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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.

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. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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.

DOROTA
LANDOWSKA

Córka, matka, siostra 
i żona. Gra w teatrze, 
przed kamerami i w radiu. 
W życiu nie potrafi. Fatal-
nie kłamie. 

ENGLISH A daughter, 
mother, sister and wife. 
She performs in the the-
atre, for the cameras, and 
in the radio. She can’t play 
in real life though. She is 
a lousy liar. 

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

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. 

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafas-
cynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. 

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man in 
the foreground.

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

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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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI

Od kilkunastu lat zajmuje 
się projektowaniem mar-
ki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które 
stworzył na potrzeby 
powstających firm.

ENGLISH He has been 
dealing with brand 
design for several 
years. He has created 
over 150 names for 
newly-established 
companies.

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.

TOMASZ 
SAGAN

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się 
kulturą wysoką, średnią 
i niską, bo jest prawdziwą 
(post)humanistką. 

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 

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 pochodzi 
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.

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).

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu 
i z pasji. Wytrawny 
badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0.

ENGLISH A sociolo-
gist by profession and 
passion. An experi-
enced explorer of social 
phenomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.
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INTUICJA, CZYLI 
WEWNĘTRZNA 

NAWIGACJA
DORASTAŁA W SANDOMIERZU, GDZIE NIE MARZYŁA O WIELKIEJ KA-
RIERZE AKTORSKIEJ. AŻ DO MOMENTU, W KTÓRYM POCZUŁA, ŻE TO 
WŁAŚNIE NA SCENIE CZUJE SIĘ W SWOIM ŻYWIOLE. W WYWIADZIE 
DLA ANYWHERE.PL AGNIESZKA KAWIORSKA OPOWIADA M.IN. O OD-
KRYWANIU SAMEJ SIEBIE, WSPOMNIENIACH ZE SZKOŁY AKTORSKIEJ 
I NAJBARDZIEJ PAMIĘTNYCH ROLACH.

I N T U I C J A ,  C Z Y L I  W E W N Ę T R Z N A  N A W I G A C J A

TEKST Rafał Bryndal ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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Od pierwszego pytania zwykle dużo zależy.  
Masz rację, pierwsze pytanie ustawia energię wywiadu. 

Lubisz udzielać wywiadów? 
Lubię rozmawiać, jeżeli rzeczywiście jest to rozmowa. 
Jeśli można porozmawiać o czymś istotnym. A często 
jest tak, że ktoś łapie nas, aktorów, gdzieś na evencie, 
przy okazji,  na szybko, zadaje pytania i wcale nie chce 
usłyszeć szczerej odpowiedzi, a bardziej wyłapać wyrwa-
ne z kontekstu zdanie, które będzie medialnie „atrakcyj-
ne”, dobrze się sprzeda. Tego typu rozmów nie lubię, jeśli 
w ogóle możemy je nazwać rozmowami. Zresztą general-
nie nie czuję się komfortowo mówiąc o sobie, wolę mó-
wić przez moją pracę, role. Ale zdaję sobie sprawę, że jest 
to wpisane w ten zawód, więc... zaciskam zęby.

Czy wrażliwość pomaga w aktorstwie? 
Na pewno tak, bo na tym ten zawód polega, aby potra-
fić zrozumieć drugiego człowieka. Dla mnie aktorstwo 
to studiowanie człowieczeństwa, trochę poniekąd psy-
chologia, umiejętność wejścia w czyjąś skórę, w czyjeś 
emocje. Na pewno wrażliwość jest pomocna i potrzebna. 
Z drugiej strony czasem przez tę wrażliwość aktorzy 
bywają bezbronni, krusi. Niektórzy potrafią nakładać 
maski i w ten sposób się chronić. Ja masek nie lubię, źle 
się w nich czuję.

Kiedy w ogóle poczułaś w sobie taką chęć 
przekazywania ludziom emocji? Bo do tego się 
sprowadza aktorstwo… 
Nie planowałam tego, że będę aktorką. Szczerze mówiąc, 
myślałam, że zostanę prawniczką. W liceum przygoto-
wywałam się do studiów prawniczych.

To ty musisz być poukładana…
Nie do końca. Wydaje mi się, że łączę w sobie dwie 
sprzeczności. Lubię porządek, ale jakoś poukładane 
życie nie do końca chyba mi wychodzi. Mam w sobie 
i  w  moich działaniach trochę spontanicznego cha-
osu. Kiedyś walczyłam z tym chaosem, bo wydawało 
mi się, że trzeba być poukładanym, wypada. Dziś 
chyba zaakceptowałam to, że bywam roztargniona 
i wszystko najczęściej robię na ostatnią chwilę, ze 
sporą dozą improwizacji.

DL A M N I E A KT OR S T WO 
T O S T U DIOWA N I E 

CZ Ł OW I E CZ E Ń ST WA , 
T RO C H Ę P ON I EK Ą D 

P S YC HOL O GI A , 
U M I E J ĘT NO Ś Ć W E JŚ C I A 

W CZ YJĄ Ś SKÓR Ę, 
W CZ YJ E Ś E MO C J E.

To pomaga w aktorstwie, ale nie wiem, czy w prawie. 
A jak to się skończyło, twoja przygoda z prawem? 
Jak każdy młody człowiek, przed maturą zastanawiałam 
się, co chciałabym robić w przyszłości i ze zbioru dostęp-
nych opcji i możliwości wybrałam sobie właśnie prawo. 
W tamtym czasie, w liceum, należałam do alternatywnego 
amatorskiego teatru, w którym wylądowałam właściwie 
przypadkiem. Ktoś mnie tam zaciągnął, mówiąc: chodź, 
spróbujesz. Ja wtedy myślałam, że to coś kompletnie nie 
dla mnie. Byłam na tamtym etapie życia osobą dosyć in-
trowertyczną, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. 
Nie lubiłam być w centrum zainteresowania. 

Taką zdystansowaną ?
Może nie zdystansowaną, ale na pewno nie lubiącą 
na siebie ściągać uwagi. Nie byłam zbyt pewna sie-
bie. I nagle, wychodząc po raz pierwszy na scenę, poczu-
łam, że ja się tam czuję dobrze, bezpiecznie. Poczułam, 
że kiedy jestem na scenie i wchodzę w postać, wszystkie 
te moje niepewności i lęki gdzieś znikają. Aktorstwo szyb-
ko stało się moją pasją. I nagle, bardzo krótko przed ma-
turą odkryłam, że aby być aktorem, wcale nie trzeba się 
nim urodzić! Tak mi się wcześniej wydawało. Pochodzę 
z Sandomierza, z małego miasta, więc ten wielki świat 
filmowy, aktorski wydawał mi się bardzo daleki, nie-
realny. Sądziłam, że trzeba zostać w jakiś sposób „od-
krytym”, ktoś musi cię zobaczyć na ulicy, dostrzec twój 
talent i powiedzieć: „chodź, zagraj w moim filmie”. Nagle 
wpadłam na to, że są szkoły teatralne i że aktorstwo to 
jest zawód, który mogę sobie wybrać tak samo jak zawód 
prawnika czy lekarza.

Wyobrażam sobie, że to było niesamowite uczucie, gdy 
wyszłaś na scenę i nagle znalazłaś swoją pasję?
To właśnie lubię w tym zawodzie, że przynosi te odkry-
cia cały czas. W takim sensie, że praca aktora to nie-
ustanna pracą nad sobą i odkrywaniem w sobie takich 
przestrzeni, których myślałam, że nie mam. Cech cha-
rakteru, z których nie zdawałam sobie sprawy. Czasem 
sądziłam, że czegoś nie potrafię zagrać, a koniec końców 
okazywało się, że jednak potrafię. 

Co takiego na przykład było szokującego dla ciebie, 
że wydawało ci się, że to nie jest dla ciebie, a nagle 
odkryłaś to w sobie?
Czasem, czytając nowy scenariusz czy tekst sztuki, my-
ślałam sobie, że ta rola będzie dla mnie za trudna, że 
te emocje są zbyt duże, zbyt rozhuśtane, że nie będzie 
łatwo. A nagle się okazuje, że to robisz, że znajdujesz te 
przestrzenie w sobie. W teatrze zdarzało się, miałam 
okazje grać role, które były dosyć dalekie ode mnie 
samej. I bywało, że czytając to, co mam do zagrania, 
stwierdzałam, że ja nie mam w sobie takich emocji, nie 
wiem jak do tego dojść, jak to ugryźć… I nagle się okazu-
je, że to w sobie znajdujesz. 

A takie pierwsze publiczne wystąpienie? Twój pierwszy 
debiut, który spowodował, że zostałaś aktorką? 
Był taki moment. To było wystąpienie przed moją klasą 
w liceum, na lekcji języka polskiego. Raz na pół roku trze-
ba było nauczyć się wiersza na pamięć i go wyrecytować. 
Nawet pamiętam jaki to był wiersz - Adam Mickiewicz, 



I N T U I C J A ,  C Z Y L I  W E W N Ę T R Z N A  N A W I G A C J A



1 4 – 1 5 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



I N T U I C J A ,  C Z Y L I  W E W N Ę T R Z N A  N A W I G A C J A

„Broń mnie przed sobą samym”. Wiersz skierowany do 
Boga. Pamiętam ten moment. Cała klasa, podobnie jak 
ja sama, była zadziwiona, skąd wzięła się we mnie siła do 
tego tekstu, tak mocnego. 

Był taki przekaz, że po twojej ostatniej kwestii  
zapadła cisza?
Tak. Pamiętam, że później kilka osób podeszło do mnie, 
mówiąc „Agnieszka, ja nie wiedziałem, że ty masz taki 
głos!”. Oczywiście nie mówiłam tego tekstu jakimś pod-
niesionym tonem, to po prostu była rola. Taka pierwsza. 
Było to też dla mnie samej kolejnym potwierdzeniem tego, 
że czuję się w tym dobrze, że sprawia mi to radość. Nie kal-
kulowałam, czy będę w stanie kiedyś utrzymać się z tego 
zawodu, czy zrobię karierę czy nie. Zaufałam głosowi 
intuicji, który powiedział mi „idź w to”. 

Ty często wspominasz o tym, że kierujesz się 
intuicją. Zresztą przecież podstawą pracy aktora jest 
jego intuicja…
Myślę, że intuicja jest ważnym narzędziem nie tylko dla 
aktora, ale w ogóle dla człowieka. Coraz mocniej się w tym 
przekonaniu utwierdzam. Uczę się być wyczulona na tę 
wewnętrzną nawigację, jak ja to nazywam. Która mówi 
mi, co jest dla mnie dobre, a co nie, w którym kierunku 
warto pójść, a co lepiej odpuścić.

W życiu każdego człowieka pojawia się zwykle ktoś, 
kto ukierunkowuje, ktoś, kto staje się takim mentorem. 
Czy ty miałaś kogoś takiego w swoich początkach? 
Wielu. Nie mam chyba takiego, poza Panem Bogiem, 
życiowego mentora, który by prowadził mnie przez całe 
życie. Pojawiają się osoby, które są na pewne etapy życia. 
À propos aktorstwa - na pewno byli to moi profesorowie 
ze szkoły teatralnej, bo muszę powiedzieć, że miałam 
sporo szczęścia do wykładowców. Pracowałam na przy-
kład z Krzysztofem Globiszem, który zresztą był dla 
naszej grupy z roku takim „ojcem”, mimo że nie był for-
malnie naszym opiekunem. To z nim robiliśmy dyplom. 
Pracowałam z nim zresztą już od drugiego roku, najpierw 
były to zajęcia z wiersza, później na trzecim roku sceny. 
Byliśmy bardzo z nim związani, czuliśmy ogromne zaufa-
nie. Było też wielu innych wspaniałych profesorów. 

Zadebiutowałaś w Teatrze Starym na drugim roku 
studiów. To musiało być dla ciebie szczególne 
doświadczenie i duże wyróżnienie.
Tak, tym bardziej, że Teatr Stary był pierwszym teatrem, 
w którym byłam w moim dorosłym życiu, nie licząc oczy-
wiście przedstawień, na które chodziło się w ramach 
poznawania lektur szkolnych. I od początku bardzo się 
w tym teatrze zakochałam, właściwie z wizyt w nim wyni-
kła i  narodziła się moja późniejsza miłość do sceny. 

Czytając o tobie stwierdziłem, że mamy coś wspólnego, 
ponieważ ja mam trzech braci i jestem najstarszy, a ty…
…Mam czwórkę młodszego rodzeństwa.

Czy ty jesteś dla nich taką wyrocznią? Czy idą w twoje 
ślady? Czy jesteś dla nich autorytetem?
Całe dzieciństwo słyszałam od rodziców, że mam być 
mądrzejsza, że moje młodsze rodzeństwo może robić 

coś, co nie do końca jest dobre, ale ja nie, bo przecież ja 
daję przykład…

A z drugiej strony przecierałaś szlaki. 
Tak. Teraz mamy świetny kontakt z moim rodzeństwem, 
bardzo się wspieramy. Chociaż śmieję się czasem, że 
w dzieciństwie moim marzeniem było bycie jedynaczką. 
Bo  nie ukrywajmy, że nie było łatwo funkcjonować w nie-
wielkim mieszkaniu w bloku, piątka dzieci plus rodzice, 
a wszyscy mieliśmy i mamy dosyć mocne charaktery, tem-
peramentne. Może dlatego lubię boks i sztuki walki, bo za-
częłam je trenować już w dzieciństwie z moimi młodszymi 
braćmi. (śmiech) Ale teraz uważam, że duża rodzina to jest 
najwspanialsza rzecz na świecie, bardzo się wspieramy 
i kochamy. Mam nadzieję, że jestem dla nich autorytetem. 
Ale oni również są nim dla mnie w wielu kwestiach. Mam 
wrażenie, że nawzajem się od siebie uczymy.

Wyobrażam sobie, jacy dumni byli, gdy się dowiedzieli, 
że grasz u mistrza, czyli u Andrzeja Wajdy. To też na 
pewno było dla ciebie szczególne, zagrać w „Katyniu”. 
Było to duże wyróżnienie i jestem za to bardzo wdzięcz-
na. Czułam, że uczestniczymy w czymś bardzo wyjąt-
kowym. Zarówno ze względu na mistrza, ale też na 
temat filmu. Fajnie jest brać udział w filmach, które 
mówią o czymś ważnym.

A były takie role, które były szczególnym wyzwaniem? 
Które pamiętasz chociażby z tego względu, że musiałaś 
się do nich jakoś szczególnie przygotować? Zmienić 
swoją aparycję czy nastawienie?
Chyba najtrudniejszą dla mnie rolą była postać, która gra-
łam w dyplomie „Kapelusz pełen deszczu”, u Krzysztofa 
Globisza. W tym dramacie była tylko jedna kobieca po-
stać, a w naszej grupie było pięć dziewczyn. Spektakl miał 
być grany w dublurze, czyli w dwóch obsadach i reżyser 
Krzysztof Globisz zadecydował, że tę rolę podzieli pomię-
dzy cztery aktorki. A mnie powierzył postać, która była 
dla mnie wielkim wyzwaniem. Miałam zagrać mężczyznę, 
szefa bandy narkotykowej, o przezwisku Matka. Była to 
postać nie do końca realistyczna, trochę oniryczna. Taki 
trochę Bóg, trochę diabeł, ktoś okrutny, ale też bardzo 
mądry, ktoś, kto rozdaje i ustawia karty w całej tej historii.

Co sądzisz o castingach? Czy czujesz podczas castingu 
rywalizację z innymi? Czy podchodzisz bardziej na luzie? 
Bardziej rywalizuję z samą sobą. Nie zastanawiam się nad 
tym, jak wypadnie ktoś inny, czy zagra lepiej czy gorzej. 

M YŚL Ę, Ż E I N T U IC JA 
J E S T WA Ż N Y M 
NA R Z ĘDZ I E M N I E 
T Y L KO DL A A KT OR A , 
A L E W O G ÓL E DL A 
CZ Ł OW I EK A . 



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



P O D S K Ó R N A  M E T A F I Z Y K A



1 8 – 1 9 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



I N T U I C J A ,  C Z Y L I  W E W N Ę T R Z N A  N A W I G A C J A

PR Z YZ NA M ,  Ż E  T E N 
M A F I J N Y  Ś W I AT 
J E S T  N I E Z W Y K L E 
I N T E R E S UJĄC Y. 

Jestem zadowolona z castingu, jeśli mam poczucie, że za-
grałam najlepiej, jak mogłam na dany moment, że dałam 
z siebie sto procent. Wtedy wychodzę z takiego castingu 
ze spokojem i z poczuciem dobrze wykonanego zadania. 
Reszta jest już w rękach reżysera czy producentów.

Rolę w filmie Władysława Pasikowskiego "Pitbull. 
Ostatni pies" dostałaś po castingu?
Tak, to był krótki i konkretny casting. Bardzo przypomi-
nał późniejszą szybką pracę na planie. Na castingu zrobi-
liśmy dwa duble i „dziękuję, do widzenia”. Pan Władysław 
Pasikowski nigdy nie pozwala po sobie poznać żadnych 
emocji, więc właściwie nie było wiadomo, czy to jest „dzię-
kuję, było dobrze” czy „dziękuję, już się nie spotkamy”.

Mówiłaś o późniejszej pracy na planie, że 
miałaś wrażenie, że reżyser miał już cały film 
zmontowany w głowie…
Był świetnie przygotowany, dało się odczuć, że wszyst-
ko, co robimy, jest bardzo dokładnie przemyślane. To 
była bardzo konkretna praca. Nie było mowy o jakiejś im-
prowizacji, czy nawet proponowaniu reżyserowi swoich 
pomysłów na daną scenę. Co jest bardzo fajne, bo to daje 
aktorom duże poczucie bezpieczeństwa.

