę. Grając tę malutką rolę mogłam spotkać 
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dla Polonia Palace Hotel (al . Jerozolimskie 45, Warszawa) 
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji 
zdjęciowej. 
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What’s more important to you today? 
Cinema or theatre?
I love them both equally. I no longer judge or 
compare these worlds. In the past, theatre 
was the only one that mattered to me. For 
the first ten years of my acting career, I didn’t 
appreciate film as a medium or dream about 
working in cinema. But when one of my fa-
vourite directors, Mariusz Grzegorzek, wrote 
a lead role in his film [‘Queen of Angels’, 1999 
– M.J.’s note] for me, I agreed to play it, of 
course – although it was more for him than 
for me in the beginning. We had worked 
together in theatre many times, I’d also ap-
peared in two of his Television Theatre plays 
and a few videos, I loved his sense of humour 
and artistic craze [Muskała and Grzegorzek 
worked together in Stefan Jaracz Theatre in 
Łódź in the following plays: ‘Agnes of God’ by 
John Pielmeier, 1996, ‘The Glass Menagerie’ 
by Tennessee Williams, 1997, ‘Rutherford and 
Son’ by Katherine Githa Sowerby, 1999, ‘The 
Clean House’ by Sarah Ruhl, 2012 – M.J.’s 
note]. All of a sudden, this film world, which 
I thought wasn’t for me, enchanted me, I was 
bitten by the cinema bug and wanted to star in 
more films. Little by little, cinema started to 
like me, too. Now, I combine these two forms 
– when I play in a film, I begin to miss theatre, 
and when I play in theatre, I think about film.

What makes your roles – in cinema and 
theatre – so memorable and powerful?
To me, what matters is not only to play but to 
be. To forget about myself and become my 
character. So that the audience can see that 
character instead of me playing her. I don’t 
like moments when I have to use technique, 
because I feel there’s something missing – in-
tuition, emotions, freshness, something that 
comes to me naturally and spontaneously to-
gether with the character. I like to be carried 
away by the role.

Technique is a kind of dishonesty?
No. Routine is a kind of dishonesty. It’s dishon-
est when we settle into it, ‘fall asleep’ during 
the 150th performance and, for example, 
let ourselves drift away, thinking ‘today I’m 
going to cook potatoes and buy beans on my 
way home,’ while playing a woman who has 
just lost her child. As soon as it happens to me, 
when I notice that tears come way too easy to 
me, and it doesn’t cost me anything to cry, it 
raises a red flag. Immediately, I need to find 
a way to hear the words of my partner anew, 
discover the new sense of my own words, let 
myself be surprised by my emotions. It really 
works when we get rid of the idea that we 
know everything, know every tone, move-
ment and look – our own and our partners’. 
I remember when my dad, when I was four or 

very busy within the last several weeks. On 
top of that, it was the lead role. It was emo-
tionally demanding, but also very reward-
ing. The play ‘How to Be Loved’ directed by 
Lena Frankiewicz was based on Kazimierz 
Brandys’s short story and Wojciech Jerzy 
Has’ film of 1963. I believe it’s the second 
theatre adaptation of the story, written by 
Małgorzata Maciejewska. ‘Fugue’, which 
had its premiere in December 2018, seems 
a bit far away because of that. Now, I’m more 
Felicja [the heroine of ‘How to Be Loved’ 
– M.J.’s note] than Alicja [the heroine of 
‘Fugue’ – M.J.’s note]. When I started work-
ing on the play, I would mix it up and instead 
of ‘My name is Felicja’, I would say ‘Alicja’. 
Lena was like, ‘Gabryśka! Forget about the 
“Fugue” and come back to us!’ I stopped af-
ter a month of intensive work on the play.

ductions to call yourself that. ‘An actress and 
playwright’ sounds fine, because I’ve been 
performing and writing plays for years. Of 
course, in my CV, I also mention that I’ve di-
rected a play – it was my debut as a playwright 
and director. But it’s too soon to call myself 
‘a screenwriter’ and ‘a director’.

Your screenwriting debut also resulted in 
a lead role in Agnieszka Smoczyńska’s film, 
‘Fugue’. We could be talking about the cost 
of this work for a long time if you weren’t 
right after the premiere of ‘How to Be 
Loved’ in the National Theatre. What’s the 
top story for you right now?
It’s ‘How to Be Loved’, for sure. Its premiere 
was only four days ago [on 2nd February 
2019 – M.J.’s note]; it took us three months of 
rehearsals and preparations, so this kept me 
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five years old, always asked me to be natural, for example, 
when he was taking pictures of us, ‘Gabrysia! Throw the 
snowball! But be natural! Don’t look at the camera! Act as 
if I wasn’t here! Be natural!’

Your first director?
It seems so. My dad is a doctor, a cardiologist. And al-
though I’ve been on stage for almost thirty years now, 
since 1992 to be more precise, he still asks, ‘Where are 
you playing now?’ I answer, for example, that I’m play-
ing Wassa Żeleznowa in Maxim Gorky’s play [directed by 
Lena Frankiewicz, Stefan Jaracz Theatre in Łódź, 2016 – 
M.J.’s note]. And he says, ‘What’s this woman like? What 
kind of person is she?’ I answer, ‘You know, she is a mon-
ster a little; she’s ruthless, would do anything just to get 
her way.’ And he says (he does that in the case of each 
of my roles), ‘Gabrysia, but remember, don’t play with 
your face that you’re evil or ruthless. Don’t “show” any-
thing! Just think, “I hate you… I hate you…!” And feel it. 
Build it FROM THE INSIDE.’ For years, I’ve been listen-
ing to my dad’s advice with respect, but also with some 
amusement and tenderness. But recently, I realised that 
because my dad has always said, ‘Don’t think about the 
expression on your face; build the emotions from the in-
side, and everything will work out!’, I’ve always worked 
like that. At the last festival in Gdynia, someone asked 
me about my unusual expression in one of the scenes in 
‘Fugue’ – ‘How did you build that face, how did you get 
it?’ I didn’t know what to say…

It’s easy to guess which scene he was talking about. 
About the one in the television studio…
Yes, exactly. I still don’t know how to ‘do’ that face, because 
the last thing I think about is controlling my face during 
a scene. When we experience strong emotions, we nev-
er think about the expression on our face. The emotions 
are simply there. I love my dad for teaching me that, even 
unknowingly. But I also remember what Darek Glazer told 
me when I was going to play the role of a shop assistant, 
who works in a department store in two shifts, because her 
husband is unemployed, is a drunkard, and so on – a typi-
cal Polish woman from the block with two children [A short 
film entitled ‘Journey’ produced by the Munka Studio in 
2006 as part of the ‘30 minutes’ programme – M.J.’s note]. 
Right before shooting, I asked what one tip he would give 
me for the role. He said, ‘Gabrysia, I don’t want you to play 
here, I want you to be here.’ This gave me wings and helped 
me build the character! Later, I translated it onto my 
whole work in film. Marek Koterski expected the same, 
‘I don’t want you to play children, I want you to be them.’ 
That was grist to my mill. In turn, Marian Półtoranos, with 
whom I worked in monodramas [‘Dolls my silent sisters’ 
by H. Bardijewski, 1988, and ‘Lady of Goodness’ based on 
‘A Party for Boris’ by Thomas Bernhard, 1990, the KO-KU 
Theatre in Kłodzko, ‘Journey to Buenos Aires’ by Amanita 
Muskarii, 2001, Stefan Jaracz Theatre in Łódź – M.J.’s 
note], taught me that every prop on the stage must be 
there FOR A REASON and have a meaning.

You worked with him at the beginning of your career.
Yes, it was in the Kłodzko Culture Centre; I was in high 
school then. Marian Półtoranos taught me the rules of 

theatre and its essence even before I got in the acting 
school. He taught me rhythms, precision, and the fact 
that everything has a meaning: my clothes, my way 
of sitting down, but also that every prop on the stage 
should, at some point, ‘play’, have a meaning; that it 
can’t be a mere decoration.

I remember when I first saw you in theatre – it 
was ‘The Coronation’ by Marek Modzelewski in the 
National Theatre in Warsaw. The play was directed in 
2004, by Łukasz Kos, whose career I supported very 
much at that time. I don’t remember the stage set; 
what I do remember is you as an actress, with your 
body as your tool.
I love the so-called simple theatre, where there are only 
actors on an empty stage, and the number of props is 
limited to the necessary minimum. Unless it’s an in-
tended Baroque in costumes and stage set – and it has 
a special meaning.

You got numerous awards for your first theatre 
appearances.
I couldn’t get in the Academy of Theatre Arts in Cracow 
– I was rejected two years in a row, and at the same time, 
I won first prizes at amateur festivals for my monodramas. 
This helped me believe that my dream of acting made 
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sense. Yet, after winning all those prizes at 
festivals, I took the exam and got rejected as 
a person who is totally unsuited for that…

What you’re going through now, I mean 
your popularity and the interest in your 
work, is no surprise given your roles, such as 
the one in ‘One Long Winter Without Fire’ 
and ‘Courage’ by Greg Zgliński [the Award 
for the Best Actress in a supporting role at 
Gdynia Film Festival in 2011] or in Mariusz 
Grzegorzek’s film and theatre productions. 
Of course, one could wonder what took you 
so long to appear in cinema?
Just to be clear, I didn't wait for anything. I’d 
always found fulfilment in my profession. 
I don’t agree with those who say that acting 
is a frivolous thing, interpretative, imitative, 
derivative. I believe that acting can be art. 
Not always, of course – it also depends on the 
material you get. Not every painter is an art-
ist, and not every painting is a masterpiece. 
Still, I think that acting can be art, and this is 
what I love the most about it. Perhaps, I chose 
a harder way; I often took up ambitious, not 
commercial projects, which didn’t bring me 
financial security and recognition, but al-
ways made me feel fulfilled. Now, I often hear, 
‘Where were you until now? Your name is now 
on everyone’s lips, while only a few years ago, 
nobody had heard of you!’

That’s not true! Had you been Alicja from 
‘Fugue’, perhaps you’d have answered such 
suggestions firmly, ‘Where were you in your 
artistic exploration?’
I don’t say things like that. Indeed, I’ve be-
come quite popular recently – perhaps it’s 
because of my success after ‘Fugue’ (for 
example, at Cannes Festival) and Marek 
Koterski’s ‘7 Emotions’. It’s a brand new ex-
perience to me, a refreshing one, because 
I got used to being recognised (if at all) for 
my role in ‘The Londoners’.

I didn’t even plan to talk about that 
series with you… Even though it’s a good 
topic, too.
That’s right. You play big, difficult, prize-win-
ning roles in theatre, and afterwards, you 
appear in a TV series, and that’s it! I appeared 
in about five episodes of ‘Złotopolscy’; it was 
a small role of a policewoman, Jola, a friend 
of late Ania Przybylska… All of a sudden, peo-
ple would approach me on the street, ‘Oh my 
God! Can I take a picture with you?!’ Or, ‘Will 
you sign your autograph for me?’ But that’s 
how it works.

Combining these two worlds, two enthusi-
asms – of noble audiences and the so-called 
average Joe – must be truly challenging.

But I appreciate that very much. I love play-
ing in TV series, the good and interesting 
ones. I value ‘Deep Water’, ‘Paradox’, ‘The 
Londoners’, ‘Rojst’.

Was ‘Rojst’ the last TV series you 
appeared in?
No, the last one is ‘The Six’.

You’re working with Kinga Dębska again! 
[The previous meeting of the director and 
the actress was on the occasion of the 
prize-winning film ‘These daughters of 
mine’ of 2015 – M.J.’s note]
Yes, Kinga gave me one of six lead roles in 
the series.

Given your intellectual abilities – I mean 
your ability to create roles for yourself – 
I hesitate to ask if you’re waiting for a big 
role in Wojtek Smarzowski’s production or 
a meeting with Szumowska?
I’m waiting for interesting roles and interest-
ing meetings. And there are plenty of brilliant 
directors, such as Wojtek and Małgośka. Of 
course, I’d like to work with Wojtek again, 
longer than those few days we had in ‘Wołyń’. 
It was incredible, too; it was a very intense 
experience to be a part of the story that also 
affected my family. In that small role, I could 
meet the ghosts of my predecessors who 
died in Ukraine, but also experience working 
with Wojtek, who is both a great director and 
a humble and sensitive man. I can enumerate 
plenty of other fantastic directors with whom 
I’d love to work – again or for the first time. But 
I’ve never really had to wait for a role – I must 
admit I’m lucky in this regard. I’d rather act 
myself; I don’t waste time on waiting – it’s pas-
sive, depending on others, and I don’t like to 
be dependent on anybody. To me, independ-
ence has always been a matter of overriding 
importance. At present, I’m working on an 
adaptation of some novel; just like ‘Fugue’, 
this project has been bugging me for years. 
It’s a feature and documentary project, which 
would star two persons who are very close to 
me – they’d be characters of the feature and 
the documentary parts of the film. I have an 
idea and a fantastic cameraman… I carry out 
my own projects all the time, I write, take up 
directing, but acting is my first and absolute 
love. And I hope that my latest three nomi-
nations for EAGLES 2019 Polish Film Awards 
won’t scare off directors.

I think that this kind of industry rule is in 
the past. I’m waiting for everything that 
is created under your auspices. All the 
best, Gabrysia!
Thank you very much and all the best to 
you as well. 
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MOŻNA 
INACZEJ

kilku lat regularnie uciekam z Polski – od 
zimy, od pluchy, od szarości, która inten-
sywnie wdziera się przez pokryte smogiem 

okna. Więcej niż miesiąc niskich temperatur zamie-
niałem na przyjemne słońce i odpoczynek, czasem po-
łączony z pracą. W tym roku, z powodu poczynionej 
inwestycji (może i nawet inwestycji życia), musiałem 
ograniczyć buszowanie po stronach z tanimi biletami 
lotniczymi, a z ulubionych usunąć portale rezerwacyj-
ne, które pozwalają znaleźć apartament w samym cen-
trum tętniącego życiem miasta lub chatynkę pośrod-
ku niczego. Priorytety na ten moment są zgoła inne.

