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NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

IN EGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

IN EGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

IN EGLISH

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.” 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

IN EGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

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

IN EGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

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

IN EGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

IN EGLISH

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

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

IN EGLISH

A working man and a dreamer. 
Most of you know him as a sail-
or and an Olympic champion, 
but he has several more aces up 
his sleeve. He’s a businessman, 
investor and social activist. He 
always aims high.
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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, kolekcjonerka 
płyt, okularów i torebek. Od wielu 
lat związana z radiową Trójką. 

IN EGLISH

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

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

IN EGLISH

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.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

IN EGLISH

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

Słabość do samochodów 
ma zaszytą w głowie, 
bo serca nie ma – jest 
turbosprężarka. Pociąga 
ją wszystko, co ma cztery 
koła. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”

IN EGLISH

She has a weakness for 
cars instilled in her head, 
because she does not have 
a heart but a turbocharger 
instead. Everything with 
four wheels attracts her. 
The author of a blog enti-
tled Panie wiozą Panów. 

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

IN EGLISH

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

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

IN EGLISH

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

SYLWIA  
GUTOWSKA

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

IN EGLISH

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI
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Edyta Bartkiewicz - jest 
fotografem mody, ma 23 lata 
i pochodzi ze Szczecina. 
Do Warszawy przyjechała 
spełniać marzenia i kieruje 
się dewizą 'liczy się jakość,  
a nie ilość'.

IN EGLISH

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

EDYTA
BARTKIEWICZ
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WARTOŚCI
Już prawie 20 lat minęło od momentu, kiedy 
Sebastian Salbert zadebiutował w polskim rapie 
jako Rahim. Niewiele później ten sam Rahim jako 
członek Paktofoniki i Pokahontaz został uznany za 
jedną z żywych legend polskiego rapu. Poprosiliśmy 
go zatem, żeby dla nas spojrzał na samego siebie 
z przeszłości i porównał ze sobą obecnym. 

TEKST: JAKUB MILSZEWSKI  ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN
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Pamiętasz moment, w którym zdałeś sobie sprawę, 
że od tej chwili będziesz żył muzyką, z muzyki i dla 
muzyki? Kiedy zdałeś sobie sprawę, że nie będzie to 
tylko hobby?
To był chyba 2001 rok, kiedy byliśmy z Paktofoniką już po 
premierze „Kinematografii” i niestety już też po śmierci 
Magika. Zrobił się wokół naszej płyty wielki boom. Czuli-
śmy bardzo duży nacisk, żeby zagrać jakieś koncerty. Zu-
pełnie nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym tematem poradzić 
z racji nieobecności jednego z trzech członków zespołu. 
W końcu zagraliśmy taki testowy koncert w Katowicach, 
który okazał się totalnym sukcesem – ludzie byli podnie-
ceni, poszło to wszystko PR-owo w świat, a telefony do na-
szego menedżera posypały się z każdej strony. Zaczęliśmy 
grać i graliśmy bardzo dużo. Pracowałem wtedy w firmie 
komputerowej, do tego studiowałem zaocznie, robiłem mu-
zykę i jeszcze jeździłem na te koncerty. Wiadomo, że kon-
certy w tamtych czasach nie dawały mi jakichś mega gra-
tyfikacji, ale miałem je w miarę regularnie i co tydzień coś 
przywoziłem do domu. Zaczynałem czuć, że nie daję rady 
ze wszystkim, że z czegoś muszę zrezygnować. Ze studiów 
nie chciałem rezygnować z przyczyn edukacyjnych, ale też 
dlatego, że służba wojskowa była obowiązkowa. Musiałem 
mieć więc jakiś back-up, bo inaczej moja kariera zostałaby 
przerwana na co najmniej rok. Wiedziałem, że nie zrezy-
gnuję też z muzyki, bo ją kocham i coś mi zaczyna po iluś 
tam latach wychodzić. Jedyną rzeczą możliwą do ostrzału, 
żeby trochę poluzować i mieć czas na życie i produkcję, 
była praca. Zrezygnowałem z niej. To był więc ten moment. 
Stało się to samoistnie. Nie było tak, że to zaplanowałem, 
a wręcz przeciwnie – chciałem to wszystko udźwignąć. 
Rzeczywistość zweryfikowała moje chęci i możliwości, 
i powiedziała: „Stary, nie roztroisz się”.

A który moment uznajesz za swój debiut? Płytę 
Kalibru 44, na której wyprodukowałeś dwa utwory?
Chyba nie. Z jednej strony płyta Kalibru była na pewno 
moim debiutem, bo tam ukazał się pierwszy utwór ze mną 
– nie dość, że moja produkcja, to jeszcze moja zwrotka 
i refren w słynnej „Psychodelii”. Ale wiesz – to był incy-
dent, wyściubienie nosa za kurtynę. Uważam, że moim 
pierwszym premierowym wejściem była płyta 3-X-Klanu 
z 1997 roku. To był pełny debiut fonograficzny, z teledyska-
mi, wywiadami, koncertami – może nie było ich dużo, ale 
były. Wtedy poczułem, że na tę scenę wchodzę. Wiadomo, 
że ten debiut przy ogromnej popularności Kalibru nie 
okazał się tak dużym sukcesem, ale zaznaczyłem swoją 
obecność. Wielu ludzi zaczęło mnie doceniać za produkcję 
i mój rapowy styl. Odcisnąłem swoje piętno, ale wiadomo, 
że ogromna skala popularności przyszła dopiero z kolejną 
płytą, czyli z Paktofoniką.

Kiedy patrzysz na siebie z 1997 roku, nie zastanawiasz 
się, kiedy ten młody chłopak-buntownik zamienił 
się w biznesmena i faceta, który musi myśleć 
odpowiedzialnie o przyszłości?
To myślenie przyszło wiele, wiele lat później, kiedy zmusiła 

mnie do tego sytuacja. Fakt, który poniekąd został przed-
stawiony w filmie „Jesteś bogiem”, to że na swojej drodze 
spotykałem wielu specyficznych wydawców. W filmie 
przedstawionych jest dwóch, ale te postaci są złożone 
z kilku, bo Maciej Pisuk musiał ich trochę skompresować. 
Tam pokazany jest obraz tamtych czasów i niezależnych 
wydawców. Z jednej strony byli majorsi, którzy jak już ko-
goś wydawali, to go dość mocno zniewalali i czynili swoją 

PEŁNA WERSJA WIDEO  
NA WWW.ANYWHERE.PL
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własnością, co nie było w sferze moich zaintereso-
wań. Z drugiej strony byli ci niezależni wydawcy, 
którzy byli często trochę szemrani. Też chcieli 
zarobić, ale pod przykrywką swojego uśmiechu 
i gadania, że będzie super. Było dużo takich sytu-
acji, że kolejny raz trafiałem na jakiś zawód, że coś 
nie wyszło, że ktoś mnie wyrolował, że ktoś coś 
nielegalnie za moimi plecami zrobił. W między-

ODCISNĄŁEM SWOJE PIĘTNO, ALE 
WIADOMO, ŻE OGROMNA SKALA 
POPULARNOŚCI PRZYSZŁA DOPIERO 
Z KOLEJNĄ PŁYTĄ, CZYLI Z PAKTOFONIKĄ.
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czasie współpracowałem z taką młodą kapelą z Katowic. Produko-
wałem ich cały debiutancki album i trochę się pod tym wszystkim 
podpisywałem. Szukaliśmy jakiegoś punktu zaczepienia i wydawcy 
dla tego projektu. Dostawaliśmy propozycje, które nie do końca nas 
satysfakcjonowały. Nie czułem w tym szacunku do tego, co robimy, 
a raczej chłodny przelicznik. „To możemy zrobić tak, tamto tak. Nie 
będzie tak, jak wy chcecie, bo my znamy rynek”. Wtedy stwierdzi-
łem, że może to wszystko, co przeżyłem wcześniej, nie było dla mnie 
tak naprawdę karą, a lekcją tego, co mógłbym stworzyć i tego, jak 
pokierować wydawnictwem, żeby artyści czuli się u mnie zupełnie 
inaczej niż ja czułem się u wszystkich wydawców. Postanowiłem, 
że spróbuję. To był dla mnie zupełnie nowy rynek. Wiedzę na temat 
ekonomii i biznesu miałem w szczątkach ze swoich studiów, bo 
studiowałem marketing i zarządzanie. Coś tam wiedziałem, ale nie 
wiedziałem, jak się prowadzi firmę. Stwierdziłem, że muszę spró-
bować, bo jak nie spróbuję, to nie będę wiedział. Małymi kroczkami 
zacząłem wszystko rozpędzać, a z czasem nabierało to większej 
prędkości. Co więcej, ta moja wizja stworzenia alternatywy spodo-
bała się wielu fajnym utalentowanym ludziom, którzy poszli razem 
ze mną. Dzięki temu przez ciężką pracę, zaangażowanie, wkładane 
w to serce i emocje, udało się to wszystko podnieść. Wraz ze wzro-
stem popularności niektórych naszych artystów wzrosła też nasza 
ranga, więc wszystko się fajnie rozwinęło. I stało się to samoistnie. 
Teraz mam tę etykietkę rapera-biznesmena, ale cały czas traktuję 
to na zasadzie pasji. Jeśli przestanie mi to sprawiać przyjemność, 
nie będę już czuł muzyki, a zamiast tego będę czuł, że musimy się 
utrzymać dla pieniędzy, to przestanę to robić. Zamknę wytwórnię 
albo ją sprzedam i będę skręcał meble.

Pierwsza płyta Paktofoniki była ciosem dla całego rodzącego 
się polskiego rapu. Wtedy ty między innymi zostałeś wyniesio-
ny na rapowy piedestał. Potem stworzyłeś Pokahontaz, które 
jest dalej jednym z filarów sceny. Czy tego chcesz czy nie, 
twoje dokonania stały się inspiracją dla tysięcy ludzi, którzy 
zaczęli próbować swoich sił w muzyce i jej okolicach – w rapie, 
w produkcji, w beatboksie, w break dance, w graffiti. Czujesz 
się przez to wszystko w jakiś sposób odpowiedzialny za scenę? 
Czujesz ten ciężar na swoich barkach?
Nigdy jakoś specjalnie nie mierzyłem się z presją otoczenia. Nie 
mówię, że nigdy nie zajrzałem w komentarze pod klipem, ale to 
nie jest wytyczna dla moich działań. Przede wszystkim chcę być 
zadowolony z siebie i robić rzeczy, pod którymi się podpisuję. Ta-
kie rzeczy, których nie będę się wstydził, kiedy puszczę je sobie za 
10 lat. Taki jest mój kierunek. Dopóki robię coś w zgodzie ze sobą, 
to jest okej. A jeśli do tego dostaję taki feedback, jak wtedy, kiedy 
ludzie przychodzą i mówią: „dajesz mi kierunek, światło, odpowie-

dzi, identyfikuję się z twoją muzyką”, to jest to dla mnie 
najlepsza gratyfikacja, jaką można sobie wyobrazić. Nawet 
gdybym był totalnie niszowym artystą, nie był jednym 
z pionierów, nie miał statusu legendy sceny, i robiłbym 
to bez środków finansowych, ale miałbym taki feedback 
od ludzi, którzy mnie słuchają i rozumieją moją muzykę, 
to robiłbym to dalej. To jest kwintesencja wszystkiego. 
Z drugiej strony gdybym miał kokosy, ale wiedziałbym, że 
nie trafiam z muzyką do głów, a tylko do tupania nóżką, 
do stópek, które uderzają o podłogę, to nie miałoby to dla 
mnie zupełnie sensu.

Kiedy jeździsz na koncerty i masz styczność z tymi 
młodymi raperami i producentami, którzy mają, 
powiedzmy, te 20 lat, to jak oni cię traktują? Jesteś 
bogiem?
Nie aż tak, ale u większości z tych ludzi jest taka reakcja: 
„O kurczę, za małolata cię słuchałem, a teraz mam szansę 
z tobą rozmawiać”. To się przejawia nie tylko u artystów, 
ale w ogóle pośród ludzi. Nawet grywając w FIFĘ po sieci, 
ktoś czasem orientuje się, że gra ze mną i mówi, że super 
jest zagrać z legendą sceny. To bardzo miłe, ale zawsze 
podkreślałem ludziom, że jestem normalnym człowiekiem, 
takim jak oni. Po prostu zajmuję się rzeczami, które podo-
bają się innym. Nie czyni mnie to lepszym człowiekiem od 
ciebie, mojego fana, czy tego, z którym gram w FIFĘ.

A nie spodziewają się, że podjedziesz na koncert 
zajebistą limuzyną, że będziesz otoczony wianuszkiem 
fanek, że będzie fura, skóra i komóra?
Wydaje mi się, że mimo wszystko większość ludzi wie, jakie 
są realia. Chodzą na koncerty hip-hopowe, wiedzą, że one 
nie odbywają się w ekskluzywnych klubach z super produk-
cjami, a raczej w undergroundowych pubach, gdzie ledwo 
co powieszą dobre nagłośnienie, o ile w ogóle je przyniosą. 
Każdy w jakiś sposób zna swoje miasto, lokale, do których 
chodzi. Myślę więc, że może to wyobrażenie dotyczy tych 
gwiazd-celebrytów. Oni wokół siebie roztaczają taką aurę. 
U nas się to nie dzieje i nie ma takiego sztucznego blichtru.

Polscy raperzy nie są postrzegani przez pryzmat 
amerykańskich teledysków, gdzie jest droga biżuteria, 
łańcuchy, bling i rzucanie dolarami?
U nas chyba aż tak to sztuczne bogactwo nie jest przenie-
sione, ale dużo muzycznych schematów – autotune’y, bity, 
rozwiązania, sformułowania – jest kopiowanych. Kiedy wi-

DZIĘKI TEMU PRZEZ CIĘŻKĄ PRACĘ, ZAANGAŻOWANIE, 
WKŁADANE W TO SERCE I EMOCJE, UDAŁO SIĘ TO WSZYSTKO 
PODNIEŚĆ. WRAZ ZE WZROSTEM POPULARNOŚCI NIEKTÓRYCH 
NASZYCH ARTYSTÓW WZROSŁA TEŻ NASZA RANGA, WIĘC 
WSZYSTKO SIĘ FAJNIE ROZWINĘŁO. 
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dzę, że ktoś staje się mega popularnym raperem w Polsce 
i wszyscy małolaci się nim zachwycają, to potem pojawia 
się drugi, zrobi coś podobnego i wszyscy mówią, że kopiuje 
tego pierwszego. Ale ci słuchacze nie mają świadomości, że 
ten pierwszy też żywcem przeniósł to zza oceanu. To jeden 
do jeden kopia tego, czego możesz posłuchać tam. Wy-
starczy na chwilę włączyć Trace TV, gdzie latają wszystkie 
amerykańskie hity i nagle się okaże, że ten pierwszy raper 
skopiował dokładnie tamten schemat. Myślę, że to przekła-
manie jest na tej linii. U nas może nie ma tych pieniędzy, 
limuzyn, złota, ale są schematy typu impreza, ruchanie, 
ćpanie, alkohol. I tak sobie pomyślałem: kurde, co to za 
wartości? Cofnąłem się do wieku młodzieńczego, kiedy 
miałem naście lat. Też wtedy chciałem z kolegami pójść 
na imprezę, myślałem o tym, żeby skołować jakąś flaszkę, 
jakąś fifkę. To były nasze potrzeby w tamtych czasach. 
Wiadomo – z wiekiem dojrzałem, zmieniły się moje potrze-
by, spojrzenie na świat i rzeczy, o których mówię. W związ-
ku z czym rozumiem, że gimnazjaliści słuchają i popierają 
swoich młodych raperów, a nie mnie, czterdziestolatka, 
który mówi o karmie w życiu albo wartościach, których 
jeszcze nie rozumieją albo nawet nie potrzebują. Oni chcą 

żyć tu i teraz, dożyć do weekendu, przeżyć go fajnie, wró-
cić do szkoły i znów dojechać do weekendu. To ich obecny 
świat i ja to rozumiem.