A jak się przygotowywałaś do roli żony gangstera?
Czytałam sporo na ten temat. I przyznam, że ten mafij-
ny świat jest niezwykle interesujący. Mimo że tak bardzo 
okrutny i zły, również niesamowicie ciekawy. W świecie 
tym panują bardzo jasne i konkretne zasady. Oni mają 
swoją hierarchię wartości, której się trzymają. 

Są namiętności, jest podział…
Tak. Jest podział ról. Czytając scenariusz, nie do końca ro-
zumiałam niektóre zachowania mojej postaci, np. jest taka 
scena biznesowej narady, w której bierze udział mój mąż 
i kilka innych osób. Mona wchodzi, rozmowa cichnie, ona 
podaje herbatę i wychodzi. Czyli spełnia tu trochę funkcję 
kelnerki… Zastanawiałam się, jak mam to grać, bo skoro to 
jest mój mąż i nasi goście i rodzina, to powinnam przecież 
usiąść z nimi. Ale potem trochę poczytałam o tym, w jaki 
sposób kobiety funkcjonują w tym świecie. Nie wszystkie 
oczywiście, bo kobiety mafii są bardzo różne, ale duża ich 
część żyje trochę za plecami swoich mężczyzn, często nie 
do końca w świadomości tego, co dokładnie ich mężowie 
robią. Chcą wierzyć, że są to normalne biznesy, ewentual-
nie czasem nie do końca legalne, małe oszustwa. Często 
nie dopuszczają do siebie myśli, że ich mąż mógłby np. ko-
goś zabić. Powiem ci, że to, co przeczytałam o tym świat-
ku przeraziło mnie. I muszę przyznać, że nie widziałam 
takiego filmu - ani polskiego, ani zagranicznego - który by 
naprawdę oddał, jak straszny i okrutny jest ten świat, jakie 
rzeczy się dzieją.. 

ENGLISH 

INTUITION, OR INNER NAVIGATION 

She grew up in Sandomierz, where she didn’t dream of a great 
acting career. Until she felt that on stage was where she belonged. 
In her interview for Anywhere.pl, Agnieszka Kawiorska talks about 
finding herself, memories from the acting school, and her most 
memorable roles. 

Are you a metaphysical rebel?
The first question is usually very important.
You’re right, the first question sets the tone for the 
whole interview. 

Do you like interviews? 
I like talking if it’s a conversation. If I can talk about some-
thing important. But it often happens that someone ac-
costs us, actors, at an event, incidentally, on the fly, asks 
a few questions and doesn’t want to hear an honest an-
swer, but rather get a sentence, taken out of the context, 
which will be ‘attractive’ for the public and will sell well. 
I don’t like such conversations, if they can be called con-
versations at all. In general, I don’t feel comfortable while 
talking about myself. I’d rather speak through my work, 
my roles. But I’m aware that it’s a part of this profession, 
so… I grin and bear it.

Is sensitivity a good quality in acting? 
For sure, because the essence of this profession is to 
be able to understand another person. To me, acting is 
like studying humanity, or psychology to some extent, 
an ability to step into somebody’s shoes. Sensitivity is 
surely helpful and necessary. On the other hand, sensitivi-
ty often makes actors vulnerable, fragile. Some can put on 
masks to protect themselves. I don’t like masks, I feel bad 
wearing them.

When did you feel a wish to convey emotions to people? 
Acting boils down to that after all…
I didn’t plan to become an actress. In fact, I thought I’d be 
a lawyer. In high school, I was preparing for law studies.

You must be so studious…
Not exactly. It seems to me that I’m made of contradic-
tions. I like order, but I don’t find it easy to lead a well-or-
dered life. There is a little spontaneous chaos in my per-
sonality and actions. I used to fight this chaos because 
I thought that I should be studious. At present, I think I’ve 
accepted the fact that I’m a bit absent-minded and tend to 
do things at the last minute, often improvising.

 It helps in acting, but I don’t know if it’s the same with 
law. How did your adventure with law end? 
Just like every young person, before my final high school 
exams, I was wondering what I want to do in the future and 
from among available options and opportunities, I chose 
law. At that time, when I was in high school, I was a mem-
ber of an alternative amateur theatre group, where I found 
myself by accident. Someone took me there, saying, ‘come 
and try.’ I thought then that it wasn’t for me. I was an intro-
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vert at that time, or at least I thought so. I preferred to keep 
a low profile. 

Were you distanced?
Perhaps not distanced, but I didn’t like to be in the lime-
light. I wasn’t very confident. All of a sudden, when I went 
on stage for the first time, I felt good and safe there. 
I  felt that when I  was on stage, playing a  character, 
all my insecurities and fears vanished. Soon, acting 
became my passion. And suddenly, shortly before my 
final exams, I realised that you don’t have to be born an 
actor to become one, like I previously thought. I come 
from Sandomierz, a small town, so the big world of film 
and actors seemed to me very unrealistic, unattainable. 
I thought that you need to be ‘discovered’ in a way, some-
one has to see you on the street, spot your talent and 
say, ‘come and play in my film.’ But then I realised that 
there are acting schools, and acting is a profession I can 
choose just like the profession of a lawyer or a doctor.

I imagine this must have been an incredible feeling 
when you went on stage and discovered your 
passion?
That’s what I like about my job – it brings about these 
discoveries all the time. I mean, the job of an actor 
involves constant work on yourself and discovering 
yourself anew. Personality traits which I wasn’t aware 
of. I sometimes thought that I couldn’t play something, 
but in the end, it turned out that I actually could. 

What was so shocking to you that at first seemed 
impossible and later you discovered it within you?
Sometimes, while reading a new screenplay or script, 
I thought that the role would be too difficult to me; that 
those emotions are too big, too tangled, that it wouldn’t 
be easy. And then it turned out that I managed to find 
that within me. In the theatre, I’ve had a chance to play 
characters who were quite different from me. And it hap-
pened that when I was reading the script, I thought that 
I didn’t have such emotions within me, didn’t know how 
to achieve them… And in the end, I found what I needed. 

What about your first public performance? Your 
debut which made you become an actress? 
There was a moment like that. It was when I was per-
forming before my class in high school, on a Polish les-
son. Every six months, we had to learn a poem by heart 
and recite it. I  even remember what poem that was 
– Adam Mickiewicz, ‘Broń mnie przed sobą samym’. 
A poem to the God. I remember that time. The whole 
class, and me as well, were surprised to see my strength 
in that text.

Did a silence fell over the room after your last words?
Yes. I remember that a few people later approached me 
and said, ‘Agnieszka, I didn’t know you have a voice 
like that!’ Of course, I didn’t tell that poem in a raised 
voice, it was just a role. The first one. It convinced me 
that I felt good doing it, that it was a pleasure. I didn’t 
calculate whether I would be able to make a living from 
this profession, whether I would make a career or not. 
I trusted my intuition, which told me to do it. 

You often mention that you rely on your intuition. Well, 
intuition is the essence of being an actor…
I think that intuition is a useful tool not only for an actor, 
but for a person in general. I’m becoming more and more 
convinced of it. I’m learning to spot this inner navigation, 
as I call it, which tells me what is good and bad for me, 
which direction I should follow, and what I should give up.

In every person’s life, there is someone who guides 
them, who becomes their mentor. Have you met such 
a person on your way? 
I’ve met a lot of such people. I guess I don’t have one men-
tor, apart from God, who would guide me throughout my 
whole life. I’ve encountered short-term mentors at dif-
ferent stages of life. As regards acting – these were my 
professors from the acting school. I must admit I was 
lucky when it comes to lecturers. For example, I worked 
with Krzysztof Globisz, who was a kind of ‘father’ for our 
group even though he wasn’t our official form teacher. We 
prepared our diploma with him. I had been working with 
him since the second year, at first on classes in poems, 
then I had scenes with him on the third year. We were very 
close to him and trusted him a lot. There were many other 
great professors there, too. 

You made your debut in the Stary Theatre on the 
second year of studies. It must have been a valuable 
experience and a great honour.
Yes, the more so that the Stary Theatre was the first theatre 
I went to when I was a grown-up, apart from performances 
I saw as part of the mandatory reading list. And from the 
very beginning, I fell in love with that theatre. In fact, my 
love for stage was a result of my first visit there. 

While I was reading about you, I thought that we have 
something in common. I have three brothers and I’m the 
eldest one, and you…
… I have four younger siblings.

Are you an oracle to them, their role model? Are they 
following in your footsteps?
All my childhood, my parents told me that I should be wis-
er, that my younger siblings may do something that isn’t 
entirely good because I’m the one who sets an example.

And on the other hand, you were the one who was 
a trailblazer. 
Yes. Now we get on very well, we support each other a lot. 
Although I often joke that when I was a child, I dreamed 
of being an only child. I must admit that it wasn’t easy 
to live in a small flat in a block, five children and parents, 
and we all had strong characters. Perhaps that’s why I like 
boxing and martial arts – I began training already when 
I was a child, with my younger brothers. (Laughs.) But 
now I believe that a large family is the greatest thing in the 
world. We support and love each other very much. I hope 
that I’m a role model for them. But they are for me, too, in 
many situations. Sometimes I have an impression that we 
learn from each other.

I imagine how your family must have been proud of 
you when they got to know that you would appear in 
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Andrzej Wajda’s film. It must have been 
special for you, too, to appear in ‘Katyń’. 
It was a great honour, and I’m very grateful for 
it. I felt that I was a part of something special. 
Both because of the master, and the topic of 
the film. It’s great to participate in films that 
tell important stories.

Have you had any roles that were 
particularly challenging? Which you 
particularly remember due to the fact that 
you had to make special preparations for 
them? Change your appearance or attitude?
The most difficult role for me was the role in 
my diploma performance, ‘Kapelusz pełen 
deszczu’ directed by Krzysztof Globisz. In 
this drama, there was only one female char-
acter, and there were five girls in our group. 
The performance was to be played by two 
casts, and Krzysztof Globisz decided to divide 
the role among four actresses. And I, on the 
other hand, got a very challenging role. I was 
to play a man, the boss of a drug cartel, aka 
Matka [Mother]. It was a bit unrealistic charac-
ter, somehow oniric. He was a bit like God or 
devil, someone cruel but also very wise, who 
runs the show.

What do you think about auditions? Do you 
feel rivalry during an audition? Or are you 
rather easy-going? 
I compete with myself. I don’t care what 

other people do, whether they will do better 
or worse. I’m satisfied with an audition when 
I feel that I did my best at that time, and it was 
my 100%. Then I leave the audition calm and 
satisfied. And it’s up to the director or produc-
ers to decide about the rest.

What about your role in Władysław 
Pasikowski’s film ‘Pitbull. Ostatni pies’ – did 
you get it after an audition?
Yes, it was a short and concrete audition, just 
like the further work on the set. During the 
audition, we did two double takes and ‘thank 
you, that’s all.’ Mr Władysław Pasikowski 
never shows any emotions, so I wasn’t sure 
whether this was ‘thank you, you’ve done 
well’ or ‘thank you, but we’ll never see each 
other again.’

You’ve spoken about the further work on 
the set, that you had an impression that 
the whole film was already in the director’s 
head…
He was very well-prepared. We felt that every-
thing we were doing was well-thought-out. 
It was very concrete work. There was no im-
provisation or even proposing your ideas for 
a scene. And that’s great, because it gives 
actors a sense of safety.

 How did you prepare for the role of 
gangster’s wife?

I read a lot about it. And I must admit that the 
mafia world is extremely interesting. Even 
though it’s so cruel and ruthless, it’s also ex-
citing at the same time. The rules in this world 
are very clear. They have their own hierarchy 
of values, which they stick to. 

There are passions, divisions…
Yes. There’s a division of roles. While reading 
the screenplay, I didn’t entirely understand 
all actions of my character; for example, there 
is a scene of a business meeting in which my 
husband and several other people participate. 
Mona comes in, the conversation quiets, she 
serves tea and leaves. So she acts a bit like 
a waitress… I was wondering how to play it, 
because if these are my husband, our guests 
and family, I should sit with them. But later 
I read a little about how women function in 
this world. Not all women, of course, because 
mafia women are very different, but a lot of 
them function behind their husband’s back; 
they don’t exactly know what their husbands 
do. They want to believe that they deal with 
regular business, illegal from time to time, mi-
nor frauds. They often live in denial that their 
husband could, for example, kill someone. 
I can tell you that I was terrified with what I’d 
read about this world. And I must admit that 
I haven’t seen a film – Polish or foreign – which 
would truly show how terrifying and cruel this 
world is and what happens in it.  
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ŚWIAT 
MARZEŃ

TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

W OSTATNICH LATACH BRANŻA ZABAWKARSKA PRZEŻYWA 
ROZKWIT. DZIECI BAWIĄ SIĘ ZABAWKAMI ROZWIJAJĄCYMI 
NIE TYLKO ICH ZDOLNOŚCI MANUALNE, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM UMYSŁOWE. WŚRÓD ZABAWEK POBUDZAJĄCYCH 
KREATYWNE MYŚLENIE NADAL ZNAJDUJĄ SIĘ TE, 
KTÓRYMI MY BAWILIŚMY SIĘ W DZIECIŃSTWIE. BĄDŹMY 
SZCZERZY - NIC NIE SPRAWIA TYLE RADOŚCI, CO ZABAWA 
KLOCKAMI LEGO. A ZABAWA NIMI W LEGOLANDZIE...

Ś W I A T  M A R Z E Ń
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dy w 1932 roku Ole Kirk Christiansen zakładał 
w  malutkim Billund swoje przedsiębiorstwo, 
prawdopodobnie nawet nie marzył o  tym, że 

kiedyś cały świat będzie znał i cenił jego klocki – kolo-
rowe cegiełki składane za pomocą systemu wypustek 
i odpowiadających im gniazd. Gdy lata mijały, a firma 
się rozrastała, powstawał Legoland – park rozrywki 
zbudowany z ponad 60 milionów klocków. Jest tu cała 
masa atrakcji, więc to jedynie od nas zależy, w kogo się 

G wcielimy. Czy w płetwonurka z żółtej łodzi podwodnej 
podziwiającego ogromne płaszczki i kolorowe ryby, 
czy pirata z głośną papugą na ramieniu, szukającego 
skrzyni pełnej skarbów w opuszczonej jaskini. Może-
my zobaczyć niedźwiedzia polarnego i przemierzyć 
arktyczne obszary skute lodem i przykryte śniegiem 
lub poznać przemiłych Indian i wraz z nimi popłynąć 
czółnem przez wzburzoną rzekę. Możemy wzbić się 
w powietrze niczym orzeł na zbudowanym specjalnie 



G DY  W   1932  RO K U  O L E  K I R K 
C H R I S T I A N S E N  Z A K Ł A DA Ł 
W   M A L U T K I M  B I L L U N D 
S WO J E  PR Z E D S I Ę B I O R S T WO, 
PR AW D O P O D O B N I E  N AW E T  N I E 
M A R Z Y Ł  O   T Y M ,  Ż E  K I E DY Ś  C A ŁY  Ś W I AT 
B Ę D Z I E  Z N A Ł  I   C E N I Ł  J E G O  K L O C K I ...

Ś W I A T  M A R Z E Ń

W ĘDRUJĄC ŚL A DA M I DAW N YCH 
ATEŃCZ Y KÓW, DOTR ZECI E DO 
STA ROŻ Y T N EJ AG ORY, GDZI E 
NA RODZI Ł A SI Ę DEMOK R ACJA.

na 50. urodziny parku rollercoasterze, lub 
stanąć oko w oko z ogromnym smokiem 
w Królestwie Rycerzy. Możemy też podpa-
trywać afrykańską Wielką Piątkę z siedze-
nia naszego jeepa lub w kilka minut obej-
rzeć najważniejsze budowle świata (tylko 
trochę mniejsze niż oryginały). A najpięk-
niejsze w tej podróży będzie to, że możemy 
być kimkolwiek chcemy, bo właśnie po to 

został stworzony Legoland. Żebyśmy mo-
gli spełnić wszystkie dziecięce marzenia 
i uśmiechać się przy tym od ucha do ucha.

W  centrum liczącej zaledwie ok. 6 tys. 
stałych mieszkańców miejscowości znaj-
duje się Lego House. Zbudowany we wrze-
śniu 2017 roku jest prawdziwym architek-
toniczym dziełem, gdyż składa się z  21 
bloków podobnych do klocków lego. Dzię-
ki temu żadne filary czy zbędne ściany nie 

były potrzebne do stworzenia kreatywnej 
przestrzeni dla zwiedzających na każdym 
piętrze budynku. Na samym środku stoi 
Drzewo Kreatywności – zbudowane z po-
nad 6 milionów klocków, jest największym 
modelem lego na świecie. Lego House jest 
podzielony na cztery strefy, a każda z nich 
oferuje inne atrakcje. W strefie żółtej mo-
żemy zbudować własną rybkę, a po zeska-
nowaniu obejrzeć ją pływającą beztrosko 
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w wielkim akwarium. Strefa czerwona to strefa kon-
strukcji – ogromny wodospad zbudowany z blisko 2 mi-
lionów klocków udowadnia, że z lego można zbudować 
wszystko, co się tylko chce. W strefie zielonej możemy 
uklęknąć na podłodze, zanurzyć ręce w drobnych pla-
stikowych częściach i z uśmiechem na twarzy poszukać 
elementów, z których stworzymy samego siebie i swoich 
bliskich, dobierając odpowiednie akcesoria do setek 
małych żółtych główek z najróżniejszymi wyrazami 
twarzy. W strefie niebieskiej wymagane jest skupienie 
– przecież nie jest łatwo zaprogramować robota, który 
uwolni mamuty uwięzione w bryle lodu! Skoro o robo-
tach mowa... w restauracji są aż dwa! Uśmiechnięte, tań-
czące roboty wydają posiłki w ogromnym klocku (posi-
łek zamawia się, budując swoje menu z czterech kolorów 
klocków i skanując swoją konstrukcję). Dziecko, które 
płacze, bo za nic nie chce skończyć swojej zabawy, nie 
jest może widokiem niezwykłym. Ale dorosły, który nie 
chce oderwać się od lego – to już coś.