Tym razem kilkudniowe zimowe wakacje spędzi-
łem nad polskim morzem. Trafiłem na wiosenną po-
godę w samym środku zimy, a parawany i pozostawio-
ne na plaży śmieci nie zdążyły jeszcze przesłonić jej 
piaszczystego piękna. Okazało się, że minimalizując 
oczekiwania i nastawiając się pozytywnie do wszyst-
kiego, co może się wydarzyć, można doskonale spę-
dzić czas gdziekolwiek. Wystarczy szum morza, wy-
starczy dobre jedzenie i obecność najbliższej osoby. 
Owszem, nie było wylegiwania się na tarasie w pro-
mieniach słońca, nie było zwiedzania miejskich atrak-
cji w sandałach ani nawet prosecco pitego na gorącej 

Od

plaży. Długi spacer w towarzystwie długiego szalika, 
odwiedzanie znanych knajpek czy grzane wino i cie-
płe skarpety też dały radę!

No dobra, to nie do końca tak, że teraz już nie ruszę 
się z miejsca przez kilka kolejnych lat. Podłogi, dywa-
ny, ozdoby, ogrody i meble mogą poczekać. Ba, nawet 
muszą! Za chwilę będzie zaplanowane dawno temu 
powitanie wiosny w ukochanej Lizbonie, a w planach 
są już następne podróże. Mam też postanowienie na 
kolejną zimę – bez względu na wszystko wyruszam 
w drogę. Bez wielu rzeczy można żyć, ale bez słońca 
nie sposób! Poza tym pisząc felietony do magazynu lot-
niskowego, nie mogę całkowicie zrezygnować z lata-
nia. Zapewne czytacie Państwo ten tekst oczekując na 
samolot, który zabierze Was na wymarzone wakacje, 
na spotkanie biznesowe, do pracy albo w odwiedziny 
do rodziny lub znajomych. Pora więc na pytanie reto-
ryczne: Czy wyobrażacie sobie Państwo zrezygnować 
z podróży? No właśnie. 

ENGLISH

ANOTHER WAY

In the last few years, I regularly escaped from Poland 
– from winter, foul weather, and greyness relent-
lessly coming in through windows covered in smog. 
I  exchanged over a  month of low temperatures for 
pleasant sunshine and relaxation, sometimes com-
bined with work. This year, owing to an investment 
I’ve made (which may be an investment of a lifetime), 
I had to curb my urge to browse websites with cheap 
plane tickets or booking websites where you can rent 
an apartment in the heart of a vibrant city or a hut in 
the middle of nowhere. I have different priorities now.

This time, I decided to spend my winter holidays 
at the Polish seaside. I had spring weather in the mid-
dle of winter, and the picturesque landscape didn’t 
disappear behind windscreens or rubbish left on the 
beach yet. It turns out that if you minimise your ex-
pectations and think positive, you may enjoy yourself 
wherever you go. The murmur of the sea, tasty food 
and your loved ones are everything you need. Well, 
I didn’t spend idle days basking in the sunshine on 
a terrace, sightseeing in sandals or drinking prosec-
co on a hot beach. Long walks in a long scarf, popular 
cafés and restaurants, mulled wine and warm socks 
were fine as well!

Well, it’s not that I’m not going anywhere for the 
next several years. Floors, carpets, decorations, gar-
dens and furniture can wait. Well, they even have to 
wait! Soon, I’m going to greet spring in Lisbon, which 
I  have been planning for a  long time, and I’m also 
thinking about some more trips. I have a resolution for 
the next winter – no matter what, I hit the road. I can 
live without many things, but I can’t live without sun-
shine. Besides, I write for an airport magazine – I can’t 
give up flying altogether. You’re probably reading it 
while waiting for a plane, going for dream holidays, 
a business meeting, to work, or visiting some friends 
or family. Let me ask you a rhetorical question, can 
you imagine giving up travelling? I thought so. 

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

znajdziesz na www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla  
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.
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PERŁY 
ANDALUZJI
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

HISZPANIA JEST GORĄCĄ MIESZANKĄ EUROPY I AFRYKI, KTÓRA U SZCZYTU POTĘGI WRAZ ZE WSZYSTKIMI 
KOLONIAMI I TERYTORIAMI ZAMORSKIMI, BYŁA NAZYWANA "IMPERIUM, NAD KTÓRYM NIGDY NIE ZACHODZI 
SŁOŃCE". DZIŚ JEST TO JEDNO Z NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH PAŃSTW ŚWIATA, PEŁNE ZŁOCISTYCH PLAŻ, 
MALOWNICZYCH MIASTECZEK I NIEZWYKŁYCH DAŃ, KTÓRE ROZPIESZCZAJĄ PODNIEBIENIE SWOIMI NIETYPOWYMI 
SMAKAMI. ODKRYJMY WSPÓLNIE NIEOKIEŁZNANĄ ANDALUZJĘ - KRAINĘ PEŁNĄ NAMIĘTNOŚCI, DZIKICH KONI 
I NIEPOWTARZALNEJ ARCHITEKTURY.



CORDOBA I RONDA
Cordoba w czasach swojej świetności była 
najbogatszym i najpotężniejszym miastem 
Europy. Żyły tu w zgodzie trzy wielkie reli-
gie świata: islam, chrześcijaństwo i judaizm, 
których obecność i kultura współtworzyły 
miasto przez wiele wieków. W sercu miasta, 
nad brzegiem rzeki Gwadalkiwir znajduje 
się Mezquita - Wielki Meczet będący jednym 
z najważniejszych zabytków architektury isla-
mu. Powstał w miejscu bazyliki, którą odku-
pił od chrześcijan emir Abd ar-Rahman I. 
Kolejni władcy Kalifatu Kordoby powiększa-
li budowlę aż do 1236 roku, gdy chrześcijań-
scy władcy przejęli panowanie nad miastem 
i przekształcili meczet w kościół. Choć mury 
zewnętrzne Mezquity są bogato zdobione 
i przyciągają wzrok zwiedzających, prawdzi-
we piękno skrywa się dopiero za grubymi ścia-
nami budynku.

Dwie godziny drogi stąd znajduje się 
jedno z najbardziej malowniczych miast 
Hiszpanii - Ronda. Swój wygląd zawdzięcza 
położeniu po dwóch stronach skalistego 
wąwozu, który jest połączony XVIII wiecz-
nym mostem Puente Nuevo. Ma on aż 100 
metrów wysokości! W południowej części 
urwiska znajduje się starsza, mauretańska 
część miasta - La Ciudad, a w północnej 
nowsza, chrześcijańska część starówki - El 
Mercadillo. Słynie ona z areny walk byków 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda, która jest udostępniona 
do zwiedzania cały rok. W okolicy znajdują 
się również ruiny miasteczka, które zostało 
założone prawie 2000 lat temu przez eme-
rytowanych żołnierzy legionów rzymskich. 
W rewelacyjnym stanie zachował się tu te-
atr, z którego widok na okoliczne wzgórza 
zapiera dech w piersiach.

TARIFA 
Tarifa to najbardziej wysunięte na południe 
miasto kontynentalnej Hiszpanii. Przy do-
brych warunkach atmosferycznych widać 
stąd wybrzeże Afryki, które znajduje się 
zaledwie 20 km dalej. Życie miasteczka 
skupia się wokół wody, która daje nie tyl-
ko rozrywkę (Tarifa jest uważana za mek-
kę serferów), ale także pożywienie, gdyż 
to właśnie tu wyławiane są ogromnych roz-
miarów tuńczyki, którymi już wieki temu 

zachwycali się Feniccy rybacy. Niedaleko 
znajduje się stanowisko archeologiczne Baelo 
Claudia – najbardziej charakterystycz-
ny przykład rzymskiej zabudowy urbani-
stycznej na Półwyspie Iberyjskim. Znisz-
czone świątynie, forum i  budynek sądu 
kontrastują z turkusowymi wodami Oce-
anu Atlantyckiego, którego fale spustoszy-
ły miasto w II wieku n.e.

KADYKS I JEREZ DE LA 
FRONTERA
Kadyks jest najstarszym miastem zachod-
niej Europy, którego historia sięga okolic 
1100 roku p.n.e. Fenicjanie założyli tu 
rybacką osadę, która dla kolejnych kolo-
nizatorów stała się jednym z najważniej-
szych ośrodków handlowych. To właśnie 
z tutejszego portu wyruszyła do Ameryki 
druga ekspedycja Krzysztofa Kolumba, 
a w 1812 roku uchwalono tu pierwszą hisz-
pańską konstytucję. Kadyks zamienił się 
również na moment w Hawanę! Na plaży 
La Caleta, w filmie James Bond - Śmierć 
nadejdzie jutro, przystojny Pierce Bro-
snan przeprowadził niezwykle ubogi dia-
log z równie atrakcyjną Halle Berry. W tle 
tej sceny można dostrzec XVII-wieczny 
kompleks forteczny Castillo de Santa Ca-
talina, który przez kilka wieków służył 
jako więzienie wojskowe. Miasta chronił 
dodatkowo Castillo de San Sebastian, 
który znajduje się na niewielkiej wyspie. 
Połączony jest z lądem promenadą, która 
wieczorami przybiera odcienie zachodzą-
cego słońca. Hiszpania jest nierozerwal-
nie związana z  końmi, a  najważniejszą 
z ras jest tu P.R.E (Pura Raza Española), 
czyli koń Andaluzyjski. W Jerez de la Fron-
tera znajduje się znana na całym świecie 
szkoła jeździecka, Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre. Największą sławę przy-
niosło jej kultywowanie tradycji jeździec-
kich, które, połączone z ciężką pracą nad 
selekcją koni, szkoleniem nowych jeźdź-
ców i rozwojem dziedzictwa kulturowego, 
prezentowane są pod postacią przepięk-
nych pokazów "Cómo bailan los caballos 
andaluces". Świetnie wyszkolone wierz-
chowce pokazują swoje umiejętności przy 
dźwiękach hiszpańskiej muzyki, a jeźdźcy 
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dumnie prężą się w XVIII-wiecznych stro-
jach, dosiadając jednych z  najpiękniej-
szych koni świata.

SEVILLA I EL ROCIO
Sevilla jest nie tylko stolicą Andaluzji, ale 
także jednym z najbardziej wypełnionych 
zabytkami miast Hiszpanii. Większość jej 
historycznych budynków jest ozdobiona 
azulejos - cienkimi ceramicznymi płytka-
mi, które prezentują zazwyczaj sceny hi-
storyczne i mitologiczne. Choć uważany 
za jeden z najsłynniejszych zabytków mia-
sta - Plac Hiszpański – powstał stosunkowo 

2 8 – 2 9

ODK RYJ M Y  WS P ÓL N I E 
N I E OK I E Ł Z N A N Ą  A N DA LUZ J Ę  -  K R A I N Ę 

PE Ł N Ą  N A M I Ę T N O Ś C I ,  DZ I K IC H  KO N I 
I   N I E P OW TA R Z A L N E J  A RC H I T E KT U RY.
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niedawno (w 1929 r.), to właśnie on na swoich ścianach 
opowiada historię 48. hiszpańskich prowincji, prezen-
tując najważniejsze wydarzenia w ich dziejach. Plac 
wziął również udział w filmie, chociaż nie prezentował 
innego miasta, a inną...planetę! Plac Hiszpański zmie-
nił się bowiem w filmie Gwiezdne Wojny - Mroczne 
Widmo w planetę Naboo (jednak tej historii na próżno 
szukać na azulejos). Zaledwie godzinę drogi od stolicy 
regionu znajduje się maleńka wioska El Rocio. Położo-
na jest na skraju jednego z największych europejskich 
parków narodowych – Doñana. Wyróżnia ją to, że za-
trzymał się w niej czas. Nie ma tu dróg, jest tylko piach 
z odciskami końskich kopyt, bo to właśnie na wierz-
chowcach poruszają się mieszkańcy tej nietypowej 

wioski. W maju przybywa tu ponad milion rozśpiewa-
nych pielgrzymów, którzy oddają cześć figurze Matki 
Boskiej z El Rocio. Przychodzą tu piechotą, przyjeżdża-
ją samochodami lub ukwieconymi bryczkami, przypo-
minającymi cygańskie wozy. Nocą, pielgrzymi biwaku-
ją pod gołym niebem, tańcząc, śpiewając i dzieląc się 
miedzy sobą jedzeniem.

Andaluzja to kraina pełna burzliwej historii. Jej 
temperament jest widoczny w każdym dużym mieście 
i każdej maleńkiej wiosce. Porę dnia wystukuje tu rytm 
flamenco, zmieszany z głośnym tupaniem niezwykle 
urodziwych koni. Jeśli z jakiegoś powodu ten region 
Hiszpanii nie znajduje się na liście miejsc do odwiedze-
nia, to zdecydowanie - lista jest do poprawki! 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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PEARLS OF ANDALUSIA

Spain is a fascinating mixture of Europe and Africa. At its 
height, together with all its colonies and oversea territories, it 
was called ‘the Empire on which the sun never sets’. Nowadays, 
it’s one of the most frequently visited countries in the world, full 
of gold beaches, picturesque towns and villages, and excellent 
cuisine with unique flavours. Let’s explore the remarkable 
beauty of Andalusia – a land of passion, wild horses, and 
unique architecture.

CORDOBA AND RONDA
In its heyday, Cordoba was the richest and most pow-
erful European city. People of three great religions – 
Islam, Christianity and Judaism – were living there 
in harmony, and their presence and culture were 
shaping the city for centuries. In the heart of Cordo-
ba, by the Guadalquivir, there is the Mezquita, the 
Great Mosque of Cordoba, which is one of the most 
outstanding monuments of Islamic architecture. It 
was built on the site of a former basilica bought from 
Christians by emir Abd ar-Rahman I. The structure 
was expanded by successive rulers of the Caliphate 
of Cordoba until 1236, when Christians took control 
over the city and converted the mosque to a church. 
Although the external walls of the Mezquita are 

N I E  M A  T U  DRÓ G,  J E S T  T Y L KO 
PI AC H  Z  OD C I S K A M I  KO Ń S K IC H 

KOP Y T,  B O  T O  W Ł A Ś N I E 
N A  W I E R Z C HOWC AC H 

P ORU S Z A JĄ  S I Ę  M I E S Z K A Ń C Y 
T E J  N I E T Y P OW E J  W IO S K I.



richly adorned and attract attention of 
visitors, its true beauty is hidden inside, 
behind the thick walls of the building.