Chcesz powiedzieć, że twoja publiczność się zestarzała 
razem z tobą? Ktoś, kto idzie na koncert Pokahontaz 
nie spodziewa się raczej jakichś przaśnych kawałków 
o imprezie, bo wie, że na scenę nie wyjdą przecież 
siedemnastolatkowie.
I część ludzi, która jednak tego oczekuje, nie przychodzi 
na te koncerty, bo nas po prostu nie słucha. Wśród nich 
zawsze są jednak jednostki, które w życiu szukają czegoś 
innego. Bardziej je rozkminiają, szukają drugiego dna, 
wielowarstwowości. Oni stają się naszymi fanami, często 
nawet od młodego wieku. Wydając ostatnie płyty Poka-
hontaz, zastanawialiśmy się, czy one nie są zbyt poważne. 
Liczyliśmy się nawet z tym, że na nasze spotkania autorskie 
i koncerty będą przychodzić tylko ludzie 30 plus. Myliliśmy 
się. Przychodzą nawet nastolatkowie. Niektórzy piętna-
stolatkowie są w stanie więcej wykminić z tych naszych 
numerów, które są niby takie dojrzałe, niż niektórzy nasi 
rówieśnicy. To nie wiek stanowi, a jakieś mentalne spojrze-
nie i podejście do życia.

Kiedy po koncercie przychodzą do ciebie ludzie 
i mówią, że słuchali cię za małolata, bardzo często 
mają na myśli Paktofonikę. Nie ciąży ci ona teraz? 
Przecież zrobiłeś mnóstwo innych dobrych rzeczy.
Kiedyś próbowałem z tym walczyć i odcinać się grubą 
krechą, ale potem zrozumiałem, że to walka z wiatraka-
mi. Przecież to jest część mojej kariery, mojej twórczości 
i mojego życia, więc dlaczego mam z tego rezygnować? 
Myślę, że sama opcja, że przestaliśmy z tym materiałem 
koncertować, była rezygnacją z pewnych rzeczy. Wie-
lokrotnie, kiedy jestem na koncertach kolegów z branży 
i słyszę hiciory z dawnych lat, które oni cały czas grają, 
trochę mi się serce kraja, bo wiem, że my wychodzimy 
za chwilę i nie będziemy grać starych numerów. A prze-
cież gdybyśmy to zrobili, to poniszczylibyśmy publicz-
ność – w pozytywnym sensie oczywiście. Czasami nawet 
pytam, dlaczego czegoś nie zagramy. Przecież ludzie tego 
potrzebują, to jest część ich życia i nie muszą rozumieć 
pewnych naszych wyborów. Ale zawsze tłumaczę sobie 
jednym faktem – jest mnóstwo znamienitych aktorów, 
którzy mają na swoim koncie wiele doskonałych ról, a i tak 
są postrzegani przez pryzmat tej jednej, najsłynniejszej. 
Patrz – DiCaprio i „Titanic”, Elijah Wood i Frodo. Mogą 
teraz grać gdziekolwiek, ale dopóki nie zmieni się poko-
lenie, które spojrzy na tych aktorów jako na kogoś innego 
– nowe pokolenie może przecież patrzeć na DiCaprio jako 
na „Wilka z Wall Street” albo „Zjawę” – to etykietka będzie 
przyklejona. Żyją z tym jakoś, radzą sobie i to im nie prze-
szkadza. Stwierdziłem więc, że też muszę przyjąć to jako 
część swojego życia.

Zostawmy przeszłość. Wiemy, że pracujecie nad 
nowym krążkiem Pokahontaz. Ten zespół miał to 
do siebie, że na każdej płycie był inny, łamał jakiś 
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schemat. Co połamie nowa płyta? Jest 
już choćby tytuł?
Tytułu jeszcze nie ma, ale prowadzę sobie 
taką listę pomysłów i jest ich sporo.

Wszystkie zaczynają się na „Re-”?
Dużo, ale pojawiło się w naszych głowach 
pytanie, czy może nie zrobić płyty nie na 
„Re-”, żeby przełamać schemat. Przede 
wszystkim różnica jest taka, że zmęczyliśmy 
się trochę tym progresywnym zmierzaniem 
w nowoczesność. Poczuliśmy tęsknotę za 
tymi naszymi korzennymi bitami, nie poła-
manymi, a takimi, że siedzisz i godzinę bujasz 
głową. Chcemy trochę zatoczyć koło i wrócić 
do klasycznych bitów. Puściliśmy singiel 
„Nowy rozdział”, który się naszym fanom 
spodobał, ale pamiętam, że przy poprzedniej 
płycie puściliśmy singiel „Habitat”, który 
też był oldskulowy i spodobał się ludziom, 
a potem odpaliliśmy całą płytę i wszyscy 
oszaleli i powiedzieli: „Co tu się wyprawia?!”. 
Niektórzy byli dość mocno zawiedzeni tym 
faktem, poczuli się nawet nieco oszukani. 
Teraz uspokajam, że nie będzie oszukań-
stwa. Płytę dla nas produkują White House 
Records, też oldskulowcy, te same roczniki 
co my. To najsensowniejszy wybór w tej 
materii. Chcemy polecieć korzennie, brakuje 
nam tego. Dużo jest jakichś nowoczesnych 
brzmień, cykaczy, trapów. Fajnie, dobrze, że 
to jest. Ale my czujemy potrzebę powiedze-
nia czegoś w stylu klasycznym i taki album 
właśnie konstruujemy. Mam nadzieję, że fani 
też się z tego ucieszą. 

IN EGLISH

VALUES

IT’S BEEN ALMOST 20 YEARS SINCE 
SEBASTIAN SALBERT MADE HIS DEBUT ON 
THE POLISH RAP STAGE AS RAHIM. SOON 
RAHIM – AS A MEMBER OF PAKTOFONIKA 
AND POKAHONTAZ – BECAME ONE OF 
THE LIVING LEGENDS OF POLISH RAP. WE 
ASKED HIM TO LOOK AT HIS PAST AND 
COMPARE IT WITH THE PRESENT.

Do you remember the moment when you 
realised that you would live off music, 
on music and for music? When did you 
realise that it would be something more 
than merely a hobby?
I guess it was in 2001 after Paktofonika re-
leased “Kinematografia” and after the death 
of Magik. Our album was all the rage then. 
We faced strong pressure to put on some 
concerts. We didn’t know how to approach it, 

especially because one out of three members of the band wasn’t there. Even-
tually, we put up a test concert in Katowice, which turned out to be a tremen-
dous success – people were excited, our PR in the world improved, and our 
manager got lots of phone calls. We began to play and we played a lot. I was 
working in an IT company then and doing extramural studies and, at the same 
time, I was making music and performing at those concerts. The concerts 
didn’t bring in a lot of money those days, but they were held regularly and 
I would bring home a sum every week. I began to feel that I couldn’t handle it 
all and I had to give something up. I didn’t want to drop out of school   – because 
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of the need for education, but also because of compulsory 
military service. So I had to have some kind of back-up, or 
otherwise I would have to abandon my career for at least 
a year. I also knew that I couldn’t give up music because 
I loved it and finally, after some years, I began to succeed. 
The only thing I could quit to have some free time for private 
life and production was my job. So I quitted it. And it was 
that moment. It just happened. I didn’t plan it – quite the 
opposite, I wanted to handle it all. The reality verified my 
wishes and chances, and I realised I couldn’t be at three 
places at the same time.

When did you make your debut then? Was it Kaliber 
44’s album, for which you wrote two songs?
I don’t think so. On one hand, Kaliber’s album was surely 
my debut, as it included my first song – I mean not only my 
production, but also my verse and chorus in the famous 
‘Psychodela’. But, you know, it was an incident, a small step 
forwards. I believe that the album which marks my begin-
ning is 3XKlan’s album of 1997. It was my full phonographic 
debut, with videos, interviews, concerts – perhaps there 
weren’t many of them, but still, it was something. I felt that 
I took that stage. Obviously, this debut wasn’t such a great 
success like Kaliber’s, taking into account Kaliber’s popu-
larity, but I marked my presence. Many people came to ap-
preciate me for my production and rap style. I left my mark 
on the world, but, as you know, my massive popularity came 
with the next album, that is with Paktofonika.

When you think about yourself in 1997, don’t you 
wonder when this young rebellious boy became 
a businessman and a reasonable guy who thinks about 
his future? 
I adopted this kind of attitude many years later, when I had 
to, given the circumstances. It’s true that I encountered 
many peculiar record labels – it was depicted to some extent 
in the film ‘Jesteś bogiem’. Although the film presents only 
two examples of characters, they are built upon several peo-
ple, as Maciej Pisuk had to compress them. It’s a depiction 
of those times and independent producers. On one hand, 
there were majors – those who enslaved and owned their 
protégées, which didn’t appeal to me. On the other hand, 
there were independent producers, who were often shady. 
They wanted to make money too, but they would hide it 
behind smiles and chatter, assuring all would be great. I was 
let down many times, many things went wrong, I was taken 
for a ride, people did illegal stuff behind my back. In the 
meantime, I cooperated with a young band from Katowice. 
I produced their debut album and subscribed to it a bit. 
We tried to gain a foothold and find a record label for this 
project. We got some offers, but we weren’t entirely satisfied 
with them. I couldn’t find any respect for what we did; it 
was rather a cool calculation. ‘We can do that so and so. It 
won’t be like you want it to be, because we are the ones who 
know the market.’ I realised that maybe what I’d experienced 
before wasn’t a kind of punishment, but a lesson of what 

I could create, how I could run the record label to make 
artists feel completely different, not like I did with all these 
labels. I decided to give it a try. It was a brand new market to 
me. My knowledge of economics and business was limited 
to what I’d learnt during my studies, as I studied market-
ing and management. I knew something, but I didn’t know 
how to run a company. I decided to try because if I didn’t, 
I would never know. I began to develop it step by step, and 
it gained speed over time. What’s more, this alternative solu-
tion appealed to many gifted people, who decided to follow 
me. And I succeeded thanks to my hard work, engagement, 
effort and emotions put into it. Together with an increase 
in popularity of some of our artists, we grew in importance, 
and the company thrived. It simply happened. Now I’m 
labelled as a rap singer and businessman, but I still treat it as 
a passion. If it ceases to please me, if I don’t feel music any-
more and I feel that we have to make a living instead, I’ll quit. 
I’ll dissolve the record label and start making furniture.

The first album of Paktofonika was a blow to the 
entire Polish rap stage. Among others, you were put 
on a rap music pedestal then. You set up Pokahontaz, 
which is still one of the pillars of the stage. Whether 
you like it or not, your achievements have inspired 
thousands of people who wanted to try their hand at 
music and related fields – in rap music, production, 
beatbox, break dancing, and graffiti writing. Do you 
feel responsible in any way for the stage as a result? 
Do you feel that burden on your shoulders?
I’ve never been a person who would respond to pressure. 
I don’t mean that I’ve never read comments below my videos, 
but it’s not a factor determining my actions. In the first place, 
I want to be selfsatisfied and do things I endorse. Stuff I won’t 
be ashamed of in ten years’ time. That’s my direction. As long 
as I’m in harmony with myself, it’s perfectly fine. And if I also 
get feedback like: ‘you give me direction, answers, you light 
my way, I identify with your music,’ it’s the best gratifica-
tion I can imagine. Even if I were a completely niche artists, 
and weren’t one of trailblazers; if I didn’t have the status of 
the legend or any financial resources, but I had such feed-
back from people who listen to my music and understand it, 
I would still do it. That’s the essence. On the other hand, if 
I made a bundle on it, but I knew that my music wasn’t for the 
heart and soul, but for feet stepping on the floor, it wouldn’t 
make sense to me at all.

When you go to concerts and meet young rap singers 
and producers, who are, let’s say, 20 years old, how are 
you treated? Do they treat you as their god?
Not really, but most of them are like ‘Oh my God, I used to 
listen to you when I was a child and now I have a chance 
to talk with you in person!’ It’s not only about artists, but 
people in general. Even when I play FIFA on the Internet, 
and my opponent realises that it’s me on the other side, he 
says that it’s great to play with a legend of the stage. It’s re-
ally nice, but I’ve always stressed that I’m a normal person, 

22 WYWIAD INTERVIEW





więcej na www.anywhere.pl

just like everybody else. I just deal with stuff which other 
people enjoy. It doesn’t make me a better person than you, 
my fan, or another FIFA player.

Don’t they expect you to arrive at a concert in a first-
class limo, be surrounded by a crowd of fans – in 
a nutshell, to be flashy?
It seems to me that most people know what the reality is like. 
They attend hip hop concerts and see that they’re not held in 
exclusive clubs with super productions, but rather in under-
ground pubs, where good sound equipment is the most you 
can get. People know their cities and night spots they go to. 
It’s more an image of celebrities. They exude such aura. We 
don’t; in our world, there’s no such glitz and glam. 

So you believe that Polish rap singers aren’t looked at 
through the prism of American videos, with expensive 
jewellery, chains, bling and dollars?
Polish rap videos don’t show such artificial wealth, but there 
are many musical schemes there – autotunes, beats, solu-
tions, and expressions are copied. I’ve observed that when 
someone becomes a really popular rap singer in Poland, and 
all teenagers go crazy over him or her, someone else comes 
along, does something similar, and everybody says he or she 
is a copycat. But people aren’t aware of the fact that the first 
person has brought it from over the ocean. It’s a one to one 
copy of what you can find there. It’s enough to turn on Trace 
TV, which broadcasts all American hits, and it suddenly 
turns out that the first rap singer has copied exactly the 
same scheme. I think that’s the place where misrepresenta-
tion begins. We don’t have such money, limos, gold, but we 
do have schemes like parties, sex, drugs and booze. And it 
occurred to me: holy crud, what kind of values are these? 
I thought about the times of my adolescence. I wanted to go 
with my friends to a party, I tried to wangle a bottle of booze 
or a pipe. Those days we had such needs. You know, when 
I got older, my needs, perspectives and views changed. And 
so I understand that teenagers listen to young rap singers 
and support them, instead of supporting me, a forty-year-
old who speaks about karma or values they don’t understand 
yet or don’t need at all at this stage of life. They want to live 
here and now, want to survive to the weekend, have fun, go 
back to school and survive another week in the same way. 
It’s their world, and I get it.

Do you mean that your audience grew older together 
with you? Someone who goes to Pokahontaz’s concert 
doesn’t expect nasty songs about parties, as it’s 
obvious that the artists aren’t seventeen anymore.
And some people who are after such stuff don’t come to 
our concerts, because they simply don’t listen to our songs. 
There are always people who look for something else 
in a song; who ponder over its message, look for deeper 
meaning, multiple layers. They become our fans, often since 
they’re young. We wondered whether Pokahontaz’s last 
albums weren’t too serious. We supposed that only people 
over 30 would come to our concerts and meetings with 

us. We were wrong. Even teenagers do come there. Some 
fifteen-year-olds are sometimes able to get more from our 
songs, which are said to be so mature, than some of our 
peers. It’s not about age, but rather mentality and attitude.