Gdy ochota na zabawę zostanie już zaspokojona, 
możemy wybrać się w podróż dookoła Billund. Do-
brym pomysłem jest odwiedzenie Kolding, urokliwego 
miasta położonego w południowej Jutlandii. Znajduje 
się tu zamek Koldinghus, będący dawną siedzibą kró-
lów Danii. Ostatni pożar z 1808 roku strawił go prawie 
doszczętnie, lecz to, co z niego zostało, znajduje się 
w środku, bezpiecznie otoczone na nowo wzniesionym 
zamkiem. W 1659 roku wojska szwedzkie Karola X Gu-
stawa zaatakowały twierdzę Kolding, a na pomoc Duń-
czykom przyszedł Stefan Czarniecki, który szturmem 
zdobył Koldinghus. Dzięki temu polskiemu elemento-
wi czas na zamku płynie jeszcze milej (zwłaszcza gdy 
jest się w pracowni dawnych strojów, w których można 
się przechadzać po zamku niczym duńscy królowie). 

Zaraz po wizycie na zamku warto odwiedzić mu-
zeum sztuki współczesnej, by nadal obcować ze sztu-
ką – taką o zupełnie innym charakterze. Trapholt to 
jedyne muzeum sztuki nowoczesnej w Danii, w którym 
można zobaczyć kolekcję dwudziestowiecznych krze-
seł. Aktualnie trwa tam również ekspozycja o wiele mó-
wiącej nazwie „Eat Me”. Wystarczy zostawić po sobie 
zużytą gumę do żucia, by stać się częścią niezwykłego 
projektu i zastanowić przez chwilę, czym właściwie jest 
jedzenie i jaki ma wpływ na świat. Muzeum znajduje się 
w przepięknym ogrodzie z widokiem na fiord, więc po-
byt tu może być bardzo inspirujący.

GDY OCHOTA NA ZA BAW Ę ZOSTA N I E J UŻ 
ZA SPOKOJONA, MOŻEM Y W Y BR AĆ SI Ę 
W PODRÓŻ DOOKOŁ A BI LLU N D. DOBRY M 
POM YSŁEM J E ST ODW I EDZEN I E KOLDI NG, 
U ROK LI W EG O M I A STA POŁ OŻON EG O 
W POŁU DN IOW EJ J U TL A N DI I. 

Cały obszar w południowo-zachodniej Danii, okre-
ślany zbiorczo jako Legoland Billund Resort, to nie 
tylko parki rozrywki. To przede wszystkim współpra-
ca miast z całego regionu, by zapewnić turystom naj-
wspanialszy czas, jaki mogą spędzić w tym zakątku 
Europy. Hasło „Leg godt!” – „baw się dobrze!” - jest 
tu odczuwalne jak nigdzie indziej na świecie. Nie 
zapominajmy jednak, że pewne rzeczy nigdy się nie 
zmieniają. Nadepnięcie na klocek LEGO zawsze boli 
tak samo...  

ENGLISH

WORLD OF DREAMS

In the recent years, the toy industry has been on the 
rise. Children play with toys which develop not only their 
manual skills , but primarily – their mental faculties. 
Among toys enhancing creativity there are still those 
which we played with in childhood. Let’s be honest – 
nothing brings greater joy than Lego bricks. And playing 
with them in Legoland…

In 1932, when Ole Kirk Christiansen set up his com-
pany in little Billund, he probably didn’t even dream 
that his colourful interlocking bricks would be known 
and popular all over the world. Time was going by, the 
company was developing, and Legoland was estab-
lished – a theme park built of over 60 million bricks. 
There are plenty of attractions here, so it’s entirely 
up to you who you’d like to be – a scuba diver in a yel-
low submarine admiring enormous rays and colour-
ful fish or a pirate with a loud parrot on his shoulder, 
looking for treasure in a deserted cave. You can see 
a polar bear and go through arctic regions covered 
with ice and snow or get to know nice Native Amer-
icans and go with them up the river in a canoe. You 
can take off like an eagle in a special rollercoaster 
built on the occasion of the 50th birthday of the park 
or meet eye to eye with a huge dragon in the King-
dom of Knights. You can also observe the Big Five 
of Africa from a jeep or see all the most important 
edifices in the world within a  few minutes (in a bit 
smaller version than the originals). The greatest as-
pect of the journey is that you can be whoever you 
want – that’s what Legoland is for. It allows us to ful-
fil all childhood dreams and smile from ear to ear.

Ś W I A T  M A R Z E Ń
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In the centre of the town with a population of about 
6 thousand permanent inhabitants, there is the Lego 
House. It was built in September 2017 and it’s an archi-
tectural masterpiece comprised of 21 blocks similar 
to Lego bricks. Thus, no pillars or extra walls weren’t 
necessary to build a creative space for visitors on 
each floor of the building. In the middle, there is the 
Tree of Creativity – it’s the largest Lego model in the 
world, constructed from over 6 million bricks. The 
Lego House is divided into four zones, and each of 
them offers different attractions. In the yellow zone, 
you can build your own fish, scan it and later see it 
swimming merrily in a large aquarium. The red zone 
is a construction zone – a huge waterfall constructed 
from almost 2 million bricks shows that everything 
can be made of Lego bricks. In the green zone, you 
can kneel on the floor, immerse your hands in little, 
plastic pieces and look for elements to construct 
yourself and your friends and family, by choosing 
appropriate accessories to hundreds of little, yel-
low heads with various facial expressions. In the 
blue zone, you must focus – it’s not a piece of cake 
to program a robot, which will set free mammoths 
trapped in a block of ice. And as far as robots are 
concerned… There are as many as two in the restau-
rant! Smiling, dancing robots serve meals in a huge 
brick (you order a meal by building your menu of 
four colours of bricks and scanning your structure). 
A crying child who doesn’t want to stop playing is 
nothing unusual. But a grown-up who can’t tear away 
from Lego – that’s already something.

When you’ve had enough of playing, you can visit 
the neighbourhood. A trip to Kolding, a lovely town in 
southern Jutland, is a good idea. The town boasts the 
Kolding castle, which is a former residence of Danish 
kings. It was almost entirely damaged in the latest fire 
in 1808, but what has been left of it has remained in-
side, surrounded with new walls. In 1659, the Swedish 
army of Charles X Gustav attacked the Kolding castle, 
but Stefan Czarniecki came to the aid of the Danes 
and conquered Koldinghus. This Polish accent makes 
a visit in the castle even more pleasant (especially 
when you’re in a workshop of historical costumes, 
which you can wear in the castle like a Danish king). 

After visiting the castle, go to the museum of contem-
porary art to admire art of a different kind. Trapholt is 
the only museum of contemporary art in Denmark ex-
hibiting a collection of 20th century chairs. At present, 
it also holds an exhibition entitled ‘Eat Me’. It’s enough to 
leave a used chewing gum to become a part of an unusual 
project and reflect on food and its influence on the world. 
The museum is located in a beautiful garden overlooking 
a fiord, so this visit may be a great source of inspiration.

The entire region in south-western Denmark col-
lectively referred to as ‘Legoland Billund Resort’ is 
not only a theme park. It’s primarily based on co-op-
eration of towns and cities aimed at ensuring a won-
derful stay to all tourists visiting this part of Europe. 
Here, you will experience the meaning of the phrase 
‘Leg godt!’ – ‘play well!’ – like nowhere in the world. 
But don’t forget that some things never change. Step-
ping on a Lego brick will always hurt the same…  





KOCIOŁ 
CZAROWNIC

ie był to zwykły samobój. Nieszczę-
śliwym autorem tego gola przeciw-
ko NRD był Jerzy Woźniak, które-

mu ojca i matkę rozstrzelali Niemcy podczas 
wojny. Na jego oczach. Woźniak, będąc pił-
karzem, często stawał na boisku naprzeciw-
ko niemieckiego rywala. Miał wtedy obłęd 
w oczach. Na przeciwnika sportowego rzu-
cał się jak na wroga. A  22 lipca 1956 roku 
w meczu z Niemcami strzelił samobója. 

Tak zaczęła się historia Stadionu, opisa-
na przez pięciu śląskich dziennikarzy. Jerzy 
Góra, Henryk Grzonka, Adam Pawlicki, Woj-
ciech Krzystanek i Paweł Czado stworzyli 
dzieło, na które podświadomie się czekało. 
Nikt otwarcie nigdy nie zadał pytania, kiedy 
wreszcie ktoś to wszystko opisze, ale wszy-
scy wiedzieli, że to się musi stać. I stało się. 
Napisali o Kotle Czarownic.

To określenie jest wymysłem angielskich 
mediów, których dziennikarze byli świad-
kami meczu Polska-Anglia w czerwcu 1973 

N

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

NAGRODĄ ZA PIERWSZEGO GOLA STRZELONEGO NA STADIONIE 
ŚLĄSKIM BYŁ DUŻY PUCHAR WYKONANY Z WĘGLA. SKORO 
NA ŚLĄSKIM, TO I ŚLĄSKA NAGRODA. PECH CHCIAŁ, ŻE W 
MECZU INAUGURUJĄCYM ŻYWOT OBIEKTU, POMIĘDZY POLSKĄ 
I NIEMIECKĄ REPUBLIKĄ DEMOKRATYCZNĄ, PIERWSZA 
BRAMKA BYŁA…SAMOBÓJCZA. PUCHARU NIE WRĘCZONO.

Germany inaugurating the opening of the stadium 
was… an own goal. Nobody got the cup.

It wasn’t an ordinary own goal. Its unfor-
tunate author was Jerzy Woźniak, whose 
mother and father were shot by Germans 
during the war. In front of him. As a foot-
baller, Woźniak often faced Germans on 
the pitch. He had a  crazy look in his eyes 
then. He attacked his opponents as if they 
were his true enemies. On 22 July 1956, ho-
wever, he scored an own goal in a match 
against Germany. 

That’s the beginning of the history of 
the Silesian Stadium, which has been 
described by five Silesian journalists. Je-
rzy Góra, Henryk Grzonka, Adam Pawlic-
ki, Wojciech Krzystanek and Paweł Czado 
have done something that everyone has 
subconsciously awaited. Nobody openly 
asked when someone would describe it all, 
but everyone knew that it was certain to 
happen. And it did. They wrote about the 
Witches Cauldron.

This stadium was dubbed the Caul-
dron by English journalists who watched 
a match between Poland and England in 
June 1973. Poles won 2:0 then, but what the 
English remembered the most was the at-
mosphere in the stadium.

Jerzy Góra says that he has never heard 
a  national anthem sung so passionately. 
And it wasn’t a one-time experience. I be-
lieve it as I’ve had a chance to experience 
it myself a few times. It’s not an ordinary 
stadium. It’s a true cauldron. A cauldron 
with remarkable history. I don’t think that 
sportspeople who have spoken about the 
magic of this venue just wanted to be po-
lite. I  also don’t think that U2 manager, 
in a letter to organisers of their concert, 
wrote about the best-organised concert 
on their tour out of politeness. It can’t be 
a coincidence.

But we can talk about ‘the magic’ of the 
venue endlessly. That it exists, that it cru-
shes all competitors and opponents to the 
ground. We can harp on about the atmo-
sphere on the stands. But in the end, it’s 
what happens in the stadium that shows its 
uniqueness. And a lot of special things have 
happened there. I highly recommend: ‘Sta-
dion Śląski. Kocioł Czarownic’.

P.S. The story of Woźniak, whose pa-
rents were shot by Germans, reminded me 
of the Polonia Warszawa Stadium. On its 
pitch, German tanks ran over dead and 
injured insurgents of the Warsaw Uprising 
left there by escaping soldiers of ‘Zośka’ 
Battalion. We are often unaware of the 
events witnessed by venues and walls. 

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

roku. Polacy wygrali wtedy 2:0, ale tym, co 
najbardziej zapadło Anglikom w pamięć, 
była atmosfera na stadionie. 

Jerzy Góra mówi, że tak wyśpiewanego 
hymnu nie słyszał nigdzie. I nie był to efekt 
jednorazowy. Wierzę w to, bo kilka razy mia-
łem okazję tego doświadczyć. To nie jest zwy-
kły stadion. To właśnie kocioł. I to kocioł 
z niezwykłą historią. Nie sądzę, by sportow-
cy opowiadający o magii tego obiektu chcie-
li być jedynie kurtuazyjni. Nie sądzę też, by 
menedżer zespołu U2 przez kurtuazję w li-
ście do organizatorów koncertu pisał o naj-
lepiej zorganizowanym koncercie na ich tra-
sie. To nie może być przypadek. 

Ale można dziesiątki razy powtarzać 
słowo „magia”. Że działa, że wgniata rywa-
li w murawę czy bieżnię. Można godzina-
mi opowiadać o  atmosferze na trybunach. 
O wyjątkowości tego stadionu stanowią wyda-
rzenia. A te były wyjątkowe. Polecam: Sta-
dion Śląski. Kocioł Czarownic.

P.s. Słuchając opowieści o Woźniaku, 
któremu Niemcy rozstrzelali rodziców, przy-
pomniała mi się historia stadionu Polonii 
Warszawa. Na murawie tego obiektu Niemcy 
rozjechali czołgami zabitych i rannych Po-
wstańców Warszawskich, których zostawi-
li w ucieczce żołnierze batalionu „Zośka”. 
Często nie mamy świadomości, jakich wyda-
rzeń świadkami są miejsca i mury. 

ENGLISH

WITCHES CAULDRON

A prize for the first goal scored in the Silesian 
Stadium was a large cup made of coal. The Silesian 
Stadium and a Silesian prize. Unfortunately, the 
first goal in the match between Poland and East 

3 2 – 3 3 F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl3 2 – 3 3
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MARIA CAVALI TO 
POCHODZĄCA Z LITWY 
FOTOGRAFKA, OD WIELU 
LAT ZAMIESZKAŁA 
W AMSTERDAMIE. W SWOJEJ 
PRACY TWÓRCZEJ 
SKUPIA SIĘ GŁÓWNIE NA 
PORTRETACH I FOTOGRAFII 
PRODUKTOWEJ. JEDEN Z JEJ 
NAJWIĘKSZYCH PROJEKTÓW 
TO FASCYNUJĄCE SPOTKANIE 
Z LUDŹMI Z CAŁEGO ŚWIATA, 
KTÓRYCH WYJĄTKOWOŚĆ 
MOŻNA DOSTRZEC OD 
RAZU… O ILE SPOJRZYMY 
IM PROSTO W OCZY!

INNI,     
  PIĘKNI

TEKST Paweł Durkiewicz 
ZDJĘCIA Maria Cavali



eterochromia to rzadka mutacja genetyczna, 
polegająca na różnobarwności tęczówek. Może 
objawić się na różnych etapach życia, także pod 

wpływem znacznego stresu. Przez wieki stanowiła dla 
ludzkości obiekt zainteresowania, nieufności, a nawet 
grozy. Podobnie jak w przypadku każdej „inności”, oso-
by z heterochromią narażone były i są na niestandardo-
we traktowanie przez swoje otoczenie. Maria uważa, że 
ich niezwykłe spojrzenie to piękno w czystej postaci.

- Projekt rozpoczęłam w 2012 roku i początkowo 
chciałam zatytułować go „Dzieci wiedźm”, a było to 
związane ze starymi pogańskimi przesądami dotyczą-
cymi heterochromii, o których słyszałam w moim ro-
dzinnym kraju – wyjaśnia. – Z czasem jednak, w miarę 
jak projekt się rozwijał, zmieniła się trochę jego koncep-
cja. Z mojej osobistej fascynacji przerodziło się to w sze-
roką inicjatywę społeczną z jasnym przesłaniem: każdy 
z nas powinien zaakceptować siebie, swój wygląd i swoje 
subiektywnie odczuwane niedoskonałości. Zmieniłam 
więc tytuł na „Ja, heterochromia”, bo uważam, że to le-
piej oddaje sedno sprawy.

Do dziś Maria spotkała i uwieczniła na zdjęciach ok. 
100 osób z całego świata. Zdjęcia każdej z nich opatrzo-
ne są refleksjami o różnej wymowie. Czasem jest w nich 
duma, czasem humor, w niektórych zaś da się odczuć 
nutę goryczy. Co łączy osoby o różnobarwnych tęczów-
kach z całego świata?

- Ich wspólną cechą jest to, że uważam ich wszyst-
kich za niezwykle cudownych ludzi – stwierdza artyst-
ka. – Ale ich historie były różne. Części z nich bycie 
Innym dało siłę do przezwyciężania życiowych prze-
ciwności. Byli i są dumni z tego, jacy są. Wielu brakowa-
ło jednak pewności siebie, dopiero z czasem uczyli się 
samoakceptacji. Myślę, że to bardzo ludzkie i piękne. 
Niedawno spotkałam dziewczynę, która kilka lat temu 
odmówiła mi udziału w sesji w Paryżu. Powiedziała mi, 
że przez ten czas dojrzała do akceptacji swojej hete-
rochromii i teraz jest już gotowa, by dać się sfotografo-
wać. To coś wspaniałego.

Najsłynniejszą osobą ze świata popkultury z hete-
rochromią był bez wątpienia zmarły w zeszłym roku 
David Bowie. Można wręcz powiedzieć, że w wizerunku 
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tego artysty o stu twarzach różnobarwne tęczówki były 
jedynym niezmiennym elementem.

