
http://ekonomicznapremium.pl – trasnkrypt rozmowy

Całość wpisu pod adresem http://www.ekonomicznapremium.pl/?p=573

Sebastian: Dlaczego zaczęliście jeździć po Anglii? Wiele osób przyjeżdżających do Anglii ma centralnie w 
nosie zwiedzanie, bo przyjeżdżają po prostu dla zarobku, a wy praktycznie w krótkim czasie po przyjeździe 
zaczęliście zwiedzać, odwiedzać różne miejsca w Anglii.

Mariusz: Jak tylko przyjechaliśmy do Anglii, zaczęliśmy od razu eksplorować okolicę, żeby poznać ten kraj.  
Ja jeździłem też dużo po Polsce,  więc miałem to już właściwie  w nawyku. Poznaliśmy innych polskich 
znajomych, którzy już jakiś czas tu mieszkali i zwiedzili co nieco i tak, organizując się na terminy wolne od 
pracy, zaczęliśmy zwiedzanie.

Sebastian: … ale jechaliście do Anglii bardziej w celach zarobkowych niż turystycznych.

Mariusz: No na pewno, jesteśmy ekonomicznymi emigrantami, ale nie byłem chyba taką osobą, która się  
nastawiała typowo na zarobek i powrót do kraju, tylko na zmianę otoczenia, bardziej na życie w miejscu i  
znalezienie przysłowiowego „swojego miejsca”. 

Sebastian: To podróżowanie już po Wielkiej Brytanii miało podłoże typowo turystyczne, czy chcieliście też 
zintegrować się z nowym miejscem?

Mariusz:  Tak,   przede  wszystkim  turystycznie,  na  pewno  poznanie  w  ten  sposób  kraju  pomaga  w 
integracji, poznaniu zwyczajów, zobaczeniu po prostu jak można żyć inaczej… Warto wspomnieć, że często 
jest  to  powodowane  po prostu  chęcią  ucieczki  z  tej  zatłoczonej,   betonowej  dżungli…  Uciec  na łono 
natury, podładować bateryjki….

Sebastian: No tak, Londyn jest sporym miastem w Anglii...

Mariusz: Mieszkamy obecnie pod Londynem, w mniejszej miejscowości,  ale tu wszystkie te małe pod-
wielkomiejskie miasteczka są połączone. Te wypady były taką ucieczką do natury, trochę w dzikie miejsca.  
Anglia, jako wyspa ma oczywiście ograniczone tereny,  bardzo tu dba się również, aby zasoby naturalnego 
piękna  były  objęte  ochroną,  przekształcone  w  parki  narodowe.  Z  tych,   które  odwiedziliśmy,  warto 
wymienić: Exmoor Park, Dartmoor Park, Lake District - to większe z nich. 

Sebastian: Z tego, co widziałem Wasze zdjęcia, to nie jeździcie sami we dwójkę, tylko całą bandą.

Mariusz: Tak, jak już wspominałem, jest też duża grupa ludzi, którzy lubią wędrować, także nowi znajomi 
łapią bakcyla. 

Sebastian: Gdy robicie wyjazd, to reszta się pod niego „podpina”, czy wszyscy razem jakoś się zgrywacie 
na te wyjazdy?

Mariusz: To jest różnie, czasem ktoś zwołuje, mówi: „Ej, słuchajcie – rzuca hasło – jadę tam i tam”, i kto  
chce jechać, ten zabiera po prostu plecak i jedzie. Tak to mniej więcej wygląda- przy dłuższych wyjazdach 
oczywiście planujemy, gdzie wypadną noclegi i miejsca, które zwiedzimy. 

Sebastian: Ale to wszystko jest organizowane przez Was, nie przez jakąś firmę.
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Mariusz: Nie, nie, sami to sobie organizujemy.

Sebastian:  Całkowicie od początku do końca.