A two-hour drive away, there is one of 
the most picturesque cities of Spain – Ron-
da. It’s situated on two sides of a rocky ra-
vine, connected by the 18th-century bridge 
Puente Nuevo. The bridge is as much as 
100 metres high! In the south, there is an 
older Moorish district – La Ciudad, while 
in the north – the younger, Christian dis-
trict – El Mercadillo. It’s known for the 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda, a bullring open to 
visitors all year round. In the vicinity, you 

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

will find the ruins of a town founded by re-
tired soldiers from the Roman legions al-
most 2000 years ago. It boasts one of the 
best-preserved Roman theatres, which 
gives breath-taking views of the surround-
ing hills.

TARIFA 
Tarifa is the southernmost town of continen-
tal Spain. In favourable weather conditions, 
it gives views of an African coast, which is 
located only 20 kilometres away. The life 
in the town centres around water, which is 
not only a source of entertainment (Tari-
fa is considered a Mecca for surfers), but 

also food – this is where big tunas, already 
famous among Phoenician fishermen, are 
caught. Nearby, you will find a famous ar-
chaeological site – Baelo Claudia. It’s the 
most distinctive example of Roman urban 
architecture on the Iberian Peninsula. Its 
destroyed temples, forum and courthouse 
contrast with the sky-blue water of the At-
lantic Ocean, whose waves ravaged the 
town in the 2nd century AD.

CADIZ AND JEREZ DE LA 
FRONTERA
Cadiz is the oldest city in western Europe, 
dating back to around 1100 BC. It start-
ed as a fishing settlement founded by the 
Phoenicians and later became one of the 
most important trade centres for colo-
nizers. Christopher Columbus departed 
from the port on his second America expe-
dition, and the first Spanish constitution 
was enacted there in 1812. Once, Cadiz even 
turned into Havana for a while! In Die An-
other Day, handsome Pierce Brosnan had 
a short chat with equally attractive Halle Ber-
ry on the beach of La Caleta. In this scene, 
the 17th-century castle Castillo de Santa 
Catalina, which was a military prison for 
centuries, can be seen in the background. 
The city was also guarded by Castillo de San 
Sebastian, located on a small island. To-
day, the island is connected to the land with 
a promenade, which has the colour of the 
setting sun in the evening. Horses are an 
integral part of Spain, and the prominent 
breed here is P.R.E (Pura Raza Española), 
that is Andalusian horse. Jerez de la Fron-
tera boasts a world famous horse-riding 
school, Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre. The school is renowned for cul-
tivating horse-riding traditions, which are 
presented – together with hard work on 
horse selection, training new equestrians, 
and developing cultural heritage – during 
remarkable shows ‘Cómo bailan los ca-
ballos andaluces’. Welltrained horses 
present their skills to the sounds of Span-
ish music, while equestrians proudly wear 
an 18th-century apparel and ride some of 
the most beautiful horses in the world.

SEVILLE AND EL ROCIO
Seville is not only the capital of Andalu-
sia, but also one of the best Spanish cities 
for sights and landmarks. Most of its his-
torical buildings are adorned with azule-
jos – thin ceramic tiles, depicting histor-
ical and mythological scenes. One of the 
greatest landmarks in the city is the Span-
ish Square. Although it was built fairly 
recently (in 1929), its walls depict the most 
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important events in the history of 48 Spanish prov-
inces. The square was also in a film – not as another 
city but… another planet! The Spanish Square was 
the Planet Naboo in Star Wars: Episode I - The Phan-
tom Menace (you won’t find this story in azulejos, 
though). Only an hour away from the capital of the 
region, there is a  little village of El Rocio. It’s located 
on the verge of one of the largest European national 
parks – the Doñana Natural Park. It’s almost as if time 
has stopped there. There are no roads there, only sand 
with hoof prints, because the inhabitants of this un-
usual village ride horses. In May, the village is visited 
by over a million singing pilgrims, praising the Virgin 
of El Rocio. They come here on foot, by car or on car-
riages decorated with flowers, which look like Roma-
ni wagons. At night, pilgrims camp under the stars, 
dancing, singing and sharing food.

Andalusia has a turbulent history. Its flavour can be 
found in each of its cities and villages. Its time is told by 
flamenco rhythm and the sounds of galloping horses. 
If for some reason this destination isn’t on your travel 
bucket list yet, you must absolutely add it! 
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PIOTR AUGUSTYNIAK, „WYSPIAŃSKI. 
BURZENIE POLSKIEGO KOŚCIOŁA”, 
WYD.ZNAK,  KRAKÓW 2019 

„Plan Kaczyńskiego był jasny: posłużyć 
się w budowaniu retoryki politycznej lę-
kami, pragnieniami i mitami wpisanymi 
w polski fantazmat, bo to daje gwarancję 
rządu dusz” - pisze krakowski filozof Piotr 
Augustyniak. Jednak niech nikogo ów cy-
tat nie zmyli, bo jego książka „Wyspiański. 
Burzenie polskiego kościoła” - jedna z naj-
bardziej fascynujących, jakie od dawna 
czytałem! - ani trochę nie jest o polityce. 
Jest wyłącznie (a  może aż?) o  polskości, 
która nas od pokoleń równocześnie stwa-
rza i niszczy. Polskości fantazmatycznej, 

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".

urojonej i obsesyjnej, czyli, niestety, jedy-
nej, jaka istnieje.  

Za punkt wyjścia do swoich rozważań 
Augustyniak bierze dramat Stanisława 
Wyspiańskiego „Wyzwolenie”. Wychodząc 
z założenia, że młodopolski geniusz wię-
cej rozumie z tego, co się obecnie w Polsce 
dzieje niż współcześni socjolodzy, poli-
tolodzy i publicyści, Augustyniak szuka 
w myśli poety wyjścia ze społeczno-kul-
turowego impasu, w którym znalazła się 
„wstająca z  kolan” Polska. Twierdzi, że 
modernizacja (której na początku lat 
90. XX wieku poddaliśmy się jako wspól-
nota oby watelska w nadziei skutecznej 
przemiany w cywilizowanego człowieka 
Zachodu) nie wyrwała nas z wielowieko-
wego majaku, w którym śnimy – jak to kie-
dyś napisał Witold Gombrowicz – polski 
sen o urodzie. Wprost przeciwnie, pogłę-
biła jedynie nasze urojenia, rozdymając 
przestrzeń polskiego fantazmatu. 

Dlaczego powracają dziś pomruki 
o mesjańskim posłannictwie, narodowej 
wielkości, ponadprzeciętnym polskim po-
tencjale, wyzysku ze strony zachodnich 
sąsiadów i  zdradzie niepolskich elit? – 
pyta Augustyniak i odpowiada: bo za ten 
cały bełkot odpowiedzialny jest sposób 

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

WYZWOLENIE PRZEZ

WIELKĄ SZTUKĘ
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odczuwania rzeczywistości, który zaszczepia w nas 
polskość – jej kultura, wychowanie i opinia publiczna. 
Od pokoleń gnijemy w zwulgaryzowanej formie roman-
tyzmu, pogrążając się w malignie samooszukiwania, 
w tym przerażającym polskim matriksie, który tworzą 
„kościół, zamek i mogiła”. 

Jak z  tego wybrnąć, podpowiada nam właśnie 
Wyspiański: warunkiem wyzwolenia – dzięki które-
mu możemy wreszcie osiągnąć przebudzenie! – jest 
zburzenie dotychczasowego fantazmatu. Jego de-
strukcja da Polsce nową energię, która jest niezbęd-
na, byśmy jako aktywna zbiorowość mogli się odna-
leźć w nowoczesnym świecie. Wszelako nie da się tego 
uczynić na drodze intelektualnej refleksji czy też re-
form i przemian o charakterze politycznym. 

To musi być proces niemalże szamański. A  to 
dlatego, że fantazmat da się przebudować jedynie, 
wchodząc do jego wnętrza. Do jądra naszej zbioro-
wej, polskiej maligny. To musi być podróż do źródeł 
narodowych urojeń, a taką podróż da się skutecznie 
odbyć jedynie poprzez wielką sztukę i performans. 
Czyli – pokłońmy się teraz również kolejnemu geniu-
szowi Adamowi Mickiewiczowi! – po raz kolejny wiara 
i czucie w miejscu szkiełka i oka, tyle że z pełną świa-
domością, czemu to wszystko służy. Bo tylko przez ar-
tystyczne misterium – powiada Wyspiański, a za nim 
Augustyniak - można Polakom ukazać prawdę o ich 
mentalnym kościele, w którym sami siebie adorują. 
I tylko w ten sposób można ów kościół zburzyć, co jest 
warunkiem koniecznym do zbudowania na jego miej-
scu nowego gmachu polskiej tożsamości – nareszcie 
otwartej na świat i dającej nam realne, a nie iluzorycz-
ne, poczucie własnej wartości. 

ENGLISH

LIBERATION THROUGH GREAT ART

PIOTR AUGUSTYNIAK, ‘WYSPIAŃSKI. BURZENIE 
POLSKIEGO KOŚCIOŁA”, ZNAK, CRACOW 2019

‘Kaczyński’s plan was clear – to build his political rhet-
oric on fear, desires and myths of Polish phantasms, 
which guarantees the government of souls,’ writes 
Piotr Augustyniak, a Cracow philosopher. But don’t be 
deceived by this quote, because his book ‘Wyspiański. 
Burzenie polskiego kościoła’ – one of the most fascinating 
books I’ve read for a long time! – isn’t about politics at all. 
It’s only (or perhaps as much) about Polish identity, which 
has been shaping and destroying our nation for centuries. 
The identity, which is phantasmal, delusional and obses-
sive, and – unfortunately – the only one that exists.

Augustyniak picks Stanisław Wyspiański’s drama 
‘Liberation’ as his starting point. Assuming that the 
genius of the Young Poland movement understands 
the current situation in the country much better than 
contemporary sociologists, political scientists, and 
publicists, Augustyniak tries to find a solution to the 
social and cultural deadlock of Poland constantly 
‘getting off its knees’. He believes that the modernisa-
tion (which we surrendered to as a community at the 
beginning of the 1990s, in hope of an effective trans-
formation into a  civilised Western society) didn’t 
shake us out of a centuries-old phantasm, where we’ve 
been dreaming – as Witold Gombrowicz once wrote 
– a Polish dream of grandeur. Quite the opposite, it 
exacerbated our state, broadening the spectrum of 
Polish phantasms.

Why do murmurs about our messianic mission, 
national grandeur, superior potential, exploitation by 
our western neighbours, and the treason of non-Pol-
ish elites keep coming back, Augustyniak asks. He 
answers, because the way of perceiving the reality, 
which our Polish identity instils in us – through its 
culture, education and public opinion – is responsible 
for all that nonsense. For generations, we have been 
rotting in a vulgarised form of Romanticism, losing 
ourselves in this delirium of self-delusion, in this ter-
rible Polish matrix created by ‘the church, the castle 
and the grave.’ 

Wyspiański tells us how to get out of it – the condi-
tion for liberation which will allow us to wake up is de-
stroying the current phantasm. Thus, we will get new 
energy, which will allow us to discover ourselves as 
an active community in the modern world. This can’t 
be done through intellectual reflection or political re-
forms and transformations. 

It must be almost shaman’s process. The phantasm 
can be destroyed only from the inside; from the crux 
of the collective Polish delirium. It must be a journey 
to the sources of national delusions, and this can only 
be done by great art and performance. Here, let’s also 
pay respects to another genius, Adam Mickiewicz, 
because it’s again about faith and feeling in the glass 
and the eye, but this time, with the awareness of its 
purpose. Because only through an artistic mystery, 
Wyspiański says, and Augustyniak repeats after him, 
Poles will see the truth about their mental church, 
in which they only adore themselves. That’s the only 
way to destroy the church, which is a precondition for 
building on its site a new edifice of Polish identity – 
open to the world and providing us with a real, not de-
lusional, sense of self-worth. 

T O  M U S I  BYĆ  P O D RÓ Ż  D O  Ź RÓ D E Ł 
N A RO D OW YC H  U RO J E Ń,  A   TA K Ą  P O D RÓ Ż 
DA  S I Ę  S K U T E C Z N I E  O D BYĆ  J E DY N I E 
P O PR Z E Z  W I E L K Ą  S Z T U K Ę  I   PE R F O R M A N S .

W Y Z W O L E N I E  P R Z E Z  W I E L K Ą . . .
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RAFAŁ ZARĘBA – SZEF KUCHNI W WARSZAWSKIM SZNYCIE, PASJONAT 
HISTORII KULINARIÓW I DOMOWEGO OGNISKA. JEGO ZNAKIEM 
FIRMOWYM SĄ HISTORYCZNE REKONSTRUKCJE KULINARNE, W RAMACH, 
KTÓRYCH STWORZYŁ NAWET MENU OPARTE NA…BIBLII.

Jakub Wejkszner: Twoja pasja brzmi 
ciekawie na papierze, ale czy się sprawdza 
w rzeczywistości?
Rafał Zaręba: Sprawdza się, dlatego że to nie 
jest tylko suchy slogan. nie wymyśliliśmy 
tego na potrzeby tej restauracji. Od czasów 
studiów zacząłem się interesować historia 
kulinarną, pracę licencjacką napisałem na 
temat diety biblijnej i jej znaczenia. To był 
zalążek. W momencie, w którym objąłem 
stanowisko szefa kuchni w Warszawskim 
Sznycie, przełożenie tego na menu przyszło 
naturalnie. Potem zaczęła się współpraca 
z Zamkiem Królewskim, zrobiliśmy kola-
cję Wazów. Receptury dawne były raczej 
inspiracjami, gdyż 1 do 1 nie da się tego od-
tworzyć. Ludzie mają obecnie inne smaki. 
Kiedyś jadano kwaśniej, nie było lodówek, 
żywność inaczej przechowywano, konser-
wowano. Przede wszystkim, pracujemy 
na produktach, które kiedyś były mocno 
używane i zakorzenione w naszej kultu-
rze. Mamy m.in. dostęp do jesiotra kawio-
rowego, który cieszy się u nas olbrzymim 
powodzeniem. Połączyłem go z fermento-
waną łodygą brokułu i puree z topinam-
buru, do tego sos rakowy.