When people accost you after a concert and say that 
they used to listen to you when they were young, 
they often mean Paktofonika. Are you fine with that? 
You’ve done some other great stuff.
I used to fight it and dissociate myself from it, but then 
I realised that it’s a dead loss. It’s a part of my career, my 
works and my life, so why should I give it up? I believe that 
the very fact that we stopped performing this material was 
a kind of renouncement. When I hear my friends playing 
old favourites at their concerts, my heart breaks a little be-
cause I know that we’re about to go on stage and we won’t 
play our old hits. And if we did, we would take over the au-
dience – in a positive sense. I often ask myself why we don’t 
play some of our songs. People need it, it’s a part of their 
lives and they don’t need to understand all of our choices. 
But I always tell myself that there are plenty of brilliant, ex-
perienced actors, who have performed in many successful 
productions, but they’re still associated with one role, the 
most famous one. For example, DiCaprio and ‘Titanic’, Eli-
jah Wood and Frodo. They may appear everywhere, but in 
this generation, nobody will look at them in a different way. 
The next generation may see DiCaprio in ‘The Wolf of Wall 
Street’ or ‘The Revenant’ – and he’ll get this label. They deal 
with it and they aren’t bothered. So I came to a conclusion 
that I also have to accept it.

Let’s leave the past and talk about the future. I know that 
you’re working on a new album. Pokahontaz has shown 
a different face on every album, has broken its routine. 
What the new album will show? Do you have a title yet?
Not yet, but I have a list of ideas and there are many of them.

Do they all begin with ‘Re-’?
A lot of them do, that’s why we take into account titles which 
don’t begin with ‘Re’, to break with the model. The first thing 
is that we’re tired with progressive pursuit of modernity. We 
long for our primal beats, not the broken down ones, but the 
ones which make you sit and swing your head for an hour. So 
we wanted to circle back around and return to our primal 
beats. We released a single ‘Nowy rozdział’ and our fans liked 
it, but I also remember that we had released a single entitled 
‘Habitat’ from our previous album, which was also old school 
and people liked it, and when the full album came out, people 
were like ‘What’s going on here?!’ Some were really disap-
pointed, they also felt a bit deceived. Our new album won’t 
be a deception. It’s produced by White House Records, our 
peers, old schools. It’s the most reasonable choice in that 
matter. We wanted to promote ours roots, we miss it. There 
are many modern sounds, beatboxing, trap elements. It’s 
great they exist. But we feel the need to follow the traditional 
path, and it’s the kind of album we want to make. I hope our 
fans will enjoy it too. 
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26 PODRÓŻE TRAVEL

KAZIMIERZ DOLNY
MAGIA NAD WISŁĄ

Kazimierz Dolny - małe miasteczko nad Wisłą  
– to jeden z najbardziej urokliwych zakątków 
w Polsce. Niegdyś miasto królewskie, dziś „szkatułka” 
wypełniona perłami zachwycającej renesansowej 
architektury, malowniczych drewnianych willi, 
podcieni i ganków.

TEKST I ZDJĘCIA: URZĄD MIASTA KAZIMIERZ  

Niespotykany nigdzie indziej krajobraz Małopolskie-
go Przełomu Wisły z górującymi nad doliną rzeki 
wzgórzami, porozcinanymi gęstą siecią wąwozów, 

porosłymi lasami i sadami. Atmosfera dawności i czasu 
zastygłego w bielejących kamieniach porosłych dzikim wi-
nem, ślady żydowskiego „sztetl Kuzmir” oraz tradycja ko-
lonii artystycznej dodają miasteczku magii i tajemniczości, 
przyciągając z ogromną siłą i zapadając głęboko w serce.

Początki Kazimierza Dolnego sięgają średniowiecza. Już 
w XI w. istniała tu osada zwana “Wietrzną Górą”. Od końca 

XIII w. przez Kazimierz biegł jeden z głównych szlaków 
handlowych. Z początkiem XX w. miasteczko weszło w „wiek 
sztuki”, stając się ulubionym plenerem malarskim i siedzibą 
kolonii artystycznej. Po wojnie znów zaczęli zjeżdżać tu ma-
larze pejzażyści, pojawiły się ogólnopolskie festiwale - Kapel 
i Śpiewaków Ludowych, filmowy, cykle koncertów organo-
wych, kultury żydowskiej. I tak jest do dziś. 

ZABYTKI I MIEJSCA
Kościół farny to najstarsza spośród trzech świątyń w mia-
steczku. Jej początki sięgają roku 1325. Świątynia rozbudo-
wana przez Jakuba Balina w stylu tzw. „renesansu lubel-
skiego” (ostatnia przebudowa w latach 1610-1613). Kościół 
kryje we wnętrzu m.in. najstarsze w Polsce organy z 1620 r. 

Zamek wzniesiony został w XIV w. Pierwotną twierdzę two-
rzyły kamienne, sięgające wysokości 7 metrów mury, z czworo-
kątną wieżą w narożniku. Mury otaczały obszerny, nieregular-
ny dziedziniec. Zamek i wieża to wspaniałe punkty widokowe. 

Kamienice Przybyłowskie pod św. Mikołajem i św. 
Krzysztofem - jedne z najsłynniejszych polskich kamienic 



więcej na www.anywhere.pl

27PODRÓŻE TRAVEL

epoki renesansu, powstałe w 1615 r. Ich właścicielami byli bracia 
Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy przyozdobili je wizerunka-
mi swoich świętych patronów (stąd nazwy). Całość fasad wieńczą 
okazałe późnorenesansowe attyki. 

Mięćmierz to średniowieczna osada, której mieszkańcy trudnili 
się flisactwem i rybołówstwem. Dziś stanowi niemal żywy skansen. 
Wyjątkowa drewniana zabudowa nadaje jej niezwykłego charakteru. 
Kilka chałup i stodół nadal krytych jest strzechą. 

Pierwsze wzmianki o Górze Trzech Krzyży pochodzą z XVI w. 
Krzyże przez lata były odnawiane i konserwowane lub wręcz re-
konstruowane. Ich symbolika nawiązuje do upamiętnienia epidemii 

z początków XVIII w. Odnoszą się do tego napisy widnie-
jące na środkowym krzyżu. Panoramę rozciągającą się ze 
wzgórza można zaliczyć do niepowtarzalnych. 

Lessowe wąwozy stanowią jedną z największych atrakcji 
związanych z Kazimierzem Dolnym. Ich gęstość przekra-
cza 10 kilometrów długości na 1 km2 . Do najbardziej zna-
nych należą: Korzeniowy Dół, Plebanka i Granicznik. Ten 
pierwszy nie jest zbyt długi, w sam raz na spacer nawet 
z dziećmi, a kilkumetrowej wysokości ściany porośnięte 
korzeniami drzew wprost zachwycają swoimi kształtami. 

IMPREZY I FESTIWALE
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (czerwiec) to cy-
kliczna impreza, promująca kulturę ludową i folklor. Biorą 
w niej udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na 
tradycyjnych instrumentach i zespoły śpiewacze. Wyda-
rzeniu od lat towarzyszą Targi Sztuki Ludowej. Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych to najbarwniejsza, najgwar-
niejsza i najbardziej rozśpiewana kazimierska impreza.

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (sierpień) to święto 
filmowej różnorodności, najprzyjemniejsza impreza lata. 
Festiwal stał się jedną z największych filmowych imprez 
prezentujących najcenniejsze polskie i zagraniczne pro-
dukcje. Ideą, która przyświeca organizatorom, jest łączenie 
twórcy z odbiorcą literatury, muzyki, plastyki, fotografii, 
czyli wszystkich dyscyplin, z których czerpie X Muza. Siłą 

POCZĄTKI KAZIMIERZA DOLNEGO SIĘGAJĄ 
ŚREDNIOWIECZA. JUŻ W XI W. ISTNIAŁA TU OSADA 
ZWANA “WIETRZNĄ GÓRĄ”. OD KOŃCA XIII W.  
PRZEZ KAZIMIERZ BIEGŁ JEDEN Z GŁÓWNYCH 
SZLAKÓW HANDLOWYCH. 
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festiwalu jest możliwość codziennego spotkania z artystami - czer-
wony dywan zastąpiliśmy kawiarnią festiwalową, w której każdy 
może spotkać swoich ulubieńców.

Kazimiernikejszyn (lipiec) to wydarzenie, które funduje przygodę 
daleko wykraczającą poza tradycyjne festiwalowe ramy. Koncer-
ty żywiołowe, grane przez muzyków, którzy nade wszystko cenią 
zabawę i kontakt z publiką. Do tego pełen relaks na półdzikiej plaży, 
w lesie i kazimierskich wąwozach, z hamakami, leżakami, strefa 
nudy, kanioning, pływanie łodziami pychowymi oraz silent disco 
w środku miasta. 

Kazimierski Jarmark Świąteczny (grudzień) połączony jest z Kier-
maszem Smaków Regionalnych „Zasmakuj w Kazimierzu”, podczas 
którego można spróbować tradycyjnych potraw regionalnych, 
świątecznych, produktów ekologicznych itp. Największą atrakcją dla 
najmłodszych uczestników Jarmarku jest przyjazd na kazimierski 
rynek Mikołaja ze słodkimi upominkami. 

IN EGLISH

KAZIMIERZ DOLNY – MAGIC BY THE VISTULA

KAZIMIERZ DOLNY – A SMALL TOWN BY THE VISTULA – IS ONE 
OF THE MOST CHARMING PLACES IN POLAND. ONCE A ROYAL 
TOWN, TODAY IT’S A “JEWEL CASKET” FILLED WITH PEARLS OF 
AWE-INSPIRING RENAISSANCE ARCHITECTURE, AS WELL AS 
PICTURESQUE WOODEN VILLAS, ARCADES AND PORCHES.

Unique landscape of the Lesser Poland Gorge of the Vistula features 
hills that tower over the valley, are criss-crossed with a dense net-
work of ravines and are overgrown with forests and orchards.  
The atmosphere of a bygone era, time captured in albescent stones 
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wreathed with wild grapevines, traces of Jewish “sztetl 
Kuzmir” and the tradition of an artistic colony make the 
town magical and mysterious, which attracts visitors and 
leaves an indelible mark in everyone’s hearts.

The beginnings of Kazimierz Dolny date back to the 
Mediaeval Ages. As early as in the 11th century, there was 
a settlement called “Wietrzna Góra” (Pol.: “Windswept 
Hill”) there. At the turn of the 20th century, the town 
entered “the age of art,” becoming one of the favourite 
locations for painters and the seat of the artistic colony. 
After the war, it started to attract landscape painters again, 
and there appeared national festivals too, such as the Fes-
tival of Folk Bands and Singers, a film festival, a festival of 
Jewish culture and cycles of organ concerts. And it’s been 
like this ever since.

HISTORICAL MONUMENTS AND SITES
Parish church of St. Bartholomew and John the Baptist is 

the oldest of three temples in the town. It dates back to 
1325. The temple was expanded by Jakub Balin in the style 
of “Lublin Renaissance” (the last renovation was carried out 
in years 1610-1613). The church boasts e.g. the oldest organ 
in Poland that dates back to 1620. 

The castle in Kazimierz Dolny was built in the 14th century. The 
original fortress was made up of 7-metre-high stone walls with a quad-
rangular tower in the corner. The walls surrounded a vast, irregular 
yard. Both the castle and the tower constitute great viewpoints.

Built in 1615, St. Nicholas and St. Christoper Tenement Houses 
are ranked amongst the most famous Polish tenement houses of the 
Renaissance era. They belonged to brothers Mikołaj and Krzysztof 
Przybyłowie who decorated them with images of their patron saints 
(hence the houses’ names).The façades are crowned with late-Re-
naissance attics. 

Mięćmierz is a mediaeval settlement whose inhabitants occupied 
themselves with rafting and fishing. Today, it constitutes an almost 
living heritage museum. Unique wooden buildings make the whole 
place exceptional. Several huts and barns still have thatched roofs.

First mentions of the Three Crosses Hill date back to the 16th 
century. The crosses were renovated, maintained and sometimes 
almost reconstructed. Their symbolism, especially inscriptions on 
the middle cross, refers to the epidemics that broke out in the first 
years of the 18th century. The panorama visible from the hill is truly 
unforgettable. 

Loess ravines are amongst the greatest attractions connect-
ed with Kazimierz Dolny. Their density exceeds 10 kilometres in 
length per 1 km2. To the most famous ones belong Korzeniowy Dół, 
Plebanka and Granicznik. Korzeniowy Dół is not very long, perfect 
for a walk even with children, and the shapes of several-metre-high 
walls overgrown with tree roots are simply breathtaking.

EVENTS AND FESTIVALS
The Festival of Folk Bands and Singers (held in June) is an annual 
event promoting folk culture and folklore. The participants are folk 
bands, instrumentalists playing traditional instruments and vocal 
groups. For years, the event has been accompanied by the Folk Art 
Fair. The Festival of Folk Bands and Singers is the most colourful, 
bustling and song-filled event in Kazimierz Dolny.

Two Riversides Film and Art Festival (held in August) is a holiday 
of cinematic diversity and the most pleasant summer event. The 
festival has become one of the biggest film festivals presenting the 
most valuable Polish and foreign productions. The organizers’ idea 
is to connect creators with the recipients of literature, music, fine 
arts, photography, in other words, all disciplines of the Tenth Muse. 
The greatest advantage of the festival is the possibility to meet art-
ists – instead of the red carpet, we can visit a festival café in which 
everyone can meet their favourite creators.

Kazimiernikejszyn (held in July) is an event which constitutes an 
adventure that goes far beyond traditional festival frames. It fea-
tures lively concerts, performed by musicians who, above all, value 
fun and contact with their audience. The added advantage is relaxa-
tion on a half-wild beach, in a forest and in ravines, with hammocks 
or deckchairs; we can also choose the Boredom Zone, canoeing, 
paddling down in boats or a silent disco in the heart of the town. 

Christmas Market in Kazimierz Dolny (held in December) is 
combined with the Regional Food Fair called “Delight in the Taste 
of Kazimierz,” during which you can try traditional local dishes, 
Christmas delicacies, ecological food, etc. The greatest attrac-
tion for the youngest participants is the arrival of Santa Claus 
with sweet gifts. 
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Wśród wielu specjałów hotelowej restauracji dużą po-
pularnością wśród gości cieszy się sałatka (na zdjęciu po 
lewej), która podawana jest z sezonowaną polędwicą wo-
łową, domowym winegretem, kremem balsamicznym oraz 
owocami letnimi z Lubelszczyzny. Dla dodania całości cha-
rakteru oprószana jest ziarnami czarnuszki. Wielką gratką 
dla smakoszy jest też pierś z kaczki w karmelizowanych 
owocach sezonowych podana na puree marchewkowym 
z palonym kalafiorem romanesco (na zdjęciu po prawej). 

IN EGLISH

CULINARY DELIGHTS ON THE VISTULA

If you visit Kazimierz Dolny, it would be worthwhile to stay 
at Pensjonat Kazimierski – an elegant and modern building, 
harmonious with the town’s architecture. Inside, we’ll find 
an esteemed restaurant that serves dishes from all over 
the world. In the accommodation offer, there are 24 com-
fortable rooms and a deluxe apartment.

What is especially popular among many delicacies 
served in the hotel restaurant is a salad (left) which is 
served with seasoned beef sirloin, homemade vinaigrette 
dressing, balsamic cream and summer fruit from Lublin 
area. To make it even more exceptional, it’s sprinkled with 
nigella. Gourmets will be also very pleased with a duck’s 
breast in caramelised seasonal fruit served on carrot purée 
with smoked romanesco cauliflower (right).  