Mariusz: Tak dokładnie. Bardzo często Google w tym pomaga, lub po prostu szukamy nowych miejsc w 
książkowym przewodniku po Anglii. Na mniejsze, krótsze wypady zaglądamy w Google Map - gdzie jeszcze 
nas nie było, patrzymy, co jest tam do zobaczenia, mniej więcej, no i jedziemy eksplorować! Na początku 
wędrowaliśmy również w miejsca, o których słyszeliśmy w szkole, na historii sztuki, przykładem może być  
Stonehenge czy Katedra w Canterbury.

Sebastian: No tak, liceum plastyczne zostawia po sobie jakieś skrzywienia.

Mariusz:  Tak,  dobrze,  że  zostawiło  po  sobie  jakiś  ślad  jakiejś  wiedzy…  także  Isle  of  White  czy  
średniowieczne miasteczko  Rochester i inne miejsca ciekawe historycznie. Na pewno wspomniane już 
parki narodowe również warto było zobaczyć, z mniejszych rezerwatów przyrody ogromne wrażenie zrobił 
na nas Kingley Vale w Zachodnim Sussex. Na tym leśnym terenie znajduje się aleja pomników przyrody 
-kilkusetletnich cisów, które są uważane za najstarsze w Anglii…

Sebastian: W Anglii mają jeszcze stare drzewa niepowycinane, z lasu Sherwood?

Mariusz: Mają, mają takie jeszcze, choć z legendarnego Sherwood chyba nie pozostało wiele! Z Kingley 
Vale pochodzi również  legenda o wojownikach normańskich, którzy w tych lasach polegli, najeżdżając te 
ziemie i zostali wykoszeni  przez łuczników broniących wybrzeża. Ponoć cała armia straszy tam po nocach 
do dziś !

Sebastian: Od razu przypomina mi się serial Wikingowie, który ostatnio oglądałem.

Mariusz: No dokładnie tak. Historia, szczególnie ta wczesna przedchrześcijańska Anglia, ma duży wpływ 
też na nasze wędrówki.

Sebastian: No właśnie, a jest jakiś klucz, według którego szukacie nowego miejsca do zobaczenia? 

Mariusz: Jakiś klucz... Za przykład mogę podać podróż śladami Króla Arthura, którą odbyliśmy częściowo 
sami z Doną, a częściowo z przyjaciółmi. Zaczęliśmy oczywiście od Glastonbury, miejsca istnienia ponoć 
legendarnej wyspy Avalon i pochówku króla Arthura. Odwiedziliśmy również Zamek Tintagel w Kornwalii, 
gdzie według legendy morze wyrzuciło Arthura, który był jeszcze niemowlęciem, na brzeg obok jaskini w 
klifie zwanej Grotą Merlina….. Glastonbury Tor to też ciekawe miejsce, tam są spotkania czarownic co 
roku.

Sebastian: Nie mów mi tylko, że wyciągnąłeś miecz ze skały...

Mariusz: Oczywiście, że wyciągnąłem, ja mam czyste serce także wiesz...

Sebastian: Spotkania czarownic... teraz to chyba jakiś współczesnych czy z legend? 
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Mariusz: No dokładnie, współczesnych. Tak samo jak na Stonehenge co roku druidzi się spotykają. Jest to 
otwarta impreza, można tam pojechać, zobaczyć. Druidyzm czyli Stara Religia lub Neo-poganizm  jest w 
Anglii zarejestrowaną religią. Wyznawcy mają zagwarantowany wstęp wolny do dawnych miejsc kultu jak 
właśnie Stonehenge w dni ich świąt religijnych czyli min. W dni przesilenia zimowego i wiosennego. 

Sebastian: To na co dzień nie można na ten teren wejść?

Mariusz:  Stonehenge jest na co dzień ogrodzony wokół,  otoczony przez wybieg dla zwiedzających.  Za 
wejście  są  pobierane  spore opłaty,  a  sam teren jest  strzeżony  przez  jakąś  organizację  opiekującą  się 
zabytkiem, nazywają się National Trust.  

Możesz obejść zabytek dookoła, pstryknąć kilka zdjęć i to wszystko. Nie dotkniesz kamieni, ani nie zrobisz 
zdjęcia siedząc na kamieniu. To można zrobić tylko właśnie w święta  druidów, kiedy jest to otwarte i  
każdy może tam wejść.

Sebastian: To też ciekawa informacja, bo chyba mało kto o tym wie. Ktoś mógłby się rozczarować, gdyby 
się na miejscu dowiedział, że nie może strzelić sobie selfie z głazem.

Sebastian: Te Wasze wypady są ekonomiczne? To znaczy staracie się zobaczyć jak najwięcej i jak najtaniej, 
czy nie przejmujecie się specjalnie kwestią niskich kosztów?

Mariusz: Najczęściej są to ekonomiczne wypady, na każdą kieszeń, jak najniższym kosztem. Często to po 
prostu tylko plecaki i namioty. Jeśli ktoś ma auto, to zrzucamy się na paliwo.

Sebastian: Jak jedziecie taką większą grupą, to planujecie to jakoś finansowo, na przykład siadacie razem, 
ustalacie budżet? Tyle wydamy na dojazd tutaj, tyle na hotel w tej miejscowości, koszt wejściówki gdzieś...

Mariusz: No mniej więcej się orientujemy na początku, czy mamy jakiś nocleg gdzieś, czy jest jakieś pole  
namiotowe. Jeśli nie ma pola namiotowego, to możemy gdzieś przenocować na dziko, co też się zdarza na 
szlaku. Na jakimś polu, narażając się na pogonienie przez właściciela... Co prawda nigdy to się nam jeszcze 
nie zdarzyło, ale...

Raz  zdarzyło  nam się rozbić  na terenie  rezerwatu ptaków,  gdzie  rano straż  wybrzeża  nas  pogoniła,  a 
właściwie  to  grzecznie  poinformowała,  że  jesteśmy  w  jakimś  parku  narodowym,  że  tu  nie  wolno 
kempingować…. Poprosili nas, żebyśmy zwinęli namioty i ruszyli dalej.

Sebastian: No tak, w niewielkim wyspiarskim kraju chyba jest ciężko znaleźć kawałek ziemi, który nie jest 
czyjąś własnością.

Mariusz: Bardzo ciężko, wszędzie są prywatne tereny ogrodzone i obwarowane znakami „nie przekraczać - 
teren prywatny”, choć z drugiej strony istnieje sieć ścieżek dla pieszych turystów tzw. public footpath,  
które biegną przez pola, pastwiska lub tereny prywatne, których właściciele zezwalają na przejście. 

Sebastian: Zakładam, że podróżujecie z taką grupą znajomych, którą mniej lub bardziej, ale jednak znacie, 
czy mylę się?
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Mariusz: To  się zmienia, czasem dołączy się ktoś nowy, jakiś znajomy znajomego, znajomego… czasami im 
nas więcej tym weselej . Największa grupa, z którą byliśmy na wypadzie, to około 15 osób. 

Sebastian: Są to osoby, które tak jak wy wiążą się na dłużej z Anglią czy może takie, które chcą tam zostać  
tylko rok, dwa? Jak spora część Polaków wyjeżdżających na wyspy chce wrócić do Polski?

Mariusz: W większości nasi znajomi są z tej pierwszej fali emigracyjnej, która tu przybyła około 2005 roku. 
Są i tacy, którzy mieszkają tu już dużo dłużej, z czasów,  zanim otwarły się granice… Niektórzy znajomi już  
wrócili, są to jednak sporadyczne przypadki i raczej więcej poznajemy osób, które dopiero przybywają, by 
tu „szukać szczęścia”. 

Sebastian: Czyli jednak w większości są to osoby, które siedzą już dłuższy czas w Anglii, tak jak wy i tak  
naprawdę w jakiś sposób się już z nią związały, być może też wiążą dalszą przyszłość z tym miejscem?

Mariusz: Tak. Są to osoby, które już tu mieszkają, pracują tu bądź mają tu swoje firmy, swoje rodziny…

Sebastian: Sądzisz, że te wypady wam coś dają poza zwiedzeniem nowego miejsca, dają z perspektywy 
was, jako mieszkańców tego kraju? 

Mariusz: Tak, na pewno, przybliża nas to do kultury, zwyczajów… Praktycznie w każdej części Anglii mówi  
się trochę inaczej po angielsku, jakimś dialektem, więc są czasem niespodzianki i śmieszne sytuacje...

Sebastian:  Trafiliście  kiedyś  do  takiego  miejsca,  w  którym  kompletne  się  nie  mogliście  dogadać  po 
angielsku? 

Mariusz: Walia jest takim miejscem, gdzie czasami jest z tym problem. Generalnie język angielski jest tam 
językiem urzędowym, ale jak  już  powiedzą  coś  w rodzimym Cymru,  to nic  nie  zrozumiesz,  bo to jest 
zupełnie inny język. W Walii, w telewizji lokalnej i radio, używa się obu języków. Po angielsku Walijczycy  
mówią z silnym walijskim akcentem, który dla niewprawnego ucha brzmi tak samo jak Cymru… ;)

Sebastian: To ciekawe, zawsze kojarzył mi się tylko irlandzki* jako taki bardzo odmienny język w Wielkiej  
Brytanii...

Mariusz: Tak, ma odmienny akcent,  podobnie jak i szkocki angielski. Tak jak w Polsce są różne regiony i 
ich gwary. 

Sebastian: No a zawodowo (bo oboje malujecie obrazy) te podróże Wam coś dają? Któryś obraz pokazuje 
jedno z odwiedzanych miejsc?

Mariusz: Myślę, że ma to wpływ głównie w postaci nowych sił witalnych do pracy nad nowymi obrazami. 
Miejsca, kolorystyka krajobrazów, klimat... piękno angielskiej przyrody… Chociaż maluję krajobrazy, są one 
raczej surrealistyczne, nierzeczywiste.  W moich foto-manipulacjach ze zdjęć można zobaczyć krajobrazy z 
naszych wypadów w plener, ale też nie jest to dokładne odzwierciedlenie widzianego miejsca. Na jednym 
tylko fotomontażu można znaleźć w miarę wiernie pokazany obraz starego grobowca z Kent, pozostałość  
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jakiegoś  pradawnego  ludu  megalitycznego  z  tych  terenów.  Podobno  ma około  3000  lat,  nazywa  się 
Coldrum Lond Borrow .

Sebastian: Trzy tysiące lat, spory kawałek czasu. To chyba jacyś Piktowie jeszcze z dzidami.

Mariusz:  Bardzo  mało  wiadomo  o  Coldrum  Long  Barrow,  na  pewno  jest  on  jedynym  nietkniętym, 
zachowanym w całości kurhanem- miejscem pogrzebowym, których całą sieć odnaleziono w Kent .

Sebastian:  To jaka była Wasza najdłuższa podróż? Mieszkacie praktycznie w Londynie, gdzie w swoich 
wędrówkach udaliście się najdalej?

Mariusz:  W Zjednoczonym Królestwie  najdalej  to chyba byliśmy w Edynburgu,  Szkocja...  albo Irlandia 
Południowa…

Sebastian: Widzę tu złamanie zasady, tym razem duże miasto zamieniliście na inne duże miasto.

Mariusz: Tak, ale to nie był taki nasz typowy wypad w plener, tylko tak naprawdę wizyta u znajomych 
połączona ze zwiedzaniem. Teraz planujemy jeszcze zrobić wycieczkę w szkockie High-landy, czyli góry 
wysokie, ale jeszcze nie wiem, kiedy. W tym roku chcemy też wyjechać na Korsykę, ale to już krok poza  
wyspę…

Sebastian: OK,  wiem  już,  jak  wyglądał  wasz  najdalszy  wypad,  a  najdłuższy?  Na  jaki  odcinek  czasu  
zazwyczaj się decydujecie?

Mariusz: Najdłużej to około 2 tygodni…

Sebastian: Czyli dość sporo wypadów, ale dość krótkich.

Mariusz: No tak, ale tu w sumie nie jest nigdzie daleko, komunikacja z Londynu pozwala na dojechanie 
praktycznie w każde miejsce. Poza tym wybieramy dni wolne od pracy, święta, weekendy, nie zawsze czas 
pozwala wszystkim wyjechać, a organizując grupowy wyjazd trzeba się liczyć z wszystkimi uczestnikami.  
Najlepiej  krótko  i  intensywnie!  Weekendowe  wypady  pozwalają  odetchnąć  od  codzienności,  nie 
nadwyrężając  silnie budżetu… 

Sebastian:  Właśnie,  a  propos komunikacji,  mówiłeś  o samochodach i  zrzucaniu  się na paliwo,  a poza 
samochodem korzystacie też z czegoś innego?

Mariusz:  Jeździliśmy  też  kiedyś  dużo  pociągami,  zanim  ludzie  się  podorabiali  samochodów.  Ja  też 
zjeździłem kiedyś sporo Anglii, pracując  jako kurier na motocyklu, to było też ciekawe doświadczenie, a 
przy tym okazja do zwiedzania. Pociągi, autobusy - wszystko jest dostępne, naprawdę można pojechać w 
każdym kierunku.

Sebastian: Takie podróżowanie pociągami wychodzi drogo w porównaniu choćby z  polską koleją?

Mariusz:  Może  być  drogo  na  kieszeń  przeciętnego  użytkownika,  szczególnie,  jeśli  chodzi  o  dalekie 
podróże, ale jeśli zarezerwujesz bilet wcześniej, to można znaleźć wiele tanich połączeń. Kolej oferuje tu 
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różne promocje, są też autokary dalekobieżne, które jeżdżą w każdym kierunku za naprawdę bardzo małe 
pieniądze.  Dla  przykładu  kiedyś  wybraliśmy  się  z  Londynu  do  Oxfordu  (około  100  mil)  w  promocji  
autobusem Megabus za 1 funt za osobę! Natomiast  podróż do centrum Londynu z przemieści  od nas 
kosztuje w jedną stronę do 10 funtów - na cenę wpływają też godziny szczytu. 

Sebastian: Macie tu jakieś ulubione strony z informacjami o takich promocjach na kolej i autobusy?

Mariusz: Każda ze stron - czy to kolei, czy sieci autobusów, ma takie informacje o swoich promocjach. 
Wystarczy tylko dopasować się do promocji albo wyszukać najlepszą ofertę dla swojego kierunku podróży. 
Wystarczy  wybrać  którąś  z  nazw kolei  na Internecie  i  poszukać. Megabus jest  ulubionym studenckim 
transportem! Jeśli chodzi o komunikację to przydałby się taka w Polsce.

Sebastian:  Z tych miejsc,  które odwiedziliście  (bo było ich już naprawdę dużo,  z  tego co pamiętam z 
Twoich zdjęć), które wspominacie najbardziej? Co zrobiło największe wrażenie na Was?

Mariusz: Wszystkie te wyżej wspomniane miejsca były ciekawe tak naprawdę... Zwłaszcza, że były częścią 
historii, tego, co pozostawiły tu po sobie stare cywilizacje, a takie „pamiątki” nas fascynowały od zawsze.  
No i wszędzie na wsi piękne pejzaże,  niezapomniana przyroda rodem z baśni,  piękna linia brzegowa z  
białymi klifami, góry i morze w jednym….Piękny kraj!

Sebastian: No ale jakbyś zamknął oczy i miał przypomnieć sobie jedno miejsce...

Mariusz: Ja lubię Snowdonię, piękne górzyste tereny w Walii.

Z innych miejsc,  gdzie można znaleźć wielu poprzebieranych ludzi,  jest miasteczko Battle i zamek przy 
nadmorskim Hastings, też ciekawe miejsce. Co roku tam odgrywana jest bitwa rycerzy. Tam w przeszłości  
odbyła się  jedna z ważniejszych bitw w Anglii. Tak jak my mamy bitwę pod Grunwaldem.  Fajnie wyglądają 
tam te ich bitwy, zjeżdżają się „rycerze” z całej Europy.

Sebastian: Rozumiem, że na kolejną imprezę w Battle macie już przygotowaną zbroję Zawiszy Czarnego?

Mariusz: Zbroję nie, ale miecze się znajdą…

Sebastian: Może jakieś ciekawostki jeszcze z Waszych wypadów?

Mariusz: Ciekawe wspomnienia. Kiedyś pojechaliśmy bardzo wcześnie na początku roku, w marcu, bo tak  
wypadały święta Wielkanocy, było jeszcze przeraźliwie zimno. Wzięliśmy bed & breakfast , czyli popularne 
tu „ nocleg ze śniadaniem”,  w takim fajnym rejonie Dartmoor...  Pojechaliśmy tam autokarem, miejsce 
docelowe było  bardzo ciężko  dostępne.  Musieliśmy dojechać  do jakiejś  wioski  i  później  pójść  pieszo, 
ponieważ  ta  dolina  z  tym  naszym  „pokojem  i  śniadaniem”  była  położona  głęboko  na  terenie  Parku 
Narodowego.  Do wsi dojechaliśmy wieczorem, więc musieliśmy przejść po zmroku kilka kilometrów przez 
lasy z plecakami (po około 80 litrów )! Do tego wybraliśmy jakiś szlak na skróty, w efekcie czego szliśmy z 
latarkami w dłoniach,a droga prowadziła nas po krzakach i śliskich kamieniach, w dodatku przerywana 
opadami deszczu. Zajęło nam to parę godzin, także dopiero przed północą dotarliśmy do celu. Rano, już 
po przebudzeniu właściciel tego miejsca powiedział nam, że w okolicy grasują dzikie bestie, o których tu 

str. 6 http://ekonomicznapremium.pl

https://www.megabus.com/


http://ekonomicznapremium.pl – trasnkrypt rozmowy

wszyscy  mieszkańcy  w  okolicy  wiedzą.  Czasami  uciekają  przed  ludźmi,  a  czasami  potrafią  być 
niebezpieczne i zaatakować. Miejscowi podobno się ich naprawdę boją. Miały to być jakieś egzotyczne 
zwierzęta przywożone tu w czasach,  kiedy Anglia miała jeszcze dużo swoich kolonii w Indiach, Afryce i na 
innych terenach. Przywożono je do Anglii i trzymano sobie tutaj jako domowe zwierzaczki.  Gdy weszła 
jakaś ustawa dotycząca trzymania egzotycznych zwierząt, wielu ludzi wypuściło je po prostu na wolność,  
dzięki  czemu  w  okolicznych  lasach  można  spotkać  naprawdę  duże  koty,  pantery  i  jakieś  nawet  ich 
krzyżówki z miejscowymi zwierzakami. Właściciel naszego kwaterunku, pracujący na co dzień jako leśnik, 
miał sam być świadkiem takiego bliskiego spotkania z bestią…

Sebastian: No to ciekawa historia, taka z kategorii „miejskiej legendy”.  Myślę, że będzie ona świetnym 
zakończeniem naszej rozmowy o atrakcjach Anglii. Powiedz mi tylko jeszcze, czy te Wasze wypady w głąb 
Anglii sprawiły, że w jakiś sposób czujecie się dzięki nim bardziej z tym krajem związani, bardziej u siebie?

Mariusz:  Chyba ma to jakieś przełożenie na to, że człowiek czuje się tu bardziej  u siebie. Lepiej  znasz 
okolicę, lepiej poznajesz też ludzi.

Sebastian: Zastanawiało mnie zawsze, gdy oglądałem zdjęcia z Waszych wycieczek, czy nie są one właśnie 
działaniem celowym, zaplanowanym, żeby bardziej zintegrować się z nowym krajem, miejscem, ludźmi, bo 
tak sobie założyliście, że chcecie tam znaleźć swój dom.

Mariusz: Nie, to tak jakoś naturalnie przychodzi, że człowiek czuje się w tym miejscu jak u siebie w domu. 
Tu mieszkamy, żyjemy. Podróże nie miały na celu nas związać z Anglią, choć dzięki nim czujemy się pewnie 
też w jakiś sposób lepiej w tym miejscu, bardziej u siebie.
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