- Miałam to na uwadze, oczywiście. W pewnym mo-
mencie, gdy projekt zataczał coraz szersze kręgi, poczu-
łam, że jestem gotowa, by się z nim spotkać, zwłaszcza 
że zawsze wydawał mi się artystą otwartym na nowe 
idee i inspiracje – wspomina Maria. – Przeczytałam 
górę wywiadów i artykułów, kontaktowałam się z wie-
loma osobami, które mogłyby mi pomóc w dotarciu do 
niego. Ktoś w końcu zauważył moje starania i podsunął 
mi dane kontaktowe do agencji, która reprezentowała 
Bowiego. Wyruszyłam więc w podróż do Nowego Jorku, 
trzymając w ręku rękopis z moim osobistym listem do 
Davida. Stwierdziłam, że spróbować nie zaszkodzi! Pod-
czas przesiadki w Londynie dotarła do mnie informacja, 
że Bowie nie żyje. To był bardzo dołujący moment, ale 
po dotarciu do Ameryki i tak zaniosłam moje portfolio 
pod adres agencji. Niestety nie doczekałam się żadnej 
odpowiedzi, ale przynajmniej próbowałam.

Dotychczasowy dorobek Marii Cavali w ramach pro-
jektu „Ja, heterochromia” można zobaczyć i podziwiać 
na jej blogu heterochromiaproject.com. Jednym z part-
nerów, z którymi artystka współpracuje na co dzień, jest 
Ania Orłowska, menedżerka projektu Booking a Photo-
grapher, kojarzącego zdolnych fotografów z potencjal-
nymi klientami. 

- Ania była bardzo pomocna w odnajdywaniu osób 
z heterochromią, a także w tworzeniu wokół mojego pro-
jektu odpowiedniego marketingu. Jestem jej za to bar-
dzo wdzięczna, podobnie jak za skontaktowanie mnie 
z Anywhere.pl. Każda publikacja dotycząca heterochro-
mii pozwala odnaleźć kolejne osoby chcące pokazać się 
przed obiektywem. Liczę, że podobnie będzie w przy-
padku tego wywiadu – kończy z uśmiechem Maria. 

ENGLISH

DIFFERENT, BEAUTIFUL

Maria Cavali is a Lithuanian photographer, who has resided 
in Amsterdam for many years. In her artistic work, she 
concentrates on portraits and product photography. One of her 
major projects is a fascinating meeting with people from all over 
the world, whose uniqueness can be seen right away… when you 
look into their eyes!

Heterochromia is a rare genetic mutation, which con-
sists in a difference in colouration of the iris. For centu-
ries, it has been a subject of interest, distrust, and even 
fear. Just like in the case of any ‘otherness’, people with 
heterochromia have been treated differently by their 
enviornment. Maria believes that their unusual look is 
beauty in its purest form.

‘I started the project in 2012 and at the beginning, 
I wanted to entitle it Children of Hags. It was related to 
old, pagan superstitions concerning heterochro-
mia, which I heard in my home country,’ she explains. 
‘Over time, however, as the project was developing, its 
conception changed a  little. My personal fascination 

H

B Y L I  I   S Ą  D U M N I 
Z   T E G O ,  J A C Y  S Ą .  W I E L U 

B R A KO WA Ł O  J E D N A K 
P E W N O Ś C I  S I E B I E , 

D O P I E R O  Z   C Z A S E M  U C Z Y L I 
S I Ę  S A M OA KC E P T A C J I . 
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turned into a broad social initiative with 
a clear message: we should accept ourselves, 
our appearance and subjective flaws. So 
I changed the title into “I, Heterochromia”, 
because I think that it captures the essence 
of the project.’

So far, Maria has met and photographed 
about 100 people from all over the world. 
Pictures of each of them are accompanied 
with their various thoughts on heterochro-
mia, showing pride, sense of humour, or 
a taste of bitterness. What do people with 
different irises, who come from all over the 
world, have in common?

‘Their common feature is that I consider 
them all to be amazing,’ says the artist. ‘But 
their stories were different. Some developed 
strength out of being different. They were, 
and still are, proud of who they are. Some 
lacked confidence, they had to learn self-ac-
ceptance. I think it’s human and beautiful. 
Recently, I  met a  girl who didn’t agree to 

trying after all! While changing flights in 
London, I heard that Bowie died. It was 
depressing, but when I got to the US, I de-
cided to leave my portfolio in the agency 
anyway. Unfortunately, I’ve never got any 
reply from them, but at least I’ve tried.’

Maria Cavali’s works within the project 
‘I, Heterochromia’ can be found on her blog 
at heterochromiaproject.com. One of the 
partners that Maria co-operates with in Am-
sterdam is Ania Orłowska, the manager of 
the project ‘Booking a Photographer’, which 
consists in contacting talented photogra-
phers with prospective clients. 

‘Ania helped me with finding more peo-
ple with heterochromia as well as doing 
marketing of my project. I’m very grateful to 
her for that and for contacting me with Any-
where.pl. Every publication on heterochro-
mia helps me find people willing to take part 
in the project. I hope that it will be the same 
with this interview,’ says Maria, smiling. 

be photographed in my shoot in Paris a few 
years ago. She told me that she’d learned 
to accept her heterochromia and she was 
ready to be photographed. It’s amazing.’

The most famous person with heter-
ochromia was undoubtedly David Bowie, 
who passed away last year. In fact, his eyes 
seemed to be the only constant element of 
his dynamic artistic image.

‘Yes, I  bore that in mind. At some 
point, when the project developed, I felt 
I was ready to meet him, especially be-
cause he had always seemed to be open to 
new ideas and inspirations,’ recalls Maria. 
‘I read plenty of interviews and articles, 
contacted a lot of people, who could help 
me get hold of him. Finally, someone saw 
my efforts and gave me contact details 
of an agency that represented Bowie. So 
I  set off on a  journey to New York City, 
with a manuscript in my hand and a per-
sonal letter to David. There’s no harm in 





dańsk to miasto, w którym betonowa dżungla i stre-
fa ogólnie pojętej śmietanki biznesowej przenika 
się z kulturą, wzbogacając tym samym obie z nich. 

Jednym z najnowszych trendów w tej estetyce jest insce-
nizowanie postindustrialnych przestrzeni publicznych 
w ten sposób, by, zachowując jednocześnie ich „rdzawy” 
klimat, uwidocznić tkwiący w nich potencjał. Większość 
z nich jest, nieprzypadkowo, skoncentrowana wokół tere-
nów historycznej Stoczni Gdańskiej, stanowiącej dla wielu 
młodych ludzi kolebkę, z której wyrosło nowe miasto z wy-
jątkowym pomysłem na siebie.

Ulica Elektryków, zorganizowana właśnie na ternach 
gdańskiej stoczni, w pewien sposób zapoczątkowała ten 
ruch w mieście. To dwieście metrów całonocnej imprezy 
w otoczeniu cegieł, rur i betonu, iluminowanych żółtych 
światłem, które nadaje przestrzeni jednocześnie mroczne, 
mokre i intrygujące wrażenie. Szczególnie w otoczeniu 
wielkich postindustrialnych budynków strzegących uli-
cę z każdej ze stron. Ponadto, podobnie jak w amerykań-
skiej tradycji Block Party, uczestnicy polskiej ulicy Elek-
tryków, tworzą pewnego rodzaju wspólnotę pod wspólnym 
sztandarem kultury i wolności.
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NOWE PRZESTRZENIE 
KULTURY W GDAŃSKU

Od piątku do niedzieli na uczestników czeka mnóstwo 
atrakcji. Mówimy tu o porannych, wspólnych śniadaniach 
pod chmurką, food-truck’ach z różnorodnymi propozycjami 
kulinarnymi, czy wieczornymi koncertami polskich i zagra-
nicznych artystów, performance’ami, teatrami ulicznymi, 
czy też mini-skatepark’iem.

Ulicę Elektryków doskonale uzupełnia znajdująca się 
w sąsiedztwie, wspominana wcześniej 100-cznia. Pomysł na 
ten projekt wziął się, można powiedzieć, z recyklingu. Cały 
obiekt zbudowany jest bowiem z zespawanych ze sobą meta-
lowych kontenerów, w których otworzone zostały bary, gale-
rie sztuk różnorakich oraz miejsca z czymś do przekąszenia. 
Organizatorzy skupiają się na różnorodności, gdyż oprócz 
koncertów i potańcówek, można również obejrzeć wyświe-
tlany na kontenerze film, zrobić sobie tatuaż, czy nawet udać 
się na „designerskie” zakupy. Podobnie jak ulica Elektryków, 
100-cznia zaprasza głównie w weekend, zarówno na poran-
ne jak i wieczorne aktywności.

Alternatywą dla wyżej wspomnianych jest, dostępny 
przez cały rok, Garnizon Kultury, przestrzeń zlokalizowana 
w sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej. Oryginalnie obiekt histo-
ryczny, w którym znajdowały się niegdyś koszary, obecnie to ZD
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most of them concentrate around the histori-
cal Gdańsk Shipyard, which is often regarded 
by the young as a cradle of the new city with 
a brand new character.

Elektryków Street, located within the 
Shipyard, has initiated this movement in the 
city to some extent. It covers two hundred 
metres of all-night parties in the surround-
ings of bricks, pipes and concrete, illuminat-
ed with yellow lights, which create a dark, 
damp and intriguing atmosphere around 
the place. Especially with all those post-in-
dustrial buildings guarding the street from 
each side. What’s more, just like in American 
Block Party, those who gather on Elektryków 
Street form a kind of community, sharing the 
banner of culture and freedom.

There’s a lot going on here from Friday 
to Sunday. The attractions include outdoor 
morning breakfasts, food trucks serving di-

verse dishes, and evening concerts of Polish 
and foreign artists, performances, street the-
atre, and a mini skatepark.

Another must-see is 100-cznia* locat-
ed nearby. It can be said that the idea for 
the project has its origins in recycling. The 
building is made of welded metal containers, 
which house bars, various art galleries and 
food spots. The organisers bet on diversity – 
apart from the concerts and dance parties, 
there are also film screenings on the contain-
ers, tattoo studios and even spots for designer 
shopping. Like Elektryków Street, 100-cznia 
is bustling with life mostly at the weekends, 
both in the morning and in the evening.

An alternative to these spots is Garni-
zon Kultury (Garrison of Culture), open all 
year round, located near the Galeria Bałty-
cka shopping centre. This historical build-
ing used to house barracks and now it has 
become a vibrant town within the city. The 
space has been restored and gained a new, 
charming look thanks to the combination 
of modern designer elements and the his-
torical context of the place. Garnizon meets 
all conscious and unconscious needs of its 
potential customers. The spots you can’t 
pass up include, among others, Sztuka Wy-
boru, a café and bookshop popular with the 
locals, Stary Maneż, a music club holding 
concerts of top artists of Polish alternative 
music, and Noce i Dnie – for those who are 
after clubbing. After a nourishing meal in 
one of numerous restaurants, you can burn 
calories on a climbing wall located nearby 
or in a dance studio. What’s more, there are 
a slew of hair salons and beauty parlours in 
Garnizon, in case you get a sudden craving 
for manicure. There are also a lot of alter-
native entertainment options, for example, 
an escape room in Enigmat Escape and Fan-
tomatyka – a pub where you may try out Vir-
tual Reality technology, as well as play con-
sole and board games.  
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tętniące życiem miasteczko w mieście. Odre-
staurowana przestrzeń zyskała dużo uroku, 
dzięki połączeniu nowoczesnych akcentów 
designerskich z historycznym kontekstem 
tego miejsca. Garnizon zaspokaja praktycz-
nie wszystkie świadome i te jeszcze nieuświa-
domione potrzeby potencjalnych konsumen-
tów. Na terenie znajdują się m.in. popularna 
wśród gdańszczan Sztuka Wyboru, czyli 
połączenie kawiarni z księgarnią, klub mu-
zyczny Stary Maneż, gdzie usłyszeć można 
największe gwiazdy alternatywnej polskiej 
sceny muzycznej, a dla chętnych na clubbing 
– Noce i Dnie. Spalić kalorie nabyte w jednej 
z wielu pobliskich restauracji można na znaj-
dującej się w sąsiedztwie ściance wspinacz-
kowej, a także w studio tańca. Dodatkowo, 
w Garnizonie znajduje się wręcz absurdalna 
ilość fryzjerów i salonów kosmetycznych, 
jeżeli kogoś naszłaby nagła ochota na mani-
cure. Wśród alternatywnych rozrywek nale-
żałoby wymienić zabawę typu escape room 
w Enigmat Escape oraz Fantomatykę, pub 
oferujący możliwość wypróbowania techno-
logii Virtual Reality, zagrać w gry konsolowe, 
czy też pobawić się przy planszówkach.  

ENGLISH

NEW CULTURE ZONES IN GDAŃSK

Gdańsk is a city where a concrete jungle 
and broadly understood crème de la crème 
of business blend with culture, mutually en-
riching each other. One of the recent trends 
in this aesthetics is arranging post-industrial 
public spaces in such a way to preserve their 
‘rusty’ character and highlight their poten-
tial at the same time. It’s no coincidence that 

ODR E S TAU ROWA N A  PR Z E S T R Z E Ń 
Z YS K A Ł A  DUŻ O  U ROK U,  DZ I Ę K I 
P O Ł ĄC Z E N I U  N OWO C Z E S N YC H 
A KC E N T ÓW  DE S IG N E R S K IC H 
Z   H I S T ORYC Z N Y M  KO N T E K S T E M 
T E G O  M I E J S C A .
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SKOK NA 
GŁĘBOKĄ 
 WODĘ

NIE WIADOMO, KIEDY PO RAZ PIERWSZY CZŁOWIEK ZANURZYŁ SIĘ 
POD WODĄ. HISTORIA WSPOMINA JUŻ O CZASACH STAROŻYTNYCH, 
KIEDY NURKOWANO W CELACH MILITARNYCH ORAZ POŁAWIANIA 
PEREŁ. DZIŚ TO SPORT EKSTREMALNY O GLOBALNYM ZASIĘGU, 
W KTÓRYM NIC JUŻ NIE JEST TAKIE, JAK PRZED LATY. NURKOWAĆ 
MOŻNA ZARÓWNO Z CIĘŻKIM SPRZĘTEM, JAK RÓWNIEŻ W SAMEJ 
PIANCE. NA RĘKU ZAWSZE JEDNAK MUSI BYĆ ZEGAREK.

rawdziwy przełom nastąpił w  1942 roku. To 
właśnie wtedy skonstruowano automat odde-
chowy, który w połączeniu z butlą umożliwiał 

w pełni samodzielne oddychanie nurka pod wodą. 
Tym sposobem podwodny świat stanął dla ludzkości 

otworem. Dziś człowiek zanurza się w morskie głębi-
ny z wielu powodów. Niezależnie od tego, czy mowa 
o rekreacji czy badawczej wyprawie, każdy nurek za-
wsze ma przy sobie zegarek. To za jego pomocą można 
bowiem kontrolować zapas bezcennego tlenu. Czaso-
mierz musi w tym przypadku być zatem wyjątkowy.

Japończycy udowadniali już nie raz i nie dwa, że 
ich produkty są niezawodne i trwałe. Duży sukces od-
nieśli w świecie motoryzacji, nienaganną opinią cie-
szą się też zegarki. Mowa konkretnie o marce Orient, 
powołanej do życia w 1950 roku. Podobnie jak każdy 
szanujący się dziś producent, również i ona posiada 
w swojej kolekcji zegarki przeznaczone do nurkowa-
nia. Potocznie określane jako divery, stanowią specy-
ficzny, aczkolwiek bardzo popularny typ czasomie-
rzy. Kolekcja składa się wprawdzie z kilku modeli, ale 

P
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dwa z nich cieszą się wyjątkową popular-
nością. Miłośnicy zwykli określać te mo-
dele jako „Pepsi” (ze względu na swoje nie-
biesko-czerwone ubarwienie) oraz „Ray”.

Duży plus stanowią gabaryty. Średnica 
koperty w obydwu przypadkach wynosi 
optymalne 41,5 mm.  Całość doskonale 
uzupełnia masy wna bransoleta. Ta, po-
dobnie jak koperta, została wykonana 
z nierdzewnej stali. Modele zostały rów-
nież wyposażone w obowiązkowy dla tego 
typu zegarków obrotowy bezel. Za jego 
pomocą nurek może mierzyć czas prze-
bywania pod wodą, a co za tym idzie, ilość 
pozostałego w butli tlenu. Trudno się nie 
zgodzić, że to odpowiedzialna rola. Dlate-

go, ze względów bezpieczeństwa, obraca 
się tylko w jednym kierunku a jego pełen 
obrót wynosi 120 kliknięć. To, co jednak 
najcenniejsze, jest niewidoczne dla oka. 
A  mowa o  mechanizmie, czyli sercu ze-
garka. W przypadku całej kolekcji dla nur-
ków mamy do czynienia z mechanizmem 
automatycznym z możliwością ręcznego 
dokręcenia. Do tego funkcja stop-sekun-
dy za pomocą wyciągnięcia koronki, 
umożliwia natychmiastowe zatrzymanie 
pracy mechanizmu. Ponad milion wypro-
dukowanych egzemplarzy sprawia, że to 
konstrukcja godna zaufania.

Mówiąc o diverach, obowiązkowo na-
leży wspomnieć o wodoszczelności. Ta, 
w tym przypadku, wynosi 200 metrów, ale 
koronka, ze względów bezpieczeństwa, 
jest zakręcana. Zegarek pozostaje odpor-
ny zarówno na wilgoć i wodę, jak również 
ciśnienie, które na większych głęboko-
ściach klasycznym zegarkom daje się we 
znaki. Obfita warstwa masy fluorescencyj-
nej znajdująca się na wskazówkach oraz 
godzinowych indeksach nawet w najwięk-
szych ciemnościach ma zagwarantować 
doskonałą widoczność oraz bezproblemo-
we odczytanie godziny. Oczy wiście nie 
zabrakło też datownika.