Będąc w Kazimierzu Dolnym warto zatrzymać się 
w Pensjonacie Kazimierskim - eleganckim i nowocze-

snym obiekcie, harmonijnie wkomponowanym w architek-
turę miasta. W obiekcie znajdziemy cenioną restaurację, 
serwującą dania z różnych stron świata. W ofercie nocle-
gowej są 24 komfortowe pokoje i apartament de luxe.

KULINARNE 
ZACHWYTY 
NAD WISŁĄ
TEKST: PAWEŁ DURKIEWICZ   

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

PODRÓŻE TRAVEL
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M(Ł)ODA 
POLSKA
Katarzyna Rosłaniec od początku swojej filmowej drogi 
idzie pod prąd – czy to w tematach, które porusza, czy 
w sposobie opowiadania. W swoim najnowszym filmie 
Szatan kazał tańczyć po raz kolejny dzieli widzów. 
Tym razem zaglądając w świat pokolenia bez zasad, 
żyjącego wieczną kreacją. 

TEKST: JACEK GÓRECKI  ZDJĘCIA: MATYLDA ROSŁANIEC

Jakbyś mogła przenieść się w czasie do epoki, w której 
chciałabyś żyć, to co to byłyby za lata?
Wspaniale byłoby, gdyby każdy miał taką możliwość i moce, 
by przenosić się w czasie jak Woody Allen wraz z bohaterami 
swoich filmów. Ale on ma na to budżet. Moja rzeczywistość 
jest inna i żyję tu i teraz. Nie zastanawiam się nad tym, gdzie 
byłoby lepiej, nawet w swoich filmach trzymam się teraźniej-
szości. Ona mnie ciekawi, lubię ją obserwować i wcale nie 
uważam, że jest taka zła jak się słyszy dookoła. Ale przyznaje 
się, że kino historyczne pojawia się w moich marzeniach.

Kiedyś marzyłaś o Młodej Polsce?
To był czas, kiedy myślałam o zrealizowaniu filmu o Sta-
nisławie Przybyszewskim. Później dowiedziałam się, że 
jednak ktoś taki film ma zrealizować. Tamta epoka bardzo 
mnie pociągała, ich otwarty styl życia. Ale szybko o niej 
zapomniałam, bo doszła do mnie realność, że na takie filmy 
potrzeba dużo pieniędzy. W ogóle zastanawiam się, jak to 
będzie w niedalekiej przyszłości z tym zawodem. Mogę 
rozważyć zrobienie filmu z małym budżetem, albo próbować 
zrobić film za granicą. Mam jednak nadzieję, że nie będzie 
takiej potrzeby, bo robienie filmów bez pieniędzy bardzo te 
wszystkie filmy krzywdzi. Natomiast robienie filmów poza 
Polską, w oderwaniu od codziennej rzeczywistości, w jakiej 
się żyje, krzywdzi je jeszcze bardziej.

Mimo wątpliwości nakręciłaś film, formalnie trudny 
w odbiorze.
Po pierwszych pokazach okazało się, że widzowie najwięk-
szy problem mają z formą. I nie winię ich za to, po prostu 
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większość z nas jest wyedukowana na kinie, 
które powinno wyglądać tak, a nie inaczej. 
A ja zaproponowałam im obraz, który składa 
się z dwuminutowych scen, które nie tworzą 
klasycznej historii. To od widza zależy, w jakiej 
kolejności będzie chciał je sobie zmontować. 
Bo po co kręcić film bez konkretnej historii. 
Przez rok czekaliśmy, aż któryś z dużych eu-
ropejskich festiwali zdecyduje się pokazać ten 
film. Nikt się nie zdecydował. Dopiero festiwal 
South By Southwest w Stanach nas zaprosił do 
programu. To festiwal, który na tamtym konty-
nencie pokazuje filmy, które w przyszłości wy-
znaczają trendy. Na otwarcie tego festiwalu po-
kazywany był Song to Song Terrence’a Malicka. 
Byłam kilka dni temu na tym filmie i bardzo 
dziwnie czułam się wychodząc z kina. Song to 
song oznacza życie od piosenki do piosenki. 
Bez większego celu i konkretnej drogi. A twór-
czość to według głównej bohaterki daje nam 
iluzje istnienia. Ten film nie ma historii, za to są 
wspaniałe sceny. To jak sfilmowane, zmonto-
wane i ile emocji dają aktorzy sprawia, że ten 
film chłonie. A przynajmniej ja go chłonęłam, 
bo po 15 minutach z sali zaczęły dochodzić 
głosy: kiedy w końcu zacznie się coś dziać. A po 
ostatniej scenie okrzyk: No w końcu. No cóż... 

Dzisiaj każdy temat może być poruszony, 
istotniejsze jest, w jaki sposób 
będzie pokazany. A my wciąż o tym 
zapominamy.
Dokładnie! My wciąż do kina chodzimy na 
konkretną historię, to nas interesuje, dru-
gorzędną sprawą jest to, jak to jest zrobione. 
Mnie interesuje sposób opowiadania, świat 
wykreowany, a nie to, kto zabił i czy będzie 
na koniec napis happy end. W moim filmie 
nie ma początku i końca, ja pokazuję skrawki 
z życia mojej bohaterki.

Ten brak zasad w twoim sposobie 
opowiadania łączy mi się ze światem 
bohaterów tego filmu. Oni, pozbawieni 
jakichkolwiek zasad i wartości, żyją 
dokładnie takimi skrawkami.
To świat pokolenia, które zaobserwowałam, 
pokolenia, o którym bardzo często słyszę na 
pokazach, że jest nieprawdziwe. Ale właśnie 
często mówią to ludzie, którzy styczności 
z takimi ludźmi nie mają albo nie chcą mieć. 
To taka nowa Młoda Polska pokolenia, które 
żyje bez zasad, bo tak też jest modnie. Żyje 
chwilą, bo tak jest im wygodniej, nie musząc 
tylko pozornie ponosić żadnych konse-
kwencji. Przeczytałam w jednej recenzji, że 
główna bohaterka neguje świat celebrycki, 

A JA ZAPROPONOWAŁAM IM OBRAZ, KTÓRY 
SKŁADA SIĘ Z DWUMINUTOWYCH SCEN, KTÓRE 
NIE TWORZĄ KLASYCZNEJ HISTORII. TO OD 
WIDZA ZALEŻY, W JAKIEJ KOLEJNOŚCI BĘDZIE 
CHCIAŁ JE SOBIE ZMONTOWAĆ. BO PO CO 
KRĘCIĆ FILM BEZ KONKRETNEJ HISTORII.
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ale z drugiej strony się nim fascynuje. Tylko że my jesteśmy 
dokładnie tacy. Niby to krytykujemy, a gdy przyjdzie co do 
czego, sami łapiemy się na tym, że śledzimy ten pudelkowy 
syf. Trudno się nam do tego przyznać.

Pokolenie, o którym opowiadasz w filmie, ulega 
różnym modom, także na bycie artystą.
Często to słyszę, że jak chcesz być artystą, to wystarczy, 
że pojedziesz do Berlina. Dzisiaj każdy „fajny” chłopak czy 
dziewczyna muszą coś tworzyć. Jedni kręcą filmy, inni śpie-
wają, projektują ubrania, robią zdjęcia, od razu nazywając 
się artystami. Bo przecież jak powiesz w towarzystwie nowo 
poznanych ludzi, że jesteś artystą, to stawia cię to znacznie 
wyżej, niż gdybyś powiedział, że pracujesz w banku. Strasz-
ne, ale niestety tak jest. Dlatego nakręciłam ten film, żeby 
zwrócić uwagę nie na problem ludzi, którzy nie mają stycz-
ności z takim pokoleniem, tylko właśnie tych, którzy tak żyją 
na co dzień, nie zauważając swych ułomności i destrukcji. 
Im się wydaje, że przecież tak wygląda spełnienie, przecież 
jak nie wyjdzie mi z chłopakiem, zawsze mogę znaleźć inne-
go, tak samo ze znajomymi czy karierą.

Co było impulsem do opowiedzenia tej historii?
Usłyszałam reportaż radiowy o dwudziestoparoletniej 
Koreance, która jeździła po Europie, szukając facetów, 
z którymi mogłaby uprawiać seks. A przyjechała tylko 
dlatego, że uważała, że jest brzydka i w Korei nikt na nią 
nie zwracał uwagi. Problem polegał na tym, że cały czas 
nosiła ze sobą przyklejony aparat, który utrzymywał przy 
życiu jej serce, ale do tego potrzebowała emocji, więc 
dostarczała sobie ich poprzez przypadkowy seks. To 
wszystko łączy się z imprezami i używkami. Ten ego-
izm mnie przeraża. Nie wiem, jak było kiedyś, ale dzisiaj 
obserwuję, nawet wśród swojego otoczenia, jak bardzo 
narkotyki stały się normalnością. Nikt nie dziwi się, że na 
imprezie większość chodzi naspeedowana. Tylko po co, 
skoro później takie spotkania nic nam nie dają, przecież 
i tak nikt nas nie słucha, ba, my o sobie nic nie wiemy. 

Rozmawiamy o pokoleniu bez zasad. Jaką 
najważniejszą zasadę wyniosłaś z domu?
Żeby nie krzywdzić ludzi. Udaje mi się to, chociaż jest to pie-
kielnie trudne. Wiadomo, łatwiej jest żyć, kiedy patrzysz tylko 
na siebie, żeby tobie było wygodniej. Ja mam to bardzo mocno 
zakodowane, nawet do tego stopnia, że jak przychodzą do 
mnie ludzie naprawić pralkę, to myślę, czy aby na pewno nic 
im nie potrzeba i czy się komfortowo czują w pracy. Staram 
się być z ludźmi jak najbliżej, szczególnie z tymi najbliższymi.

No dobrze, to dlaczego zdecydowałaś się na bycie 
reżyserką, żeby nie powiedzieć artystką?
Bo nie wiedziałam, co mam robić (śmiech). Czyli jestem jak 
moi bohaterowie? A tak poważnie, wiedziałam, że nie będę 
potrafiła się utrzymać w jednym temacie - pracy. Skupianie 
się codziennie na jednej rzeczy sprawiałoby mi problem. 
Chociaż wcale nie mówię, że kręcenie filmów jest łatwiejsze. 
Wkładam w to dużo pracy, nie mam za wielu znajomych, 

bo też nie miałabym czasu dla wszystkich. Tym bardziej że 
w moim życiu pojawił się mój syn Ernest i to z nim dzielę 
teraz ten czas. Znam takich „artystów”, którzy są bardzo 
płodni i potrafią stworzyć coś w zawrotnym tempie, od razu 
wrzucając to do internetu, tylko z tego internetu to bardzo 
szybko znika. Ja każdemu kolejnemu filmowi poświęcam 
swój czas i celebruję to, poznaję swój pomysł, klaruję go. To 
mi się w tym zawodzie podoba najbardziej.

Wolny zawód?
To kolejna idiotyczna moda. „Chcę być wolny i wykony-
wać wolny zawód.” Ale przecież to nic nie oznacza. Bycie 
reżyserem, projektantką ubrań czy malarzem nie daje nam 
wolności, tylko to, w jaki sposób żyjemy ze sobą i przede 
wszystkim z innymi ludźmi.

Gdybyś miała skomentować kondycję dzisiejszego 
świata jednym z dwuminutowych kadrów twojego 
najnowszego filmu...
To chyba byłaby moja ulubiona scena. Mówi bardzo dużo 
o nas wszystkich. Karolina, główna bohaterka, żeby zwrócić 
uwagę ludzi, żeby coś zmienić w swoim życiu, które z cza-
sem zwyczajnie staje się nudne, wkłada pod bluzkę nadmu-
chany balon, udając, że jest w ciąży. Właśnie, ciągle traktuje-
my życie jako zabawę, zapominając, że najważniejszy do 
szczęścia jest człowiek, nie kreacja. I może to banalne, co 
powiem, ale nie ma nic piękniejszego niż mieć poczucie, że 
nie jest się samotnym, posiadając drugą połówkę. 

IN EGLISH

YOUNG POLAND

FROM THE VERY BEGINNING OF HER ADVENTURE 
WITH FILM, KATARZYNA ROSŁANIEC HAS BEEN 
GOING AGAINST THE TIDE – BE IT IN THE SUBJECTS 
SHE BROACHES OR THE WAY SHE TELLS STORIES. IN 
HER NEWEST FILM, “SZATAN KAZAŁ TAŃCZYĆ” (POL.: 
“SATAN SAID DANCE”), SHE DIVIDES HER VIEWERS 
ONCE AGAIN. THIS TIME SHE DOES SO BY PEEKING 
INTO THE WORLD OF GENERATION WITHOUT 
PRINCIPLES THAT LIVES OFF CONSTANT CREATION.

If you were able to travel in time, in which period 
would you like to live?
It would be great if everyone had the ability and power to 
travel in time like Woody Allen with protagonists of his 
films. But he has budget for it. My reality is different, and 
I live here and now. I don’t ponder whether some other 
place would be better, I stick to contemporary times even 
in my films. The present intrigues me, I like observing it 
and I don’t think it is as bad as people claim it to be. But 
I must admit that sometimes I dream of historical films too.

Have you dreamt about Young Poland?
It was the time when I was thinking about making a film 
about Stanisław Przybyszewski. Then I learned that 
someone was already realizing this idea. I found that epoch 

35WYWIAD INTERVIEW



36

więcej na www.anywhere.pl

BOHATER HERO

very alluring, especially people’s open lifestyle. But I forgot 
about it very quickly, because I came to realize that you 
needed a lot of money for such films. I wonder what will 
happen with this profession in the foreseeable future. I can 
consider shooting a film with a small budget or try to make 
it abroad. But I hope it won’t be necessary, because making 
films without money is very detrimental to them. And 
making films abroad, in detachment from everyday reality 
in which you live, is even more detrimental.

Despite those doubts, you shot a film which is very 
difficult in reception formally.
After first screenings, it turned out that the greatest 
problem the viewers encountered was the form. And 
I don’t blame them for it, it’s just that most of us have been 
educated on cinema that should follow some specific rules. 
And I made a film which is composed of two-minute scenes 
that don’t make up any classic story. It’s up to the viewer 
in what order they would like to put them. Because why 
shoot a film without a specific story? We’d been waiting one 

year for some big European festival to decide to screen this 
film. In vain. Only South By Southwest festival in the United 
States invited us to join the program. It’s a festival which 
shows films that will set trends in the future. The festival 
was opened with the screening of “Song to Song” directed 
by Terrence Malick. I went to see this film the other day, 
and I felt really strange leaving the cinema. “Song to Song” 
means living from one song to another. Without any bigger 
goal or a specified path in life. And according to the heroine, 
creation gives us the illusion of existence. This film doesn’t 
have a story, but it has wonderful scenes. The way it’s shot, 
edited, the strength of emotions that the actors show – it 
all makes the film very captivating. At least I was captivated, 
because after 15 minutes or so you could hear shouts from 
the cinema hall like “When will something happen at last!” 
And after the last scene, “Geez, at last!” Well…

Today every subject can be broached; what’s more 
important is the way in which it will be showed. And 
we still forget about that.
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Yes, exactly! We still go to the cinema to see a specific sto-
ry, and it is this story that interests us, how the film is done 
is of secondary importance. And I’m interested in how the 
story is told, how the world is created, not in who killed or 
whether there will be the “Happy End” caption after the 
last scene. In my film, there’s no beginning and no end, 
I show fragments of my heroine’s life. 