Jeżeli chodzi o dietę biblijną, trudno sobie 
wyobrazić jak można wyciągnąć z tego prze-
pisy. Jak sobie z tym poradziłeś?
Zacznijmy od eliminacji produktów niedozwo-
lonych. W mojej interpretacji, dieta biblijna to 
przede wszystkim produkty nieprzetworzone, 
jadane w takiej formie, w jakiej dała nam je na-
tura. Jeżeli chcemy jeść zgodnie z Biblią to nie 
tylko unikamy rzeczy, które są zabronione, ta-
kich jak wieprzowina, węgorz, ryby bez łusek, 
skorupiaki. To wszystko ma głębsze podłoże. 
Tak naprawdę, dla osób niewierzących dieta 
biblijna będzie niczym.

C Z Y  A P O S T O Ł O W I E  B Y L I  F I T . . .

TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Warszawski Sznyt

I KOSTK I ROSOŁOW E Z X V III W IEKU

CZYAPOSTOŁOWIE 
BYLI FIT

Czyli z dietą historyczną nie jest trochę 
tak jak z byciem koneserem win? Nie 
chodzi tylko o smak, ale historię, jaka 
wiąże się z tą butelką?
Dla mnie najważniejszy jest smak. Powinni-
śmy kultywować historię, nie powinniśmy 
się jej wstydzić, ale wyciągać ją na salony. 
Produkty mamy wartościowe. Tak jak poka-
załem na kolacji Wazów. Smaki można zła-
godzić, dodać techniki, które są nam znane 
obecnie. Mamy danie, które ma przekaz hi-
storyczny. Oczywiście, możemy też przy sto-
le porozmawiać kto to jadł, w jakich okolicz-
nościach i dlaczego to się pojawiło na stołach 
naszych przodków.

Jakie danie z dynastii Wazów zrobi 
„comeback” na stoły w Warszawie?
Pieczona perliczka. Na pewno. Dla drobiu 
jest cały czas miejsce na polskich stołach. 
Perliczka nie jest takim przemysłowym kur-
czakiem, hoduje się ją z dużo większą dbało-
ścią. Poza tym – wywary. W tamtych czasach 
było to nazywane polewkami zdrowotnymi. 
Oprócz tego, myślę że temat ten nie jest do-
statecznie zgłębiony – wszystko to, co daje 
nam las. W przepisach, do których dotar-
łem, w książkach profesora Dumanowskiego 
jest bardzo dużo roślin, które mają działanie 
prozdrowotne. Obecnie, ludzie chodzą do 
parku, nawet na spacer nie chce nam się odje-
chać 30-40 km za Warszawę. Mamy wielu na-
ukowców, którzy zajmują się tym tematem, 
profesor Łuczaj na ten przykład. Można się 
dokształcić i pozbierać zioła, dowiedzieć się 
jak wykorzystywać np. krwawnik czy szcza-
wiki. Ostatnio przychodzą do nas wzorce ze 
Skandynawii. Znany na całym świecie René 
Redzepi zbiera swój zespół i chodzi z nim po 
lesie. W Polsce część restauracji idzie tym 
trybem, natomiast ludzie prywatnie nie do 
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odpuszczę. Historyczne podboje to temat tak rozległy, 
że starczy na kilkanaście lat. Mam poczucie misyjne, 
żeby polska scena kulinarna się odbudowała. Żebyśmy 
przestali mieć kompleksy, bo Włosi mają wspaniałą 
oliwę, ich restauracje są popularne itd. Ludzie nie są 
zbyt otwarci na rzeczy związane z kuchnią polską, bo 
został nam zaburzony obraz tej kuchni nadinterpreta-
cją nazwy staropolskie. Bardzo wiele restauracji miało 
w menu żurek staropolski, golonkę. Z prawdą i historią 
nie miało to nic wspólnego. Trzeba to wszystko gościom 
na nowo pokazać.

Jest jakaś potrawa, która zmieniła bieg historii?
Ciekawym przykładem jest kotlet habsburski. Niemcy 
przywieźli go ze sobą do Stanów Zjednoczonych, włożony 
w bułkę stał się…hamburgerem. 

Polska dieta historyczna – co Cię w niej zdziwiło?
Przepis na kostki rosołowe. Mocno wyredukowany wywar 
ma tyle substancji żelujących, że po wystudzeniu można 
go pokroić i w formie kostki zostawić. Teraz się kojarzy 
wszystkim źle, ale jak się czyta o kostce rosołowej z XVIII 
wieku to jest to coś niesamowitego.

Dziękuję za rozmowę. 

końca. Coraz bardziej kłócimy się z naturą, zamiast 
się z nią godzić.

A jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny diety historycznej?
Dieta biblijna – jak najbardziej. Wszystkie produkty, które 
występowały w tamtych czasach, jedzono w takim stanie, 
w jakim powinniśmy je jeść. Nieprzetworzone. Jeżeli mi-
gdały czy suszone morele zostały poddane konserwacji 
to nie są takie jak w diecie biblijnej. Jeśli chodzi o rekon-
strukcje kuchni polskiej to nie wszystko jest zdrowe. Ja-
dano niekiedy dość tłusto. Ogólnie, najgorsze dla nas są 
konserwanty. Musimy odżywiać się bardziej w stopniu 
surowym i takie rekonstrukcje w tym pomagają. Nieste-
ty, nie takie są teraz trendy narzucone przez standardy 
Michelin, czyli jeżeli pureé nie ma idealnie gładkiej kon-
systencji to kucharz się nie postarał. Według mnie - nie-
koniecznie. Czasem lepiej zrezygnować z tekstury na ko-
rzyść smaku i wartości prozdrowotnych.

Chciałbyś wrócić do dzikości w kulinariach?
Chciałbym więcej z niej skorzystać. W stu procentach 
nie, bo wtedy umniejszymy też zawodowi kucharza. Ja 
na przykład lubię pracę na żywym ogniu. Mamy właśnie 
taki grill, to jest serce restauracji. Każdy bowiem chce 
mieć kominek. Nie do końca wiemy dlaczego, ale jed-
nak przy żywym ogniu człowiek czuje ciepło, nie tylko 
termiczne. Przy kominku zawiązują się inne relacje. To 
samo jest z chlebem. Jeżeli mamy dobry chleb w restau-
racji, jeżeli pieczemy go w domu, jesteśmy w stanie to 
ognisko domowe zacieśnić.

Skąd u Ciebie fascynacja historią?
To był jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. 
Generalnie, na całą historię patrzyłem przez pryzmat ku-
linariów. Na przykład, gdy Wielka Brytania była bombar-
dowana podczas II Wojny Światowej, w tym okresie było 
to najzdrowsze społeczeństwo. Mieli dietę selektywną, nie 
korzystali z tłustych składników. Historia uczy nas co jest 
dobre, a co dobre nie jest.

Można zrobić też dietę stalingradzką ze szczurów 
i karaluchów.
(Śmiech) Nawet słyszałem, że klej od tapet był wtedy jedzo-
ny, bo miał kalorie. Oby nam się nigdy nie przydała ta wie-
dza. Mam nadzieję, że po sobie też coś zostawimy dla na-
szych potomków. Tak postępuje ewolucja. Dziwne jest to, 
że w branży motoryzacyjnej cieszymy się z naszych doko-
nań i z każdym pokoleniem robimy coraz lepsze samocho-
dy, a w gastronomii zapominamy o zdrowiu. Zaczynamy 
się skupiać, żeby produkt był coraz tańszy, chociaż zaczy-
na nam szkodzić.

Historia, ale z punktu widzenia kulinariów. Dlaczego?
Myślę, że jednoznacznie nie da się powiedzieć. Nie wie-
my nigdy jaka pasja, na jakim etapie życia nas spotka. 
Ja, na przykład, jestem mechanikiem lotniczym z wy-
kształcenia, ale jako mechanik nie pracowałem ani jed-
nego dnia. Po ukończeniu szkoły, od razu rozpocząłem 
pracę w gastronomii. Studiowałem też architekturę kra-
jobrazu, bo myślałem, że w gastronomii się nie zaczepię. 
Nie sądziłem, że ta pasja przetrwa, a z każdym krokiem 
coraz bardziej się zagłębiałem i wiem, że już teraz nie 
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Potrawka z raków

Składniki:
-raki
-szalotka
-szafran
-koniak
-olej rzepakowy

Wykonanie:

 Zdecydowanym ruchem wyrywamy odwłok 
raka tak aby wyszedł przewód pokarmowy
 Raki gotujemy w wywarze rybnym 12minut 

a następnie, następnie studzimy i obieramy 
z mięsa
 Pancerze podsuszamy, po czym smażymy około 

15 min., podlewamy koniakiem i flambirujemy
 Zalewamy całość wywarem, dodajemy 

szafran (wcześniej podgrzany w małej ilości 
koniaku) i gotujemy 1,5h
 Smażymy pokrojoną w kostkę szalotkę 

i dodajemy mięso z raków, następnie zlewamy 
przez gazę lub bardzo gęste sito wywar ze sko-
rup – całość gotujemy 20min.
 Śmietanę mieszamy z mąką i lekko zagęszc-

zamy do wymaganej gęstości-doprawiamy solą 
i pieprzem - posypujemy koperkiem
 Podajemy z grzankami z bagietki

C H W Y Ć  B A R A N A  Z A  R O G I

ENGLISH 

WERE DISCIPLES FIT AND STOCK 
CUBES FROM XVIII CENTURY.

Rafał Zaręba – chef in Warszawski Sznyt, culinary 
history enthusiast. His trademark is recreating 
dishes from history. Within his accomplishments 
there is a menu based on…the Bible.

Jakub Wejkszner: Your passions seems 
interesting at first glance, but does it 
sustain itself in reality?
Rafał Zaręba: Yes, it’s not just a slogan. We 
didn’t create it just for this restaurant. Since 
college I have been very interested in culi-
nary history. I wrote my BA thesis on bibli-
cal diet and its meaning. It was just a start. 
Since I’ve become a  chef at Warszawski 
Sznyt, it came to me naturally to put my 
passion into menu. Then, I started collabo-
ration with Royal Castle. I did there Waza’s 
supper. Historical recipes were just an in-
spiration. It is impossible to recreate a dish 
one to one. People have different tastes 

nowadays. Historical dishes were more sour, 
there were no fridges and food was kept dif-
ferently. Basically, we work on products that 
were available then and are rooted in our 
culture. We have, among others, sturgeon 
used in caviars – very popular. I combined 
it with fermented broccoli stem and puree 
made from topinambour. On the top of that 
I put sauce made from cankers.

It’s hard to imagine how one could extract 
recipes from the Bible. How did you 
manage to do that?
I started by eliminating banned products. In 
my interpretation, diet based on the Bible is 
mostly unprocessed products in way that they 
appear in nature. If we want to eat accord-
ingly to the Bible, it’s not just avoiding pork, 
eel, crustaceans or fish without scales. It’s 

-koncentrat 
 pomidorowy
-mąka pszenna 
-koperek 
-śmietana 
-bagietka



Wątróbki gęsie po żydowsku alla Metropol

Składniki:

- gęsie wątróbki
-mąka
-słonina 
-olej rzepakowy
-rum

Wykonanie:

 Wątróbki należy oczyścić z twardych błon i panierować w mące
 Obsmażamy dokładnie z każdej strony
 Dodajemy pokrojoną w piórka szalotkę, a następnie grzyby
 Po 15 minutach podlewamy rumem i lekko flambirujemy
 Całość zalewamy wywarem, dodajemy cynamon i gałkę musz-

katołową (błagam-nie za dużo!) i dusimy aż wątróbki będą miękkie
 Doprawiamy solą i pieprzem, oprószamy siekaną natką pietruszki
 Na osobnej patelni przygotowujemy skwarki którymi obsypu-

jemy wątróbki
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deeper than that. For non-believers, Bible 
diet wouldn’t be anything special.

Isn’t this historical diet similar to being 
a wine connoisseur? It’s not about the taste, 
it’s the history of the bottle?
For me – taste is the most important thing. 
We should cultivate our history, we should 
not be ashamed of it, but embrace it. We 
have many valuable products, I showed it 
during my Wasa’s dinner. Tastes can be 
tamed. We can add some techniques we 
know nowadays. We have a dish with histor-
ical meaning, we can talk about who ate it, 
in what circumstances and why did it appear 
on our ancestors table.

What dish from Wasa’s dynasty is going to 
make a comeback in Warsaw?

-szalotka
-kapelusze podgrzybków
-cynamon, gałka muszkatołowa 
-wywar drobiowy
-natka pietruszki

Baked guinea fowl. For sure. There is al-
ways a  place for poultry on polish tables. 
Guinea fowl is not just industrial chicken. It’s 
bred with more care. And brews. It was called 
healthful pottage in old times. Also – and 
I think this topic is not yet grasped – every-
thing that forest gives us. In recipes I found 
in professor Dumanowski books, there are 
many plants that have aspects beneficial to 
our health. Nowadays, people go to parks 
for a walk. 30-40 km outside Warsaw is too 
far for most people to drive and stroll in 
the forest. We have many scientist in the 
subject. Professor Łuczaj for example. You 
can read these books and collect some herbs, 
get to know how to use carnelian for exam-
ple. Recently, we’ve had some influences 
from Scandinavia. Famous chef, René 
Redzepi takes his team into the woods. 