S K O K  N A  G Ł Ę B O K Ą  W O D Ę

T O,  C O  J E D N A K  N A JC E N N I E J S Z E , 
J E S T  N I EW I D O C Z N E  DL A  OK A . 
A   MOWA  O   M E C H A N I Z M I E , 
C Z Y L I  S E RC U  Z E G A R K A . 

Kolekcja diverów marki Orient, obok 
parametrów technicznych, kusi również 
bogactwem kolorów. Każdy, kto zatem 
zdecyduje się na zakup jednego z  tych 
czasomierzy, będzie mógł wybierać od 
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czerni, poprzez granat aż do pomarańczy, w których 
dostępne są tarcze zegarków. Na tym jednak wybór 
się nie kończy, ponieważ producent zadbał również 
o trzy kolory stalowej bransolety oraz paski wykona-
ne z kauczuku.  Jeżeli zatem spojrzeć na tę kolekcję 
z lotu ptaka to nie dziwi już fakt, że zegarki dla nur-
ków sygnowane znaczkiem Orient to jedne z najpo-
pularniejszych w tym właśnie segmencie. Bo to nie 
tylko zegarek. To decyzja, która zostaje na bardzo 
długie lata.  

ENGLISH

A PRETTY DEEP DIVE

It is unknown when man dived underwater for the first 
time. Already in the ancient times, people dived for military 
purposes and for pearls. Nowadays, diving is an extreme 
sport popular all over the world, in which nothing is like it 
used to be. You may dive both with heavy equipment and 
in a diving suit only. But you must always wear a watch.

The crucial breakthrough came in 1942. Then, the 
first scuba was designed, which, together with an 
oxygen tank, allowed divers to breath underwater. 
Thus, the underwater world became open to man-
kind. Nowadays, man dives into the deep sea for 
many reasons. Be it leisure or scientific exploration, 
every diver always wears a watch as it allows them 
to control their oxygen supply. In this case, the time-
piece must be special.

The Japanese have proven many times that 
their products are reliable and durable. They have 
achieved great success in the automotive industry, 
and their watches also enjoy an excellent reputa-
tion. The Orient brand was set up in 1950. Just like 
every self-respecting producer, the brand offers 
high quality diving watches, commonly known as 
dive watches, which are a specific but popular type 
of timepieces. The collection consists of a few mod-
els, but two of them are particularly popular. Their 
fans call them ‘Pepsi’ (due to the its blue and red 
colours) and ‘Ray’.

Their huge asset is their size. In both watches, the 
case diameter is optimal 41.5 mm. A massive brace-
let adds a final touch to the whole. Like the case, the 
bracelet is made of stainless steel. The models are 
also equipped with a rotating bezel, which is a must 
in dive watches. It allows divers to measure time 
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spent underwater and, consequently, the remaining 
oxygen supply. It’s hard to argue that it’s a respon-
sible role. Therefore, for safety reasons, the bezel 
rotates in one direction only, and its whole rotation 
takes 120 clicks. But what is essential is invisible to 
the eye, namely the movement, that is the heart of the 
watch. The collection for divers features automatic 
movement with an option of manual winding. What’s 
more, a stop-second feature allows immediate stop-
ping of the second hand by pulling the crown. The 
number of over a million produced pieces proves the 
reliability of the device.

Another feature of dive watches is water resis-
tance. Watches are water resistant up to 200 metres, 
but the crown is winded for safety reasons. The watch 
remains resistant to humidity and water as well as 
pressure, which is often a problem at greater depths 
for traditional watches. A huge amount of fluorescent 
mass on the hands and hour indexes guarantees per-
fect readability of time even in the deep darkness. Of 
course, there is also a date window.

A wide selection of available face colours – rang-
ing from black, through navy blue, to orange – is an 
added boon. But the choice is much wider as there are 
also three colours of steel bracelets and rubber belts 
to choose from. It is therefore no surprise that Orient 
dive watches are one of the most popular timepieces 
of their kind. Because it’s much more than a watch. 
It’s a decision for many years.  

ZEGA R K I DLA N U R KÓW 
SYGNOWA N E Z NACZK IEM 

OR IENT TO JEDN E 
Z NA JPOPU LA R N IEJSZ YCH 

W TY M W ŁAŚN IE SEGMENCIE. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

NR: FAA02004B9
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GRALI W KARTY, KIEDY KLAWISZ 
WSZEDŁ DO CELI I POKAZAŁ PALCEM. 
„TY, MARKIEWICZ, DO AMBASADY”. 
TAK NAZYWAŁ SIĘ ESBECKI PAWILON 
PRZESŁUCHAŃ. ŻADEN Z OPOZYCJONISTÓW 
NAWET NIE SPOJRZAŁ NA MILICJANTA. 
„KAŻ MU, NIECH SPIERD***”, MRUKNĄŁ 
KTÓRYŚ. I W TYM MOMENCIE STRACH 
MINĄŁ. TADEUSZ MARKIEWICZ POCZUŁ SIĘ 
NAPRAWDĘ WOLNY. I TAK JUŻ ZOSTAŁO.

„ W O L N O Ś Ć  K O C H A M  I  R O Z U M I E M . . .

TEKST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla

„WOLNOŚĆ 
KOCHAM 
I ROZUMIEM. 
WOLNOŚCI 
ODDAĆ 
NIE UMIEM”
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ierwszy krok był zaskakująco zwy-
czajny. Młody automatyk, projektant 
instalacji elektrycznych na budowach 

ursynowskich blokowisk, dostał wezwanie 
do dyrektora. Partia postanowiła zbadać na-
stroje załóg po wystąpieniu premiera Edwar-
da Babiucha. Kierownik biura projektowe-
go, dobry komunista, czmychnął akurat na 
urlop, więc dyrektor wezwał Markiewicza. 
Wszyscy pokiwali głowami, że przemówienie 
dobre, ludzie zadowoleni, choć z nutką scep-
tycyzmu. Tydzień później było wystąpienie 
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. I zno-
wu wezwali kierowników. 

- Wszyscy rozpływali się w zachwycie, że te-
raz Polska będzie to kraina miodem płynąca. 
Ja nie jestem typem rewolucjonisty, starałem 
się nie odzywać, ale tak mnie wkurzyli, że wy-
buchnąłem. Powiedziałem, co myślę. Komuś 
tam nawet naubliżałem, żeby nie łgali. 

Rozniosło się po budowach i tak los sprawił, 
że Tadeusz Markiewicz został głównym opo-
zycjonistą w całym zjednoczeniu.

Czasami los stawia właściwych ludzi na 
właściwym miejscu. 

Kiedy powstała nieformalna komisja po-
stulatowa do rozmów z legalnymi Związkami 
Zawodowymi i administracją, to od razu go 
ludzie wybrali. Po podpisaniu Porozumień 
Gdańskich, został zakładowym przewodni-
czącym Solidarności i delegatem z Mazowsza. 

Trzynastego grudnia uniknął aresztowania.
- Przyszli po mnie oczywiście, ale przypa-

dek sprawił, że miesiąc wcześniej sprzedali-
śmy mieszkanie, żeby się przenieść do dom-
ku w Radości. I kiedy przyszli, mieszkał tam 
kto inny. Młody człowiek, którego związali 
i wyprowadzili. Siedział tydzień, zanim się to 
wyjaśniło. No i dzisiaj ten chłopak jest wetera-
nem Stanu Wojennego. Markiewicz ukrywał 
się na terenie Anina. U różnych ludzi. Zresztą 
ukrywało ich się tam wielu. Cały zarząd Soli-
darności z Kraśnika, z PZO. Cały Anin konspi-
rował. Kierował tym śp. ksiądz Kalisiak. Kon-
spiracja nie polega na tym, żeby się ukrywać. 
Paweł Pąkowski z KOR-u i drukarz nielegalnej 

C Z A S A M I  L O S  S TAW I A 
W Ł A Ś C I W YC H  L U D Z I  N A 

W Ł A Ś C I W Y M  M I E J S C U. 
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Niezależnej Oficyny Wydawniczej Andrzej Górski potrze-
bowali trzeciego do drukarni. Ich kolporter wpadł i już 
był w internowaniu. Drukarnia była w Falenicy, nigdy nie 
wpadła. Właścicieli domu stan wojenny zastał w USA i nie 
wrócili. O tym, że mieli w piwnicy najbardziej poszukiwaną 
przez SB tajną drukarnią w Polsce, dowiedzieli się dopiero 
w 2005, kiedy przyjechała telewizja. Tadeusz Markiewicz 
nigdy nie mówi, że jest drukarzem oficyny NOWA.

- Nigdy tak o sobie nie myślałem. Uważałem po prostu, że 
jestem żołnierzem Solidarności. Kiedyś zadzwonił ksiądz 
Kalisiak i mówi: „synu, masz przyjechać natychmiast 
się wyspowiadać, bo już dawno nie byłeś tutaj”. Jadę, a tam 
przed plebanią w tirze czeka nowy offset i ksiądz go daje 
w moje ręce. Ubecy na granicy nie poznali się na tym, co 
jest w skrzyniach. To był początek stanu wojennego, zajmo-
wali się wtedy wyłapywaniem tych, co się ukrywają. Offset 
uruchomił zawodowiec, Andrzej Górski. Pracowali z nimi 
także bracia Grzesiakowie. Adam kochał się w córce Je-
rzego Urbana, Magdzie. Była konspiratorką. Bardzo dużo 
w tamtym czasie pomogła Solidarności. 

Markiewicz wywoził cały nakład „Tygodnika Mazowsze” 
z zakonspirowanej drukarni w Falenicy do miejsc kolporta-
żu. Kontaktował się z siedmioma kolejnymi ludźmi. Oni te 
20 tysięcy egzemplarzy rozprowadzali dalej. To ogromny 
nakład. Ale nie było przecież ciężarówki do rozwiezienia 
prasy. Tylko przerobiony maluch z dopasowanymi, specjal-

nie uszytymi torbami, w których mieściło się pionowo 10 
ryz papieru. Cholernie to ciężkie było. 

Ale najpierw druk. Dwa arkusze plus czerwona wi-
nietka, a więc pięć przelotów. To było sto  tysięcy prze-
lotów na takiej małej maszynie! Najpierw klepali papier, 
żeby napowietrzyć ryzę, bo nie mieli pneumatycznego 
podajnika. Maszyna łatwo się zapychała. 
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Pracował do wakacji. Kiedy wrócił, 4 sierpnia, SB przyszła 
o 4 nad ranem. Telewizja, milicja, tajniacy. Chcieli pokazać 
w Dzienniku rozbicie tajnej drukarni. Ale w domu Markie-
wicz nie trzymał nic. A na to, żeby przeszukać malucha, nie 
wpadli. No ale zabrali go do internowania. Do Białołęki.

- Wydał was ktoś? 
- Nie. Z dokumentów z IPN wynika, że śledzili ludzi, 

którzy bywali w Instytucie Kopernikańskim na Bartyc-
kiej. Zanotowali numery mojego malucha. I tak doszli. 
Po tych numerach.

Był internowany, kiedy stanął jednak przed sądem. Je-
den z esbeków rozkochał w sobie dziewczynę z opozycji. 
I opowiedziała mu, w dobrej wierze, co robi i że bywała 
w drukarni. I kogo tam widziała.

- Nie mam do niej pretensji, bo sam nie wiem, co bym 
zrobił w takiej sytuacji. Tak ją podszedł. Ale wpadli tylko 
ludzie. Drogi do drukarni nie potrafiła wskazać, bo za-
wsze kluczyliśmy, zawsze w nocy, żeby nikt nie pamię-
tał, jak dojść. Wiedzieli tylko, że słychać dzwony kościel-
ne z tej piwnicy.

Śledztwo prowadził pułkownik Szczęsny. Stary, stali-
nowski jeszcze prokurator z Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej. Sąd wojskowy, którego przewodniczącym był kapi-
tan Lindecki, odesłał akt oskarżenia do uzupełnienia.

Obrońca, mecenas Grabiński, powiedział do tego Szczę-
snego „panie pułkowniku, my się już spotkaliśmy na tej 
sali, w 1956 roku, gdzie była rozprawa rehabilitacyjna ofi-
cerów, których pan skazał na śmierć. Ludzi nie było, leżały 
tylko ich czapki. Niech pan tego nie robi drugi raz.

Na kolejnej rozprawie pułkownik Szczęsny dołożył Mar-
kiewiczowi jeszcze dwa paragrafy. O siłowej próbie obale-
nia ustroju socjalistycznego i o szkalowaniu naczelnych or-
ganów państwa. To było zagrożone karą 25 lat pozbawienia 
wolności. Ale kapitan Lindecki skazał wszystkich w zawie-
szeniu i kazał tego samego dnia wypuścić. 

Na procesie Markiewicz nie bał się. Zeznał, że nie ma 
pretensji do dziewczyny. Stało się tak, bo po internowaniu 
był już „przeszkolony”. Siedział w Białołęce z Markiem No-
wickim, braćmi Grzesiakami, Adamem Michnikiem, całą 
jedenastką z Komisji Krajowej. Siedzieli w barakach wy-
budowanych dla więźniów, którzy pracowali w betoniarni. 
Cele były zamykane, ale nie sprawdzali czy każdy jest we 
własnej. Można było grać w karty całą noc u innych kole-
gów. Była olimpiada internowanych. Biegać Markiewicz 
nie lubił, ale był w drużynie brydżowej. 

- Pamiętam moment, w którym stałem się wolnym czło-
wiekiem. Odtąd ubecja już na mnie nie robiła wrażenia. 
To był moment, gdy graliśmy w karty. Wchodzi klawisz, za 
nim stoi jakiś cywil. Słyszę: „Markiewicz, do ambasady”. 
A ci, z którymi gram, mówią: „a po co masz iść? Każ mu, 
niech spierdala”. Dla mnie to było nowe, nigdy dotąd z ube-
cją nie miałem do czynienia. To był tylko moment, ale dla 
mnie jakby wieczność. Zrozumiałem, że jak z nimi pójdę, 
to jestem spalony do końca życia. „Spierdalaj”, powiedzia-
łem. I ten moment zupełnie mnie odmienił. 

- I esbek poszedł?
- Tak! A kiedy siedziałem kolejny raz, to już nawet nie pod-

chodzili, żeby mnie przesłuchać. Mieli przygotowany proto-
kół „odmawiam wszelkich zeznań”. Cztery podpisy i do celi. 

W 1983 roku Tadeusz Markiewicz wyszedł z więzienia. 
Pracy nie miał. Ale zapisał się na kurs dla taksówkarzy. 
Potrzebny był kolporter, a do tego – benzyna. Zwykły czło-

wiek miał prawo do 40 litrów, taksówkarz mógł kupić 450. 
Musiał zmienić samochód. Maluch nie mógł robić za tak-
sówkę. Nie miał z tyłu drzwi. 

Pracowali we czterech. Z Andrzejem Górskim, Emilem 
Broniarkiem i Witkiem Łuczywo, mężem Heleny, powo-
łali do życia miesięcznik „Most”, drukowali dla związków 
chłopskich Henryka Bąka, drukowali NOWą, materiały 
Zbyszka Romaszewskiego, „Horyzont” Solidarności Wal-
czącej. Drukarnia była w Radości na posesji zaprzyjaźnio-
nego majora milicji, który w mundurze chodził po terenie 
z psem, żeby wszyscy sąsiedzi widzieli, kto tam mieszka. 
Przerabiali ciężarówkę papieru w dwa tygodnie. 

Papieru dla konspiracyjnej drukarni nie można było 
kupić. W ogóle papieru w PRL nie było. Powstała cała siat-
ka dla zdobywania tego towaru. Potrafili przejmować całe 
wagony dostaw. Fałszywe kwity przewozowe, mylne drogi, 
ciężarówki do rozładowania. To wielka, wciąż nieopisana 
operacja z czasów PRL. Czasami zwyczajnie okradali ma-
gazyny. Niewielkie ilości, dwie trzy palety naraz…

Teraz drukowali nawet książki . Składał je na przykład 
sławny bibliofil Czesław Apiecionek, z narzeczoną, czy Ma-
ciek Radziwiłł, ostatnio zaangażowany w sprawę kolekcji 
Czartoryskich. W drukarni pracowało mnóstwo ludzi. Nie 
mogli się pokazywać, a więc potrzebna była kuchnia. Raz 
na tydzień przywozili mięso z połowy cielaka i mieli dziew-
czynę, która gotowała dla wszystkich. 

Drukarnia wpadła po przeniesieniu jej do Słupna pod Ra-
dzyminem. To też była duża drukarnia i tam ona wpadła.

- Myśleliśmy, że przez syna właścicielki, który nam po-
magał przy drukowaniu, że na jakimś weselu opowiadał, 
że u niego jest drukarnia – opowiada Markiewicz. - Ale 
z akt IPN wynika, że to nie była jego wina. Wydał nas 
brat Andrzeja Górskiego, który przez cały czas był agen-
tem. W drukarni nigdy nie był, ale wiedział o naszych 
ruchach. I nas wyśledzili. Wpadliśmy w maju ’85 roku. 
Przyjechaliśmy tam we czterech, a na nas już czekali od 
dwóch dni. I oczywiście trafiliśmy znowu na Rakowiec-
ką i siedziałem tam 13 miesięcy.

Kiedy wyszedł, podjął pracę w Solidarności Walczącej. 
Wydawnictwo Prawy Margines drukowało masę książek, 
wydawali „Horyzont” i „Biuletyn Dolnośląski”. I tak to 
trwało do wyborów 1989 roku. Wtedy wydrukowali wszyst-
kie plakaty Komitetu Obywatelskiego, te słynne zdjęcia 
kandydatów z Lechem Wałęsą. Wydrukowali też cegieł-
ki 500-złotowe na fundusz wyborczy. 