This lack of principles in your way of storytelling 
corresponds to the world of protagonists showed in 
this film. Devoid of any principles and values, they live 
off such scraps of life.
It’s a world of a generation that I’ve observed – a gen-
eration which it is often said to be untrue. But those 
words are often spoken by people who don’t have any 
contact with this generation or they simply don’t want 
to have any contact with it. It’s some kind of new Young 
Poland for a generation that lives without principles 
because it’s fashionable this way. They seize the day 
because it’s more convenient, because they don’t have 
to bear any consequences, at least outwardly. I’ve read 
in a review that the main protagonist rejects the celeb-
rity world, but on the other hand finds it fascinating. 
But we’re just like that. We criticize it, but at the end of 
the day, we catch ourselves following this gossipy mess. 
And it’s hard for us to admit it.

The generation which you show in your film is 
susceptible to different fads, also the one to be an 
artist.
I hear it very often that if you want to be an artist, it’s 
enough to go to Berlin. Today, every “cool” boy or girl has 
to create something. Some people shoot films, others sing, 
design clothes, take pictures, and call themselves artists 
straight away. Because if you say to the people that you’ve 
just met that you’re an artist, it puts you in a much higher 
position; it wouldn’t be this great if you said you’re working 
at a bank. It’s awful, but unfortunately true. That’s why 
I made this film, to draw attention not to the problem of 
people who don’t have contact with this generation, but to 
the problem of those who live like that every day, oblivious 
to their shortcomings and destruction. They think that’s 
what fulfilment looks like, because if it doesn’t work out 
with one boyfriend, you can always find another one, and 
it’s the same with friends or career.

What propelled you to tell this story?
I heard a radio program about a Korean girl in her twenties 
that travelled around Europe, looking for men to have sex 
with. And she came here only because she considered her-
self ugly and thought that no one in Korea would pay any 
attention to her. The problem was that at all times she wore 
an apparatus that kept her heart alive, but she also needed 
emotions so she stirred them up through casual sex. It is 
all connected with parties and stimulants. This egoism 
terrifies me. I don’t know what it was like in the past, but 

today – even in my own environment – I can observe how 
drugs have become the norm. No one is surprised that at 
a party the majority of participants are stoned. But what’s 
the point? After all, meetings like this don’t mean anything, 
no one listens to us anyway, and we don’t even know the 
first thing about each other.

We’re talking about a generation without principles. 
What is the most important principle you learned at 
home?
Not to hurt people. I manage to stick to this rule, but it’s 
awfully difficult. It’s easier to live when you’re focused only 
on yourself, on your own convenience. I have it very deeply 
ingrained, to the extent that when someone comes to fix 
my washing machine, I worry whether they need anything 
or feel comfortable doing their job. I try to be as close to 
people as possible, especially to my dearest ones.

Okay, so why did you decide to become a director, not 
to say “an artist”?
Because I didn’t know what to do (laughs). So perhaps I’m 
like my protagonists? But jokes aside, I knew I wouldn’t 
be able to stick to one thing – job. Focusing every single 
day on one thing would be very hard for me. But I’m not 
saying that shooting films is easier. I put a lot of work 
into it, I don’t have many friends because I wouldn’t find 
time for everyone. Especially that I now have my son 
Ernest, and it’s with him that I share my time. I know 
such “artists” that are very prolific indeed and are able 
to create something and upload it to the internet in the 
blink of an eye, but the problem is that their creation 
disappears from it very fast. I, on the other hand, de-
vote a lot of time to each of my films, and I celebrate it, 
I investigate my idea and clarify it. It’s what I like in this 
profession the most.

A free profession?
It’s yet another idiotic fad. “I want to be free and have 
a free profession.” But it doesn’t mean anything. Being 
a film director, a fashion designer or a painter doesn’t give 
us freedom but a way in which we live with ourselves and, 
first of all, with other people.

If you were to comment on the condition of today’s 
world using one of your two-minute clips from your 
newest film…
I would probably choose my favourite scene. It speaks 
volumes about us all. Karolina, the main protagonist, to 
attract people’s attention, to change something in her life 
that becomes boring with the passage of time, puts an 
inflated balloon under her shirt and pretends to be preg-
nant. And that’s it – we constantly treat our life like a game, 
a play, forgetting that what’s most important in achieving 
happiness are people, not creation. And perhaps it might be 
cliché, but there’s nothing more beautiful than the sense of 
not being alone, of having your second half. 
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a nawet żołądków ze stali, które pozwalają bez żadnych 
skutków ubocznych jeść sępnikom mięso z jadem kiełbasia-
nym, hantawirusem, a nawet wąglikiem. Czy wiecie Państwo, 
że te ptaki mają taki układ odpornościowy, że ich odchody po 
zjedzeniu pełnego zarazków mięsa są całkowicie sterylne? Co 
więcej, sępniki wydalają je na własne nogi, by je zdezynfeko-
wać po wcześniejszym brodzeniu w padlinie. Więc nie taki zły 
ten ptak, co własne gniazdo kala, jak się okazuje.

Ale żeby nie kończyć w gównie, proponuję Państwu na 
youtube dowolny film ze słowem „murmuration”. To po-
wietrzne tańce tysięcy szpaków; kiedy się je widzi, swobodne 
i doskonałe w locie, rodzą się w człowieku uczucia prawdziwie 
metafizyczne, by stać się – do czego zachęca wszak sama 
Biblia – jak ptaki niebieskie. 

IN EGLISH

TO BE LIKE BIRDS
I woke up at half past three to the sound of birds singing. At the 
beginning, I thought I was still dreaming, as I had been reading 
a book about birds late at night. But I was not; the birds were 
singing for real, as if thrilled by the fact that after the night – the 
shortest night in the year – a new day was coming. Twenty four 
hours earlier (that is before I read the book ‘The Thing with Feath-
ers’), I would have been furious to be woken up so early; but at that 
time, I went out to the porch, sat down in a chair and observed in 
delight the sunrise welcomed by the singing of the birds.

I admit that I hadn’t liked those creatures before I read that 
book, or at least I had tried to keep away from them. Holiday 
experiences from my childhood – when as Deyna, Szarmach and 
Lato in one I would step into chicken’s droppings in my grand-
mother’s yard – had left a mark on me, and pigeons, which would 
regularly get the balcony of my Warsaw apartment dirty, had 
completed the picture.

And all of a sudden, I came across a book written by Noah 
Strycker, an American naturalist, and I found birds to be so fas-
cinating that I reproach myself for having been such an ignorant 
of ornithology for that long. I must admit that the author’s style 
of writing is so gripping that after a while, the reader begins to 
envy birds for many things. Firstly, that they can fly, that’s obvious; 
secondly, that they have a magnetic sense, which allows them to 
travel thousands of kilometres with an inner map in their head 
(buntings, pigeons); or even that vultures’ stomach is so inde-
structible and allows them to eat meat with botulin, hantavirus 
and even anthrax bacteria. Do you know that these birds have 
such an immune system that even if they eat infected meat, their 
droppings are completely sterile? What’s more, vultures defecate 
on their own legs in order to disinfect them after wading in carri-
on. So it turns out that it’s not an ill bird that fouls its own nest.

But not to end in shit, I suggest you watch any film at you-
tube with the keyword ‘murmuration’. These are aerial dances 
of thousands of starlings; seeing them, free and perfect in their 
flight, evokes a truly metaphysical desire to become – to which 
we are encouraged even by the Bible itself – like heavenly birds. 

NOAH STRYCKER,  
„RZECZ O PTAKACH”,  
wyd. Muza, Warszawa 2017.

O trzeciej trzydzieści obudził mnie śpiew ptaków. Zrazu 
wydało mi się, że to jeszcze sen, bo do późna czytałem 
książkę, której właśnie ptaki są bohaterami. Ale nie; ptaki 
naprawdę śpiewały, jakby zachwycone faktem, że ta noc 

– akurat najkrótsza noc roku – ustępuje dniowi. Jeszcze 
dwadzieścia cztery godziny wcześniej (czyli przed lekturą 
książki „Rzecz o ptakach”) byłbym wściekły, że zostałem 
tak wcześnie obudzony; teraz jednak wyszedłem na taras, 
usiadłem na krześle i w niekłamanym zachwycie obserwo-
wałem wschód słońca witany ptasim trelem.

Przed tą książką, przyznaję, nie lubiłem ptaków, a przy-
najmniej starałem się trzymać od nich z daleka. Dziecięce 
doświadczenia wakacyjne – kiedy jako Deyna, Szarmach i Lato 
razem wzięci potykałem się na kurzych gównach na babcinym 
polu – zostawiły trwały ślad w mojej psychice, a i gołębie, które 
paskudziły regularnie na mój warszawski balkon również doło-
żyły do tego swoją nieprzyjemną kropkę nad i.

Aż tu nagle wpadła mi w ręce książka amerykańskiego 
przyrodnika Noaha Stryckera i okazało się, że ptaki są 
stworzeniami tak fascynującymi, iż wyrzucam sobie, że tak 
długo byłem ornitologicznym ignorantem. Trzeba przy-
znać, że autor umie tak zajmująco pisać, że już wkrótce 
czytelnik zaczyna ptakom wielu rzeczy zazdrościć. Tego, 
że potrafią latać, to oczywiste; ale także zmysłu magne-
tycznego, który umożliwia przemierzanie tysięcy kilome-
trów z wewnętrzną mapą w głowie (łuszczyki, gołębie), 

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

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

BYĆ JAK PTAKI
 CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA  
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być właśnie tak, jak on tego chce. Nie krzyczy, nie gestykuluje 
niepotrzebnie. Stoi przy linii bocznej i notuje. Klasa.

To jeden z powodów, dla których czeka się na nowy se-
zon. Bo przyznaję się bez bicia – czekam, mimo wszystko. 

IN EGLISH

EKSTRAKLASA NEATLY SERVED

Silence reigns at stadiums. Grass misses cleats, and stands 
miss supporters. Balls are spoiling for goals, and nets want 
to catch the balls. But it’s all for naught. At the turn of June 
and July, nobody plays serious, senior football. Everybody 
rests. Even though I must admit that emotions which 
subsided a few weeks ago slowly begin to return. The new 
season is just around the corner. 

The Ekstraklasa comes neatly served. But television 
presentation is sometimes not enough. It was no use in the 
last matches of the so-called relegation group. If you hadn’t 
been a supporter of one of the teams fighting for keeping 
its position, you should have spared yourself those emo-
tions. Despite all the stuff around it, watching those games 
could be a dramatic experience.

Another striking aspect was the fact that some claimed 
that they had lost their position in the Ekstraklasa in the 
last round. So here’s my question: where were they during 
the whole season? Did they rely on their presentation? One 
doesn’t get any points for that. 

Despite the distaste, the Ekstraklasa breaks records. The 
last season witnessed almost three million people at stadiums 
and record financial outcomes of clubs – starting from over 
six and a half million zlotys for Ruch to over sixteen million for 
Legia (not to mention the fact that a relegation team in English 
Premier League gets 25 times more). These are good times for 
games. The national team wins people’s hearts, stadiums are 
neat and impressive, and all that is complemented with the 
presentation of the sport through rose-coloured spectacles. 

The Ekstraklasa ceremony created such a picture on 5 June. 
It was far from the Academy Awards ceremony, but at least 
results were correct at this one. Even though many people 
say that the choice of the coach of the season was a mis-
take. The winner was Maciej Bartoszek, who left behind two 
favourites: Jacek Magiera and Michał Probierz. Well, maybe 
that’s fine. While two dogs are fighting for a bone…

But at least these coaches were no ‘presentation’. Each 
of them ‘appears’ real. Jacek Magiera is one of the finest 
people of Polish football. I’ve had a pleasure to be trained by 
him when I was in a TVN team. He created an atmosphere 
of peace and certainty that it has to be like he wants it. He 
doesn’t shout, he doesn’t make dramatic gestures. He stands 
beyond the touch line and makes notes. He has class.

It’s one of the reasons for which one is waiting for the new 
season. And I admit freely that I’m waiting – in spite of it all. 

Na stadionach cisza. Trawa tęskni za korkami, a trybu-
nom brakuje kibiców. Piłki rwą się do bramek a siatki 

chcą je łapać. Nic z tego. Na przełomie czerwca i lipca nigdzie 
nie gra się w poważną, seniorską  piłkę. Wszyscy odpoczy-
wają. Choć przyznać trzeba, że te emocje, które opadły przed 
kilkoma tygodniami powoli wracają. Nowy sezon tuż tuż. 

Ekstraklasa ma szczęście być pięknie opakowaną. Ale 
nie zawsze to telewizyjne opakowanie wystarcza. Na nic 
się ono zdało w ostatnich meczach tzw. grupy spadkowej. 
Jeśli ktoś nie był fanem  którejś z drużyn walczącej o utrzy-
manie – mógł sobie darować. Mimo opakowania oglądanie 
spotkań mogło być dramatycznym przeżyciem.  

Dodatkowo niesmak wzbudzili wszyscy ci, którzy twier-
dzili, że w ostatniej ligowej kolejce stracili miejsce w eks-
traklasie. Pytam zatem gdzie byli w trakcie całego sezonu? 
Liczyli na „opakowanie”? Za to nie dostaje się punktów. 

Mimo wspomnianego niesmaku Ekstraklasa bije rekordy. 
Na stadionach w minionym sezonie pojawiły się prawie 
trzy miliony ludzi, kluby otrzymały rekordowe wynagro-
dzenie. Od ponad sześciu i pół miliona złotych dla Ruchu, 
do ponad szesnastu dla Legii (pomijam fakt, że spadkowicz 
z angielskiej Premier League otrzymuje 25 razy więcej). To 
dobre czasy dla rozgrywek. Reprezentacja podbija bębenek, 
stadiony zapraszają schludnością i estetyką, do tego opa-
kowanie, które jest jak różowe okulary. 

Takie okulary założyła nam 5 czerwca Gala Ekstraklasy. 
Daleko jej było do gali oscarowej, ale w tej piłkarskiej przy-
najmniej nie było pomyłki. Choć wielu twierdzi, że jednak 
do niej doszło przy wyborze trenera sezonu. Został nim 
bowiem Maciej Bartoszek, zostawiając w pokonanym polu 
dwóch „pewniaków”: Jacka Magierę i Michała Probierza. 
Może to i dobrze. Gdzie dwóch się bije…

Ale ci trenerzy to już przynajmniej nie żadne „opakowanie”. 
Każdy z nich „przedstawia się” prawdziwie. Jacek Magiera jest 
jednym z najpoczciwszych ludzi polskiej piłki. Miałem nie-
zwykłą przyjemność być prowadzonym przez niego w dru-
żynie TVN. Wprowadzał w trening spokój i pewność, że musi 

WOJCIECH ZAWIOŁA 

Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, ale 
ma w swoim dorobku dwie powieści. O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, co 
spisał na kartach książek. Na co dzień dziennikarz NC+, 
ale też prezenter wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. Tu: autor felietonów i wywiadów.