Many restaurants in Poland tries to do the 
same, but people privately – not so much. We 
would rather argue with nature than make 
peace with it.

What about health aspect of this  
historical diet?
Bible diet is healthy – for sure. Every prod-
uct is in its natural state. The way it should 
be consumed – unprocessed. If almonds 
and dried apricots were conserved they 
would not be the same as in the Bible. 
In polish cuisine though – not so much. 
Poles ate a lot of fatty food. Generally, the 
worst thing for as are preservatives. We 
need to eat more raw products, and these 
reconstructions help to raise awareness. 
Unfortunately, trends based on Michelin 
standards are different. If pureé is not pure, 
it means that chef didn’t do his job well. I do 
not think, that it’s true. Sometimes it’s bet-
ter to give up texture for taste and health 
aspects of the food.

Do you want to go back to rawness  
in cuisine?
I would like to use it more. Not 100%, be-
cause we would undermine the role of the 
chef. I like to work with live fire. We have 
a grill that operates with that, it’s the heart of 
our kitchen. Everybody wants to have a fire-
place. We don’t really know why, but live 
fire gives warmth, not only the heat. There 
are different connections between humans 
around the fireplace. Same with bread. If we 
have good bread in the restaurant, if we bake 
it at home, we can have stronger bonds with-
in our hearth.

Where is your fascination with history 
coming from?
It was one of my favorite subjects at school. 
Generally speaking, I looked at history through 
cuisine. For example, when Great Britain was 
bombarded during WWII, they had the healthi-
est society ever. Why? Because their diet was 
selective, they didn’t use fatty products. History 
teaches us what is good and what is not.

You can always make Stalingrad diet, that 
consists of rats and roaches.
(Laughs) I  even heard that they ate wall-
paper glue, because it had some calories 
in it. I hope we’ll never use this knowledge. 
What I want to do is to leave some legacy. 
This is how evolution works. It’s baffling to 
me that every major technological step in 
moto industry is welcomed and we make 
better cars every year, but, for some rea-
son, we forget about that in gastronomy. 
We focus on getting everything cheaper, 
even though it’s harmful.



History, but through the lens of cuisine. Why?
It’s hard to say. We never know what passion awaits us in 
life. I, for example, am trained as an aircraft mechanic, 
but I have never work a day in my life in this profession. 
I also studied landscape architecture, because I thought, 
that I will never get myself into gastronomy. I didn’t think 
that this passion will prevail, but with every step further, 
I knew I’ll never let it go. Historical conquests is a wide sub-
ject, I think it’ll be enough for a number of years. I have 
a mission to open up polish cuisine to the world, to help 
overcome our complexes. We compare us to Italian cui-
sine, they have great olive oil, their restaurants are popular 
around the world etc., that’s nonsense. People are not 
really open to polish cuisine because our view on it 
is distorted by overinterpretation of the word Old-Polish. 

Many restaurants have in their menus Old-Polish żurek, 
hock. It has nothing to do with reality. We need to show 
that to our guests.

Is there any dish that changed history?
Habsburgian cutlet is an interesting example. German 
immigrants brought it with themselves do USA after 
WW II. In the bun it gained a new name – hamburger.

Polish historical diet – what surprised you the most?
Recipe for stock cubes. Highly reduced soup has so 
many gelling agents, that after cooling it down you can cut 
it and form it into the cube. Nowadays it isn’t really associ-
ated with something good, but reading about it in 18th 
century recipe is something amazing. 

Sernik z topinamburu

Składniki:
-topinambur 500g
-ser twarogowy mielony trzykrotnie  300g
-jogurt 200ml
-żelatyna  w listkach 12g
-cukier puder   90g
-rodzynki królewskie 100g
-sok jabłkowy 300ml

Wykonanie:

 Topinambur pieczemy do miękkości 
w temperaturze   160st. C
 Upieczony topinambur obieramy ze skór, 

które rozkładamy na płasko do suszenia
 Miąższ z topinamburu miksujemy blender-

em na gładko dodając ser twarogowy, jogurt, 
cukier puder – robimy to cały czas podgrze-
wając miksturę w garnku lub w Thermomixie 
z ustawioną temperaturą na 80st C
 Gotowy sernik wylewamy do naczynia 

i studzimy, po czym wkładamy do lodówki 
aby stężał  (min. 3 godziny)
 Namoczoną w zimnej wodzie żelatynę 

dodajemy jako ostatnią i dalej miksujemy 
5min. – całość musi osiągnąć temperaturę 
80st C.
 Wysuszone skóry z topinamburu smażymy 

w oleju rozgrzanym do temperatury 160st. C
 Rodzynki królewskie namaczamy zale-

wamy dzień wcześniej sokiem jabłkowym
Zamrożoną czarną porzeczkę tłuczemy 
na miazgę
 Sernik wykładamy do miseczki, 

ozdabiamy skorupami z topinamburu 
i rodzynkami, całość posypujemy granitą 
z czarnej porzeczki

C Z Y  A P O S T O Ł O W I E  B Y L I  F I T . . .



Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

amiętam go jak przez mgłę. Ciepły, 
bezpieczny, ciemny. Bez impondera-
biliów, bez ideologii, bez pieniędzy. 

Świat wiecznej szczęśliwości. Większość 
chciałaby tam wrócić. Rozsiąść się w wy-
godnej przestrzeni i zamknąć za sobą drzwi. 
Pająki boją się nas bardziej niż my ich. My 
wszyscy jesteśmy pająkami, w wielkim po-
szukiwaniu od-pajęczonych miejsc. I wszy-
scy chcemy nie musieć.

Pamiętam jak dziś czerwone ściany po-
kryte miękkim materiałem. Wygłuszały 
nieprzyjazne dźwięki otoczenia jak puste 
opakowania po jajkach amatorskie studio 
nagraniowe. Dzięki temu nie musiałem 
przejmować się brutalnością codzienno-
ści i okrucieństwem wyjątku. Matka skutecz-
nie chroniła moje wątłe ciało przed każdym 
możliwym cierpieniem, zarówno tym, któ-
rego miała świadomość, jak i tym, o którym 
nawet nie miała pojęcia.

Pamiętam ciszę. Choć zgiełk miasta nie 
miał mi być zaprezentowany jeszcze przez 
dobrych kilkanaście lat, wszystko po tym 
pierwszym domostwie nacechowane było 
zamętem. Tak jak zamętem nie wydaje mi 
się już Gdańsk, w początkach mojego ist-
nienia zamętem były nawet dwa gołębie 
w nieustannym pędzie godowym. Zamętem 
było drżenie ścian mojego domu. Albo gdy 
nie do końca najlepsze jedzenie stawało się 
moją częścią, na której rosłem i rozpacza-
łem jednocześnie.

Pamiętam w końcu, gdy wyprowadziłem 
się z mojego pierwszego domu na oślepiają-
ce zewnętrze, którego stać się miałem czę-
ścią już do końca swoich dni. To wspomnie-
nie ma kolor biały. Biały jak biała wściekłość 
i komunijna sukienka. Biały jak szpitalne 
korytarze i  wstrętne żarówki wkręcone 
w sali operacyjnej. Biały jak białe śmierci 
rozniesione po społeczeństwie.

Mój pierwszy dom zabrała mi histerekto-
mia. Uczyniła mnie bezdomnym, bezdom-
nością, której nie da się udowodnić. A jeśli 
miejsce mojego stworzenia nie istnieje, to 
jestem wolny czy już tylko zwolniony z obo-
wiązku pamięci? 

ENGLISH

HYSTERIA! WHO? ME?

They pulled down my house. My family house was 
razed to the ground; they took no prisoners, didn’t 
look back, demolished its foundations, and left the 
burning abyss on the site of the former space of 
joy and peace.

I vaguely remember it. It was warm, safe, 
and dark. Without imponderables, ideology, 

HISTERIO!
     KTO? JA?

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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ZBURZYLI MI DOM. RODZINNY DOM ZRÓWNALI Z ZIEMIĄ, NIE BIORĄC 
JEŃCÓW, NIE PATRZĄC SIĘ ZA SIEBIE, BEZCZELNIE WYRWALI GO 
Z FUNDAMENTÓW I NA MIEJSCU NIEGDYSIEJSZEJ PRZESTRZENI 
RADOŚCI I SPOKOJU, ZOSTAWILI GOREJĄCĄ OTCHŁAŃ.

or money. The world of sheer bliss. Most 
people would like to return there. To lounge 
comfortably and close the door behind 
them. Spiders are more afraid of us than we 
are of them. We are all spiders looking for 
despiderised places. And we all want is not 
to have to do anything.

I remember red walls covered with soft 
fabric. Soundproofed to muffle sounds like 
empty egg boxes in an amateur recording 
studio. Thus, I didn’t have to worry about 
the brutality of everyday life and the cruelty 
of exception. My mother protected my frail 
body from any possible danger, those I was 
aware of and those I didn’t know about.

I remember silence. Although I wasn’t 
going to hear the hustle and bustle of city 
life for several years, everything after that 
first home was just confusion. I’m no longer 
in a muddle in Gdańsk, but at the beginning 
of my existence, even two pigeons in a re-
lentless mating dance added to my confu-
sion. The trembling walls of my house were 
confusing. Or when not quite the best food 
became a part of me on which I grew and at 
which I despaired at the same time.

I remember when I moved out from my 
first house to the blinding world outside, 
where I was going to live in until the end of 
my days. This memory is white. As white as 
white fury and a First Communion dress. 
As white as hospital halls and hideous light 
bulbs in an operating room. As white as 
white rubbish scattered around the society.

Hysterectomy took away my first home. 
It made me homeless with homelessness 
that can’t be proven. If the place of my cre-
ation doesn't exist, am I free or only free 
from remembering? 
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TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda



C H A O S  C O D Z I E N N O Ś C I . . .



4 8 – 4 9 M I E J S C A  /  P L A C E S

KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.

momentu kiedy skończyłam 
studia i  zaczęłam pracować 
jako projektant wnętrz, aż 

po dzień dzisiejszy jestem zwolennikiem 
teorii, że nasze otoczenie, to jak żyjemy, 
a dokładniej, to jak mieszkamy ma ogrom-
ny wpływ na nas samych i naszą psychikę. 
Nie wierzę w projekt, który jest tylko ładny, 
uważam, że rola designu jest dużo głębsza 

i  ma on za zadanie albo stymulować, albo 
inspirować, albo nakręcać do działania, albo 
relaksować i spowalniać. Musi być dostoso-
wany do indywidualnych potrzeb, tego jak 
zamierzamy wykorzystać daną przestrzeń 
i czego od niej oczekujemy. Projektowanie 
wnętrz to tak naprawdę zamknięte koło, 
w którym najpierw to my tworzymy otocze-
nie ale kiedy ono już powstanie i zaczynamy 
w nim funkcjonować to ta nasza przestrzeń 
ogranicza nas samych, determinuje jak się 
po niej poruszamy i jak się w niej czujemy. Im 
lepiej ją zaprojektujemy tym bardziej sche-
matycznie i intuicyjnie będziemy się w niej 
przemieszczać. Jeżeli każda rzecz w kuchni 
będzie miała swoje łatwo dostępne miejsce, 
to nie będą się one gromadzić na blacie. Stąd 
w projektowaniu tyle psychologii i socjologii.

Kiedy pomiędzy tysiącem innych zajęć 
na studiach doszła mi jeszcze psychologia 
koloru, stwierdziłam, że to kompletna stra-
ta czasu i byłam gotowa myśleć tak dalej, 
gdyby nie własne doświadczenie z sypial-
nią pomalowaną na czerwono. Powiem 
tylko tyle, że był to koszmar i błąd, które-
go już nigdy nie popełnię. Na szczęście do-
świadczony na własnej skórze. 

Kiedy projektant wnętrz zadaje swojemu 
klientowi trylion pytań, włączając w to ile 
par butów posiadasz i jak golisz nogi to nie 
dlatego, że jesteśmy z natury super wścibscy 

i chcemy wiedzieć wszystko o naszym zlece-
niodawcy ale dlatego, że tylko w ten sposób 
jesteśmy w stanie stworzyć udany projekt. 
Komunikacja, porozumiewanie się, mówie-
nie wprost o swoich potrzebach jest kluczem 
do stworzenia przestrzeni, w  której od 
pierwszego momentu poczujemy się u siebie. 

No właśnie, u siebie. 
Odwiedzając ostatnio wygodny dom ro-

dziców, przypomniały mi się mieszkania, 
w których się wychowałam. Przypomniały 
mi się dwa pokoje z kuchnią, z których jeden 
należał do mnie, a drugi był połączeniem 
salonu i sypialni rodziców. W tamtych cza-
sach wydawało się nam to absolutnie nor-
malne, a wręcz, w porównaniu z innymi 
przypadkami wielodzietnych rodzin, nawet 
komfortowe. Kiedy jednak myślę o tym dzi-
siaj, szczególnie z perspektywy wykony-
wanego zawodu, pojawia się tylko jedno 
przekonanie, a mianowicie – większość 
z  nas była notorycznie pozbawiona po-
czucia prywatności. Kiedy ktoś przy mnie 
wspomina, że wtedy było tak fajnie, bo 
żyliśmy "na kupie" to dostaję gęsiej skórki. 
Nie widzę w tym nic fajnego. Wręcz prze-
ciwnie, zastanawia mnie jaki to miało na 
nas wpływ? Jak bardzo brak możliwości 
zamknięcia się we własnym pokoju czynił 
nas bardziej rozdrażnionymi, nie pozwa-
lał na, przysłowiowe, złapanie oddechu. 
A  może, co za tym idzie, wielu z  nas nie 
nauczyło się odpoczywać? Nie nauczyło się 
szukać i znajdować miejsc, w których mo-
żemy pobyć tylko ze sobą?  