A potem była wolność. Tadeusz Markiewicz zaanga-
żował się w ruchy antykomunistyczne w krajach byłego 

PA M I Ę TA M  M O M E N T, 
W   K T Ó RY M  S TA Ł E M 
S I Ę    WO L N Y M 
C Z Ł OW I E K I E M .  O D TĄ D 
U B E C JA  J U Ż  N A  M N I E 
N I E  RO B I Ł A  W R A Ż E N I A .

„ W O L N O Ś Ć  K O C H A M  I  R O Z U M I E M . . .
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ZSRR. W tworzenie Związków Polaków. Prze-
dzierał się przez granicę Rosji z częściami do 
maszyn drukarskich. Na Litwę, do Białorusi, 
na daleką Syberię. Do Gruzji i do Armenii. 
Szkolił drukarzy. Tatarów Krymskich, Ło-
tyszów, Litwinów. 

Tadeusz Markiewicz w wolnej Polsce zbudo-
wał dobrze prosperującą drukarnię Efekt. Za 
swoją działalność w czasie PRL i działalność 
na Wschodzie został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Za Zasługi Wobec Litwy. 

ENGLISH

DO NOT GIVE UP ON FREEDOM

They were playing cards, when the prison guard 
entered the cell and pointed with his finger. 
‘You, Markiewicz, to the embassy.’ That’s how 
the Security Service’s interrogation pavilion was 
called. None of the oppositionists even looked 
at the policeman. ‘Tell him to get the fuck out of 
here,’ one of them said. And the fear was gone. 
Tadeusz Markiewicz felt entirely free. And it was 
this way ever since.

When an informal demand committee 
for talks with legal Labour Unions and the 
administration was set up, he was chosen to it 
right away. After the Gdańsk Agreement was 
signed, he became the plant president of the 
Solidarity and a delegate from Mazowsze. 

On 13 December, he avoided arrest.
‘They came for me, of course, but we had 

sold our apartment a month before to move 
to a house in Radość. And when they came, 
someone else was living there. A young man. 
They tied him up and took him. He was in jail 
for a week before the situation cleared up. 
That man is a veteran of the martial law period 
today. Markiewicz was hiding in Anin. In dif-
ferent people’s homes. Plenty of people were 
hiding there. The whole board of the Solidari-
ty from Kraśnik, from PZO. The whole Anin 
was conspiring. The conspiracy leader was 
late priest Kalisiak. Conspiracy isn’t about 
hiding, though. Paweł Pąkowski from the 
Workers’ Defense Committee and Andrzej 
Górski, a printer from the illegal Independent 
Publishing House (NOWA), needed a third 
man to their printing house. Their distributor 
was caught and interned. The printing house 
was in Falenica, it was never found. In the mar-
tial law period, the owners of the house were 
in the US and they never came back. Only in 
2005, when television came, did they learn 
that in their basement, there was the most 
wanted by the Security Service secret print-
ing house in Poland. Tadeusz Markiewicz nev-
er says that he is a printer from NOWA.

‘I’ve never thought about myself like that. 
I believed I was a Solidarity soldier. Once, 
priest Kalisiak called me and said, “Son, you 
must get here right away and confess, because 
you haven’t been here for a long time.” I went, 
and in front of the parsonage, there was a new 
offset, and the priest gave it to me. The secret 
police on the border didn’t recognise what 
was in the boxes. It was the beginning of the 
martial law period in Poland, and their main 
task was to arrest those who were hiding. The 
offset was started by a professional, Andrzej 
Górski. Also Grzesiak brothers worked on it. 
Adam was in love with Jerzy Urban’s daughter, 
Magda. She was a conspirator. She helped the 
Solidarity a lot then. 

Markiewicz transported all copies of ‘Ty-
godnik Mazowsze’ from the secret printing 
house in Falenica to distribution spots. He 

W PA D L I Ś M Y  W   M A J U  ’ 8 5  RO K U.  P R Z YJ E C H A L I Ś M Y 
TA M  W E  C Z T E R E C H ,  A   N A  N A S  J U Ż  C Z E K A L I  O D 

DWÓ C H  D N I .  I   O C Z Y W I Ś C I E  T R A F I L I Ś M Y  Z N OW U  N A 
R A KOW I E C K Ą  I   S I E D Z I A Ł E M  TA M  13  M I E S I Ę C Y.

The first step was surprisingly ordinary. 
A young engineer, designer of electrical sys-
tems at construction sites of blocks in Ursyn-
ów was called to the director. The party decid-
ed to get to know the attitudes of the crew after 
Prime Minister Edward Babiuch’s speech. The 
manager of the design office, a good commu-
nist, was on vacation then, so the director 
called Markiewicz. Everyone agreed that the 
speech was good, people were satisfied, but 
with some scepticism. One week later, the first 
secretary of the Polish United Workers’ Party, 
Edward Gierek, made a speech. And the man-
agers were called again. 

‘People went into rhapsodies over the bright 
and rosy future of Poland. I’m not a type of rev-
olutionist, I tried to keep my opinion to myself, 
but they drove me up the wall, and I lashed out. 
I told them what I thought. I even lashed out at 
someone and accused them of lying.’

It spread quickly, and Tadeusz Mark-
iewicz became the leading oppositionist in 
the association.

He was the right person in the right place 
at the right time.
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contacted seven people. They distributed these 20 thou-
sand copies further. It was a large circulation, and they 
didn’t have a lorry to deliver the paper. They had an adapted 
Fiat 126 with special bags for 10 reams of paper each. It was 
extremely heavy.

But first, printing. Two sheets plus a red vignette, so 
five passages. It was a hundred thousand passages on such 
a small machine! At first, they settled paper to aerate the 
ream, because they didn’t have a pneumatic sheet feeder. 
The machine got clogged easily. 

He worked until holidays. When he returned, on 4 Au-
gust, the Security Service came to him at 4 a.m. Televi-
sion, the police, secret agents. They wanted to broadcast 
the breaking of the secret printing house in the news. But 
Markiewicz didn’t keep anything at home. And they didn’t 
come up with an idea to search the car. But they arrested 
him to be interned. They took him to Białołęka.

‘Did someone turn you in?’ 
‘No. According to the Institute of National Remem-

brance documents, they were following people who came 
to the Copernicus Institute on Bartycka. They got my plate 
numbers. And they found me.’

He was interned when he stood trial. An agent of the 
Secret Security had an affair with a girl from the oppo-
sition. And she told him, in good faith, what she did and 
that she had been in the printing house. And whom she 
had seen there.

‘I don’t blame her because I don’t know what I would 
have done if I had been in her shoes. He took her in. But 
only people got caught. She couldn’t tell how to get to the 
printing house because we always went there at night, in 
different ways, so that nobody remembered how to get 
there. They only knew that church bells could be heard 
from that basement.’

The investigation was carried out by Colonel Szczęsny, 
an old prosecutor from the Chief Military Prosecutor Of-

fice. The court martial presided by Captain Lindecki sent 
the indictment back to be completed.

The counsel for the defence, attorney Grabiński, told 
Szczęsny, ‘Colonel, we’ve already met in this room, it 
was in 1956, on the rehabilitation trial of officers you sen-
tenced to death. There were no people there, only their 
hats. Don’t do that again.’

At the next hearing, Colonel Szczęsny added two para-
graphs to the indictment: an attempt to overthrow the 
socialist political system by force and vilifying the chief 
authorities of the state. It was punishable by 25 years of im-
prisonment. But Captain Lindecki pronounced a suspend-
ed sentence and ordered to release them on the same day. 

Markiewicz wasn’t afraid during the trail. He testified he 
didn’t blame the girl. It was because he was ‘trained’ after 
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having been interned. He was in jail in Białołęka with Marek 
Nowicki, Grzesiak brothers, Adam Michnik, eleven people 
from the National Committee. They were kept in barracks for 
prisoners working in a cement plant. The cells were closed, 
but they didn’t check if everyone was in their own cell. They 
could visit cells of other prisoners and play cards. Olympic 
Games of the Interned were held. Markiewicz wasn’t keen on 
running, but he was a member of a bridge team. 

‘I remember the time when I became a free person. 
Since then, the secret police haven’t made any impression 
on me. It was when we were playing cards. A prison guard 
entered the cell with a civilian. I heard, ‘Markiewicz, to the 
embassy.’ And those I was playing with said, ‘Why should 
you go? Tell him to get the fuck out of here.’ It was some-
thing new to me, I’d never had any dealings with the secret 
police. It was only a moment, but it lasted forever. I realised 
that if I went with him, I’d be finished forver. ‘Fuck off,’ 
I said. And that moment changed me.

‘And the policeman went away?’
‘Yes! And when I was in jail for the second time, they 

didn’t even come to interrogate me. They had a protocol 
“I refuse to testify.” Four signatures and to the cell.’ 

Tadeusz Markiewicz was released from prison in 1983. 
He didn’t have a job. But he enrolled in a course for taxi driv-

ers. They needed a distributor and fuel. An average per-
son was entitled to 40 litres, a taxi driver could buy 450. 
He had to get another car. The Fiat 126 couldn’t be a taxi. 
It didn’t have back door. 

He worked with three other men – Andrzej Górski, 
Emil Broniarek and Witek Łuczywo, Helena’s husband. 
They created a monthly ‘Most’, printed for Henryk Bąk’s 
peasant unions, printed NOWA, Zbyszek Romaszewski’s 
materials, ‘Horyzont’ by the Fighting Solidarity. The print-
ing house was in Radość, on the property of a befriended 
mayor, who walked around the area in a uniform and with 
a dog, so that all neighbours knew who lived there. They 
processed a lorry of paper in two weeks. 

It was impossible to buy paper for a secret printing 
house. Actually, there was no paper at all in the Polish Peo-
ple’s Republic. A whole network of people was formed to get 
the goods. They would seize whole delivery wagons. False 
waybills, misleading roads, lorries to be unloaded. It was 
a massive operation from the times of the Polish People’s 
Republic, which still hasn’t been described in detail. From 
time to time, they simply stole paper from storehouses. 
Small amounts, two or three pallets.

They also printed books. Czesław Apiecionek, a famous 
bibliophile, with his fiancee and Maciek Radziwiłł, recently 
enegaged in the issue of Czartoryscy’s collection, were in 
charge of typesetting. Few people worked in the printing 
house. They couldn’t be seen, so they needed a kitchen. 
Once a week, they brought half a calf, and they had a girl 
who cooked for everyone. 

The printing house was uncovered after it was moved 
to Słupno near Radzymin. It was a big printing house, too, 
and it was found there.

‘We thought it was because of the son of the own-
er, who helped us with printing; that he was talking on 
a wedding that he had a printing house on his property,’ 
says Markiewicz. ‘But according to the Institute of Na-
tional Remembrance files, it wasn’t his fault. It was An-
drzej Górski’s brother, who turned us in; he was an agent 
from the very beginning. He had never been in the print-
ing house, but he knew what we were doing. And they 
found us. We got caught in May, 1985. All four of us came 
there, and they had been waiting for us for two days. Of 
course, we were taken to Rakowiecka again, and I was 
there for 13 months.’

When he was released, he got a job in the Fighting Soli-
darity. Prawy Margines publishing house printed plenty of 
books, they published ‘Horyzont’ and ‘Biuletyn Dolnośląski’. 
And it lasted till the elections in 1989. Then, they printed all 
posters of the Solidarity Citizens’ Committee, the famous 
pictures of candidates with Lech Wałęsa. They also printed 
contributions for PLN 500 each for the elections fund. 

And then, there was freedom. Tadeusz Markiewicz got 
involved in anti-communist movements in post-Soviet 
states. In forming unions in Poland. He got through the bor-
der with Russia with parts of printing machines. To Lithu-
ania, Belarus, to far Siberia. To Georgia and Armenia. He 
trained printers. Crimean Tatars, Latvians, Lithuanians. 

In independent Poland, Tadeusz Markiewicz set up 
a successful printing house Efekt. For his activities in the 
Polish People’s Republic and the East, he was awarded the 
Commander’s Cross of Polonia Restituta and Order for 
Merits to Lithuania.  
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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.

Owszem, mogę poszwendać się przed południem po 
parku, mogę całymi nocami oglądać filmy, mogę nie 
stać w porannych czy popołudniowych korkach. 

Owszem, pozwalam sobie na leniwe śniadanie czy po-
obiednią kawę na tarasie. Na dobrą sprawę pory dnia 
nie mają dla mojego życia zawodowego większego zna-
czenia. Co więcej – nie odsiaduję tzw. „dupogodzin”, 
kiedy nie mam nic do roboty, ale z drugiej strony, gdy 
jest taka potrzeba, zdarza mi się pracować po kilkana-
ście godzin na dobę.

Nie narzekam na swój los, bo nie należę do gatun-
ku tych narzekających. Przecież sam lata temu wybra-
łem taką drogę, w pełni świadomie. Cały ten freelance 
przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza, akceptuję, 
lubię. Mógłbym napisać, że „etatowcy” to mają dobrze, 
bo idą na gotowe, bo wraz z  wypłatą dostają wszyst-
ko w pakiecie – mają tylko pracować i już. Nie muszą 
martwić się o emeryturę, o składki ZUS czy podatki, 
wiedzą ile zarobią, mogą planować i spać spokojnie. 
Nie napiszę tak jednak, bo daleki jestem od zero-je-
dynkowych ocen, od niepopartych empirycznie opi-
nii. Każdy z nas ma dokładnie to, czego chce, na co się 
zdecydował albo na co się odważył. Wszystko jest kwe-
stią wyboru. Stoisz na rozdrożu i jeżeli zdecydujesz się 

pójść w lewo, efekty będą takie, a nie inne. Jeżeli skrę-
cisz w prawo, czekają na ciebie zupełnie inne możliwo-
ści, ale też i konsekwencje.

Każdy, kto prowadzi własną działalność – kto jest po 
trosze księgowym, fakturzystą, kto zdobywa nowych 
klientów, dba o nich, kto zajmuje się przygotowywaniem 
kolejnych umó w i zestawień, a poza tym musi znaleźć 
czas na to, aby w międzyczasie robić swoje – doskonale 
wie, że wszystko to razem absorbuje mnóstwo czasu. 
Łatwo wpaść w czasoprzestrzenną dziurę. Trudno wy-
łączyć komputer, gdy zawsze jest coś zrobienia, ale moż-
na, warto, a nawet trzeba. 

ENGLISH

FREELANCE

On average, once or twice a month, I hear that if I work on 
my own, I’m free to do with my time what I please. ‘How 
I envy you. You work for yourself. Nobody tells you what to 
do. You do whatever you want, whenever you want. I have to 
put up with this and that person. And, you know, my boss…’

Indeed, I’m free to go on a walk in the park in the morning, 
watch films all night, and I don’t have to be stuck in morn-
ing or afternoon traffic jams. Indeed, I indulge myself in 
a slow breakfast or a cup of coffee on the porch after lunch. 
As a matter of fact, times of day make no difference in my 
professional life. What’s more, I don’t just sit at work when 
I have nothing to do, but, on the other hand, I happen to 
work for several hours a day when necessary.

I don’t complain, because I’m not a grumpy person. 
I chose my path years ago and I was fully aware of what 
I was doing. I welcome the freelance lifestyle as it is, I ac-
cept it and like it. I could write that the life of those who 
work ‘from nine to five’ is simple and easy, because they 
don’t have to do anything as they get the whole package 
with the salary – the only thing to do is to work. They don’t 
have to worry about pension, social insurance or taxes, 
they know how much they will earn a month, are able to 
make plans and don’t need to worry at night. But I won’t 
write it as I don’t like to generalise and make statements 
not supported by any empirical evidence. Everyone has 
what they want, decide or dare to have. It’s up to you. You 
hit a crossroad and if you go left, you’ll have to face the con-
sequences. If you turn right, you’ll get completely different 
opportunities as well as effects.

Everyone who is self-employed – and is a bit of an ac-
countant and invoice issuer, wins new clients, develops 
business relations, draws up agreements and statements, 
and has to find some time to do their job in the meantime 
– perfectly knows that it takes a lot of time. It’s easy to get 
tangled up in a vicious circle. It’s hard to turn off the com-
puter when there’s always something to do. But it’s possible, 
and you should – or even must – do it from time to time. 

STATYSTYCZNIE RAZ LUB DWA RAZY W MIESIĄCU ZDARZA 
MI SIĘ USŁYSZEĆ, ŻE SKORO DZIAŁAM NA WŁASNĄ RĘKĘ, TO 
PRZECIEŻ MOGĘ DYSPONOWAĆ CZASEM TAK, JAK TYLKO ZECHCĘ. 
„ZAZDROSZCZĘ. PRACUJESZ DLA SIEBIE. NIE MASZ NIKOGO NAD 
GŁOWĄ. PRZECIEŻ ROBISZ, CO CHCESZ I KIEDY CHCESZ. JA SIĘ 
MUSZĘ UŻERAĆ Z TĄ CZY Z TAMTYM. A WIESZ, ŻE TEN MÓJ SZEF…”

FREELANCE
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WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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MODELKA / MODEL:  
Kinga Łukasik-Głód

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Dorota Czoch 

MAKIJAŻ I WŁOSY / MAKE UP 
AND HAIRSTYLE:  
Joanna Ogórek
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MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA 
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

MONIKA GRZELAK



V I N T O U C H
can do wonders. A proper treatment is subtle, 
enhances your beauty, has a proper colour 
and shape, has rejuvenating effects, makes 
your face more symmetrical, covers spots, 
and minimizes scars.

Few people know that it’s also possible to 
fix – without the use of lasers or removers – 
bad permanent make-up; to correct red or 
blue eyebrows, the shape of the lips, or eyelin-
er. The technique is my author method which 
has been popular and used in She for years. 
The basic training programme also covers 
these techniques.

This specialisation is slowly becoming 
more and more recognised in medicine. It’s 
so-called medical permanent make-up (scar 
pigmentation, reconstruction of nipples and 
eyebrows after cancer and chemotherapy, 
cleft lip reconstruction, alopecia areata – aka 
spot baldness, or gynaecological pigmenta-
tion) as well as skin needling, mezoneedling 
or microneedling, which doesn’t colour the 
skin, but minimizes scars or stretch marks 
with the use of specialised products.

Nowadays, the role of make-up is to help, 
correct, make more beautiful. It should 
enhance the features and make you smile. 
That’s why my academy of permanent make-
up and aesthetic medicine employs top 
professionals, trained in the academy, with 
wide experience and real passion. The acad-
emy, which I’ve been successfully running 
for 15 years, uses cutting-edge techniques 
and allows our trainees to gain skills and 
knowledge that will guarantee high quality 
of their services. 

Nowadays, everyone can be a trainer, but 
not everyone is a professional. That’s why 
you should always verify the establishment, 
its staff, reviews and opinions, as well as ask 
for its certificates.

Remember that permanent make-up is 
not a luxury, and choosing a good beauty 
parlour and training guarantees desirable 
effects and your satisfaction. It’s money well 
spent and a good investment, which will pay 
off if you put quality first as mistakes can be 
very costly.

We guarantee quality, sterility and satis-
faction with our training courses and effects 
of our treatments. You’re more than welcome 
to visit us. 

MAKIJAŻ PERMANENTNY 
I  MEDYCYNA ESTETYCZNA

akijaż permanentny i  medycyna 
estetyczna to przede wszystkim 
ogromna odpowiedzialność, która 

potrafi zdziałać cuda. Poprawnie wykonany 
zabieg odmładza, podkreśla to, co piękne, 
nie rzuca się w oczy, dopasowany kolorem 
i kształtem, wyrównuje asymetrię, przykry-
wa plamy, spłyca blizny.

Niewiele osób wie, że istnieje również 
możliwość zniwelowania - bez użycia laserów 
i remowerów - niewłaściwie wykonanego ma-
kijażu permanentnego. Skorygowania czer-
wonych lub niebieskich brwi, korekty kształ-
tu ust lub kresek na powiekach. Technika ta 
jest moją autorską metodą wykorzystywaną 
w She od lat i ciesząca się dużym powodze-
niem. Podstawowy program szkoleń również 
obejmuje te techniki.

Specjalizacja ta wchodzi także małymi 
krokami w medycynę. To tzw. makijaż per-
manentny medyczny (pigmentacja blizn, 
rekonstrukcja sutka i brwi po nowotworach 
oraz chemioterapii, rekonstrukcja wargi po 
rozszczepie, alopecia - łysienie plackowate, 
czy też pigmentacja ginekologiczna), jak rów-

M

nież mezoneedling czy microneedling, który 
nie daje nam obrazu zakolorowania skory, ale 
spłycenie blizn czy rozstępów za pomocą spe-
cjalistycznych preparatów.

W dzisiejszych czasach makijaż ma po-
móc, poprawić, upiększyć. Ma podkreślić 
urodę, ale i przywracać uśmiech. Właśnie 
dlatego moja szkoła makijażu permanent-
nego oraz medycyny estetycznej zatrudnia 
fachowców na najwyższym poziomie, wy-
uczonych w  mojej placówce z  ogromnym 
doświadczeniem i  pasją. Placówka, którą 
prowadzę z ogromnym sukcesem od 15 lat, 
pozwala na naukę najnowszymi technika-
mi oraz przyswojenie wiedzy, która ochroni 
przyszłe klientki moich kursantek przed źle 
wykonaną usługą. 

Dziś wszyscy mogą szkolić, lecz nie wszy-
scy sami są przeszkoleni. Dlatego zawsze 
sprawdzajmy placówkę, personel, opinie, py-
tajmy o certyfikaty.

Pamiętajmy, że makijaż permanentny nie 
jest luksusem, natomiast wybór salonu oraz 
szkolenia gwarantują nam efekt i zadowole-
nie. Są to dobrze ulokowane pieniądze i inwe-
stycja, na której nie należy oszczędzać, gdyż 
te błędy sporo potem kosztują.

Dlatego my gwarantujemy jakość, ste-
rylność oraz zadowolenie z wyboru szkoleń 
i efektu mojej pracy w zabiegach prywatnych. 
Serdecznie zapraszam. 

ENGLISH 

PERMANENT MAKE-UP AND 
AESTHETIC MEDICINE

Luxury, a need, a way to heal your soul, or 
vanity? You can learn almost anything – it only 
requires willingness and a great, passionate and 
knowledgeable teacher…

Permanent make-up and aesthetic medicine 
are primarily a great responsibility, which 

LUKSUS, POTRZEBA, LECZENIE NASZYCH DUSZ, CZY PRÓŻNOŚĆ? NAUCZYĆ 
MOŻNA SIĘ WSZYSTKIEGO, TRZEBA MIEĆ TYLKO CHĘCI I ZNAKOMITEGO 
NAUCZYCIELA , PRACUJĄCEGO Z PASJI I ZAMIŁOWANIA DO TEGO, CO ROBI…

MONIKA GRZELAK
 
Ekspert makijażu permanentnego, 
założycielka Międzynarodowej szkoły makijażu 
permanentnego SHE International Academy of 
Permanent Make Up, linergistka z kilkunastoletnim 
stażem, specjalizująca się w korektach i kamuflażach 
nieudanych makijaży permanentnych, posiadająca 
dwie licencje trenerskie oraz certyfikat Master 
International Trainer,  autorka wielu innowacyjnych 
metod pigmentacji PMU.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA 
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

MONIKA GRZELAK
ul. 11-go Listopada 5a, 

95-070 Aleksandrów 
+48 42 234 22 35  /  +48 731 000 924

biuro@shemonikagrzelak.pl  
www.shemonikagrzelak.pl 

fb/ shemonikagrzelak

Szkolenia i zabiegi z zakresu makijażu 
permanentnego i medycyny estetycznej

REKLAMA



WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

rzypomnimy cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem publiczności spek-
takle, a będą to: Pinokio (chor. Giorgio 

Madia) 10 i 11 maja oraz spektakle operowe 
pod moją batutą - Nabucco Verdiego (18, 
19 maja) i  Cyganeria Pucciniego (25, 26, 
27 maja), której realizację uważam za naj-
bardziej atrakcyjną artystycznie spośród 
wszystkich obecnych realizacji tego tytu-
łu w Polsce. Kto jeszcze Cyganerii nie zo-
baczył, musi czym prędzej pospieszyć do 
Gdańska, gdyż będzie ją można podziwiać 
po raz ostatni. Nie zabraknie także stałych 
już programów edukacyjnych. Mamy też 
w maju dni szczególne.

Opera Bałtycka w Gdańsku po raz drugi 
bierze udział w obchodach Europejskich Dni 
Opery (10-13 maja), organizowanych przez 
stowarzyszenie Opera Europa, które zrzesza 
182 teatry z 42 państw i już po raz dwunasty 
zaprasza teatry operowe do wspólnego świę-
towania. W tym rok tematem przewodnim 
obchodów jest nasze kulturalne dziedzictwo.

Wydarzenia Europejskich Dni Opery 
w Operze Bałtyckiej rozpoczną dwa poran-
ne spektakle baletowej komedii Pinokio (10, 
11 maja). W sobotę 12 maja od samego rana 
uczestniczyć będzie można w  otwartych 
próbach artystów Opery Bałtyckiej, dzięki 
którym będzie można podpatrzeć rozśpie-
wanie chóru, spróbować swoich sił w  dy-
rygowaniu i śpiewie, poznać tajniki pracy 
muzyków, znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czy orkiestra potrzebuje dyrygenta, oraz zo-
baczyć lekcję tańca klasycznego i elementy 
choreografii baletowej.

attractive of all arrangements of this opera 
in Poland. Who hasn’t seen La bohème yet 
should visit the Baltic Opera in Gdańsk as 
the performance will be on for the last time 
in May. What’s more, permanent educa-
tional programmes are carried out. In May, 
we’re also holding some special events.

For the second time, the Baltic Opera 
in Gdańsk is participating in European 
Opera Days (10–13 May) organised by 
Opera-Europa, which associates 182 the-
atres from 42 countries and is inviting op-
era theatres for the twelfth time to joint 
celebration. This year’s theme is our cul-
tural heritage.

European Opera Days in the Baltic 
Opera will begin with two morning perfor-
mances of Pinocchio ballet comedy (10, 11 
May). On Saturday, 12 May, our visitors will 
be able to take part in open rehearsals of 
the Baltic Opera artists, where they will be 
able to observe some singing exercises of 
the choir, try their hand in conducting and 
singing, get to know the ins and outs of mu-
sicians’ work, find out whether an orches-
tra needs a conductor, and see a lesson of 
classical dance and some elements of bal-
let choreography.

In the afternoon and evening hours, un-
usual trips around the opera house will be 
held, during which the event participants 
will be able to visit workshops and a store-
room. In the evening, a  field game Start 
a performance will take place. When the 
opera house becomes empty, the partici-
pants will have to use a map and guidelines 
to prepare for staging a performance.

Sunday, 13 May, will begin with activ-
ities for children – Opera for the Start 
and Opera Here! Here! After the perfor-
mance, further attractions in the foyer will 
be held: family choir workshops with the 
Children Opera Choir and a charity auc-
tion. On the occasion of the premiere of 
Pinocchio ballet, together with John Paul II 
General Education School Complex No. 8 
in Gdańsk, we have held a competition My 
wooden puppet PINOCCHIO. Submitted 
works will be put on auction, and the pro-
ceeds from the auction will be donated to 
the Pomeranian Hospice for Children. The 
event participants will enjoy sweet food 
and drinks prepared by AÏOLI. The event 
will finish with a film screening of a funny 
operetta Bluebear by Jacques Offenbach 
transmitted from Komische Oper Berlin 
via Opera Vision platform. 

I am sure that everyone will find something 
to their liking during these two days and our 
opera house will be truly open and European. 
More information on the event is available on 
our website, at www.operabaltycka.pl. 

OPEROWY MAJ

Po południu oraz w godzinach wieczor-
nych będzie można uczestniczyć w nieco-
dziennych wycieczkach po Operze, dzięki 
którym będzie można zajrzeć do pracowni 
czy scenicznego magazynu. Wieczorem – 
gra terenowa Wystartuj spektakl. Kiedy 
opera opustoszeje, uczestnicy będą musieli 
za pomocą mapy oraz wskazówek przygoto-
wać się do wystawienia spektaklu.  

Niedzielę 13 maja rozpoczniemy zaję-
ciami dla najmłodszych – Opera na start 
oraz Opera Tu! Tu! Po spektaklu dalsze 
atrakcje w foyer: rodzinne warsztaty chó-
ralne z  Operowym Chórem Dziecięcym 
oraz charytatywna aukcja. Przy okazji pre-
miery spektaklu baletowego Pinokio, wraz 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 
8 im. Jana Pawła II w Gdańsku zorganizo-
waliśmy konkurs Mój pajacyk PINOKIO. 
Prace konkursowe zostaną wystawione na 
aukcję, z której zysk wspomoże Pomorskie 
Hospicjum dla Dzieci. Czas umili nam 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
AÏOLI. Całość zakończy wieczorna pro-
jekcja kinowa zabawnej operetki Jacquesa 
Offenbacha Rycerz Sinobrody, transmito-
wanej z Komische Oper Berlin za pośred-
nictwem platformy Opera Vision. 

Jestem przekonany, że podczas tych 
dwóch szczególnych dni każdy znajdzie coś 
dla siebie i nasza opera będzie prawdziwie 
otwarta oraz europejska. Nasza strona inter-
netowa www.operabaltycka.pl niewątpliwie bę-
dzie Państwa o tym wszystkim informować. 

ENGLISH

MAY WITH OPERA

After intensive April and two successful premieres 
– Offenbach’s Orpheus in the Underworld and 
ballet gala L’Univers de la danse – it’s time for 
intensive work in May.

We are reworking performances highly pop-
ular with the audience, such as: Pinocchio 
(with Giorgio Madia’s choreography) on 10 
and 11 May and opera performances con-
ducted by me – Verdi’s Nabucco (18 and 
19 May) and Puccini’s La bohème (25, 26 
and 27 May), which is the most artistically 
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PO INTENSYWNYM KWIETNIU I DWÓCH UDANYCH PREMIERACH - 
ORFEUSZU W PIEKLE OFFENBACHA ORAZ GALI BALETOWEJ L'UNIVERS 
DE LA DANSE - PRZYSZEDŁ CZAS NA RÓWNIE INTENSYWNY MAJ.
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SZTOKHOLM: 
POM YSŁ NA 
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SZTOKHOLM, JEDNO Z NAJCIEKAWIEJ POŁOŻONYCH MIAST 
EUROPY. MOŻECIE JE ZWIEDZIĆ Z DZIĘKI BEZPOŚREDNIM 
LOTOM Z NASZEGO LOTNISKA. I TO AŻ DWA RAZY W 
TYGODNIU!

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM

najciekawszych z nich, można sponta-
nicznie odkrywać miasto.

Innym nietypowym środkiem 
transportu jest zabytkowy tramwaj 
numer 7. Przejażdżka nim jest idealna 
na szybkie obejrzenie miasta, bowiem 
tramwaj przejeżdża obok niemal 
wszystkich najważniejszych atrakcji 
turystycznych.

Ostatnim, idealnym na wiosnę środ-
kiem transportu jest tu rower miejski, 
który bez wypożyczymy bez najmniej-
szego problemu. Infrastruktura rowero-
wa jest idealna i często jest to najlepszy 
sposób na poruszanie się po mieście.

MIASTO NA WYSPACH
Sztokholm jest jednym z najbar-
dziej nietypowo położonych miast 
w Europie. Jego fenomen polega 
na tym, że leży on aż na czterna-
stu wyspach. Zresztą sama nazwa 

„Sztokholm” wskazuje charakter mia-
sta (stock – pień, pal i holme – wyspa).

Centrum stanowi rozpoztarta na 

trum miasta jak zwykle dostaniemy się 
na kilka sposobów. Specjalną linią au-
tobusów – tu warto zarezerwować sobie 
wcześniej bilet – autobusem miejskim 
lub też pociągiem. W tym ostatnim 
przypadku na oddalony 7 km dworzec 
dostaniemy się na przykład taksówką.

A co z transportem na miejscu? 
Będąc w Sztokholmie, koniecznie trze-
ba choć raz wsiąść do metra, którego 
stacje są istnymi dziełami sztuki. Co 
wytrwalsi pod ziemią spędzą zapew-
ne wiele godzin, podziwiając kolejne 
stacje. A wychodząc na zewnątrz na 

Stolica Szwecji położona jest na 
czternastu wyspach oraz otoczona 
archipelagiem sztokholmskim, 

składającym się z dwudziestu wysp 
i wysepek. Wycieczkę do naszych pół-
nocnych sąsiadów umożliwia oferta linii 
Wizzair. Wyloty w każdy poniedziałek 
i piątek z Lotniska Szczecin-Goleniów.

TRANSPORT – DO 
SZTOKHOLMU I NA 
MIEJSCU
Lot Szczecin-Sztokholm Skavsta trwa 
zaledwie 1h 20 min. Z lotniska do cen-



Duńczykami w 1471 roku. Jeśli to ko-
ściół protestancki, to co ze świętymi? 

- zapyta ktoś. Otóż Szwedzi oficjalnie 
przeszli na luteranizm w 1527 roku, 
a obecny narodowy Kościół Szwecji 
istnieje od 2000 roku. Historyczna 
nazwa kościoła i znajdująca się tam 
rzeźba to dziedzictwo historyczne, 
a także jeden z symboli miasta.

Innym, nieco mniej historycz-
nym symbolem Sztokholmu jest 
zbudowany w pierwszej połowie XX 
wieku ratusz – Stadshuset. Mieści się 
on na wyspie Kungsholmen. Bryła 
Stadshuset była inspirowana wenec-
kim Pałacem Dożów. We wnętrzach 
budynku odbywa się wiele ważnych 
uroczystości, na przykład bale na 
cześć noblistów.

Statek Vasa to jedna z ciekawszych 
pozycji w katalogu sztokholmskich 
atrakcji turystycznych. Zbudowany 
w XVII wieku, utonął podczas 
swojego rejsu inauguracyjnego, by 
kolejne trzysta lat spędzić pod wodą. 
Dopiero w XX wieku postanowiono go 
wyłowić i wrak przerobić na mu-
zeum. Po kolejnych trzydziestu latach 
prac konserwatorskich, w roku 1990 
otwarto Vasa Museet, które dziś jest 
jednym z najczęściej odwiedzanych 
tego typu przybytków w Szwecji.

czterech wyspach główna dzielnica, 
Gamla Stan, czyli po prostu „stare 
miasto”. Została zbudowana w XIII 
wieku, dlatego miłośnicy średnio-
wiecznej architektury powinni kie-
rować się właśnie tam. Fani historii 
ucieszą się z pobliskiego Muzeum 
Średniowiecznego Sztokholmu. 

Na Gamla Stan jest też coś dla tych, 
którzy nie wyobrażają sobie zwiedzania 
bez skosztowania lokalnych specjałów. 
Do tego mnóstwo urokliwych restaura-
cyjek i ciasne uliczki mogą sprawić, że 
wcale nie poczujemy się jak w zimnej 
Szwecji, a na gorącym Południu.

PUNKTY OBOWIĄZKOWE
W Gamla Stan nie można też ominąć 
Pałacu Królewskiego, który często 
jest otwarty dla zwiedzających. Pałac, 
który spłonął w XVII wieku i został 
odbudowany, jest świadkiem wielo-
wiekowej historii. Jej ślady odkryjemy 
w znajdującym się w środku muzeum.

Ostatnim punktem obowiązko-
wym sztokholmskiego starego miasta 
jest Storkyrkan (Wielki kościół) czy 
Kościół św. Mikołaja, czyli tutejsza 
katedra luterańska. W środku znaj-
duje się słynna rzeźba św. Jerzego 
walczącego ze smokiem, upamięt-
niająca zwycięstwo Szwedów nad 

P O M Y S Ł  N A  W E E K E N D

WEEKEND Z DZIEĆMI
Znajdujący się na tej samej co Muzeum 
Vasa wyspie Djungården historyczny, 
bo pierwszy w Europie Skansen, jest 
gratką dla najmłodszych. To dlatego, 
że oprócz obejrzenia Szwecji w po-
mniejszonej wersji – zobaczymy tam 
makiety najbardziej charakterystycz-
nych szwedzkich budowli – możemy 
spotkać najprawdziwsze zwierzaki. 
Oprócz zoo znajduje się tam część ze 
zwierzętami gospodarskimi, typowy-
mi dla szwedzkiej wsi. Maluchy mogą 
więc obejrzeć z bliska, a nawet pogła-
skać kozę czy kucyka. Dla odważnych 
w specjalnej sekcji jest możliwość 
dotknięcia... węży i pająków. Sam 
Skansen jest daleki od nudnej istytucji 
edukacyjnej. Ten sztokholmski jest 
żywy, pełen atrakcji i cieszący się spo-
rym ruchem przez cały rok. Wystarczy 
wspomnieć, że nasza podróż w czasie 
polegać będzie na skosztowaniu legen-
darnych szwedzkich cynamonowych 
bułeczek czy odwiedzeniu dawnej 
apteki. Krótko mówiąc, w Skansenie 
przeniesiemy się do sielankowej 
Szwecji rodem z „Dzieci z Bullerbyn”.

Ale do właściwego świata z powieści 
Astrid Lindgren wejdziemy, odzwie-
dzając Junibacken, park rozrywki, 
mieszczący się również na wyspie 
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nie przystosowanymi placami zabaw, 
a do większości atrakcji dzieci do 
osiemnastego roku życia wchodzą za 
darmo lub ze zniżką.

KULINARNY SZTOKHOLM
Na koniec zajrzyjmy, co do zaofero-
wania ma nam szwedzka kuchnia. 
Szwedzi mają zamiłowanie do ryb 
i mięs. Znajdziemy tam zatem wariacje 
na temat śledzia i słynne mięsne klopsi-
ki. Jak na kuchnię Północy przystało, 
mamy też ziemniaki – w Sztkholmie 
jest wiele miejsc, gdzie zjemy tradycyj-
ne szwedzkie odpowiedniki naszych 
placków ziemniaczanych. Każdy kraj 
ma zazwyczaj typowe danie chłopskie, 

wysokoenergetyczne i niedrogie w przy-
gotowaniu. U nas jest bigos, w Hiszpanii 

– paella, a w Szwecji jest pyttipanna, 
czyli jednogarnkowe danie z ziemnia-
kami i kiełbasą. To dobry wybór dla 
tych, którzy nie lubią eksperymentować.
Szwedzka kuchnia obfituje w słodko-
ści. Często spotykane są tu naleśniki 
z dżemem, ale największą sławą cieszą 
się oczywiście cynamonowe bułeczki, 
które można kupić na każdym kro-
ku. Wiadomo nie od dziś, że kuchnia 
skandynawska, pomimo ogromnej 
ilości ryb i owoców morza, nie zalicza 
się do najlżejszych. Jednak znajdą się 
w Sztokholmie takie miejsca, w których 
tradycyjne szwedzkie dania podawa-
ne są w nowoczesnej, nieco lżejszej 
odsłonie. Jednym z takich miejsc jest 
restauracja Svensk Husman. Punkt slut, 
co tłumaczy się na „Szwedzkie jedzenie 
domowe. Kropka”. Nic dodać, nic ująć.

Sztokholm ma niezliczoną ilość 
odsłon i każdego przywita w niepowta-
rzalny sposób. Trzydniowy wypad do 
stolicy Szwecji zawsze będzie obfitował 
w atrakcje, nieważne, czy podróżujemy 
z rodziną, jesteśmy amatorami kulina-
riów, czy każde odwiedzane miejsce jest 
dla nas obowiązkową lekcją historii. To 
tylko niektóre z możliwości spędzenia 
czasu w tym mieście. A kto wie, może 
weekendowy wypad stanie się inspi-
racją do powrotu na dłużej i zgłębiania 
bogatej, nieoczywistej kultury Szwecji?  

  IN ENGLISH

STOCKHOLM: A WEEKEND 
GETAWAY

Stockholm is one of the most attrac-
tively located European cities. Now 
this destination is available from our 
airport. Direct flights to Stockholm 
are scheduled twice a week!

The capital of Sweden is located on 
fourteen islands and surrounded by 
the Stockholm archipelago compri-
sing twenty islands. Now you can 
visit our northern neighbours with 
Wizzair. Flights to Stockholm from 
SzczecinGoleniów Airport are schedu-
led on Mondays and Fridays.

TRANSPORT – TO 
STOCKHOLM AND IN THE 
CITY
A flight from Szczecin to Stockholm 
Skavsta takes 1 hour and 20 minutes. 
From the airport, you can get to the 

Djurgården. Oprócz postaci takich jak 
Pipi Langsztrump dzieciaki spotkają 
tam postacie z szeroko pojętej literatu-
ry dziecięcej, w tym klasyków takich 
jak „Wyspa skarbów”.

Wisienką na torcie w Sztokholmie 
dedykowanym dzieciom jest Gröna Lund. 
W tym legendarnym parku rozrywki 
znajdziemy trzydzieści jeden atrakcji, 
w tym najwyższy na świecie „spad”. 
Najmłodsi spędzą rewelacyjny czas na 
bajkowych karuzelach, a starsi podniosą 
sobie poziom adrenaliny. Zabawy jest na 
cały dzień. Latem natomiast odbywają 
się tu koncerty i festiwale, na których 
grają światowe gwiazdy.

Oprócz tego w całym Sztokholmie 
jest wiele pięknych parków ze świet-



city centre in several ways: by special 
bus – a good idea is to book a ticket 
in advance – city bus, or train. In the 
case of the latter, you can take a taxi 
to get to the railway station located 
within the distance of 7 km.

What about public transport in the 
city? When you’re in Stockholm, ride 
a subway at least once. Don’t miss sub-
way stations, which are works of art. 
The most persistent visitors will spend 
a lot of time underground, admiring 
various stations. You can also go outsi-
de at the most interesting stations and 
spontaneously explore the city.

Another unusual means of trans-
port is a historical tram No. 7. This 
ride is a perfect short sightseeing 
trip as the tram passes by almost all 
important tourist attractions.

Last but not least, another means 
of transport, particularly practical in 
spring, is bicycle, which you can easily 
rent. The city boasts developed cycling 
infrastructure, and cycling is often the 
best way to move around the city.

A CITY ON ISLANDS
Stockholm is one of the most exceptio-
nally located European cities. Its phe-
nomenon consists in the fact that it is 
situated on fourteen islands. The very 
name ‘Stockholm’ already defines its 
nature (stock means log in Swedish, 
whereas holme – islet).

The city centre, Gamla Stan, which 
means the Old Town, is the main 
district stretching across four islands. 

Built in the 13th century, it’s a must for 
those interested in Medieval architec-
ture. History buffs will surely enjoy 
the Museum of Medieval Stockholm. 

Gamla Stan also has a lot to offer 
to foodies who want to taste local spe-
cialities. Charming restaurants and 
narrow streets will make you forget 
about cold Sweden and feel like in hot 
southern countries.

SPOTS THAT YOU CAN’T 
PASS UP
One of Stockholm highlights is the 
Royal Palace in Gamla Stan, which 
is often open for visitors. The palace 
burned down in the 17th century and 
was later rebuilt. It has witnessed cen-
turies-old history, the traces of which 
you’ll find in a museum in the palace.

Last but not least, a must-see in 
the Old Town is Storkyrkan (the Great 
Church), the Church of St Nicholas, 
a Lutheran Protestant church. Inside, 
you’ll find a famous statue of Saint 
George and the Dragon, commemora-
ting Swedish victory over Danes in 1471. 
You may ask, if it’s a Protestant church, 
what about saints then? Lutheranism 
became an official religion in Sweden 
in 1572, and the current national 
Church of Sweden was established 
in 2000. The historical name of the 
church and the statue are historical 
heritage and one of city symbols.

Another, less historical symbol 
of Stockholm is Stadshuset, the 
City Hall, erected in the first half 

of the 20th century. It ’s located on 
Kungsholmen island. The design 
of the building was inspired by the 
Doge’s Palace. A lot of important cere-
monies are held here, such as balls in 
honour of Noble Prize winners.

Stockholm highlights also include 
the Vasa Ship, dating back to the 17th 
century, which sank on its maiden 
voyage and spent three hundred 
years underwater. In the 20th cen-
tury, the shipwreck was salvaged 
and turned into a museum. In 1990, 
after thirty years of restoration, Vasa 
Museet was opened. Now it ’ s one of 
the most frequently visited museums 
in Sweden.

A WEEKEND WITH 
CHILDREN
A historical, first in Europe open-air 
museum located on Djungården island, 
same as the Vasa Museum, is a per-
fect spot for a family outing. It boasts 
a little version of Sweden – models 
of the most characteristic Swedish 
buildings – as well as plenty of animal 
species. Besides the zoo, there is also 
a zone with domestic animals, typical 
of Swedish countryside. Youngsters 
will have an opportunity to see or even 
pet a goat or a pony. The brave ones 
will have a chance to touch… snakes 
and spiders. The museum is far from 
a boring educational establishment. It’s 
full of life, attractions and visitors all 
year round. Suffice to say that you can 
travel back in time and taste legenda-
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ry Swedish cinnamon buns or visit 
a pharmacy from the past. In short, 
the museum will take you to idyllic 
Sweden like in ‘Six Bullerby Children’.

To truly experience the world 
from Astrid Lindgren’s novel, visit 
Junibacken, an amusement park 
also located on Djurgården island. 
Apart from characters like Pippi 
Longstocking, youngsters will meet 
plenty of characters from children’s li-
terature there, including such classics 
as ‘Treasure Island’.

The icing on the cake will be Gröna 
Lund, a legendary amusement park 
with thirty-one attractions, including 
the world-largest ‘tilt’. Children will 
have a whale of time enjoying merry-
go-rounds, and grown-ups will get an 
adrenaline rush, too. There are plenty 
of things to do all day. In summer, 
festivals and concerts of world-class 
artists are held there.

What’s more, in Stockholm, there 

are plenty of parks with playgrounds, 
and tickets for most attractions are 
free or half fare for children up to 18 
years old.

STOCKHOLM FOR 
FOODIES
Now let’s have a closer look at Swedish 
cuisine. Swedes love fish and meat, so 
traditional Swedish dishes include 
variations on herring and famous 
meat balls. Favourite ingredients in 
Sweden, like in many other northern 
cuisines, include potatoes – there 
are plenty of food spots in Stockholm 
serving traditional Swedish potato 
pancakes. Every country usually has 
typical peasant food, high-energy and 
cheap. Poland has bigos, Spain has 
paella, and Sweden – pyttipanna, that 
is mixed food with potatoes and sau-
sages. It’s a good choice for those who 
don’t like experiments.

Swedish cuisine is also famous for 

its sweets, including pancakes with 
jam and cinnamon buns, which you 
can buy at every turn. Scandinavian 
cuisine, despite using plenty of fish 
and seafood, isn’t regarded as light. 
But there are also food spots in 
Stockholm where traditional Swedish 
dishes are served in a modern, a bit 
lighter version. One of them is Svensk 
Husman restaurant. Punkt slut, 
which means ‘Swedish home food. 
Period.’ That’s all there is to say.

Stockholm has a number of diffe-
rent faces, and everyone will discover 
something new in the city. A three-
day trip to the capital of Sweden will 
always be full of attractions, whether 
you travel with your family, if you are 
a foodie or a history buff. These are 
only some of attractions the city has 
in store. Who knows, perhaps a week-
end trip will inspire you to return the-
re to explore the rich, unusual culture 
of Sweden?  
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

EDYNBURG

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

 1-34-6- 18:55 22:30 FR2466/7 737

-2----- 18:45 22:20 FR2466/7 737

----5- 17:55 21:45 FR2466/7 737

------7 19:15 22:50 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 11:10 11:35 FR5322/3 737

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

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

-----6- 12:45 13:15 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 09:40 10:10 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 10:05 10:35 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456- 08:15 08:55 LO3931/2 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

1-34-6- 22:05 19:20 FR2361/2 B737

-2----- 21:55 19:10 FR2361/2 B737

----5-- 21:20 18:20 FR2361/2 B737

------7 22:25 19:40 FR2361/2 B737

WARSZAWA    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 11:30 12:10 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 15:25 15:50 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2---6- 22:05 22:30 FR1059/60 B737

EDYNBURG    RYANAIR 

Zapraszamy na naszą stronę www.airport.com.pl

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1----5-- 08:15 08:45 W62171/72 A320

SZTOKHOLM SKAVSTA    WIZZAIR od 14.05.2018

SZTOKHOLM SKAVSTA



Rejs LO3937 będzie startował 
z Warszawy codziennie o go-
dzinie 22:55 by wylądować 

w Szczecinie o 00:05. Nowe połączenie 
ze Szczecina – rejs LO3938 – wystar-
tuje codziennie o 5:45 by wylądować 
w Warszawie o 6:50. 

Dzięki takiemu rozkładowi podró-
żujący ze Szczecina będą mogli odbyć 

jednodniową podróż, bez konieczności 
nocowania, zarówno do Warszawy 
jak i kilkudziesięciu innych miast 
w Europie. To duże ułatwienie zwłasz-
cza dla podróżujących biznesmanów.

„Poranny wylot ze Szczecina dosko-
nale łączy się ze wszystkimi kluczowy-
mi porannymi wylotami z Warszawy, 
dzięki czemu po zaledwie kilkudziesię-

ciu minutach przesiadki na Lotnisku 
Chopina, pasażerowie mogą udać się 
dalej w podróż do Paryża, Frankfurtu, 
Londynu, Mediolanu, Brukseli, Pragi, 
Budapesztu i wielu innych miast. 
Dzięki przemyślanemu rozkładowi 
w taki sam sposób będzie można 
jeszcze tego samego dnia wrócić do 
Szczecina” – mówi Rafał Milczarski, 
prezes Polskich Linii Lotniczych LOT. 

„Rejs na nocowanie był brakującym 
ogniwem w naszej siatce połączeń do 
Szczecina. Cieszę się, że razem z lokal-
nymi władzami udało się doprowadzić 
do jego uruchomienia” – dodaje.

  IN ENGLISH

LOT EXPANDS ITS OFFER 
IN SZCZECIN! TICKETS FOR 
FOURTH FLIGHT TO WARSAW 
ON SALE

On 27 May, LOT Polish Airlines 
is adding to its offer a 4th daily 
flight between Szczecin and 
Warsaw. Additional flights will 
allow passengers travelling from 
Szczecin to catch most morning and 
evening flights to main destination 
in Western Europe. 

Flight LO3937 will depart from Warsaw 
every day at 22:55 and arrive in 
Szczecin at 00:05. A new flight from 
Szczecin – LO3938 – will depart every 
day at 5:45 and arrive in Warsaw at 6:50. 

This connection will allow pas-
sengers travelling from Szczecin to 
take a daily trip to Warsaw as well as 
several other European cities without 
a need to spend the night in the capital. 
It will considerably facilitate travel-
ling, especially for businessmen.

‘A morning flight from Szczecin 
will allow passengers to catch all key 
morning flights from Warsaw. Thus, 
after several dozen minutes at Chopin 
Airport, they will be able to continue 
their journey to Paris, Frankfurt, 
London, Milan, Brussels, Prague, 
Budapest, and many other cities. The 
wellthoughtout schedule will make it 
possible to return to Szczecin on the 
very same day,’ says Rafał Milczarski, 
President of LOT Polish Airlines. ‘A late 
evening flight to Szczecin was missing 
in our flight schedule. I welcome the fact 
that together with the local government, 
we managed to launch it,’ he adds. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT JUŻ 27 MAJA URUCHOMIĄ 4 
POŁĄCZENIE W CIĄGU DNIA MIĘDZY SZCZECINEM A WARSZAWĄ. 
DODATKOWE REJSY UMOŻLIWIĄ PASAŻEROM ZE SZCZECINA 
WYGODNE PRZESIADKI NA WIĘKSZOŚĆ PORANNYCH I 
WIECZORNYCH REJSÓW DO KLUCZOWYCH MIAST W EUROPIE 
ZACHODNIEJ.
  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM

LOT ROZ W IJA SI Ę 
W SZCZECI N I E! 
CZ WA RTE POŁĄCZEN I E 
DO WA RSZAW Y J UŻ 
W SPR ZEDA Ż Y

7 2 – 7 3 L O T N I S K O  /  A I R P O R T



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

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

ZAKYNTHOS

ALBANIA

KORFU TURCJA

KORFU, KRETA, ZAKYNTHOS, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA-SARANDA - BRAK BEZPOŚREDNICH LOTÓW



         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/ KOSZALIN
  INTERGLOBUS TOUR

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

          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

PKS SZCZECIN
Tel. (+48) 462 38 73
www.pksszczecin.info

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierow-
cy 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 
rezerwując 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- Go-
leniów w kierunku Szczecina lub 
Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów 
pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

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

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

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 FOL-
LOWING WEEK

20 PLN

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

LOTNISKO    AIRPORT