OPAKOWANA EKSTRAKLASA
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Inni ich kochają, lgną do nich, korzystają z ich dobrej energii. 
Chcą się z nimi przyjaźnić, zabiegają o ich względy. Zawsze 
służą radą, pomocą, wsparciem. Cieszą się z ich atencji 
i potrafią zrobić dla nich bardzo wiele. Co z tego, kiedy oni 
sami tego nie doceniają i za wszelką cenę próbują sami sie-
bie unicestwić. Nie można im pomóc. Nikt tego nie potrafi. 
Można im tylko towarzyszyć w tym, jak umierają na własne 
życzenie. Do momentu, kiedy instynkt samozachowawczy 
każe uciekać od nich jak najdalej. Chociażby na Sycylię… 

IN EGLISH

CTA CATANIA

The airport in Catania is probably the most crowded place in 
the world. Standing in a milling crowd of people waiting for 
check-in, I can’t even imagine what was going on here a few 
weeks ago, during the NATO Summit, when all great peo-
ple came to Sicily. Waiting in an endless queue for check-in, 
I sighed resignedly and rubbed my feet against one another. 
‘It’s no use sighing,’ someone said behind me. I turned around. 
There was a portly couple standing there, smiling at me. ‘You 
should have seen this place during the summit!’ said the elderly 
lady. ‘We were flying to Leeds, to our cousin’s wedding. It was 
truly terrible.’ ‘You read my mind,’ I said, laughing. ‘I hope 
you managed to get out of here on time?’ I asked. ‘Not at all,’ 
said the man. ‘The plane was so delayed that we wouldn’t be 
able to catch any other connection flights,’ she added quickly. 
‘Eventually, we gave up.’ ‘Finally,’ her husband said curtly. But 
the woman was watching my face closely. ‘You resemble our 
son,’ she said, smiling. ‘That’s nice, thank you,’ I answered. ‘But 
our son is dead,’ said her husband between his teeth. ‘Well… 
I’m sorry,’ I mumbled in surprise. ‘Don’t be,’ he said. ‘My wife 
looks for him in other men’s faces,’ he added. Awkward silence 
followed. Over their heads I looked at the entrance to the 
departure lounge, which was absorbing dozens of confused 
tourists and easy-going natives. ‘I can see you feel sorry,’ said 
the lady gently, still smiling at me. ‘You shouldn’t. You know, 
some things can’t be helped…’ ‘If I understand correctly, your 
son fell ill?’ I asked. ‘One can say so… Do you know what it is 
like to be helpless?’ she asked, looking into my eyes. I nodded. 
‘Right. That’s what happened to our son. Some people are their 
own worst enemies. They’re usually smart, bright and interest-
ing; they’re charming, open-minded and particularly sensitive 
to what happens around them. You can fall for them right 
away, like for you. You trust them and want to be around them. 
They’re loved and attractive; others favour curry with them, 
want to absorb their positive energy and to be their friends. 
They’re advised, supported and helped. People are happy about 
their attention and are able to do a lot for them. But that’s all 
for naught when they don’t appreciate it and want to destroy 
themselves at all cost. You can’t help them. Nobody can. You 
can only be with them when they die of their own choice. Until 
the moment when your instinct of self-preservation tells you to 
run away as far as you can. Even to Sicily… 

L otnisko w Catanii to chyba najciaśniejsze miejsce na 
świecie. Stojąc w dzikim tłumie ludzi do odprawy, nie 
chcę sobie nawet wyobrażać tego, co tu się działo 

kilka tygodni temu podczas szczytu NATO, kiedy na Sycylię 
przylatywali wszyscy wielcy tego świata. Westchnąłem 
lekko, poruszając się stopą po stopie w ogromnej kolejce do 
odprawy. – Tu nie ma co wzdychać – usłyszałem za swoimi 
plecami. Odwróciłem się. Para zażywnych staruszków 
uśmiechała się do mnie. – Gdyby pan wiedział jaki tu był rej-
wach w czasie szczytu! – powiedziała leciwa dama. –Lecieli-
śmy wtedy na ślub kuzynki do Leeds. To był horror. – Czyta 
pani w moich myślach – roześmiałem się - Mam nadzieję, 
że udało się Państwu wydostać stąd na czas? – zapytałem. – 
A skąd? – odpowiedział starszy jegomość. – Samolot spóźnił 
się tak bardzo, że nie zdążylibyśmy na żadne połączenia 

– szybko dodała ona. – I w końcu zrezygnowaliśmy. – No 
i dobrze – burknął jej mąż. Tymczasem kobieta badawczo 
przyglądała się mojej twarzy. – Bardzo pan nam przypo-
mina naszego syna – powiedziała z uśmiechem. – Miło mi, 
dziękuję – odpowiedziałem. – Ale nasz syn nie żyje – wy-
strzelił słowami jak z karabinu jej mąż. – Eeeee… przykro 
mi – bąknąłem zaskoczony. – Niepotrzebnie – odparł – Żona 
szuka go teraz w twarzach innych mężczyzn – dodał. Zapa-
nowała niezręczna cisza. Patrzyłem ponad ich głowami na 
wejście do hali odlotów, która wchłaniała z zewnątrz kolejne 
dziesiątki zdezorientowanych turystów i wyluzowanych 
autochtonów. – Widzę, że jest panu przykro – powiedzia-
ła jego małżonka łagodnie, z niegasnącym uśmiechem na 
twarzy – nie ma powodu. Wie pan, są sytuacje, kiedy nic 
nie da się zrobić… - Jak rozumiem, syn chorował? – zapyta-
łem. – Można tak powiedzieć… Zna pan uczucie bezsilności? 

- zagadnęła, patrząc mi głęboko w oczy. Skinąłem głową. – 
No właśnie. I tak było z naszym synem. Są ludzie, których 
największym wrogiem są oni sami. To zazwyczaj mądrzy, 
błyskotliwi i interesujący ludzie. Pełni czaru, dobrego 
humoru i szczególnej wrażliwości na to, co dzieje się dokoła. 
Można się w nich zakochać od pierwszego wejrzenia, tak jak 
w panu. Takim ludziom się ufa i chce się z nimi spędzać czas. 

TOMASZ SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz 
społecznych zjawisk i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Wykładowca 
akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity słuchacz 
oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier 
i trener poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny 
i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania sportowiec 
i podróżnik. Dla nas pisze o tym, co jest ważne 
w ludziach i dla ludzi.

CTA KATANIA





więcej na www.anywhere.pl

46 DESTINATION POMORSKIE

ELEGANCJA  
Z BURSZTYNEM  
W TLE

Marka BATYCKI to synonim klasycznej elegancji. 
Skórzane torebki, portfele, aktówki i akcesoria 
sygnowane logo firmy znane są Polkom i Polakom 
od dekad. Dzisiaj to jedna z najstarszych firm 
w kraju zajmujących się wyrobem najwyższej 
jakości galanterii skórzanej.  

TEKST: PROT   ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Obecnie znakiem BATYCKI sygnowana jest wąska grupa 
produktów. To przede wszystkim damskie torebki pro-

jektowane z myślą o najbardziej wymagających klientkach, 
ale także mniejsza galanteria, jak portfele czy torby po-
dróżne. Wyroby są nie tylko piękne, ale również użyteczne. 
Świadczą o elegancji, a jednocześnie są wygodne i dopaso-
wane do potrzeb klientów.

Skórzane torebki, portfele, rękawiczki, aktówki, brelo-
ki, etui, kosmetyczki wykonane są ręcznie z najwyższej 
jakości skór. Od 2000 roku wszystkie produkty sygnowane 
są charakterystycznym bursztynowym oczkiem, który jest 
nie tylko znakiem elegancji i piękna, ale też przypomina 
o pomorskich korzeniach firmy. Na Pomorzu wierzymy, że 

„Złoto Bałtyku” uwalnia dobrą energię, a osobie go noszącej 
zapewnia pogodne usposobienie i życie w harmonii.

Firma powstała w 1948 roku w Gdyni, a jej znakiem 
rozpoznawczym od zarania były najwyższej jakości pro-
dukty i solidne, ręczne wykończenie. Wyroby sygnowane 
logo firmy wzbudzały uznanie u każdego, kto się z nimi 
zetknął. Tak zresztą jest i dziś.

W fabryce na Dolnym Mieście w Gdańsku pracują projektan-
ci, osoby zajmujące się ręcznym szyciem skór oraz specjaliści 
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WSZYSTKIE WYROBY SYGNOWANE BURSZTYNOWYM 
OCZKIEM FIRMY BATYCKI CHARAKTERYZUJE 
KLASYCZNY UMIAR, NOBILITACJA SZCZEGÓŁU 
I NIEPOWTARZALNOŚĆ.

sprzedaży. Cały zespół pielęgnuje tradycję, 
jednocześnie śledząc światowe trendy.

W swojej ofercie BATYCKI posiada 
zarówno modele klasyczne, jak i nowo-
czesne, dla odważnych klientek, które nie 
boją się eksperymentów. Z myślą o nich 
dwa razy w roku tworzone są kolekcje se-
zonowe. Zmieniają się wtedy rodzaje skór, 
faktury, kolory. Zdaniem projektantów 
firmy te eksperymenty są dozwolone, bo 
tradycja i innowacja w modzie idą w parze.

Wszystkie wyroby sygnowane burszty-
nowym oczkiem firmy BATYCKI charakte-
ryzuje klasyczny umiar, nobilitacja szcze-
gółu i niepowtarzalność. Zgodnie z filozofią 
firmy kobieta, która sięga po produkt marki 
BATYCKI, ma poczucie, że otrzymuje coś 
więcej niż piękny przedmiot. 

Więcej na www.pomorskie-prestige.eu

IN EGLISH

ELEGANCE WITH AN AMBER 
TWIST
BATYCKI BRAND IS A SYNONYM OF 
CLASSIC ELEGANCE. LEATHER BAGS, 
WALLETS, BRIEFCASES AND OTHER 
ACCESSORIES BEARING THE COMPANY’S 
LOGO HAVE BEEN WELL KNOWN 
TO POLISH MEN AND WOMEN FOR 
DECADES. THIS IS ONE OF THE OLDEST 
COMPANIES IN POLAND WHICH DEALS 
WITH MANUFACTURE OF THE BEST 
QUALITY LEATHER GOODS. 

Today, BATYCKI logo is given to a selected 
group of leather goods. The company’s 
flag products are women’s bags designed 

for the most demanding clients. The other 
goods include smaller leather products, 
such as wallets, purses and suitcases. The 
goods are not only beautiful, but also 
functional. They are elegant, comfortable 
and adjusted to the customers’ needs.

Leather bags, wallets, gloves, briefcases, 
pendants, etuis, make-up bags – all those 
products are made manually from the best 
quality skins. Starting from 2000 they are 
marked with a characteristic logo – an 
amber eye which is not only a sign of ele-
gance and beauty, but also reminds of the 
company’s regional background. Here in 
Pomorskie we believe that amber releases 
good energy and provides its owner with 
joyful temper and life in harmony. 

BATYCKI was established in 1948 in 
Gdynia. Its best quality products have 
been a distinctive feature thanks to their 
reliable and manual finish from the very 
beginning. The goods signed with the 
company’s logo have always satisfied the 
clients’ needs. So it is today. 

Designers, tailors and sales spe-
cialists work in the factory located in 
Dolne Miasto (Lower City) in Gdansk. 
This engaged team of employees takes 
care of tradition, at the same time fol-
lowing world trends.

BATYCKI offers both classic and 
modern models, for clients who dare to 
experiment. For those clients the compa-
ny releases a seasonal collections. Then 
what changes is the types of leather, 
colours and textures. BATYCKI design-
ers claim the experiments are allowed, 
because tradition and innovation go hand 
in hand in fashion.

All the goods provided with the 
BATYCKI amber eye are characterized 
by classic moderation, attention to detail 
and extraordinary care for originality. 
According to the company’s philosophy, 
a woman who reaches for BATYCKI, feels 
that she is offered much more than just 
a beautiful product. 

More at www.pomorskie-prestige.eu 
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IN EGLISH

PARADOX OF A FLAT STOMACH

“What a mean hag…”, “How could she!”,” If you have so 
much money and so many nannies, you can look like that 
all right…” I won’t quote other examples of hate, even 
though the temptation to show what we, women, are 
capable of, is really strong. What prevents me from doing 
so is my common sense and personal objection to such 
foul language.

There’s an incessant stream of vitriolic comments 
about Anna Lewandowska. Celebrity gossip websites 
lie in wait for her to post some new pictures of herself, 
and then they post them on their own portals with such 
unambiguous titles as “Ania Lewandowska is already 
exercising,” or “Already with a flat stomach.” I’m happy 
that Ania has returned to form. I can understand neither 
the hate nor the discussions about what a woman should 
or shouldn’t do after the childbirth, what she has to look 
like and when she needs to get back in shape. It’s hard to 
expect a coach and a karate champion – who has been 
sculpting her muscles for years and earns her living from 
it – to have a flabby body. That’s why I will defend not so 
much her specifically, as women in general.

The topic of young mothers still comes back like a boo-
merang, and every now and then the situation gets really 
unpleasant. Some say their congratulations and follow the 
young mothers’ example. But the other group is definitely 
stronger. They like to insult, negate and ridicule. And why? 
Out of envy? Or perhaps it’s a therapeutic way of getting 
rid of their own complexes at somebody else’s expense? It’s 
possible that they do it for sport, to train their own mean 
personality. But irrespective of their motivation, they tell you 
to account for everything. And I mean everything. If after 
giving birth to a child a woman rushes back to work, many 
people see her as a neglectful and unfit mother. But if she sits 
at home for several years, they say she’s probably lazy.

Why won’t anyone ask what the father does in this 
time, how many days off he took to take care of his 
child and whether he went on paternity leave? The same 
applies to women’s measurements. Those who quickly 
returned to form, exercise at home or at the gym and 
have the audacity to flaunt it in social media are seen 
as irresponsible. We perceive them as enemies. Because 
they should have greasy hair and sit up by their chil-
dren 24/7. Paradoxically, we criticize unkempt mothers 
as well, asking, “how can anyone let themselves go to 
such an extent?” The wave of criticism aimed at Anna 
Lewandowska should give us some food for thought. Let 
every woman, Ania included, decide about herself and 
her own body. And it’s nobody else’s business. 

Wredna baba... Jak ona może... Jak się ma tyle kasy, 
opiekunek, to pewnie, że można tak wyglądać... 

Pozostałych przykładów hejtu nie zacytuję, choć kusi mnie, 
żeby pokazać, do czego my, kobiety, jesteśmy zdolne. Po-
wstrzymuje mnie rozsądek i sprzeciw wobec takiego języka. 

Wiadra pomyj wylewa się na Annę Lewandowską. Por-
tale plotkarskie czyhają na kolejne opublikowane przez nią 
zdjęcia, publikują je w swoich serwisach z jednoznacznymi 
tytułami: „Ania Lewandowska już ćwiczy” , „…już z płaskim 
brzuchem”. Cieszę się, że Ania wróciła do formy. Dziwi 
mnie hejt i dyskusja o tym, co kobieta powinna robić po 
porodzie, jak wyglądać, kiedy dojść do siebie. Trudno się 
spodziewać, by trenerka i mistrzyni karate, która od lat 
rzeźbi mięśnie i z tego żyje, po urodzeniu dziecka miała 
obwisłe ciało. Dlatego będę bronić - nie tyle jej, a kobiet 
w ogóle. Temat młodych matek wciąż wraca jak bume-
rang, co jakiś czas uwalnia demony. Jedni gratulują, biorą 
przykład. Zdecydowanie silniejsza jest druga grupa. Lubi 
obrażać, negować, wyśmiewać. Powód? Zazdrość? A może 
to terapeutyczny sposób leczenia własnych kompleksów 
kosztem innych? Niewykluczone, że robimy to dla sportu, 
treningu wrednego charakteru. Bez względu na motywa-
cję, każą się tłumaczyć. Ze wszystkiego. Jeśli po urodze-
niu dziecka kobieta szybko wróciła do pracy, w oczach 
wielu staje się wyrodną matką. Jeśli siedzi w domu kilka 
lat, pewnie leniwa. Dlaczego nikt nie pyta, co robi w tym 
samym czasie ojciec? Ile wziął dni opieki na dziecko i czy 
skorzystał z tacierzyńskiego? To samo dotyczy naszych 
rozmiarów. Te, które szybko wróciły do formy, ćwiczą 
w domu czy na siłowni i obnoszą się z tym na profilach 
społecznościowych, są nieodpowiedzialne. Traktujemy 
je jak wroga. Powinny mieć tłuste włosy i czuwać przy 
dziecku 24 godziny na dobę. Paradoks w tym, że zanie-
dbane matki też krytykujemy wytykając im „jak można się 
tak zapuścić”. Fala krytyki wylana na Annę Lewandowską 
niech da nam do myślenia. Niech każda z nas, w tym Ania, 
sama decyduje o sobie i swoim ciele. Nikomu nic do tego. 

