
ROZHOVOR S ANNOU KALISZEWSKOU 

Proč jste si vybrala historii? 

Má rodina se jí vždy zabývala. Moji rodiče 

vystudovali historii a začali ji učit na školách. 

V průběhu několika let nasbírali spoustu knih a je 

často diskutována i v mé přítomnosti. Bylo zcela 

přirozené, že jsem se začala o ni zajímat také. Po 

vystudování střední školy jsem si byla 100% jistá, že 

chci tento obor studovat na nejlepší fakultě historie 

v Polsku – na Universitě ve Varšavě. 

Jaké období z historie je vaše nejoblíbenější?  

Mám opravdu ráda ranou moderní historii: 16. a 

17. století (napsala jsem diplomovou práci na 

téma „Polští a litevští šlechtici ve Francii v 17. 

století“). Neznamená to, že by ostatní období byla 

nudná – mám ráda všechna! 

Učíte v angličtině na naší škole. Je pro vás český 

jazyk komplikovaný? 

Český jazyk není pro mě zvláštní. Za prvé: jsme 

Slované a naše jazyky jsou podobné. Za druhé: učila 

jsem se česky 3 roky v Polsku (jako velká fanynka 

několika českých spisovatelů) a před 2 roky jsem 

strávila 5 měsíců v Praze na studijním programu 

Erasmus. To jsou důvody, proč rozumím docela 

dobře. 

Líbí se Vám naše škola? Co se vám na ní líbí 

nejvíce? 

Vaše škole je velice pěkné místo. S kamarádskou 

atmosférou, dobře vybavenými třídami a 

inteligentními žáky. Jsem ráda za příležitost mých 

vlastních tříd: Polský filmový klub a seminář o polské 

kultuře – každé úterý a středa ve 14:10. Pojď také!

Proč jste si vybrala Českou republiku? Co vás 

k tomu vedlo? 

Jak jsem již zmínila, jsem několik let poblázněna 

českou literaturou. Kafkova, Hrabalova nebo 

Kunderova díla jsou vždy v mé mysli. Co víc, jsme 

sousedé a víme o sobě tak málo. Mělké stereotypy by 

se měly změnit na hlubší porozumění a užší vztahy 

mezi našimi zeměmi.  

Máte ráda českou kuchyni? 

Samozřejmě! Ochutnala jsem celou řadu 

tradičních českých jídel. Jsou velmi dobrá, ale někdy 

(musím se přiznat) velmi těžká na můj žaludek. Teď 

už chápu, proč je většina těchto jídel bez piva těžko 

stravitelná. 

Jaká je Vaše oblíbená hudba? 

Jsem otevřena mnoha hudebním žánrům od 

klasické hudby po hard rock. Mezi mé oblíbené 

skladatele patří Fryderyk Chopin a Antonín Dvořák. 

Jsem také velkým fanouškem skupiny Queen a Nicka 

Cavea. Nedávno jsem ho viděla v Praze – neuvěřitelný 

zážitek. 

Kde žijete? Jezdíte pravidelně do Polska? 

Narodila jsem se v Lublinu, městě ve východní 

části Polska, ale v 18 letech jsem se přestěhovala do 

Varšavy kvůli studiu. Myslím, že má budoucnost je 

spojena s hlavním městem kvůli pracovním 

příležitostem a bohatému kulturnímu životu. Ano, od 

začátku mého asistentského pobytu jsem byla 

v Polsku jednou a nyní na Vánoce – nikdo by neměl 

být o Štědrý den sám! 
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