Od
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Poszerzając teorię wpływu naszych mieszkań na 
nas samych, myślę że żyjemy w świecie, a może na-
wet kraju, w którym nie doceniamy tego wpływu, tak-
że w przestrzeni publicznej. Nie odkryję przed nikim 
wielkiej tajemnicy stwierdzając, że żyjemy w ciągłym 
otoczeniu chaosu, zgiełku, pośpiechu, stresu. Ściśnię-
ci w tłumie komunikacji miejskiej, stojąc w korku na 
skrzyżowaniu jak często potrzebujemy po prostu uciec 
i co nasze nowoczesne miasta mają nam wtedy do za-
proponowania? Mówiąc o miejscach, w które ucieka-
my, chciałam pisać o Storm King Art Center i wspo-
minając to magiczne miejsce byłam coraz bardziej zła, 
że istnienie takich pereł nie jest powszechne, a wręcz 
obowiązkowe wszędzie.

Storm King Art Center położone jest niedaleko 
miasteczka Cornwall i oddalone na północ od Man-
hattanu o około godzinę jazdy samochodem. W naj-
większym skrócie jest to muzeum zorganizowane na 
otwartej przestrzeni. Na powierzchni 200 hektarów 
zgromadzono jedną z największy kolekcji nowocze-
snej rzeźby przeznaczonej do wystawiania na ze-
wnątrz, która rocznie przyciąga około 200 000 od-
wiedzających. Wśród wystawianych dziel podziwiać 
można również sztukę naszej Magdaleny Abakano-
wicz. Historia założenia muzeum sięga 1960 roku, 
a jego celem jest "kulty wowanie związku ludzi ze 
sztuką i naturą, tworzenie miejsca gdzie odkrywanie 
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pozbawione jest wszelkich limitów." Właściwie nie 
wyobrażam sobie celu bardziej zacnego, który odwo-
ływałby się głębiej do naszego humanizmu. Wspania-
łość tego miejsca polega na tym, że praktycznie przez 
cały dzień można się włóczyć po trawie w otoczeniu 
majestatycznych rzeźb, można pożyczyć rower i zwie-
dzać, jeżdżąc wyznaczonymi alejkami, a nawet urzą-
dzić sobie piknik. Można też nic nie robić, usiąść i pa-
trzeć, i być.

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, że film ma 
język uniwersalny, że jesteśmy tym czym jemy – no, 
tutaj sama nie wiem… Ja wierzę w życie w harmonii 
z naszym otoczeniem. Wierzę w to, że po przebudze-
niu chcemy widzieć kolor, który wprowadza nas w do-
bry nastrój, wierzę w ławkę otoczoną zielenią, wierzę 
w architekturę, która inspiruje do działania, wierzę 
w przestrzeń, która daje dobrą energię, wierzę w kuch-
nię, z której trudno wypędzić gości i stół, od którego 
nie chce się odchodzić. Wierzę, że powinniśmy szu-
kać "naszego Storm King" dosłownie i w przenośni, 
a kiedy znajdziemy, uciekać do niego tak często jak 
to tylko możliwe, bo tak na prawdę to nasz związek ze 
sztuką i naturą i odkrywanie pozbawione wszelkich 
limitów to nasz największy przywilej. 

C H A O S  C O D Z I E N N O Ś C I . . .
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CHAOS OF EVERYDAY LIFE AND BLOODY  
RED BEDROOM

Since I graduated and began to work as an interior 
designer, I have agreed that our environment and the 
way we live has a huge impact on us and our well-be-
ing. I don’t believe in a design that only looks good; 
in my opinion, it plays a much more important role 
and is supposed to be stimulating, inspiring, motivat-
ing, relaxing or slowing down. It has to be customised 
and meet our needs and expectations relating to a giv-
en space. Interior design is a closed circle, in which 
we create our surroundings, and when it’s finally fin-
ished, and we begin to function in it, our space limits 
us, determines our movements and feelings. The bet-
ter it is designed, the more conventional and intuitive 
our life will be. If every object in the kitchen has its 
own easily accessible place, they won’t be piling up 
on the counter. That’s why interior design involves so 
much psychology and sociology.

When apart from a thousand of other classes, I also 
got the psychology of colour, I thought it was a waste of 
time; I would keep on believing it had it not been for my 
personal experience with a red bedroom. I can only say 
it was a disaster and a mistake which I will never make 
again. Luckily, experienced at first hand. 



C H A O S  C O D Z I E N N O Ś C I . . .

Every interior designer asks their client 
a billion questions, including how many shoes 
they’ve got and how they shave their legs. And 
it’s not because we’re so nosy in nature and we 
want to know everything about our clients, 
but because that’s the only way we can make 
a good design. Good communication and ex-
pressing your needs directly is the key to cre-
ating a space where you can feel at home. 

That’s right, at home. 
Recently, when I  visited my parents’ 

comfortable house, I  thought about the 
apartments I grew up in. I thought about 
a  two-bedroom apartment, where one 
room was mine, and the other was the liv-
ing room and my parents’ bedroom. Those 
days, it seemed perfectly normal; actual-
ly, in comparison with other families with 
more children, it was even comfortable. 
But when I think about it today, especial-
ly from the point of view of my profession, 
I only have one thought – we had almost no 
privacy. When someone says it used to be 
so great because we were living ‘all togeth-
er’, I can feel myself getting goose pimples 
all over. I don't think it was cool at all. Quite 
the opposite, I’m wondering how it affect-
ed us? How it must have irritated us not to 
be able to shut ourselves away in our own 

room and catch a breath. Or perhaps that’s 
why many people didn’t learn to relax? 
They didn't learn to find places where they 
could be themselves?

Coming back to the theory of our apart-
ments’ impact on our actions and well-be-
ing, I think we live in a world, or perhaps 
even a country, where we don’t appreciate 
this influence, also in public space. It is 
no surprise we are constantly surround-
ed by chaos, noise, hustle and bustle, and 
stress. Exhausted in crowded means of 
public transport, stuck in traffic jams at 
crossroads, how often we need to simply 
run away. What our modern cities can offer 
us in such a situation? Speaking of break-
aways, I wanted to write about the Storm 
King Art Center. When I thought about the 
place, I got angry that such pearls aren’t 
common or even mandatory everywhere.

The Storm King Art Center is located 
near Cornwall, about an hour’s drive from 
Manhattan. In short, it’s an open air muse-
um, covering 200 hectares and boasting 
one of the biggest collections of modern 
sculptures displayed outdoors, which at-
tracts about 200 000 visitors a year. The 
artworks displayed in the museum include 
the works of our Magdalena Abakanowicz. 

The museum was set up in 1960, and its ob-
jective is ‘to cultivate human relationship 
with art and nature and to create a place 
of unlimited exploration.’ Well, I  can’t 
imagine a nobler objective, which could 
better refer to our humanism. The place 
is truly amazing – you can walk around 
the grass all day, surrounded by majestic 
sculptures, rent a bike and cycle through 
designated paths, and even have a picnic. 
You can also do nothing, sit down and look 
around, and be.

Some say that music has charms to 
soothe the savage breast, film is a univer-
sal language, and we are what we eat – well, 
I’m not so sure about the latter… I believe in 
life in harmony with nature. I believe that 
when we wake up, we want to see a colour 
that will put us in a good mood; I believe in 
a bench surrounded by greenery; in archi-
tecture, which motivates to act; in space, 
which gives good energy; in a kitchen and 
a table your guests don't want to leave. I be-
lieve we should look for ‘our Storm King’ 
literally and figuratively and when we find 
it, we should get there as often as possible, 
because our relationship with art and na-
ture and unlimited exploration are our 
greatest privilege. 
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SOPOCKI HIPODROM

TĘ T N I Ż YCIEM

TEKST Alicja Kocik
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ZDJĘCIA źródło: Hipodrom Sopot
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ajpierw był teren wykorzystywany przez Czarnych 
Huzarów, którzy pod koniec XIX wieku organizo-
wali tu biegi myśliwskie. Później, w okresie mię-

dzywojennym, kiedy Sopot leżał w granicach Wolnego 
Miasta Gdańska, był to słynny na całą Europę tor wyści-
gów konnych. Jedyny, z którego trybun można było zoba-
czyć morze. Z kolei w latach powojennych powstał tutaj 
Państwowy Zakład Treningu Koni. 

Dziś sopocki Hipodrom to wszechstronne centrum 
jeździeckie, w  którym odbywają się liczne zawody 

N sportowe, a latem wyścigi. Jest to też miejsce, w któ-
rym małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, książę 
Filip, startował w Mistrzostwach Europy w powożeniu 
zaprzęgami, a córka Bruce’a Springsteena w zawo-
dach CSIO. 

Bomba w górę, atmosfera letniego pikniku, panie 
w pięknych kapeluszach i wielkie emocje w chwili, gdy 
odbywa się wyścig, a konie wchodzą na ostatnią pro-
stą, prowadzącą do zwycięstwa. Wyścigi nadal są wielką 
atrakcją Hipodromu i wiele osób przyjeżdża tutaj spe-
cjalnie, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Gonitwy 
konne odbywają się w Sopocie tradycyjnie w lipcu, a zo-
baczyć można tutaj wówczas konie ze stajni z Warszawy 
i Wrocławia. Oprócz gonitw płaskich od kilku lat coraz 
popularniejsze są też wyścigi kłusaków w zaprzęgach. 

Ale Hipodrom to nie tylko hazard. Obiekt z ponad 
stuletnią tradycją, pięknym terenem zielonym i zabyt-
kowymi zabudowaniami służy dziś przede wszystkim 
jako arena dla zawodów sportowych wysokiej klasy. 
Skoki przez przeszkody, dresaż, zwany inaczej ujeżdże-
niem czy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
to dyscypliny jeździeckie królujące dziś w Sopocie.

Hipodrom tętni życiem przez cały rok, a dzięki re-
witalizacji, która objęła dwa kompleksy stajni oraz 
ujeżdżalnię dysponuje infrastrukturą, która pozwa-
la na organizację ponad trzydziestu imprez jeździec-
kich rocznie. Najważniejszą imprezą i zarazem naj-
większą dumą Hipodromu są międzynarodowe zawody 
w skokach  przez przeszkody CSIO5*. 

Jest to niezwykle prestiżowa i bardzo ważna dla 
sportowców impreza, podczas której rozgrywany jest 
konkurs Pucharu Narodów. Zawody te, mające najwyż-
szą możliwą rangę 5* przyciągają najlepszych jeźdź-
ców z całego świata. 

Obok efektowych i eleganckich skoków przez prze-
szkody Hipodrom dwa razy w roku, wiosną i jesienią, 
gości zawody międzynarodowe we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego. Jest to jeździecki 
triathlon, na który składają się trzy rodzaje konku-
rencji: dresaż, skoki przez przeszkody oraz bieg tere-
nowy z przeszkodami. WKKW szczególnie popularne 
w Wielkiej Brytanii i Francji, powoli podbija też serca 
polskiej publiczności, która ceni sobie uniwersalność 
i outdoorowy charakter tej dyscypliny. 

Zimą z kolei na największej w Polsce krytej ujeżdżal-
ni odbywają się liczne zawody pod dachem. Dwa – trzy razy 
w miesiącu można tu oglądać zawody, głównie w skokach 
przez przeszkody, ale także w ujeżdżeniu. 

Ośrodek pełni też bardzo ważną rolę w kształce-
niu młodych jeźdźców: działa tutaj dziesięć szkółek, jest 
również centrum hipoterapii. Na Hipodromie naukę po-
biera ponad tysiąc osób, głównie młodzieży i dzieci. 

Historia tego miejsca, wspomnienia o księciu Filipie, 
który ujął wszystkich urokiem osobistym, naturalnością 
i hołdowaniem zasadom fair play, pamięć o kolejnych 
pokoleniach jeźdźców, którzy tutaj stawiali pierwsze 
kroki w sporcie i  tutaj uczyli się od najlepszych - ten 
duch historii wyczuwalny jest na Hipodromie na każ-
dym kroku. Można tutaj przyjść kibicować na zawodach, 
albo po prostu na spacer, gdyż Hipodrom jest otwarty dla 
wszystkich. Można też przyjść na lekcje jazdy konnej 
i złapać tego wspaniałego jeździeckiego bakcyla. ZD
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SOPOT HIPPODROME TEEMING  
WITH LIFE

In the beginning, at the end of the 19th cen-
tury, the area was used by the Black Hussar 
Regiment for hunting runs. Later, in the 
interwar period, when Sopot was a part of 
the Free City of Danzig, it was a horse racing 
track known all over Europe. The only one 
which gave views of the sea. After the war, 
the State Dressage School was set up there. 

Nowadays, the Sopot Hippodrome is 
a comprehensive equestrian centre, which 
holds summer horse races and numerous 
sporting events all year round. Here, Prince 
Philip, husband of Queen Elizabeth II, took 
part in the European Combined Driving 
Championships, and Bruce Springsteen’s 
daughter participated in a CSIO competition. 

The flag is up. In an atmosphere of a sum-
mer picnic, you can see ladies in beautiful 
hats and feel huge excitement all over the 
place when horses are coming to the fin-
ish line, running straight for victory. A lot 
of people come here to take part in excit-
ing sporting events and races, which are 
still a huge attraction at the Hippodrome. 

The races are traditionally held in July, and 
participants include horses from studs in 
Warsaw and Wrocław. Apart from flat rac-
ing, harness racing has also become a pop-
ular form of entertainment over the years.

But the Hippodrome is much more than 
gambling. Boasting more than 100 years of 
tradition, a remarkable green area, and his-
torical buildings, it is nowadays a venue of 
top sporting events. The most popular disci-
plines practised in Sopot include show jump-
ing, dressage, and the Eventing (horse trials).

The Hippodrome is teeming with life all 
year round, and thanks to its revitalisation, 
which covered two stud complexes and the 
riding arena, its infrastructure allows over 
thirty equestrian events to be held a year. 
The major one and the pride and joy of the 
Hippodrome is the International Show 
Jumping Competition CSIO5*. 

It’s a highly prestigious and important 
event, which also includes the Nations Cup 
competition. The highest possible rank 5* of 
the competition attracts the best equestri-
ans from all over the world. 

Apart from spectacular and elegant jump-
ing competitions, the Hippodrome holds 
the Eventing International Competition 
twice a year, in spring and autumn. It’s an 

equestrian triathlon comprising three 
disciplines: dressage, show jumping, and 
cross-country. The Eventing is particular-
ly popular in Great Britain in France, but 
it’s also gaining popularity among Polish 
equestrian fans, who appreciate the uni-
versal and outdoor character of the event. 

In winter, the largest in Poland indoor rid-
ing arena is a venue of multiple indoor com-
petitions. Two or three times a month, it 
houses show jumping and dressage events. 

Moreover, the centre plays a major role 
in training young equestrians – it houses 
ten equestrian schools and a hippothera-
py centre. Over a thousand people, most-
ly young adults and children, come to the 
Hippodrome to learn horse riding.

The history of this place, memories of 
Prince Philip, who won everybody's hearts 
with his personal charm, naturalness and 
fair play attitude, memories of generations 
of equestrians, who took their first steps in 
the sport here and learned from the best – 
this spirit can be felt all over the place. Visit 
the Hippodrome to watch popular equestri-
an events or simply come here for a walk 
as the venue is open to the general public. 
Let yourself be bitten by the equestrian 
bug and start your riding lessons today.  

S O P O C K I  H I P O D R O M  T Ę T N I  Ż Y C I E M



blisko trzech lat codziennie kładę się od 
stóp do głów czyjąś krwią obryzgany. 
Po kolejnej nieprzespanej nocy snuję się 

pogrążony w letargu z łbem nabitym przekonaniem, że 
ten świat jest pełen morderców, gwałcicieli, dusicieli 
i innej maści zwyrodnialców zdolnych do najprzemyśl-
niejszych wynaturzeń. 

Chociaż mój świat wygląda pozornie dokładnie tak, 
jakim zostawiłem go wczoraj, wszystko wydaje się coraz 
bardziej podejrzane, jakieś z kontekstu wyrwane, jakby 
tylko scenografią było spektaklu ze mną w roli głównej. 
Zwyczajną dziurę w ziemi kojarzę z czyjąś mogiłą lub 
tajemnym przejściem w zaświaty albo inną jakąś rze-
czywistością alternatywną, do której przeskoczyć 
mogę lub, co gorsza, w najmniej spodziewanym mo-
mencie zostać wciągniętym.

Na każdym kroku wydaje mi się, że napotkany poczci-
wy staruszek jest bezlitosnym pedofilem, ekspedientka 
nocną prostytutka, sąsiadka wygłodniałą heroinistką, 
policjant skorumpowanym socjopatą i nawet chłopaka 
córki się boje, bo jego dobre maniery są podejrzane 
i stanowią tylko przykrywkę ukrytych dewiacji i mor-
derczych tendencji. Nawet kilkuletnich kolegów syna 
czujnie lustruję, zastanawiając się czy plamy na ich ubra-
niu to na pewno tylko agrestowy kisiel, czy może są to 

Od

organiczne wydzieliny kosmicznej bestii, z którą jeszcze 
wczoraj mogli mieć do czynienia w  bezpośrednim 
starciu na śmierć i życie. Kamerkę komputera zaklejam. 
Nawet telewizora. A tym bardziej unikam komórki 
w obawie przed czujnym okiem i uchem agencji obcych 
wywiadów, dybiących na moją prywatność i spokój duszy.

I  tak w  paranoi coraz większej czas spędzam, 
w podświadomym wyczekiwaniu Armagedonu, co zmie-
cie mnie wraz z całym tym brudem, zarazą i hucpą. 
I już paranoi tej ciągłej serdecznie mam dość, a jednak 
im bardziej się boję, tym szybciej „OK” na pilocie na-
ciskam, kolejną czołówkę mordując. Najwyższa pora 
odłączyć Netflixa... 

ENGLISH 

29.99+VAT

Every day for nearly three years, I’ve been going to bed 
spattered with someone’s blood from head to toe. After an-
other sleepless night, I’m mooning around, thinking that 
the world is full of murderers, rapists, stranglers, and other 
degenerates capable of the most horrible abominations.

Although my world looks the way I left it yesterday, ev-
erything seems more and more suspicious, taken out of 
context, as if it was only a scenery of a play starring me. 
Every hole in the ground seems to be someone’s grave or 
a secret passage to the beyond or an alternative reality, 
where I can go (or get dragged) when I least expect it.

At every turn, I see the worst in people – a good-na-
tured old man seems to be a ruthless paedophile, a shop 
assistant – a prostitute, a neighbour – a starving heroin 
addict, a policeman – a corrupted sociopath; I’m even 
afraid of my daughter’s boyfriend, because his good 
manners are suspicious and may only be a cover for his 
secret deviations and murderous tendencies. I even ex-
amine carefully friends of my little son, wondering if the 
stains on their clothes are only gooseberry jelly or per-
haps organic discharge of alien beasts they could fought 
to the death only the day before. I cover my laptop cam-
era. And my TV camera, too. I also avoid mobile phones 
in fear of the watchful eye and ear of foreign intelligence, 
who are after my privacy and peace of mind.

So I go on, paranoid, waiting for the Armageddon, 
which will wipe me out together with this dirt, plague 
and arrogance. And I’m sick and tired of this paranoia, 
but the more afraid I am, the faster I press OK on my re-
mote control to watch the news again. It’s high time to 
turn off Netflix...  

29,99     +VAT

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

znajdziesz na www.anywhere.pl
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Od 45 lat gada jak najęty, od 25 
najczęściej do radiowego mikrofonu, 
czasami z dość skandalicznym skutkiem, 
ale jak dotąd siedział tylko przed i czasami 
za kamerą. Częściej chwyta za gardło 
niż za pióro. Grał na nerwach i gitarze, 
choć słuchanie wychodzi mu lepiej. Leń-
pracoholik, domowy kucharz na wiecznej 
diecie. Życiowe motto: „Staczać się trzeba 
powoli, żeby starczyło na całe życie”.

MICHAŁ 
FIGURSKI

5 6 – 5 7



29,99     +VAT
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M O D A  /  F A S H I O N6 0 – 6 16 0 – 6 1



M O D E R N  C A N O N



M O D A  /  F A S H I O N6 2 – 6 36 2 – 6 3

MODELE / MODELS:  
Kasia Socha

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Anhelina Patskevich

STYLIZACJA  / STYLIST  
Katya Starodubova
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M O D A  /  F A S H I O N6 4 – 6 56 4 – 6 5
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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 

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



CZAS NA 
„ZROBIONE W SZCZECINIE”

TO JUŻ KOLEJNE EDYCJA PROGRAMU „ZROBIONE W SZCZECINIE”. DOŁĄCZ DO GRONA NAJBARDZIEJ 
ROZPOZNAWALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W REGIONIE.

  tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

6 6 – 6 7 L O T N I S K O  /  A I R P O R T



na terenie Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Przyznanie marki to 
niezwykła szansa, na to aby pokazać 
się z jak najlepszej strony i stać się bar-
dziej rozpoznawalnym na rynku. 

O markę można się ubiegać 
w dwóch kategoriach. Może to być 

produkt lub usługa. Marka przy-
znawana będzie raz w roku, w obu 
kategoriach. Otrzyma ją łącznie 
dziesięć produktów i usług. Nabór 
wniosków rusza 1 marca i potrwa do 
30 czerwca.  Laureatów poznamy do 
końca października.

Celem marki „Zrobione w Szcze-
cinie” jest promowanie działań 
kreatywnych, gospodarczych, pro-
inwestycyjnych i innowacyjnych. 
Marka ma charakter honorowy i nie 
przysługują z tytułu jej przyznania 
żadne gratyfikacje finansowe czy 
ulgi podatkowe.

Przedsiębiorca, któremu zosta-
nie przyznana marka, będzie miał 
możliwość udziału w programach 
z zakresu promocji gospodarczej 
prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin oraz będzie mógł zamieścić 
logotyp marki w swoich materiałach 
promocyjno-informacyjnych. 
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TIME FOR ‘MADE IN SZCZECIN’

Another edition of the ‘Made in 
Szczecin’ programme has begun. 
Join the most recognisable business-
es in the region.

Another edition of the programme 
brings about new challenges. So far, 
only businesses operating in Szczecin 
could apply for the brand. This year, 
also those operating in Szczecin 
Metropolitan Area can join them. The 
brand is a wonderful chance to show 
your business at its best and become 
more recognisable on the market. 

The brand is awarded in two cate-
gories – for products and services. It 
is awarded once a year, in both cate-
gories, to ten products and services in 
total. Applications can be submitted 
from 1 March to 30 June. The win-
ners will be announced by the end of 
October.

The purpose of the ‘Made in 
Szczecin’ brand is promoting creative, 
economic, proinvestment, and innova-
tive activities. The brand is honorary 
and doesn’t involve any financial grati-
fication or tax reliefs.

Businesses awarded the brand will 
be able to participate in economic de-
velopment programmes carried out by 
the Szczecin Municipality and include 
the brand logo in their promotional 
and informational materials. 

Kolejna edycja programu to nowe 
wyzwania. Do tej pory o przy-
znanie marki ubiegać się mogli 

przedsiębiorcy którzy swoją działal-
ność realizowali w Szczecinie. W tym 
roku do tego niezwykłego grona mogą 
dołączyć również Ci, którzy działają 

CZAS NA 
„ZROBIONE W SZCZECINIE”

C Z A S  N A  „ Z R O B I O N E  W  S Z C Z E C I N I E ”

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



6 8 – 6 9 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

Katedrze Wawelskiej trwa nieco mniej 
niż pół godziny. Grupy zorganizowane 
z przewodnikiem mogą wypożyczyć 
radiowy system zwiedzania grupowego 
(2 zł od osoby). Pozwala on grupie zło-
żonej z ponad 30 osób odebrać wyraźny 
przekaz z odległości kilkudziesięciu 
metrów. Warto również rozważyć 
zwiedzenie Dzwonu Zygmunta, Grobów 
Królewskich i Muzeum Katedralnego 
(koszt 7/12 zł).

MOCAK-
MUZEUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ
Otwarte w roku 2011 muzeum (któ-
rego nazwa pochodzi od angielskiej 
nazwy Museum of Contemporary Art 
in Krakow) prezentuje dzieła sztuki 
schyłku XX w. i początku XXI w.
Jego działalność ma charakter nie 
tylko wystawienniczy. Funkcjonuje 
w nim również biblioteka, księgarnia, 
kawiarnia oraz archiwum. Instytucja 
od 12 maja 2011 roku wydaje czaso-
pismo „MOCAK Forum”, którego treść 
związana jest ze sztuką zarówno na 
poziomie teoretycznym, jak i praktycz-
nym. W Muzeum przeprowadzane są 
także projekty badawcze, organizuje 
się tam też działania edukacyjne takie 
jak wykłady, pokazy filmów, dyskusje 
z ciekawymi ludźmi itp.

JEŻELI PLANUJESZ ZWIEDZIĆ KRAKÓW BEZ OBCIĄŻENIA PORTFELA, MAMY DLA CIEBIE KILKA WSKAZÓWEK. 
MIASTO ARTYSTÓW, TURYSTÓW I STUDENTÓW. TAK W SKRÓCIE MOŻNA OKREŚLIĆ KRAKÓW. STOLICA 
MAŁOPOLSKI JEST ŚWIETNYM POMYSŁEM NA KRÓTKI URLOP.

  tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW  zdjęcie: PIXABAY.COM

zwanego spektrometrem – sprawdzić, 
czy bursztyny stanowiące element 
naszych kolczyków, pierścieni, naszyj-
ników itd. są prawdziwe. Żadna inna 
placówka krakowska spektrometru 
nie posiada, w całej Polsce zaś oprócz 
spektrometru Muzeum Bursztynu zna-
leźć można tylko dwa takie przyrządy.

KATEDRA WAWELSKA
Katedra na Wawelu to nie tylko 
niezwykle ważne miejsce w histo-
rii Polski (to tu koronowano wielu 
z dawnych władców, jest też miejscem 
pochówku wybitnych Polaków), ale 
również obiekt niezwykle ciekawy 
z architektonicznego punktu widzenia. 
Oryginalna, gotycka katedra ulega-
ła na przestrzeni wieków licznym 
przebudowom i przemianom, co 
zaowocowało niezwykłym bogactwem 
różnorodnych stylów na relatywnie 
niewielkiej przestrzeni. Na uwagę 
zasługuje także bogactwo zdobień 
i licznie zgromadzonych dzieł sztuki.

Wejście do krakowskiej Katedry 
jest całkowicie bezpłatne, natomiast 
w zwiedzaniu bardzo pomaga płatny 
przewodnik audio (koszt 5/7 zł). Lektor 
opowiada w nim nie tylko o histo-
rii, ale także o kolekcjach Muzeum 
Katedralnego i o najciekawszych zakąt-
kach Katedry. Oprowadzanie po samej 

Od czego zacząć? 
Najszybciej, najwygod-
niej i najtaniej – samolo-

tem z Lotniska Szczecin linią Ryanair 
(loty we wtorki, czwartki i soboty). 
Bezpośrednim lotem na lotnisku 
w Balicach znajdziemy się w 1h 15min. 
Ceny promocyjne zaczynają się zdecy-
dowanie taniej niż transport lądowy- 

MUZEUM BURSZTYNU
Muzeum Bursztynu daje nam okazję 
podziwiania przeróżnych bursztyno-
wych wyrobów – od biżuterii (za-
równo w formach współczesnych, jak 
i w stylizowanych na dawne) poprzez 
przedmioty użytku codziennego, na 
prawdziwych dziełach sztuki kończąc 
( można w nim oglądać również rzeźby 
z bursztynu). Gabloty zostały ustawio-
ne tak, że zaraz obok kawałka surowe-
go bursztynu zobaczyć możemy coś, co 
z tego bursztynu zostało wykonane.
PAN Muzeum Ziemi z Warszawy wzbo-
gaciło Muzeum Bursztynu o ekspozycję 
stałą pt. „Bursztyn – jego piękno i dzie-
je”. W Muzeum Bursztynu przedstawia-
ne są także wystawy czasowe, regular-
nie odbywają się też lekcje muzealne 
dla uczniów szkół.

Szczególną atrakcję tego miejsca 
stanowi Laboratorium Bursztynu. 
Można w nim – za pomocą urządzenia 

K RA KÓW
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CRACOW FREE 
WALKING TOUR 
– WYCIECZKI 
(PRAWIE) ZA DARMO
Dzięki temu przedsięwzięciu turyści 
nie mogą już narzekać, że na dokład-
ne poznanie wszystkich zabytków 
i ciekawych miejsc Krakowa zabrakło 
im czasu. Po uliczkach Krakowa opro-
wadzi ich wykwalifikowany prze-
wodnik, który zapozna zwiedzających 
z historią  i kulturą zwiedzanych 
miejsc. Przewodnik mówi po angiel-
sku, w związku z czym wycieczka 
jest idealnym pomysłem dla osób 
z zagranicy, natomiast dla Polaków 
może stanowić okazję do pogłębienia 
znajomości tego języka.

Dokąd możemy się wybrać w ra-
mach Cracow Walking Tours? 
Propozycji wycieczek jest wiele: na 
przykład w okolice Podgórza; można 
też przejść się po Starym Mieście.

Przewodnicy proponują także 
wycieczki tematyczne, np. do miejsc, 
w których można skosztować tra-
dycyjnych polskich potraw, śladem 
Krakowskich Żydów czy "szlakiem 
makabry". Można wreszcie udać się 
w miejsca, w których uprawia się Street 
Art, czyli sztukę uliczną.

Aby wziąć udział w wyprawie, 
musisz po prostu dołączyć do grupy, 
która zbiera się na placu przy Kościele 
Mariackim. Nie musisz mieć biletu 
wstępu, nie jest też wymagana wcze-
śniejsza rezerwacja wycieczki. Po 
wycieczce trzeba jedynie zapłacić 
przewodnikowi… tyle, ile uznasz za 
stosowne (nie ma żadnych obowiązu-
jących stawek). O wysokości napiwku 
decydują Twoje możliwości finansowe 
i Twój poziom zadowolenia z wyprawy. 
Warto pamiętać, że z wycieczką mogą 
łączyć się jeszcze inne drobne koszty – 
na przykład opłata za bilet w jakimkol-
wiek środku komunikacji miejskiej.

PODZIEMIA RYNKU
Ulokowane 4 metry pod ziemią 
muzeum przybliża ponad 1000 lat hi-
storii Krakowa – od pierwszego grodu 
Wiślan aż po współczesność. Godne 
odnotowania jest to, że wyposażone 
jest w najnowsze zdobycze technologii: 
27 projektorów multimedialnych, 98 
głośników i 37 monitorów dotykowych. 
Na ekranach plazmowych wyświetlany 
jest poczet królów polskich. Do środka 
przechodzi się przez kurtynę parową, 
co pozwala choć trochę poczuć się jak 
w mieście średniowiecznym.

Do najcenniejszych skarbów mu-
zeum należą belki ze śladami strzał 
po najeździe tatarskim w XIII w. czy 
oryginalny fragment drogi z czasów 
Władysława Łokietka. Można też 
zobaczyć podziemną część starych 
Sukiennic. Dla dzieci niewątpliwą 
atrakcją jest sala multimedialna, 
z której ściany wyłania się łeb Smoka 
Wawelskiego i w której można posłu-
chać krakowskich legend opowiada-
nych przez… białego kruka.

GALERIA SZTUKI 
W SUKIENKACH
Wystawa jest największą ekspozycją 
stałą przedstawiającą dzieła polskich 
malarzy i rzeźbiarzy XIX w. Zajmuje 
cztery sale Muzeum, każdą podporząd-
kowano innej tematyce dzieł. W Sali 
Piotra Michałowskiego, zgromadzono 
bardzo wiele dzieł tego jednego z naj-
wybitniejszych malarzy romantyzmu, 
który malował m. in. postacie Żydów 
i chłopów.

Znajduje się tam też jednak sporo 
dzieł innych twórców – by wspomnieć 
jedynie o Pożegnaniu i Powitaniu, obra-
zie Artura Grottgera. Sala Oświecenia 
jest, z kolei,  pełna malowanych 
w drugiej połowie XVIII w. portretów, 
scen rodzajowych oraz historycznych; 
autorami dzieł byli zarówno Polacy 
(np. Aleksander Orłowski), jak i arty-
ści sprowadzani z innych krajów (np. 
Marcello Bacciarelli). Natomiast Sala 
Józefa Chełmońskiego poświęcona jest 
malarstwu pejzażowemu. Oprócz dzieł 
Chełmońskiego można tam zobaczyć 
także obrazy m. in. Aleksandra Kotsisa 
czy Jana Nepomucena Głowackiego. 
Ostatnia, Sala Wokół Akademii przed-
stawia obrazy o tematyce historycz-
nej – na przykład obraz Kościuszko 
pod Racławicami Jana Matejki 
czy Pochodnie Nerona Henryka 
Siemiradzkiego.

CIEKAWOSTKI
Wszechobecne gołębie, które stanowią 
dodatkową atrakcję dla turystów, są 
swoistą zmorą mieszkańców Krakowa. 
Radni miasta od dawna postulują 
wprowadzenie zakazu dokarmiania 
tych ptaków. Jak na razie bez skutku.

WARTO ZE SOBĄ 
ZABRAĆ
Wygodne buty – niezależnie od tego, czy 
pójdziemy bogatym szlakiem gastrono-
micznym, czy muzealnym, ilość miejsc 
do zatrzymania się w Krakowie jest 

ogromna. Pomimo komunikacji miej-
skiej przygotujmy się na długie spacery. 
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CRACOW

If you’re visiting Cracow on a budget, 
have a look at our pick of top at-
tractions and things to do. Cracow is 
a city of artists, tourists and students. 
But the capital of Lesser Poland is 
also a great spot for a short vacation.

Where to begin? The fastest, cheapest 
and most comfortable way to get to 
Cracow is to fly there with Ryanair 
from Szczecin Airport (flights on 
Tuesday, Thursday and Saturday). A di-
rect flight to the airport in Balice takes 
about 1 hour and 15 minutes. Plane 
ticket prices are sometimes much lower 
than the cost of land transport.

AMBER MUSEUM
The Amber Museum boasts a variety 
of amber goods, ranging from jewel-
lery (both contemporary and stylised), 
through everyday objects, to real mas-
terpieces (including amber sculptures). 
Display cases are arranged in a way to 
present a piece of raw amber along with 
an amber item made of it.
The Museum of Earth of the Polish 
Academy of Sciences expanded the 
Amber Museum by a permanent exhi-
bition entitled ‘Amber – its beauty and 
history’. The Amber Museum also holds 
temporary exhibitions and regular mu-
seum lessons for students. Its highlights 
the Amber Lab, where you can check 

– using a device called a spectrome-
ter – whether amber pieces in your 
earrings, rings, charms etc. are genuine. 
The museum is the only establishment 
in Cracow and one of three places in 
Poland equipped with the spectrometer.

WAWEL CATHEDRAL
The Wawel Cathedral is not only an im-
portant place in the history of Poland (it’s 
the site of coronation of many Polish rul-
ers and the burial site of eminent Poles), 
but also an interesting piece of architec-
ture. The original Gothic cathedral was 
reconstructed and transformed many 
times over centuries, which resulted in 
gathering a plethora of styles in a rela-
tively small space. Its highlights include 
rich ornamentation and a lot of artworks.

The admission to the Wawel 
Cathedral is free, but you can buy 
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a small audio guidebook (PLN 5/7), 
which will make your visit more 
informative. The reader speaks about 
the history and the collections of the 
Cathedral Museum as well as the most 
interesting spots inside the temple. 
The guided tour around the Wawel 
Cathedral takes less than 30 minutes. 
Guided groups can rent a group tour 
radio system (PLN 2 per person), which 
allows for transmitting messages 
for several dozen metres in groups 
composed of over 30 people. Other 
highlights of the cathedral include the 
Sigismund Bell, the Royal Tombs and 
the Cathedral Museum (PLN 7/12).

MOCAK – MUSEUM OF 
CONTEMPORARY ART
Set up in 2011, the museum was 
named after the English Museum of 
Contemporary Art and it presents 
artworks dating back to the end of the 
20th century and the beginning of the 
21st century.

Apart from exhibitions, the muse-
um also houses a library, a bookstore, 
a café and archives. Since 12 May 2011, 
it has been releasing a ‘MOCAK Forum’ 
magazine devoted to the theory and 
practice of art. The museum is also en-
gaged in research projects and organis-
es educational events, such as lectures, 
screenings, meetings with interesting 
people, and so on.

CRACOW FREE 
WALKING TOUR – 
(ALMOST) FREE TOURS
This project allows tourists to visit all 
the landmarks in Cracow with a quali-

fied guide, who will provide them with 
information about the history and 
culture of the city. The guide speaks 
English, so the tour is a perfect outing 
for foreign tourists and it may be a good 
opportunity for Poles to brush up on 
their language skills.

Cracow Walking Tours offer plenty 
of destinations, for example, the 
surroundings of Podgórze or a walk 
around the Old Town.

Guides also offer theme tours, for 
example, to places where you can taste 
traditional Polish cuisine, following the 
steps of Cracow Jews or along ‘the trail 
of horror’. You can also visit prominent 
Street Art spots.

To take part in a tour, simply join 
the group gathering on the square near 
Saint Mary's Church. You don’t need to 
buy a ticket or book a tour in advance. 
After the tour, tip the guide… as much 
as you want (the rates aren’t specified), 
depending on your financial means 
and level of satisfaction with the tour. 
Remember that the tour may involve 
some minor additional costs, such as 
the cost of public transport.

MAIN SQUARE 
UNDERGROUND
Located four metres below ground 
level, the museum presents over 
1000 years of Cracow history – from 
the first town of the Vistulans to the 
contemporary times. It uses modern 
technology devices: 27 multimedia 
projectors, 98 loudspeakers and 
37 touchscreens. The portraits of 
Polish kings are displayed on plasma 
screens. To enter the museum, you 

need to go through a vapour cur-
tain, which makes you feel like in 
a Medieval town.

The most precious exhibits include 
wooden beams with marks made by 
arrows during a Tatar raid in the 13th 
century and an original fragment of 
a road from the times of Władysław 
Łokietek. You can also see the under-
ground part of the old Cloth Hall there. 
A huge attraction for kids is a multi-
media room with a wall out of which 
emerges the head of the Wawel Dragon 
and where they can listen to Cracow 
legends told by… a white raven.

ART GALLERY IN 
CLOTH HALL
It’s the largest permanent exhibition 
displaying works of Polish painters 
and sculptors of the 19th century. It 
covers four museum rooms, each 
devoted to another theme. Piotr 
Michałowski Room houses an ex-
hibition of works created by the one 
of the most prominent painters of 
the Romanticism, devoted to, among 
others, Jews and peasants as well as 
a number of works of other artists, 
including Artur Grottger's Farewell 
and Greeting. The Enlightenment 
Room is full of portraits as well as 
generic and historical scenes painted 
in the second half of the 18th centu-
ry; the authors of the works are Poles 
(e.g. Aleksander Orłowski) and foreign 
painters (e.g. Marcello Bacciarelli). 
Józef Chełmoński Room is devoted 
to landscape painting. Apart from 
Chełmoński's works, paintings of 
artists like Aleksander Kotsis and Jan 
Nepomucen Głowacki are displayed 
there. Last but not least, the Room 
around Academy houses historical 
paintings, including Kościuszko at 
Racławice by Jan Matejko and Nero's 
Torches by Henryk Siemiradzki.

INTERESTING FACTS
Ever-present pigeons, which are an 
additional attraction for tourists, are 
a menace to the locals. City authorities 
have been proposing a ban on feeding 
the birds for a long time. Without effect, 
though.

DON’T FORGET
Comfortable shoes – regardless 
whether you follow an attractive food or 
museum trail, there are plenty of spots 
to visit in Cracow. Get ready for long 
walks despite using public transport. 



Prezent
na każdą okazję,
dokądkolwiek lecisz...

A gift
for every occasion
wherever you are going...

Zapraszamy do naszego sklepu w Porcie
Lotniczym Szczecin-Goleniów w strefie
wolnocłowej (Aelia Duty Free)
oraz ogólnodostępnej (Aelia Beauty).
  

Visit our shop at Szczecin-Goleniów Airport
in the duty free shopping area (Aelia Duty Free)
and in public zone (Aelia Beauty).
  

aeliapl 

Znajdziesz nas także na: / Find us on:

Aelia_duty_free_polska



LONDYN
STANSTED

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1-34-6- 21:55 22:20 FR2466/7 737

 -2----- 21:45 22:10 FR2466/7 737

----5-- 21:05 21:30 FR2466/7 737

------7 22:15 22:40 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 21:35 22:00 FR5322/3 737

----5-- 22:35 23:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2-4-6- 10:15 10:45 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:00 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123-5-- 00:10 05:45 LO3937/38 Q400

123456- 08:55 09:25 LO3933/2 Q400

1234567 14:15 14:55 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 21:55 22:20 FR9507/8 B737

---4--- 09:00 09:25 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  ( OD 02.04.2019 )

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:55 11:25 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 09:25 09:50 FR7111/2 737

------7 09:50 10:15 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

W okresie świątecznym linie lotnicze zwiększyły ilość połączeń. Zapraszamy na stronę przewoźników oraz www.airport.com.pl

KOPENHAGA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1234--- 09:25 09:50 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  GRECJA-ZAKYNTHOS
4  TURCJA
5  ALBANIA 
     

KORFU TURCJA

KORFU, KRETA, ZAKYNTHOS, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA - TRASA Z ODCINKIEM WODNYM

ALBANIA

ZAKYNTHOS



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

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 numerami / 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

SZCZECIN
  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

          INTERNET

www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
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
Czat online! / online chat!

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

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

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

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

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 FOLLOWING 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 CHAR-
TER 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

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.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 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from a 
bus driver or book it at: 504 188 737

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

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.