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, ale unika ludzi, którzy mówią bez 
końca. Jest też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

PARADOKS  
PŁASKIEGO BRZUCHA
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Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Kraków... 
Wszyscy mówią o tym, że duże miasta mają 
wiele do zaoferowania turystom. Tylko 
dlaczego nikt nie pamięta o tym, że małe 
miejscowości wcale nie muszą być gorsze? 

TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

M A ŁE JEST PIĘK NE 
SZCZYTNO
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M A ŁE JEST PIĘK NE 
SZCZYTNO

Szczytno. Małe miasteczko na styku pojezierza 
olsztyńskiego i mrągowskiego, na zachodnich 

Mazurach, jak przystało na ten region – nad dwoma 
jeziorami. To niezwykle urokliwe miejsce okazuje się 
bardzo atrakcyjne.

„Miała baba pofajdoka...”
Nieoficjalnym symbolem Szczytna jest Pofajdok. 
W gwarze mazurskiej słowo to oznacza niedojrzałe-
go młodzieńca, roztrzepanego, ale zawsze skorego 
do pomocy. W mieście znajdziemy aż trzynastu 
takich lekkoduchów, w których (bardzo wesołym) 
towarzystwie odwiedzimy najważniejsze i najbar-
dziej atrakcyjne punkty na mapie miejscowości. 

I tak zaczynamy od parku nad jeziorem Domo-
wym Małym, w którym niegdyś znajdował się targ 
koński. Dzisiaj jednak spotkamy tam nie konie, a... 
Rycerza, czyli Pofajdoka jadącego na świni. Nieda-
leko ratusza miejskiego, wybudowanego w miejscu 
dawnego zamku krzyżackiego, stoi Drwal. W jed-
nym ze skrzydeł budynku znajduje się dziś oddział 
Muzeum Mazurskiego, na które z pewnością warto 
poświęcić chwilę. Dalej, pomiędzy zabytkowym 
budynkiem sądu oraz więzieniem, a jakże, Ucie-
kinier w pasiastej koszuli. Ta droga poprowadzi 
nad jezioro Domowe Duże, gdzie przywita nas 
Amor, którego strzała podobno czyni cuda. Będąc 
tam warto wsiąść na statek wycieczkowy, z któ-
rego będziemy mogli podziwiać panoramę miasta. 
Następnym przystankiem są ruiny wspomnianego 
już zamku z XIV wieku. Zwiedzających przywita 
Pofajdok Jurand, raczej niezbyt podobny do tego 
z sienkiewiczowskich „Krzyżaków”, aczkolwiek 
tak samo waleczny. Dlaczego akurat on? Właśnie 
z tego zamku bohater powieści chciał uwolnić Da-
nusię, swoją córkę. Zmęczeni chodzeniem powinni 
udać się na Plac Juranda i dołączyć do Urwisów na 
ławeczce on-line, którą cały świat może obserwo-
wać przez 24 godziny na dobę. Na ulicy Odro-
dzenia, na murze budynku banku czeka na nas 
Rabuś, a kawałek dalej – Znachor i Strażak, którzy 
pokazują częściowo zabytkową, międzywojenną 
zabudowę. Idąc dalej mijamy XVIII-wieczny kościół 
i dawny gmach starostwa z 1885 roku. Tam stoi 
nieudolny Pofajdok Biznesmen, pokazujący nam 
puste kieszenie. Obieżyświata z kompasem w ręku 
spotkamy przy obelisku wskazującym 21 południk, 
prowadzący prosto do Warszawy. Zwiedzający 
Szczytno z dziećmi koniecznie powinni udać się 
do „Małej Bieli”, gdzie wkraczamy w świat przyrody 
i poznajemy florę i faunę regionu. W pewnym mo-
mencie trafimy tam na słup, na którym zobaczymy 
skrzata z lornetką w ręku – Ornitologa. Szczytno 
to stolica polskiej policji, nie mogło więc zabraknąć 
Policjanta! Ten salutujący Pofajdok stoi niedaleko 
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Ornitologa, u bram szkoły policyjnej, salutując wchodzącym i żegna-
jąc wychodzących.

Szczycieński John Lennon
Dla wszystkich fanów polskiego big beatu Szczytno jest przy-
stankiem obowiązkowym. To właśnie tutaj swoją młodość spędził 
Krzysztof Klenczon – niepozorny wiejski nauczyciel, który kilka 
lat później rozkochał w sobie całą Polskę. W wieku 20 lat Klenczon 
porzucił nauczanie i wyjechał do Gdyni, gdzie rozpoczął karierę 
muzyczną jako gitarzysta niemenowskich Niebiesko-Czarnych. 
Trzy lata później w gdańskim Wrzeszczu narodziła się ikona pol-
skiego rocka – zespół Czerwone Gitary.

Krzysztof Klenczon nie zapomniał nigdy o Szczytnie, a Szczytno 
nie zapomniało o nim – na każdym kroku można zauważyć, że mu-
zyk był z miastem bardzo związany. W centrum miasta znajdziemy 
aleję oraz przepiękny park nazwany jego imieniem, a w nim pomnik 
i fontannę postawione ku czci muzyka. Jeśli podążając śladami 
lidera Czerwonych Gitar poczujemy zmęczenie, możemy odpo-
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cząć w pubie „Gama”, który w całości poświęcony jest osobie 
Klenczona i jego twórczości. W lipcu każdego roku na Placu 
Juranda odbywa się także Klenczon Big Bit Festival.

Podobno muzyk całe życie tęsknił za rodzinnymi stronami, 
co słychać z resztą w jego muzyce – z Sewerynem Krajew-
skim i spółką śpiewał: „Wróćmy nad jeziora, na wędrowny rejs. 
Znajdziesz tam cel swojej drogi, wśród szumiących drzew”. 
Klenczon zmarł w Chicago, ale ostatecznie wrócił na Mazury 

– na szczycieńskim cmentarzu znajduje się jego grób, piel-
grzymkami wręcz odwiedzany przez fanów Czerwonych Gitar.

Jak widać, małe miejscowości mogą kryć w sobie wiele 
dobrego, czego Szczytno jest najlepszym przykładem. Nic, 
tylko pakować walizki! 

IN EGLISH

SMALL IS BEAUTIFUL SZCZYTNO

TRICITY, WARSAW, WROCLAW, CRACOW... EVERYONE SAYS 
THAT BIG CITIES HAVE A LOT TO OFFER TO TOURISTS. BUT 
WHY DOES NOBODY REMEMBER THAT SMALL TOWNS DO 
NOT NECESSARILY HAVE TO BE WORSE?

Szczytno. A town located at the meeting point of the Olsztyn 
and Mrągowo Lake Districts, in western Masuria and, as befits 
that region, by two lakes. This incredibly charming place 
turns out to be very attractive too.

Around the city with triflers
Pofajdok is the unofficial symbol of Szczytno. In the Masurian 
dialect, the term describes a young man that is immature and 
scatterbrained but always willing to help. You will find as many 
as thirteen such triflers in the city. In their (quite cheerful) com-
pany, you will visit the most important and the most attractive 
points on the town map.

This way, you can start with a park near Lake Domowe 
Małe, which was once used as a horse market. But no 
horses are sold there any more. What you fill find instead 
is the first pofajdok – a Knight riding a pig. There is 
the Lumberjack standing next to the Town Hall, which 
was built in the place of the old Castle of the Teutonic 
Knights. Today, one of the wings of the building features 
the Masurian Museum, which is certainly worth at least 
a short visit. Between the historic court building and 
a prison, you will see of course the Escapee in a striped 
shirt. That route leads to Lake Domowe Duże, where 
you will be welcomed by the Cupid, whose arrow is said 
to work wonders. When you are there, consider taking 
a cruise aboard a sightseeing ship, which offers a beauti-
ful view over the whole city. The next stop is at the ruins 
of the already-mentioned castle from the 14th century. 
You will meet Jurand, who is not very much similar to the 
Jurand from The Knights of the Cross by Henryk Sienkie-
wicz but still equally gallant. Why him exactly? Because 
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KRZYSZTOF KLENCZON 
NIE ZAPOMNIAŁ NIGDY 
O SZCZYTNIE. W CENTRUM 
MIASTA ZNAJDZIEMY ALEJĘ 
ORAZ PRZEPIĘKNY PARK 
NAZWANY JEGO IMIENIEM, 
A W NIM POMNIK I FONTANNĘ 
POSTAWIONE KU CZCI MUZYKA.
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A John Lennon from Szczytno
Szczytno is a must for all fans of Polish big beat. It is 
where Krzysztof Klenczon spent his youth. The incon-
spicuous village teacher several years later achieved 
enormous popularity in the whole Poland. At the age of 20, 
Klenczon gave up teaching and moved to Gdynia, where 
he started his musical career as the guitarist of Czesław 
Niemen’s Niebiesko-Czarni. Czerwone Gitary, the icon of 
Polish rock, was born three years later in the district of 
Wrzeszcz in Gdansk.

Krzysztof Klenczon has never forgotten about Szczytno, 
and Szczytno has never forgotten about him. You can see 
that the musician was very attached to the city at every 
turn. In the centre of the city, there is an alley and a beau-
tiful park named after Klenczon. Inside the park, you will 
find a monument and a fountain built in honour of the mu-
sician. If you feel exhausted on your walk around the sites 
connected with the leader of Czerwone Gitary, you can 
have a rest at Gama, a pub completely devoted to Klenczon 
and his work. There is also Klenczon Big Bit Festival organ-
ized every July at Jurand’s Square.

They say the musician missed his homeland all his life, 
which is in fact heard in his music. With Seweryn Kra-
jewski and his band, he used to sing, “Let’s come back to 
the lakes and take a cruise. This is where you’ll find your 
destination, among the rustling trees.” Klenczon died 
in Chicago, but he ultimately returned to Masuria. His 
grave is located at the cemetery in Szczytno and visited 
by crowds of fans of Czerwone Gitary.

As you can see, small towns can hide quite a lot, and 
Szczytno is a perfect example of that. Time to pack  
your suitcase! 

it is from this castle that the hero wanted to free Danusia, his 
daughter. If tired of walking, you should visit Jurand’s Square and 
join the Rascals sitting on an online bench, which can be seen on 
the Internet by the whole world twenty-four hours a day. You will 
find the Robber on the wall of a bank on Odrodzenia street and 
the Folk Healer and the Fireman several steps further. The latter 
will show you partially historic buildings from the interwar peri-
od. Moving forward, you will pass a church from the 18th century 
and the old office of district authorities from 1885 and meet the 
Businessman, who shows his empty pockets to each passer-by. If 
you want to see the Traveller with a compass, go to the obe-
lisk that indicates the 21st meridian leading straight to Warsaw. 
Those who visit Szczytno with children should definitely stop by 
at Mała Biel, where they can enter the world of nature and learn 
about the flora and fauna of the region. At some point, they will 
come across a pole with the Ornithologist, a pofajdok with a pair 
of binoculars in his hand. Szczytno is the capital of Polish police, 
so there has to be the Policeman too! That pofajdok stands near 
the Ornithologist, at the entrance gate to the Police School. It 
salutes all those who come in and says goodbye to those who 
leave the place.
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Aby zjeść ciastko, wcale nie trzeba mieć cukierni. Co więcej, podobnie jest z Porsche. Można 
doświadczyć niezapomnianych wrażeń z jazdy tymi samochodami, zanim wejdzie się w ich 
posiadanie. Bo któż z nas choć raz nie chciał poprowadzić Porsche? Teraz to przeżycie jest 
na wyciągnięcie ręki. A dla naszych czytelników nawet nieco bliżej. 

TEKST: ANNA NAZAROWICZ  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

O MAŁY WŁOS 
Porsche
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Na widok tych maszyn serce zaczyna bić szybciej. 
Znacznie szybciej. Brak jakiejkolwiek reakcji ze 

strony ludzkiego organizmu? To byłoby mocno podejrzane. 
W końcu Porsche to jeden z najbardziej utytułowanych 
producentów samochodów sportowych na świecie. Można 
być człowiekiem z marmuru, ale stając z nimi twarzą 
w twarz, czujemy rozlewającą się po plecach przyjemną 
falę ciepła, która znacznie przybiera na sile w momencie 
zajęcia miejsca za kierownicą. Uczucie? Nie do opisania. 
Dlatego raz w życiu trzeba to przeżyć. A lepszej ku temu 
okazji niż Porsche Road Tour raczej nie będzie. Wyda-

rzenie organizowane przez Porsche Centrum 
Sopot ma na celu przybliżenie wizerunku marki 
nie tylko swoim klientom, lecz wszystkim, którzy 
do tej pory nie mieli styczności z samochodami 
Porsche. Do dyspozycji gości jest 10 różnych aut, 
które w kolumnie wyruszają spod salonu Porsche 
w Sopocie. Tam również znajduje się koniec trasy, 
która liczy łącznie 200 km oraz 5 przystanków. 
Na każdym z nich uczestnicy tej zabawy mogą 
się przesiadać do kolejnych modeli, aby posma-
kować wszystkich dań z tej motoryzacyjnej uczty. 
Przejazd trwa od godziny 10:00 do 17:00, zatem 
wystarczająco długo, by zaspokoić swój apetyt 
na pierwszą przygodę z Porsche. Organizator 
zadbał również, aby termin nikomu nie pokrzyżo-
wał planów. Dlatego planując swój udział, można 
wybierać spośród trzech dni, w których Porsche 
Road Tour będzie się odbywać: 27, 28 lub 29 
czerwca. Warto się pospieszyć, ponieważ liczba 
miejsc jest ograniczona, a cena bardzo przystęp-
na: 1000 zł brutto.

Dla zwolenników odrobinę mocniejszych 
wrażeń Porsche Centrum Sopot przygotowa-
ło coś z nieco wyższej półki. Porsche Driving 
Experience odbędzie się w Kamieniu Śląskim 
i będzie to pierwsza tego typu impreza w Polsce. 
Wybór miejsca nie jest przypadkowy – właśnie 
tam znajduje się tor Silesia Ring, najnowszy tego 
typu obiekt w Polsce, całkowicie przystosowany 
do wygórowanych norm Porsche. To inwestycja, 
która będzie nie tylko jednym z trzech ośrodków 
drivingowych Porsche w Europie. Jej otwar-
cie w sierpniu zapoczątkuje cały cykl imprez 
motoryzacyjnych organizowanych pod szyldem 
Porsche. Ponad 3,6 km nowego asfaltu, 7 różnych 
konfiguracji oraz minimalna szerokość wyno-
sząca 12 metrów mają zapewnić przednią zabawę 
nawet najbardziej wybrednym automaniakom. 

DLA ZWOLENNIKÓW ODROBINĘ 
MOCNIEJSZYCH WRAŻEŃ 
PORSCHE CENTRUM SOPOT 
PRZYGOTOWAŁO COŚ Z NIECO 
WYŻSZEJ PÓŁKI. PORSCHE 
DRIVING EXPERIENCE ODBĘDZIE 
SIĘ W KAMIENIU ŚLĄSKIM 
I BĘDZIE TO PIERWSZA TEGO 
TYPU IMPREZA W POLSCE. 
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Wszyscy uczestnicy zostaną zakwaterowani 
w pięciogwiazdkowym hotelu, który znajduje się 
1,5 km od dworca kolejowego. Dla tych, którzy 
w świat Porsche wkraczają po raz pierwszy, 
Porsche Centrum Sopot zarezerwowało termin 
29-30 sierpnia. Koszt uczestnictwa to 1000 euro 
netto. Dla wszystkich, którzy z samochodami 
Porsche mieli już do czynienia, tor oraz samo-
chody czekają w dniach 30-31 sierpień. Tu cena 
będzie nieco wyższa (1850 Euro netto), ponie-
waż szkolenie odbędzie się z udziałem polskich 
instruktorów Porsche Sport Driving School. To 
nie tylko dobra okazja do spełnienia swoich 
motoryzacyjnych fantazji. To również doskonały 
prezent dla bliskiej osoby. A wszelkie wątpliwości 
niech rozwieje specjalny, 10-procentowy rabat 
przewidziany dla naszych czytelników (na hasło 
ANYKOD). O szczegółach można dowiadywać się 
w salonie Porsche Centrum Sopot. Bo o tym, że 
warto, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. 
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IN EGLISH

PORSCHE BY A HAIR’S BREADTH

YOU DON’T HAVE TO OWN A CONFECTIONERY TO EAT 
A CAKE. AND IT’S SIMILAR WITH PORSCHE. WE CAN 
EXPERIENCE THE EXCITEMENT OF DRIVING THOSE 
CARS BEFORE WE ACTUALLY BUY THEM. BECAUSE IS 
THERE ANYONE WHO HAS NEVER WANTED TO DRIVE 
A PORSCHE? NOW IT’S WITHIN OUR REACH. AND FOR 
OUR READERS IT’S EVEN CLOSER.

At the sight of those machines your heart starts to beat 
faster. Much faster. It would be very suspicious if our bodies 
didn’t react at least in some way. After all, Porsche is one of 
the most titled sports car producers in the world. You can 
be a person with an unwavering heart and nerves of steel, 
but when you face them, their very sight sends a pleas-
ant wave of warmth down your spine, and the sensation 
becomes even stronger when you sit behind the wheel. The 

feeling? Indescribable. That’s why you should experience 
it at least once in your life. And there won’t be a better 
occasion to do so than Porsche Road Tour. The event, or-
ganized by Porsche Centrum Sopot, is to present the image 
of the brand not only to its clients, but also to everyone 
who hasn’t had any previous experience with Porsche cars. 
There are ten different cars at the visitors’ disposal; they 
will set out in a motorcade from the Porsche salesroom in 
Sopot that constitutes the end of the route as well. All in 
all, the distance amounts to 200 kilometres and includes 
5 planned stops. At each of them, participants can change 
cars to other models in order to taste all dishes from this 
automotive feast. The drive begins at 10 am and finishes at 
5 pm, so there’s enough time to satiate our appetite for our 
first adventure with Porsche. What is more, the organizer 
took special care to ensure that there are several possible 
dates to attend the event, so that the participants won’t 
have to cancel their previous plans or arrangements. That’s 
why when you plan your participation, you can choose 
between three possible dates on which Porsche Road Tour 
will take place – 27, 28 or 29 June. It would be a good idea to 
hurry up, because the number of places is limited, and the 
price is very reasonable – 1000 PLN gross.

For lovers of stronger sensations, Porsche Centrum 
Sopot prepared something slightly more upscale. Porsche 
Driving Experience will take place in Kamień Śląski and 
will be the first event of this type in Poland. The choice 
of place was not accidental, as it is there that the speed-
way Silesia Ring is located – it’s the newest object of this 
kind in Poland, perfectly adjusted to the strict norms of 
Porsche. It’s an investment that is more than just one of 
three Porsche driving centres in Europe – its opening in 
August will initiate the whole series of automotive events 
organized under the name of Porsche. Over 3,6 kilometres 
of new asphalt, seven different configurations and min-
imal width of 12 metres are the factors that will provide 
fun even to the most fastidious lovers of motorization. All 
participants will be accommodated at a five-star hotel 
located 1,5 kilometres away from the railway station. For 
those who will enter the world of Porsche for the first 
time, Porsche Centrum Sopot reserved the dates from 29 
to 30 August. In this option, the participation fee amounts 
to 1000 EUR net. For those who have already had to do 
with Porsche cars, the speedway and the cars wait be-
tween 30 and 31 August. In this scenario, the price will be 
somehow higher (1850 EUR net), because the participants 
will take part in a training with Polish instructors from 
Porsche Sport Driving School. It’s not only a great oppor-
tunity to fulfil your automotive dreams and fantasies, but 
also a perfect gift for someone else, e.g. a family mem-
ber or a friend. And let’s dispel any lingering doubts by 
adding that there is a special 10% discount for our Readers 
(discount code: “ANYKOD”). You can find more details at 
the salesroom Porsche Centrum Sopot. Because there’s no 
need to convince anyone that it’s worth it. 
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STAŁY DODATEK 
PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY
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Co Was czeka w Porcie Lotniczym  
Olsztyn-Mazury?

ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

POZNAJCIE NAS!

Peryferyjność regionu Warmii i Mazur przekłada się 
na utrudnienia komunikacyjne, z jakimi borykają się 

jego mieszkańcy. Jeszcze do niedawna ta część naszego 
kraju była „białą plamą” jeśli chodzi o transport lotniczy. 
Spółka zarządzająca lotniskiem w Szymanach w porozu-
mieniu z władzami województwa postanowiła wyjść pro-
blemowi naprzeciw i ułatwić podróżnym dostęp do usług 
lotniczych tej części kraju oraz wyeliminować koniecz-
ność dojazdu do oddalonych nawet o kilkaset kilometrów 
portów w Gdańsku czy w Modlinie. Dziś Port Lotniczy 
Olsztyn-Mazury jako jedyne lotnisko w północno-

-wschodniej Polsce pozwala lepiej skomunikować region 
zarówno z resztą kraju, jak i Europą, co z kolei przełoży 
się na zwiększenie atrakcyjności Warmii i Mazur pod 
względem inwestycyjnym oraz turystycznym.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury to połączone w sercu 
regionu nowoczesne, międzynarodowe lotnisko w pełną 
infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pa-
sażerskich. Jego budowa zakończyła się jesienią 2015 roku, 
wtedy też przystąpiono do testowania infrastruktury 
lotniskowej oraz rozruchu wszystkich systemów niezbęd-
nych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania 
portu. 18 stycznia 2016 roku lotnisko w Szymanach otrzy-
mało Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a dwa dni 
później Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustaw Brzezin dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, oficjalnie 
otwierając Port Lotniczy Olsztyn-Mazury dla pasażerów. Tego 
samego dnia w powietrze wzbił się pierwszy samolot na regularnej 
trasie Olsztyn-Mazury – Berlin-Tegel.

Lotnisko usytuowane jest w południowej części województwa 
warmińsko-mazurskiego, w miejscowości Szymany, 8 km od Szczytna 
oraz około 55 km od Olsztyna. Jest portem kategorii 4D, otwartym 
w godzinach od 6:00 do 22:00. Przystosowane jest do obsługi rejsów 
stałych, czarterów i General Aviation. Terminal pasażerski posiada 
pełną separację funkcjonalną podróżnych przylatujących i odlatują-
cych. Przewidziano podział odpraw w przylotach i odlotach na dwa 
kierunki: obsługa pasażerów w ramach strefy Schengen i spoza niej. 
Średniodobowa przepustowość terminala wynosi około 830 pasaże-
rów, w dobie szczytowej do 1250 pasażerów, a w godzinie szczytowej 
do 500 pasażerów. Lotnisko zapewnia pełną infrastrukturę parkin-
gową na około 150 miejsc dla samochodów osobowych, wydzielone 
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stanowiska postoju autobusów linii regularnych oraz miejsca 
postojowe taksówek, a także przystanek kolejowy z dojściem 
pieszym do terminala.

W 2017 roku rozpoczęły się prace w zakresie rozbudowy 
i przebudowy parkingu przed budynkiem terminala pasa-
żerskiego o kolejne 70 miejsc postojowych oraz rozbudowy 
płyty postojowej o dodatkowe miejsce postoju samolotów, 
które będzie mogło służyć również działalności cargo. 

W 2016 roku Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obsłużył 45 848 
pasażerów. W kolejnych latach liczba pasażerów będzie sukce-
sywnie wzrastać i w 2020 roku wyniesie około 300 tys. podróż-
nych, a po 2035 roku może przekroczyć 1 mln pasażerów. 

IN EGLISH

GET TO KNOW US!

WHAT WAITS FOR YOU AT OLSZTYN-MAZURY AIRPORT?

Peripheral location of Warmia and Mazury is reflected in 
travel difficulties that the inhabitants of the region have 
to struggle with. Up until recently, this part of Poland was 
a “white blot” when it comes to air traffic. The company 
administering the airport in Szymany, in agreement with 
the voivodeship authorities, decided to face the problem 
head on and facilitate the access to flight services in this 
part of the country, as well as eliminate the necessity of 
travelling to airports in Gdansk or Modlin that are located 
as many as several hundred kilometres away. Today, Olsz-
tyn-Mazury Airport, as the only airport in the north-east-

ern Poland, links the region both with the rest of the country and 
with Europe, which, in turn, will result in greater popularity of 
Warmia and Mazury in such areas as investment and tourism.

Olsztyn-Mazury Airport is a modern international airport with 
full infrastructure prepared for servicing airliners. Its construc-
tion finished in autumn 2015; the next phase included testing of 
the airport’s infrastructure, as well as starting all systems neces-
sary for proper and safe functioning of the airport. On 18 January 
2016, the airport in Szymany received the Certificate of the Civil 
Aviation Authority, and two days later, the Marshall of the Warm-
ian-Masurian Voivodeship, Gustaw Brzezin, officially cut the 
ribbon, thus opening Olsztyn-Mazury Airport for passengers. On 
the same day, the first airplane took off on a regular route from 
Olsztyn-Mazury to Berlin-Tegel.

The airport is located in the southern part of the Warmi-
an-Masurian Voivodeship, in the town of Szymany, 8 km from 
Szczytno and about 55 km from Olsztyn. It’s an airport of the 4D 
category, opened from 6 am to 10 pm. It’s adjusted to servicing 
regular flights, charter flights and General Aviation. The pas-
senger terminal has a full functional separation of arriving and 
departing passengers. What is more, there is a division of check-
ins when it comes to arrivals and departures in two directions 

– servicing passengers travelling within the Schengen Area and 
those travelling beyond it. The average daily capacity of the 
terminal amounts to about 830 passengers, on the peak day – up 
to 1250 passengers, and in the peak hour – up to 500 passengers. 
The airport provides a full parking infrastructure of about 400 
parking spots for passenger cars, designated parking spots for 
taxis and regular buses, as well as a railway station with pedes-
trian access to the terminal.

The year 2017 has marked the beginning of construction works 
aimed at development and reconstruction of the car park in front 
of the passenger terminal by additional 70 parking spots, as well as 
expansion of the airport apron by another aircraft stand that will 
be used also for the cargo-related activity.

In 2016, Olsztyn-Mazury Airport serviced 45 848 passengers. In 
the next couple of years, the number of passengers will gradually 
grow and in 2020, it will reach about 300 0000, whereas after 2035, 
it may exceed one million. 
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OSLO TORP

LONDYN
LUTON

LONDYN 
STANSTED

OLSZTYN-MAZURY – OSLO-TORP

PONIEDZIAŁEK PIĄTEK

SZY - TRF 10:40 - 12:25 10:40 - 12:25

TRF - SZY 08:25 - 10:10 08:25 – 10:10

OLSZTYN-MAZURY – LONDYN-LUTON

WTOREK CZWARTEK SOBOTA

SZY - LTN 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00

LTN - SZY 13:30 - 16:55 13:30 - 16:55 13:30 - 16:55

OLSZTYN-MAZURY – LONDYN-STANSTED

WTOREK CZWARTEK SOBOTA

SZY - STN 20:45 - 22:10 17:25 - 18:50 17:25 - 18:50

STN - SZY 16:55 - 20:20 13:35 - 17:00 13:35 - 17:00

OLSZTYN

ROZKŁ A D LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE
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KONTAKT
CONTACT

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Olsztyn-Masuria Airport
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel.: +48 89 544 34 34 
e-mail: info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

DOJAZD
ACCESS

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znajduje się w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, w miejscowości Szymany 
położonej 10 km od Szczytna oraz 58 km na południe od 
stolicy województwa – Olsztyna.
Olsztyn-Masuria Airport is located in warminsko-mazur-
skie province in Szymany, 10 km off Szczytno and 58 km 
south off the city of Olsztyn, province’s capital.

SAMOCHODEM
BY CAR

• Z Olsztyna: droga krajowa nr 53 w kierunku Szczytna, 
następnie droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Białegostoku: drogi krajowe nr 67, 64, 61, 53, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Łomży: droga nr 645 w kierunku Wielbarka, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Ostrołęki: droga krajowa nr 53, następnie droga krajowa 
nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Suwałk: drogi nr 655, 661, droga nr 16 w kierunku Ełku, 
droga nr 63 w kierunku Pisza, następnie drogi krajowe  
nr 58 w kierunku Szczytna i nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Kaliningradu: droga A195 kierująca do przejścia gra-
nicznego w Bezledach, następnie drogi krajowe nr 51  
i nr 57 w kierunku Szyman.

TAKSÓWK Ą
BY TA XI

Postój taksówek znajduje się przed głównym wejściem 
terminala.
Taxi stand is located right opposite the main entrance to the 
terminal.

TELETAXI
Zamówienia i rezerwacje telefonicznie pod numerami:
tel.: +48 89 624 42 42
tel.: 793 031 050
www.teletaxiszczytno.pl

AUTOBUSEM
BY BUS

MARKUS TRAVEL
Z centrum Olsztyna do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
From centre of Olsztyn towards Olsztyn- Masuria Airport.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami:
Tickets can be booked by telephone:
tel.: +48 624 24 71
tel.: 507 077 250
www.markustravel.pl

POCIĄGIEM
BY TRAIN

Szynobusem ze stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany 
Lotnisko.
Rozkład jazdy pociągów dostępny jest na stronie www.
rozklad.pkp.pl.
From „Olsztyn Główny” railway station towards „Szymany 
Lotnisko” station.
Schedule available at www.pkp.pl.

WYNAJEM SAMOCHODÓW
RENT A CAR

HERZ
www.herz.pl
AVIS
www.avis.pl

PARKING
PARKING LOT

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapewnia pełną infrastruk-
turę parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska 
postoju autobusów, taksówek oraz parking VIP.

Cennik

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY RATES

DO 15 MIN.  UP TO 15 MIN. 0,00 ZŁ

15 MIN.-1 H 3,00 ZŁ

1-2 H 5,00 ZŁ

K AŻDA KOLEJNA GODZINA  
EVERY NEXT HOUR 5,00 ZŁ

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY RATES

1 DOBA  1 NIGHT 50,00 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80,00 ZŁ

3 DOBY  3 NIGHTS 100,00 ZŁ

4 -7 DÓB  4 NIGHTS 160,00 ZŁ

8-14 DÓB  8-14 NIGHTS 180,00 ZŁ

15-30 DÓB  15-30 NIGHTS 300,00 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT






