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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TEKST Małgorzata Główka ZDJĘCIA Marcin Klaban

N A  B E Z D E C H U

PO TYM, JAK WYDAŁ KILKA KSIĄŻEK Z REPORTAŻAMI O ŚWIECIE I OPUBLI-
KOWAŁ SETKI REPORTAŻY I WYWIADÓW W PRASIE, NAPISAŁ WRESZCIE PO-
WIEŚĆ. MOŻE KRYMINAŁ, A MOŻE JEDNAK OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI, BO TYLKO 
CI, KTÓRYCH KOCHASZ, MOGĄ CIĘ SKRZYWDZIĆ TAK NAPRAWDĘ. Z GRZEGO-
RZEM KAPLĄ ROZMAWIA MAŁGORZATA GŁÓWKA.

NA



Człowiek, który trzydzieści parę razy stawał przed 
sądem za pisanie o aferach, musi być skazany na sukces, 
kiedy bierze się za pisanie kryminałów?
Gwarancji nie ma. Zresztą czasy, kiedy pisałem o aferach, 
gangsterach i złych ludziach, już minęły. Byłem redak-
torem naczelnym i nie wszystkie materiały, które wów-
czas poruszały opinię publiczną, były mojego autorstwa. 
Czasami sąd próbował mnie zmusić, żebym ujawnił auto-
rów albo źródła pochodzenia dokumentów. Nie zrobiłem 
tego. Ale procesy ciągnęły się pięć lat. To dość czasu, żeby 
się sporo nauczyć o sądach. Zwłaszcza, że broniłem się 
sam. Adwokat, z którym się przyjaźniłem, zdobył man-
dat poselski, więc nie mógł stawać w sądzie, ale był do-
brym nauczycielem. Dzięki tej wiedzy nie przegraliśmy 
żadnej sprawy. Ale gospodarcze czy korupcyjne procesy 
- nawet jeśli zamieszani są w nie groźni ludzie o długich rę-
kach - nie są tak ciekawe jak fikcyjna, sensacyjna opowieść 
o losach bohaterów „Bezdechu”.

Mrożące krew w żyłach sceny pościgów samochodowych, 
ogląda się jak film akcji…
Pamiętasz „Bullitt”? Klasyka kina. Bohaterowie przez 
dwadzieścia minut ścigają się samochodami. Patrzysz 
w napięciu. Skoro można to osiągnąć w filmie, można 
za pomocą liter. Dwa razy, jako reporter, przejechałem 
Dakar. Dużo rozmawiałem z rajdowcami. Opowiadali 
o tym zjawisku, kiedy jesteś najbardziej skoncentrowany, 
jedziesz po bandzie, właściwie na granicy możliwości, świat 
nagle zwalnia i widzisz wszystkie szczegóły z głęboką wyra-
zistością. Widzisz wszystko. Kamienie, fesz-fesz, każdą dro-
binę kurzu, o włos mijają cię drzewa. To nieprawdopodob-
ne, do jakiego stanu mózg potrafi wkręcić się w tę sytuację. 
Wszystko dzieje się jakby w zwolnionym tempie, dzięki 
temu to ogarniasz. Mówią o tym faza „flow”. I taki właśnie 
zabieg zastosowałem w „Bezdechu”.

Ale „Bezdech” to książka nie o samochodach, lecz 
o miłości. Motto na okładce brzmi: „Tylko ci, których 
kochasz, mogą cię skrzywdzić aż do końca”.
Ludzie zabijają z miłości. Dlatego, że kochają za bardzo, 
albo dlatego, że ktoś kocha ich za mało. I tak dzieje się w tej 
opowieści. Zemsta z miłości to klasyczna historia, oparta 
na archetypach. Dobrzy ludzie postawieni w sytuacji bez 
wyjścia są bardziej interesujący niż zwykli bandyci mor-
dujący z chęci zysku czy na przykład politycy, którzy robią 
podłe i niedopuszczalne rzeczy podyktowane pragmaty-
zmem. Najciekawsze są zbrodnie namiętności.

Ale to również książka o samotności.
Żyjemy w kulturze, w której jesteśmy skazani na samot-
ność. Mamy Twittera, InstaStories i Facebooka, opowia-

Ż YJ E M Y  W   K U LT U R Z E ,  W   KT ÓR E J 
J E S T E Ś M Y  S K A Z A N I  N A  SA MO T NO Ś Ć.  M A M Y 

T W I T T E R A ,  I N S TA S T OR I E S  I   FAC E B O OK A , 
OP OW I A DA M Y  O   S OB I E  C A Ł E M U  Ś W I AT U...

damy o sobie całemu światu, ale świat tego nie słyszy. 
Wydaje nam się tylko, że to wołanie dociera do kogokol-
wiek. Nie dociera, jeśli nie zapłacimy właścicielom me-
diów społecznościowych za zasięgi. Jesteśmy sami z tym, 
co myślimy. Samotność jest stanem permanentnym w na-
szej kulturze i musimy się nauczyć ją oswoić. W tradycyj-
nej kulturze, na przykład ludów Azji Środkowej, ludzie ni-
gdy nie są samotni, zawsze są częścią społeczności. Jeżeli 
coś ich dotyka, to jest sprawa wszystkich. Jeżeli nas coś 
dotyka, to nikogo to nie obchodzi. Może tylko ojca i mat-
kę. Niektórzy z nas, żyjąc w dwumilionowym mieście, nie 
mają wokół siebie, poza pracą i supermarketem, innych 
ludzi. Taka jest moja bohaterka. Nie ma nikogo, kto ją 
przytuli, wyniesie śmieci, kto się z nią będzie śmiał na 
„Listach do M.” i płakał na „Zimnej wojnie”. Ale ma broń 
i ma pracę. I chce być najlepsza.

Za wszelką cenę chce odnieść sukces.
Dokładnie. Z każdej strony słyszymy, że musimy mieć 
wszystko najlepsze: najlepszy samochód, pracę, zarob-
ki, mieszkanie na osiedlu z bramą otwieraną na pilota, 
świetną rodzinę, dzieci, seks musimy mieć najlepszy 
i musimy jeszcze odbyć podróże do dalekich krain. I to 
wszystko w ciągu jednego życia. Bez tego nie będziemy 
mogli być szczęśliwi. Ale to jest iluzja, którą nam sprze-
dają media. To się nie zdarza! Trzeba wybierać i trzeba 
wiedzieć, że nie można mieć wszystkiego na raz. Nie 
potrafimy dokonać wyboru, bo zachłysnęliśmy się 25 lat 
temu wolnością, demokracją, możliwościami i myślimy, 
że skoro na przykład dr Jan Kulczyk mógł to wszystko 
osiągnąć w ciągu jednego pokolenia, to każdy może. Ale 
to nie jest prawda. Nie każdy.

W „Bezdechu” spotykają się różne kultury i różne 
światy. I rodzi się pytanie jak je pogodzić?
Dużo podróżowałem. Nie chodzi o wycieczki z TUI, ale 
o prawdziwe podróże. Takie, że trzeba rzucić pracę, żeby 
wyjechać. Poznałem ludzi innych kultur. I wiem, że nasza 
wcale nie jest jedyna i to, że chcemy, żeby wszyscy żyli 
jak my, czyli mieli smartfony, FB, McDonald’sa, porno-
grafię i seriale Netfliksa, wcale nie musi być najlepszym 
pomysłem dla świata. Być może pomysł, żeby szanować 
starszych, tworzyć wielopokoleniowe rodziny, czcić pa-
mięć przodków, odprawiać religijne rytuały i żyć w takim 
samym rytmie jak pradziadowie, jest lepszy? Nie wiem. 
Nie uważam, że ekspansja zachodniej cywilizacji jest do-
brodziejstwem dla świata, że wycinanie lasów na Borneo, 
żeby produkować Nutellę, jest warte życia orangutanów. 
I że każdy lud, każde plemię musi mieć demokrację i pa-
rytety. Gdybyśmy pozwolili innym ludziom żyć jak chcą, 
świat byłby szczęśliwszy. Ludzie wiedzieliby kim są.
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U WA Ż A M ,  Ż E  C I ĄGL E  N I E 
M A M Y  P OU K Ł A DA N YC H 

S PR AW  P OL S KO -Ż Y D OWS K IC H . 
DZ I W I  M N I E  T O.
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z żydowskiej rodziny. Jako dziecko chodziłem 
na religię i słyszałem, że „Żydzi to są nasi starsi 
bracia w wierze”. Nie mam starszego brata, ale 
ta metafora do mnie trafiła. Ten ciąg starszeń-
stwa i powinowactwa kultur jest ważniejszy 
niż wzajemne uprzedzenia, jakie hodowano 
przez lata dla politycznych celów. W szkole 
nie uczyli nas o wspólnej historii polsko-ży-
dowskiej i przez długi czas nie miałem świado-
mości, że przez tysiąc lat żyliśmy w jednym 
kraju obok siebie. Wydaje mi się, że i jedni 
i drudzy mamy ze sobą więcej wspólnego 
niż potrafimy przyznać.  

Zgrabnie żonglujesz historiami bohaterów 
umiejscawiając ich w różnych czasach 
i realiach historycznych. Zaczynając 
pisać kryminał miałeś w głowie gotowe 
wszystkie wątki?
Tak naprawdę miałem tylko opowieść 
o Golemie, która jest fundamentalną opowie-
ścią dla Pragi, w której kiedyś mieszkałem. 
Działo się to gdzieś na Josefovie. Synagogi 
stoją tam nadal. Brzeg, z którego rabin Jehuda 
Löw ben Becalel wyciągał glinę, żeby ulepić 
monstrum, istnieje. To opowieść o  tym, że 
przestraszni pogromem Żydzi chcieli stwo-
rzyć sobie obrońcę, a stworzyli potwora, który 
ciągle rósł i wszystko niszczył. Esbecja jest ta-

Bohaterowie „Bezdechu” mają nieustanny 
dylemat z określaniem siebie, popadają 
z jednej skrajności w drugą. 
Mówisz o scenie, która nawiązuje do „Zbrodni 
i kary”? Do rozmowy między śledczym i po-
dejrzanym... Po jednej stronie siedzi komuch, 
po drugiej ktoś, o kim nie wiadomo, czy jest 
Żydem czy Polakiem. Dziennikarzem czy 
może też jakimś agentem. Jeden był „żoł-
nierzem wyklętym”, drugi cudem ocalał 
z Zagłady. Obaj podejrzewają, że ich losy 
mogą być jakoś splątane, ale obaj nie mają 
pewności. A kiedy przychodzi wolność, to 
właśnie oni kształtują polską tożsamość - Żyd 
i esbek. Żołnierz wyklęty i zdrajca. Ten, który 
ma w szafie teczki, i ten, za którym ciągnie się 
jego przeszłość wiejska i skundlona. Papież 
całuje ziemię w czasie pielgrzymki, a oni dys-
kutują o tym, jaka ma być Polska. Wciąż się 
o to spieramy. Kiedy pisałem tę książkę, na 

Starym Mieście, po jednej stronie domu zbie-
rali się uczestnicy miesięcznicy smoleńskiej, 
a po drugiej demonstranci Komitetu Obrony 
Demokracji. Słyszałem ciągle argumen-
ty jednych i drugich. Spieramy się o polską 
demokrację od kilkuset lat i każdemu poko-
leniu zdaje się, że przynajmniej zdefiniowa-
ło problem. Ale robimy postępy. Piłsudski 
aresztował kiedyś rząd, Gomułka wygnał 
Żydów, Jaruzelski wyprowadził czołgi na uli-
cę. Dzisiaj każdy może przynajmniej demon-
strować jak chce. 

Czy uważasz, że mamy w Polsce duży 
problem z antysemityzmem?
I dlatego za bohaterami mojej powieści cią-
gnie się ta smuga cienia? Uważam, że ciągle 
nie mamy poukładanych spraw polsko-żydow-
skich. Dziwi mnie to. Ja ani nie wyssałem an-
tysemityzmu z mlekiem matki, ani nie jestem 



kim potworem, którego stworzyło kiedyś pań-
stwo, ale potwór zerwał się ze smyczy i pewne-
go dnia stał się silniejszy niż państwo.

A jeśli chodzi o pozostałe wątki?
Kiedy piszesz, wymyślasz ludzi, pozwalasz 
im wyjść do świata i to, co robią, wcale nie 
jest tym, co chciałbyś, żeby robili, nie zawsze 
tak jest. Nie wiem, na czym polega ten me-
chanizm, ale tak to właśnie działa. Nie wie-
działem jakie będzie zakończenie. W krymi-
nale znasz tylko początek. Całą dalszą drogę 
przeżywasz razem z bohaterami. Nie wiesz 
jak potoczą się ich losy. W historii Benedykta 
determinantą był czas. Sprawdzałem, co 
ważnego działo się w świecie i co mógłby 
przeżyć. Lądowanie Jana Pawła II na lotnisku 
w Warszawie spisałem z Kroniki Filmowej 
klatka po klatce i słowo po słowie. Oczywiście 
nikt nie przedarł się przez kordon służb, bo 
esbecy natychmiast by go zatrzymali, ale 
cała reszta wydarzyła się naprawdę. 

Mówią, że jednym z bohaterów jest 
Warszawa.
Oczywiście. Mam problem z tożsamością, 
bo jestem z tego pokolenia, które wypusz-
czone nagle na wolność nie umiało zbu-
dować gniazda. Nie jestem z  Warszawy. 
Gdzie indziej przeżyłem pierwsze pocałun-
ki, pierwszy seks, pierwsze samodzielne 
wybory. Ale w Warszawie prawie wszyscy 
są nomadami. Lubię to miasto i bliska jest 
mi ta warszawska melancholia wynika-
jąca z historii. Z getta nie zostało nic poza 
budynkiem kościoła św. Augustyna. Lubię 
warszawską metafizykę. Te tysiące tabli-
czek z podziękowaniami za codzienne cuda 
w kościele św. Krzyża i tablicę u Augustyna 
z przypomnieniem, że na wieży w 1959 roku 
przez dwadzieścia dni ukazywała się Matka 
Boska. Lubię warszawskie zabieganie, tę 
iluzję, że jak czegoś dzisiaj nie zrobię, to 
świat się zawali. I siedzenie z butelką wina 
na schodach Kolumny Zygmunta. Ale naj-
ważniejszy jest smutek, którego nie da się 
zabiegać ani zapić. Na początku nie byłem 
tego świadom, ale kiedyś pewien malarz 
ze Starego Miasta zapytał mnie: „Wiesz dla-
czego drzewa w Warszawie są piękniejsze 
i silniejsze niż w każdym innym miejscu 
w Polsce? Dlatego, że piły krew, nie wodę". 
I nagle zrozumiałem, że to nie jest metafora.

Jak trafiłeś do Warszawy?
Przyjechałem robić z Olivierem Janiakiem 
i Andrzejem Miękusem magazyn „MaleMEN”. 
Wcześniej pisałem chyba do wszystkich do-
brych pism kobiecych, jakie były na rynku. 
Wtedy zacząłem pisać do męskich. Obecnie 
jestem redaktorem prowadzącym kwartalnik 
„Elle Man”, którego naczelnym jest Olivier 

Janiak. Po dziesięciu latach intensywne-
go podróżowania osiadłem w Warszawie. 
Najbardziej lubię Stare Miasto. Lubię ciszę, 
która tam jest o świcie, jak z innego świata. 
Słychać ptaki chodzące po bruku, o szóstej 
rano wychodzą siostry zakonne, by poza-
miatać chodnik i słyszysz tylko szy... szy... 
szy... kwadrans później bije zegar z kuranta-
mi przy rynku. 

Dlaczego opuściłeś Świnoujście?
Robiłem tam różne rzeczy, malowałem ko-
miny, czyściłem zęzy na statkach, działa-
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łem w samorządzie i byłem członkiem rady 
nadzorczej przedsiębiorstwa z branży energe-
tycznej. Potem pisałem o aferach i musiałem 
bronić w sądzie tego, co napisałem. Broniłem 
się długo. Zdążyłem przemyśleć, że nie chcę 
pisać więcej o aferach. Spakowałem plecak 
i  przez kilka lat utrzymywałem się z  pisania 
artykułów o podróżach. 

W końcu rzuciłeś wszystko i pojechałeś 
na pustynię.
Tak. Lubię wysokie góry, bezkresne śnież-
ne pola i pustynie. Pojechałem z Rafałem 

N I E W I EDZ I A Ł E M JA K I E 
BĘDZ I E Z A KOŃCZ E N I E. 
W K RY M I NA L E Z NA SZ T Y L KO 
P O CZ ĄT EK. C A Ł Ą DA L SZ Ą 
DRO GĘ PR Z EŻ Y WA SZ 
R A Z E M Z BOH AT ER A M I.
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rii. Robiłem to przez lata. Pomyślałem, że moje życie 
wypełni się, jeżeli będzie opowiedziane. No ale kogo 
obchodziłoby życie autora wy wiadów ze sławnymi 
ludźmi? Postanowiłem opowiedzieć o życiu w dro-
dze. Stąd książki o Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie 
i Karabachu. Trochę o świecie, ale bardziej o przygo-
dzie, jaką jest życie, jeśli tylko masz odwagę rzucić 
wszystko i ruszyć na pustynię.

A jednak nawet kiedy nie podróżujesz, piszesz o sobie 
w „pozytywach”, które czytelnicy śledzą i komentują na 
twoim profilu „Kapla w drodze”.
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Sonikiem, żeby napisać jego biografię. Dwa lata jeź-
dziliśmy po pustyniach świata. Książka nie powstała, 
ale nie był to czas stracony. Nauczyłem się, jak szyb-
ko prowadzić samochód, jak negocjować kontrakty 
handlowe, a także tego, że w życiu trzeba cieszyć się 
tym, co udało się przeżyć, a nie żałować tego, czego 
się nie udało.

Dlaczego zacząłeś pisać książki podróżnicze? 
Kiedyś w Kirgistanie usłyszałem od mądrego człowie-
ka, że życie ludzkie jest spełnione, kiedy jest opowie-
dziane. Rolą reportera jest słuchanie ludzkich histo-



P OM YŚ L A Ł E M ,  Ż E  MOJ E 
Ż YC I E  W Y PE Ł N I  S I Ę,  J E Ż E L I 
B Ę DZ I E  OP OW I E DZ I A N E .  NO 
A L E  KO G O  OB C HODZ I Ł OBY 
Ż YC I E  AU T OR A  W Y W I A D ÓW 
Z E  S Ł AW N Y M I  LU DŹ M I? 

To bardzo dobre ćwiczenie, pozwala uważ-
niej żyć. Z pisaniem jest jak ze sportem. Jeśli 
nie praktykujesz, to się nie rozwijasz. Na 
początku czytali to głównie ludzie z branży 
i dzięki temu dostawałem zlecenia na teksty. 
Kiedyś Ewa Matuszewska, pisarka, biografka 
Wandy Rutkiewicz powiedziała mi: „Wiesz co 
jest najlepsze ze wszystkiego, co napisałeś? 
Twoje <<pozytywy>>. To naprawdę świetny 
dokument o Polsce! Zbierz je, ja ci to zredagu-
ję i je wydamy”. Niestety, nie zdążyła. Ale to 
był mądry człowiek. Może miała rację?

To, co piszesz, jest bardzo osobiste.
Bywa bardzo osobiste, ale przede wszystkim 
jest prawdziwe. Czasem dziwnie się czuję, gdy 
podchodzą do mnie obcy ludzie i mówią, że to 
czytają. Wciąż nie mogę przywyknąć. 

I dlatego wciąż gotów jesteś słuchać…
Tak. Spotkanie z drugim człowiekiem to 
przecież spotkanie z  innym wszechświa-
tem. Ważniejsze od seriali, gier, książek, przy-
gód i posiadania nowego smartfona. Robię 
wywiady dla magazynów. I mam świadomość, 
że ten moment bliskości, jakim jest rozmowa, 
już nam się może nie zdarzyć. Że mamy jedną 
szansę i jeśli nie powiemy sobie czegoś istotne-
go, to po prostu zmarnowaliśmy czas. W życiu 
nie ma przecież zbyt wiele czasu.  

ENGLISH 

BREATHLESS

After several reportage books about the world and 
hundreds of reportages and interviews in the press, 
he has finally published a novel. A crime story, 
perhaps, or a love story because only the ones you 
love can deeply hurt you. Małgorzata Główka is 
talking with Grzegorz Kapla.

A man who has stood trial about thirty 
times for covering scandals must succeed 
when he writes a crime story?
There is no guarantee. Besides, the times 
when I would write about scandals, gangsters 
and bad men are long gone. I was an editor-
-in-chief and I wasn’t the author of all mate-
rials that shocked the public opinion at that 
time. Courts sometimes tried to compel me 
to disclose authors or sources of documents. 
I didn’t do it. But cases lasted five years. 
That’s enough time to learn a lot about co-
urts. Especially because I defended myself. 
A lawyer, who was my friend, became an 
MP and couldn’t appear in court, but he was 
a good teacher. Thanks to this knowledge, 
we didn’t lose a single case. But commercial 
or corruption cases – even if they concern 

dangerous people with connections – aren’t 
as interesting as a fictional, sensational story 
about the characters of ‘Bezdech’.

One watches bloodcurdling scenes of car 
chases like an action film…
Do you remember ‘Bullitt’? It’s a classic. They 
race for twenty minutes. You watch them in 
suspense. If you can get that in a film, it’s also 
possible by means of letters. I’ve finished the 
Dakar Rally as a reporter twice. I’ve spoken 
with drivers a lot. They told me about a phe-
nomenon which occurs when you’re highly 
concentrated, on the edge, the world sud-
denly slows down, and you can see all details 
very clearly. You see everything. Pebbles, 
fesh fesh, every speck of dust, you’re dam-
nably close to trees. It’s incredible how our 
brain can get into that situation. Everything 
happens in slow-motion, which allows you to 
control it. They call it ‘the flow stage’. I used 
this technique in ‘Bezdech’.

Still, ‘Bezdech’ isn’t about cars but love. The 
motto on the cover reads, ‘Only the ones you 
love can deeply hurt you.’
People kill for love. Because they love too 
much or because someone doesn’t love 
them enough. The same happens in this 
story. Revenge for love is a classical story 
based on archetypes. At an impasse, good 
people are more interesting than bandits 
murdering for money or politicians, who do 
mean and unacceptable things dictated by 
pragmatism. Crimes of passion are the most 
fascinating ones.

The book is also about loneliness.
In our culture, we are doomed to loneliness. 
We have Twitter, InstaStories and Facebook, 
we share a lot with the world, but the world 
doesn’t listen to us. It only seems to us that 
our message reaches someone. But it doesn’t 
unless we pay the owners of social media for 
post reach. We’re alone with our thoughts. 
Loneliness is a permanent state, and we have 
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to learn to live with it. In a traditional cultu-
re, for example, in Central Asia, people are 
never lonely, they’re always a part of a com-
munity. If something happens to them, the 
whole community is affected. If something 
happens to us, nobody cares. Perhaps only 
our parents. Some people who live in cities 
with the population of two million inhabi-
tants don’t meet anyone outside work or 
supermarket. My heroine is like that. She 
doesn’t have anyone to hold her, take out 

all. But that’s an illusion sold by the media. 
This never happens! We have to choose and 
we have to know that it’s impossible to have it 
all. We can’t make a choice because 25 years 
ago, we got freedom, democracy, opportu-
nities, etc. and now we think that if, for exam-
ple, dr Jan Kulczyk could achieve it within 
one generation, everybody can. But that’s not 
true. Not everybody.

In ‘Bezdech’, you juxtapose different 
cultures and universes. How can they be 
reconciled?
I've travelled a lot. I don’t mean package holi-
days, but real travels, where you have to quit 
your job to go. I’ve met people from different 
cultures. And I know that ours isn’t the only 
one. The fact that we want everyone to live 
our way, that is to have smartphones, FB pro-
files, McDonald’s, pornography and Netflix 
series, doesn’t have to be the best idea for the 
world. Perhaps respecting the elderly, living 
in large families, honouring the memory of 
our ancestors, performing religious rituals, 
and following the lifestyle of our great-gran-
dparents is a better one. I don’t know. But 
I don’t think that the expansion of Western 
civilisation is a blessing for the world; that 
chopping down trees in Borneo to produce 
Nutella is worth the life of orangutans. And 
that every nation and tribe has to have demo-
cracy and parities. If we let other people live 
the way they want, the world would be a hap-
pier place. People would know who they are.

The characters of ‘Bezdech’ struggle to 
define themselves and they go from one 
extreme to the other.
Do you mean the scene referring to ‘Crime 
and Punishment’? To the conversation be-
tween the investigator and the suspect… On 
one side, there is a communist, and on the 
other, there is a Jew or a Pole. A journalist or 
an agent. The one was a ‘cursed soldier’, the 
other survived the Destruction by a miracle. 
They both suspect that they might be connec-
ted somehow, but they aren’t sure. When free-
dom comes, they shape Polish identity – a Jew 
and an agent of the Security Service. A cursed 
soldier and a traitor. The one who has files in 
a chest of drawers, and the other with a degra-
ding past. The pope kisses the ground during 
a pilgrimage, and they discuss the future of 
Poland. We still can’t reach a compromise in 
this regard. When I was writing the book, in 
the Old Town, people who came to comme-
morate the Smoleńsk events anniversary and 
demonstrators from the Committee for the 
Defence of Democracy gathered on two sides 
of the house. All the time, I could hear argu-
ments of both sides. We have been arguing 
about the Polish democracy for centuries, and 
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the trash, laugh at a romantic comedy or cry 
at a sentimental film. But she has a gun and 
a job. And she wants to be the best.

She wants to succeed at all costs.
Exactly. We are constantly told that we have 
to strive for the best: the best car, job, salary, 
apartment at a residential estate with an au-
tomatic gate, great family, children, the best 
sex, and we must also travel a lot. All that in 
one life. We can’t be happy unless we have it 
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In the end, you quit everything and went to 
the desert.
Yes. I like high mountains, wide snow fields, 
and deserts. I went with Rafał Sonik to write 
his biography. We travelled across deserts all 
over the world for two years. The book didn't 
come out in the end, but it wasn’t wasted 
time. I learned how to drive fast, negotiate 
trade contracts, and enjoy your life instead of 
regretting the past.

Why did you start to write travel books? 
Once, in Kyrgyzstan, a wise man told me 
that human life is fulfilled when it is de-
scribed. The role of reporter is to listen to 
people’s stories. I did that for years. I tho-
ught that my life would be fulfilled when my 
story was told. But who would read about 
the life of a man interviewing famous pe-
ople? I decided to write about my life on 
the road. That’s how I came up with books 
about Georgia, Armenia, Azerbaijan, and 
Karabakh. A little about the world but more 
about a wonderful adventure your life can 
be if you are brave enough to quit it all and 
go to the desert.

Even when you don’t travel, you write about 
yourself in ‘positives’, which people follow 
and comment on your page ‘Kapla w drodze’ 
[Kapla on the road].
It’s a good practice, which makes you more 
mindful. Writing is like a sport. If you don’t 
practise, you don’t make any progress. At the 
beginning, mostly people from the industry 
read my articles and ordered them. Once, Ewa 
Matuszewska, a writer and author of Wanda 
Rutkiewicz's biography, told me, ‘You know 
what’s the best thing you’ve ever written? Your 
<<positives>>. It’s a great documentary about 
Poland! Get them together, I’ll edit them, and 
we’ll publish them.’ Unfortunately, she didn’t 
manage to do it. She was a wise person though. 
Perhaps she was right?

Your writing is very personal.
It happens to be very personal, but it’s prima-
rily true. It’s sometimes awkward when I’m ap-
proached by strangers who tell me they read it. 
I still can’t get used to it. 

That’s why you’re still ready to listen…
Yes. Meeting a  person is like exploring 
another universe. It’s more important than 
TV series, games, books, adventures or 
a new smartphone. I do interviews for ma-
gazines. And I’m aware that the moment 
of intimacy, which a conversation is, may 
never happen to us again. That we have one 
chance only and if we don't say something 
important, we wasted our time. And we 
don't have much time in life.  

every generation thinks that they have defined 
the problem at least. But we do make progress. 
Piłsudski arrested the government, Gomułka 
banished Jews, Jaruzelski allowed tanks on 
streets. Today, at least everyone can manifest 
however they want. 

Do you think that Poland has a serious 
problem with antisemitism?
And that’s why the miserable past of my cha-
racters still affects their lives? I think that the 
matters between Poland and Jews haven’t 
been settled yet. I’m surprised to see that. 
Antisemitism doesn’t run in my family, nor am 
I a Jew. When I was a child, I went to RE clas-
ses, where I learned that ‘Jews are our elder 
brothers in faith.’ I don’t have an elder brother, 
but I grasped the metaphor. The seniority and 
cultural affinity is more important than preju-
dices aroused for political purposes for years. 
At school, we were taught about the common 
history of Poles and Jews, and for a long time, 
I wasn’t aware that we had lived in one coun-
try, next to each other, for a thousand years. 
I believe that we have more in common that 
we can admit.

You switch effortlessly between the 
characters’ stories, putting them in different 
times and historical realities. When you 
began writing, had you already had all plots 
planned?
To be honest, the only plot I had planned was 
the story of Golem, which is essential for the 
story of Praga, where I used to live. It took 
place somewhere in Josefov. Synagogues are 
still there. The bank where Rabbi Jehuda Löw 
ben Becalel collected clay to create a monster 
exists. It’s a story about Jews, who – terrified 
by the possibility of Destruction – wanted to 
create a defender, but made a monster inste-
ad, who grew and destroyed everything aro-
und him. The Security Service is such a mon-
ster, once created by the state, which was let 
off the leash and became stronger than the 
state itself one day.

What about the other plots?
In the process of writing, you make up pe-
ople, allow them to go and explore the world. 
They sometimes do things you didn’t want 
them to do. I don’t know how this mechanism 
works, but it exists. I didn’t know the ending 
myself. In a crime story, you only know the 
beginning. You go through the story together 
with your characters. You don’t know their fu-
ture. The story of Benedykt was determined 
by time. I checked what important events 
happened in the world in that time and what 
he could see. I copied the story of the arrival 
of Pope John Paul II at the airport in Warsaw 
from the Newsreel, frame by frame and word 

2 4 – 2 5 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

by word. Of course, nobody could break thro-
ugh the police because the Security Service 
would arrest him right away, but the rest re-
ally happened. 

Warsaw is said to be one of the book 
characters.
Of course. I have a problem with identity be-
cause my generation suddenly won freedom 
and couldn’t build a nest. I’m not from Warsaw. 
I had my first kiss, my first sex, and my first 
choices somewhere else. But almost every-
one in Warsaw is a nomad. I like this city and 
I can feel Warsaw melancholy resulting from 
its history. The only building that survived 
in the ghetto is St Augustine's Church. I like 
Warsaw metaphysics. The thousand boards 
with thanks for daily miracles in the Church of 
the Holy Cross and the board in St Augustine’s 
Church which commemorates the fact that 
Virgin Mary revealed herself for twenty days 
in the tower in 1959. I like Warsaw rush, the 
illusion that the world will end if I don’t do 
everything today. I like sitting with a bottle of 
wine on the stairs of Sigismund's Column. But 
the essence is sadness which cannot be worked 
away or drunk away. At the beginning, I wasn’t 
aware of it, but one day, a painter from the Old 
Town asked me, ‘Do you know why trees in 
Warsaw are more beautiful and stronger than 
in any other place in Poland? Because they 
drank blood not water.’ All of a sudden, I reali-
sed it wasn’t a metaphor.

How did you end up in Warsaw?
I came to run ‘MaleMEN’ magazine with 
Olivier Janiak and Andrzej Miękus. Before, 
I had probably written to all good women’s 
magazine on the market. Then, I began to 
write to men’s ones. At present, I’m an editor 
in ‘Elle Man’ quarterly, whose editor-in-chief 
is Olivier Janiak. After ten years of travelling, 
I settled down in Warsaw. I like the Old Town 
the most. I like the silence there at dawn, 
like from another world. One can hear birds 
walking on the pavement, nuns go out at six 
o’clock to sweep the pavement, and the only 
thing you hear is shh… shh… shh… A quarter 
later, a clock in the square starts to chime.

Why did you leave Świnoujście?
I did a variety of things there; I painted chim-
neys, cleaned bilges on ships, acted in the 
local government, and was a member of the 
supervisory board of an enterprise operating 
in the energy industry. Later, I wrote about 
scandals and had to defend my articles in co-
urt. I defended myself for a long time. In the 
meantime, I decided that I didn’t want to cover 
scandals any longer. I packed up a backpack 
and made a living from writing about travel-
ling for several years. 



M A M  W I E L E  Ż Y Ć
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SAFARI 
SZYTE NA MIA RĘ

S A F A R I  S Z Y T E  N A  M I A R Ę



 
dobrych paru chwil nie działo się nic. Słychać 
było cykady i świerszcze. Słońce, opadając 
ku horyzontowi, wydłużało cień, lekki wiatr 

chłodził popołudniowy żar. Zaczynaliśmy się nieco nie-
cierpliwić, bo przed zachodem słońca chcieliśmy coś jesz-
cze zobaczyć. - Ok, to możemy jechać - padło z naszej stro-
ny. John, Absalum, nasz tropiciel, przewodnik i kierowca 
w jednym, spojrzał na nas z ukosa, potem na wyświetlacz 
zegarka w komórce. - Zaczekamy jeszcze 15 minut - odparł.

Od kilkunastu minut nasza Toyota Landcruiser w wer-
sji Safari, stała w cieniu jednego z wielu kopjes - niewiel-
kich skałek, powstałych w wyniku wybuchu wulkanu, 
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Od rozsianych po całej nizinie Serengeti. Razem z nami, trzy 
metry od samochodu, w niewysokiej trawie, nic nie robiąc 
sobie z naszej obecności, wylegiwała się para młodych 
lwów - samiec z piękną grzywą i piękna samica. Oba lwy 
leniwie odganiały się od much, samiec od czasu do czasu 
łypał na nas okiem.

Odczekaliśmy te 15 minut, które nakazał nam John. 
No i byliśmy świadkami sceny przedłużania gatunku. Nie 
mieliśmy pojęcia, że właśnie przypada czas lwich amo-
rów. Lwy kopulują wówczas nawet 40 razy dziennie, czyli 
średnio co pół godziny. By doszło do narodzin małego 
lwiątka, lew musi pokryć samicę przynajmniej 3 tysią-



ce razy. Nic dziwnego, że wszystko trwało kil-
kanaście sekund. Młody lew tylko wstrząsnął 
grzywą i powalił się w trawę, lwica leniwie się 
przeciągnęła, oboje poszli spać. Pół godziny 
przerwy do następnego razu, my mogliśmy 
jechać dalej.

Nie był to jedyny raz, kiedy oglądali-
śmy podobną scenę. Dzień później podczas 
przedpołudniowego objazdu po Serengeti, 
wcześniej w Kenii czy Botswanie. Ale dopiero 
w Tanzanii uświadomiłem sobie, jak bardzo 
my, ludzie, wkroczyliśmy w zwierzęcy habi-
tat. Tak bardzo, że dla dzikich zwierząt, coraz 

OD K I L K U L AT, PR Z YJA Z DY T U RYS T ÓW 
D O TA NZ A N I I  RO S NĄ W T E M PI E 
K I L K U NA S T U PRO C E N T RO C Z N I E. 
W U BI E G ŁY M ROK U D O T E G O K R A J U 
PR Z YJ E C H A Ł O P ONA D 1,2 M L N 
T U RYS T ÓW, Z C Z E G O OK. J EDNA 
T R Z E C I A T R A F I A D O SER E NGET I.

bardziej przyzwyczajonych do naszej obecno-
ści, przestaliśmy być zagrożeniem, nawet nie 
jesteśmy traktowani ze zniecierpliwieniem, 
a raczej z lekceważeniem. 

To przeświadczenie było bardziej doj-
mujące następnego dnia. Gdy jechaliśmy 
przez sawannę Serengeti, z daleka zobaczy-
liśmy rząd stojących samochodów, takich 
jak nasz - przedłużoną wersję Landcruisera, 
mogącą pomieścić ośmioro pasażerów. Je-
śli w afrykańskim parku zobaczysz stojące 
„dżipy”, widomy to znak, że dzieje się tam 
coś ciekawego. I rzeczywiście. Po dojecha-
niu na miejsce okazało się, że stado 7 lwów 
kończyło właśnie dojadać upolowaną tego 
poranka antylopę gnu. Lwy nic nie robiły 
sobie z obecności kilkunastu samocho-
dów. Zmęczone polowaniem i narastają-
cym upałem odpoczywały w  cieniu aut. 
Nie miało dla nich znaczenia, że wszystko 
dzieje się na poboczu jednej z głównych 
dróg w parku Serengeti, którą kursują li-
niowe autobusy z Aruszy na południu do 
jeziora Wiktorii na północy.  

Jeśli mowa o Serengeti… Cały świat wi-
dział filmik, pokazujący jak gepard wchodził 
do wnętrza samochodu z turystami. Byliśmy 
o krok od podobnej sytuacji, gdy spotkaliśmy 
dwa gepardy, które zaczepiły się przednimi 

łapami o tył naszego samochodu. Nie była to 
tylko zwierzęca ciekawość. John wytłuma-
czył nam, że gepardy, jak każde dzikie koty, 
muszą od czasu do czasu zrobić sobie mały 
stretching i spiłować pazury (każdy kociarz 
zresztą wie, do czego domowym kotom służy 
słupek-drapaczka). A ponieważ na sawan-
nie nie ma wielu drzew, o które mogłyby się 
oprzeć przednimi łapami - wykorzystują do 
tego, przy nadarzającej się okazji, samo-
chody turystów. 

To pokazuje, z jaką łatwością dzika zwie-
rzyna przystosowuje się do nowych warun-
ków, tworzonych przez wzrastający ruch tury-
styczny. Dotyczy to też setek tysięcy antylop 
gnu i zebr, biorących udział w wielkiej migra-
cji. Bo właśnie dla widoku tych zwierząt, prze-
mierzających jedno za drugim afrykańską 
równinę, przyjeżdża się do Serengeti. 

Od kilku lat, przyjazdy turystów do Tan-
zanii rosną w tempie kilkunastu procent 
rocznie. W ubiegłym roku do tego kraju przy-
jechało ponad 1,2 mln turystów, z czego ok. 
jedna trzecia trafia do Serengeti. Od stycznia 
do września, polowe lotnisko Seronera, po-
łożone w samym sercu parku, przyjmuje ok. 
3,7 tys. lotów. W lutym 2019 r. w pobliżu lotni-
ska ma być otwarte centrum multimedialne, 
współfinansowane przez Koreę Południową. 

W Ł O C H Y .  G D Z I E  I N D Z I E J
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Afrykańskie safari przestało już być tym, 
czym było za czasów Karen Blixen i Denysa 
Fincha Hattona, tak rewelacyjnie pokazanych 
w „Pożegnaniu z Afryką”. Choć pewne zwycza-
je z tamtej epoki przetrwały, jak np. odprowa-
dzanie wieczorem gości do ich namiotów przez 
Masajów, uzbrojonych w dzidy i pałki. No, bo 
lodge’e są przecież położone na terenach, gdzie 
żyją dzikie zwierzęta.

Safari mocno się już „zindustrializowało”. 
I tak np. jedna z tanzańskich firm specja-
lizuje się wyłącznie na przerabianiu Land-
cruiserów na samochody dostosowane do 
safari, nawet je eksportuje do innych krajów 
afrykańskich. To chłonny rynek, bo tego 
typu auta na tanzańskich drogach szybko 
się zużywają (średnia to 8-9 lat), a w samej 
Aruszy jest kilkadziesiąt firm oferujących 
safari. Każdego dnia, po drodze do Serengeti 
ciągnie sznur Landcruiserów 4x4.

Równie dobrze mają się ci, którzy sprzeda-
ją w Tanzanii panele słoneczne. Każdy niemal 
lodge lub „tented camp” (to nie są namioty 
w europejskim stylu, raczej wielkie pokoje 
z brezentowymi ścianami, z łazienką i wc 
w osobnym pomieszczeniu) jest zasilany ener-
gią słoneczną, w wielu możemy ochłodzić się 
w basenie. Widoczna jest dbałość o sprawy jak 
najbardziej przyziemne. Ani w Serengeti, ani 
w Tarangire nie widzieliśmy zaniedbanej toale-
ty, jak w innych krajach afrykańskich. 

Rośnie ruch turystyczny, rosną wymaga-
nia wobec tych Tanzańczyków, którzy zajmują 
się obcokrajowcami. John, nasz przewodnik 
i kierowca, opowiada, że zdobycie licencji 
przewodnika nie jest wcale takie łatwe. Trze-
ba wykazać się znajomością języka, najczę-
ściej angielskiego (angielszczyzna Johna była 
lepsza od mojej), wiedzą o historii kraju i, co 
najważniejsze, o świecie zwierząt. Tej można 

było Johnowi pozazdrościć. Nic dziwnego, bo 
jeszcze kilka lat temu był tropicielem pracują-
cym dla zachodnich myśliwych. Ale do tej pra-
cy zniechęciła go postawa samych myśliwych, 
ten brak szacunku dla świata zwierząt, chęć 
napawania się trofeum.

Rozmawiamy o tym siedząc w miejscu, 
wyznaczonym w parku na piknik. W trawie 
szeleszczą mangusty, obok, w cieniu wielkiego 
drzewa grupa uczniów na wycieczce słucha 
parkowego strażnika. - Safari jest grą między 
człowiekiem a zwierzęciem - wyjaśnia John. 
I dodaje: jeśli nawet w niej przegrasz, bo nie 
zobaczysz lwa czy lamparta, wystarczy, że spoj-
rzysz na krajobraz, który nigdzie się nie kończy 
- to i tak wygrałeś.

Tak, to prawda.   

ENGLISH

TAILORED SAFARI

Nothing happened for some time. We could 
hear cicadas and crickets. The sun was set-
ting, and the shadows were beginning to fall. 
The afternoon heat was cooling in the light 
wind. We began to become impatient because 
we wanted to see something more before sun-
set. ‘Okay, we can go now,’ we said. John, Ab-
salum, our explorer, guide and driver looked 
at us sideways and checked the time on his 
phone. ‘Let’s give it 15 more minutes,’ he said.

For several minutes, our Toyota Land-
cruiser in a Safari version had been parked in 

A F RY K A Ń S K I E  S A FA R I  PR Z E S TA Ł O 
J U Ż  BYĆ  T Y M ,  C Z Y M  BY Ł O 

Z A  C Z A S ÓW  K A R E N  B L I X E N 
I   D E N Y S A  F I N C H A  H AT T O N A ,  TA K 

R E W E L AC YJ N I E  P O K A Z A N YC H 
W   „ P O Ż E G N A N I U  Z   A F RY K Ą”.
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the shadow of one of many kopjes – small rocks formed as 
a result of a volcanic eruption, spread around the Serenge-
ti plain. Three metres of our car, a couple of young lions, 
a male with a beautiful mane and a beautiful female, were 
lying in low grass, ignoring us. The lions were swatting 
away flies lazily; the male peeked at us from time to time.

We waited for 15 minutes like John said. And we saw 
animal reproduction. We didn’t know it was the time of 
lion romance. Lions copulate even 40 times a day, every 
30 minutes on average. For a little lion to be born, the male 
needs to cover the female at least three thousand times. It’s 
therefore no surprise that the whole act didn’t take more 
than several seconds. The young male shook his mane 
and laid down in the grass again, the female stretched la-
zily, and they fell asleep. 30 minutes until the next one, we 
could go further.

It wasn’t the only time we witnessed a similar scene. 
The following day, during our morning tour around Seren-
geti, and in Kenya and Botswana before. But only in Tan-
zania did I realise how much we, humans, had entered the 
animal habitat. Wild animals, more and more used to our 
presence, didn’t see us as a threat or treat us with impa-
tience. They rather ignored us.

That feeling was even stronger the next day. When we 
were going through the Serengeti savannah, we saw a line 
of cars just like ours – a Landcruiser with an extended cab 
for up to eight passengers. If you see ‘jeeps’ parked in an 
African park, you should know that something’s going on. 
And indeed, when we arrived, we saw a pride of 7 lions fin-
ishing eating a wildebeest they had hunted that morning. 
The lions didn’t pay attention to several cars and specta-
tors. Tired with the scorching sun and the hunt, they were 
resting in the shadow of the cars. They didn’t care that 
they were on a side of one of the main roads in the Serenge-
ti park where buses ran from Arusha in the south to Lake 
Victoria in the north.

As regards Serengeti… The whole world saw a video on 
which a cheetah got into a car with tourists. That almost 

happened to us when two cheetahs clawed to the back of 
our car. It wasn’t only out of animal curiosity. John ex-
plained that cheetahs, like all wild cats, needed to have 
a good stretch and to file off their claws from time to time 
(every cat lover knows what scratching posts are for). Since 
there aren’t many trees to scratch in savannah, they use 
tourists’ cars for that purpose when they have a chance.

This shows how easily wild animals can adapt to new 
circumstances created by a tourist boom. This also con-
cerns hundreds of thousands of wildebeest and zebras 
that take part in the Great Wildebeest Migration. People 
visit Serengeti to see these animals traversing the African 
plain one after another. 

For a few years, the number of tourists visiting Tan-
zania has been increasing several percent per year. Last 
year, over 1.2 million tourists visited the country, one 
third of which went to Serengeti. From January to Sep-
tember, about 3.7 thousand flights arrive at Seronera Air-
field, located in the heart of the park. In February 2019, 
a multimedia centre co-financed by South Korea is going 
to be opened near the airfield. 

The African safari is no longer what it used to be in the 
times of Karen Blixen and Denys Finch Hatton, perfectly 
shown in ‘Out of Africa’. Although some customs from that 
time are still followed, for example, seeing guests to their 
tents by the Masai armed with spears and bats. Because 
lodges are located in areas inhabited by wild animals.

Safari has become ‘industrialised’. For example, there 
is a Tanzanian company specialising in converting Land-
cruisers to vehicles adapted to Safari, which even exports 
its cars to other African countries. The demand for the 
product is buoyant because such cars wear out quite soon 
on Tanzanian roads (8–9 years on average), and there are 
several dozen companies offering Safari trips only in Aru-
sha. Every day, a number of Landcruisers 4x4 appear on 
the road to Serengeti.

Another profitable business in Tanzania is solar panels. 
Almost every lodge or ‘tented camp’ (these aren’t tents in 
a European style, but rather large rooms with tarpaulin 
walls, a bathroom and a separate toilet) is solar-powered; 
many of them have pools. They pay attention to conve-
niences. We didn’t find a dirty toilet, like it happens in other 
African countries, neither in Serengeti nor Tarangire. 

With the increase of tourism, expectations of Tanzani-
ans dealing with foreigners are growing. John, our guide 
and driver, says that it’s not easy to obtain a guide licence. 
You are required to speak a foreign language, most often 
English (John spoke English better than me), know a lot 
about the country history and, what’s most important, 
about the world of animals. And John did know a lot. It’s no 
surprise as he used to track animals for Western hunters 
a few years ago. But he got discouraged with the attitude of 
hunters, their lack of respect for the world of animals and 
desire to get trophies.

We are talking about it in a picnic place in the park. 
Mongooses are rustling in the grass. A group of students on 
a school trip are sitting in the shadow of a large tree and lis-
tening to a conservator. ‘Safari is a game between humans 
and animals,’ says John. And he adds, ‘Even if you lose be-
cause you don’t see a lion or a leopard, it takes one look at 
the boundless landscape to win.’

Yes, that’s true.   

3 2 – 3 3 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L3 2 – 3 3 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L



3 3 – 3 3M Y K O N O S  –  K O S M O P O L I T Y C Z N A  W Y S P A  W I A T R Ó W



ieskalanie masową turystyką da się 
na Żuławach zauważyć na każdym 
roku i jest to zdecydowanie wrażenie 

pozytywne. Na bezkresnych, równinnych 
polach często aż po horyzont nie widać żywe-
go ducha, co stwarza niebywale bezstresową 
atmosferę. Podobny klimat panuje w okolicz-
nych miejscowościach.

Znajdziemy w nich przede wszystkim za-
budowy stanowiące dla tego regionu swoisty 
emblemat. Mowa o domach podcieniowych, 
charakteryzujących się wspartymi na drew-
nianych słupach wystawkami przylegającymi 
do szczytu lub ściany bocznej. Najstarsze tego 
typu budowle pochodzą z XVI wieku, a dziś mo-
żemy je podziwiać w Trutnowach, Steblewie, 
Żuławkach, Marynowach, Nowej Kościelnicy, 
czy Orłowie, gdzie znajdziemy dom z… wąsa-
mi, bo tak właśnie układają się drewniane 
zdobienia na efektownym podcieniu. Trzeba 
tu podkreślić, że żuławskie wsie, harmonijnie 
zabudowane i pozbawione na ogół nadmiaru 
szpetnych reklam czy krzykliwych szyldów, są 
ucztą dla oczu krajobrazowych estetów.
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W EEK EN D NA ŻU ŁAWACH
ŻUŁAWY TO JEDEN Z TYCH ZAKĄTKÓW REGIONU POMORSKIEGO, KTÓRY W OSTATNICH LATACH ZYSKUJE NA 
POPULARNOŚCI. TURYŚCI POMAŁU ZACZYNAJĄ ODKRYWAĆ  TUTEJSZE SIELSKIE KRAJOBRAZY I CHWALĄ 
SOBIE POZYTYWNY KLIMAT, MIMO ŻE JEST TO JEDYNY OBSZAR W CAŁEJ POLSCE, GDZIE ODNOTOWUJE SIĘ 
DEPRESJĘ… NA SZCZĘŚCIE STWIERDZAJĄ JĄ NIE PSYCHIATRZY, A GEOLODZY. KORZYSTAJĄC Z OSTATNICH 
CIEPŁYCH TYGODNI W ROKU, WARTO ZAPLANOWAĆ SOBIE WEEKEND W OKOLICACH DELTY WISŁY.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA ISIT/pomorskie.travel

A skoro o ucztach mowa, wspomnieć na-
leży o tutejszych tradycjach serowarskich 
– miejscowa specjalność to tradycyjny ser 
Werderkäse – oraz o ich genezie. Otóż Żuła-
wy to obszar, który niegdyś zasiedlali men-
nonici, czyli protestanccy osadnicy z Nider-
landów. Pod koniec XVI wieku uciekali ze 
swoich stron przed represjami, poszukując 
przy okazji miejsca do życia i pracy na roli. 
Jako że Polska uchodziła wówczas za kraj 
otwarty i tolerancyjny, mennonici znaleźli 
swoją ziemię właśnie na Żuławach. Przyby-
sze z Zachodu sprowadzili ze sobą techno-
logię budowania kanałów, nasypów i wałów, 
która pozwoliła przekształcić podmokłe te-
reny delty Wisły w żyzne pola.

Mennonici przez kilka stuleci tworzyli 
kulturę Żuław, jednak pod koniec XVIII wie-
ku nastały dla nich trudne czasy. Wówczas, 
wskutek rozbiorów Polski, ich ziemie prze-
szły pod władanie króla pruskiego, który 
nakazał powoływanie do armii miejscowych 
mężczyzn, nie bacząc na to, że ich religia 
zakazywała im brania udziału w działaniach 

N wojennych. W efekcie wiele rodzin uciekło 
do… carskiej Rosji. Kolejna czystka miała 
miejsce po II Wojnie Światowej, gdy nad 
deltę Wisły przesiedlano ludność z kresów. 
Dla mennonitów, jako „elementu germań-
skiego” zabrakło więc miejsca, przez co 
musieli powrócić na Zachód… Pozostało po 
nich ciekawe dziedzictwo kulturowe, a tak-
że m.in. cmentarze z charakterystycznymi 
nagrobkami w Stawcu czy Stogach. Wpływy 
holenderskie wyraźnie widać w charaktery-
stycznej architekturze miejscowości Żuław-
ki, zaliczonej swego czasu do „50 najciekaw-
szych wsi w Polsce”.

Przez stulecia kolejnym elementem żuław-
skiego krajobrazu, przywodzącym na myśl 
Niderlandy, były efektowne wiatraki, których 
niestety zachowało się do dziś zaledwie kilka. 
Warto jednak uwzględnić je w swoim planie. 
Znajdziemy je w Drewnicy i Palczewie. W No-
wej Kościelnicy czeka na nas z kolei Manufak-
tura Hersztek, oferująca przepiękne rękodzie-
ła, w tym ręcznie robione płytki z żuławskimi 
motywami, w tym wiatrakami właśnie.
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geologists, not psychiatrists. Enjoy the last warm 
weeks this year and plan a weekend trip near the 
delta of the Vistula River.

Żuławy is unspoilt and free from mass tour-
ism, which shows in a relaxed atmosphere of 
the region. There is often not a living soul in 
the endless, plain fields. The general feeling 
in local towns and villages is also peaceful 
and welcoming.

One of the highlights of the region is its 
characteristic architecture, namely arcade 
houses, which feature a protruded storey on 
the ceiling or a side wall, supported by wood-
en pillars. The oldest arcade houses date 
back to the 16th century and can be found 
in Trutnowy, Steblewo, Żuławki, Marynowy, 
Nowa Kościelnica and Orłowo. In the latter, 
there is a house with… a moustache, because 
that’s how wooden ornaments on the remark-
able arcade look like. Those who are after 
aesthetic landscapes will surely fall in love 
with towns and villages of Żuławy, charac-
terised by harmonious architecture and free 
from advertisements or gaudy signboards 
marring the landscape.

Another distinctive feature of Żuławy is its 
cheese-making tradition – the local speciality 
is traditional Werderkäse cheese – which has 
its origins in the history of the region. The 
area used to be inhabited by the Mennonites, 
namely Orthodox settlers from the Nether-
lands. At the end of the 16th century, due to 
repressions, they had to ran away from their 
country and were looking for a place to live 
and farm. At that time, Poland was regarded 
as an open and tolerant country, so the Men-
nonites settled down in Żuławy. They brought 
technologies of constructing canals, em-
bankments and flood banks, which allowed 
marshy areas of the delta of the Vistula River 
to be transformed into fertile fields.

For several centuries, the Mennonites in-
fluenced the culture of Żuławy, but their situ-
ation got worse at the end of the 18th century. 
As a result of the partitions of Poland, their 
lands came under the reign of the King of 
Prussia, who ordered men to be called up re-
gardless of the fact that their religion forbade 
them to fight. In consequence, many families 
ran away to… czarist Russia. The next purge 
took place after the Second World War, when 
people from the Polish eastern frontier were 
moved to the delta of the Vistula River. There 
was no place for the Mennonites, who were 
regarded as ‘a German element’, and they 
had to go back to western countries… What’s 
left of them is cultural heritage and, among 
others, cemeteries with characteristic tombs 
in Stawiec or Stogi. Dutch influences can be 
found in the distinctive architecture of the 
village of Żuławki, once classified as one of 
the ‘50 most interesting villages in Poland’.

For centuries, other elements of Żuławy 
landscape associated with the Netherlands 
included effective windmills. Although only 
few of them have been preserved, including 
in the towns of Drewnica and Palczewo, 
they’re definitely a must. In Nowa Kościel-
nica, you will find HERSZTEK Manufacture, 
offering remarkable handicrafts, such as 
hand-made tiles with Żuławy themes, includ-
ing windmills.

Palczewo also boasts historical St. Mary’s 
Church, the only church in Żuławy built 
entirely of wood. Its cosy interior and over 
two-hundred-year-old organs, which are 
still in use, is so remarkable that couples 
from all over Poland come to Żuławy to get 
married here.

One of the best ways to explore Żuławy 
is the Żuławy Waterway, which comprises 
water routes of the Vistula River, the Martwa 
Wisła, the Szkarpawa, the Wisła Królewiec-
ka, the Nogat, the Wisła Śmiała, the Wielka 
Święta – Tuga, the Motława, the Jagiellonian 
Canal, the Elbląd River, and the Pasłęka, as 
well as the bodies of water of the Vistula La-
goon. The waterway is 303 kilometres long in 
total, which you can cover by canoe, yacht, or 
motorboat. On your way, you’ll have a chance 
to enjoy splendid views of nature and histor-
ical buildings, including Gothic castles and 
arcade houses, as well as hydrotechnical 
structures: drawbridges and locks.

Żuławy is a picturesque region, which is 
definitely worth exploring. To learn about 
its history, visit the Żuławy Historical Park 
in Nowy Dwór Gdański, housed in a restored 
building of a former cheese making workshop. 
The museum offers a number of exhibitions 
presenting different periods of the history of 
the region in an interesting way. The museum 
is open every day but Monday.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

We wspomnianym Palczewie znajduje 
się zabytkowy Kościół Najświętszej Maryi 
Panny, jedyny tego typu obiekt na Żuławach 
zbudowany w całości z drewna. Kameralne 
wnętrze, z ponad dwustuletnimi, wciąż dzia-
łającymi organami, jest tak urokliwe, że swo-
je śluby chcą tu zawierać pary z całej Polski.

Żuławy zwiedzać można na różne spo-
soby, a jednym z najlepszych pomysłów 
jest droga wodna. Pętla Żuławska łączy ze 
ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, 
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, 
Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Mo-
tławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg 
i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. 
To łącznie 303 kilometry, które można prze-
płynąć kajakiem, jachtem, czy motorówką. 
Po drodze zobaczymy wszystko, co na tych 
ziemiach najpiękniejsze, w  tym obiekty 
historyczne: zamki gotyckie czy domy pod-
cieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: 
mosty zwodzone czy śluzy.

Krajobrazy Żuław rozbudzają ciekawość, 
dlatego warto bliżej poznać historię tych 
miejsc. Doskonale służy temu Żuławski Park 
Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim. 
W placówce ulokowanej w odrestaurowanym 
budynku dawnej serowni odnajdziemy sze-
reg wystaw, w interesujący sposób dokumen-
tujących różne okresy historii regionu. Mu-
zeum czynne jest we wszystkie dni tygodnia, 
z wyjątkiem poniedziałków.  

ENGLISH

WEEKEND IN ŻUŁAWY

In recent years, Żuławy has been more and 
more popular among tourists visiting Pomerania. 
Tourists are starting to appreciate local idyllic 
landscapes and enjoy the positive climate of the 
region even though it’s the only area in Poland 
where depression is observed… Luckily, by 



ZD
JĘ

CI
E:

 M
O

N
IK

A
 S

ZA
ŁE

K

jeśli wierzyć zapewnieniom 
Włochów, którzy chcieliby 
ograniczyć produkcję ich ulu-

bionego trunku, to polski smakosz może 
przeżyć dramat.

Z badań wynika, że to lekko musujące 
wino bardzo dobrze przyjęło się w Polsce. 
Pije je ponad 40 procent Polaków. Ale nie-
bawem prosecco, które szturmem zdoby-
ło nasze podniebienia, może być nie tylko 
trudniej dostępne, ale i droższe.

Paradoksalnie ma to związek z  atrak-
cyjnością tego trunku. Rocznie produku-
je się aż 550 milionów butelek, a wartość 
wina wyceniana jest na ponad 2,5 miliarda 
euro. Dane, które powinny cieszyć, powoli 

Bo

ENGLISH 

TRAGEDY OF A POLISH WINE LOVER

These holidays will be absolutely special. They 
will last longer than usual. Since July, weather 
forecasts have suggested the same: warm 
September, perhaps even October. I can see that 
crowd of people, a never-ending summer season 
in the Saviour Square in Warsaw, where two main 
alcoholic beverages are served: beer and prosecco. 
And it’s about the latter.

If we’re to believe the Italians, who would 
like to reduce the production of their 
favourite drink, it may be a tragedy for 
Polish wine lovers.

Surveys show that this light sparkling 
wine is very popular in Poland. Over 40 per-
cent of Poles drink it. But soon, prosecco, 
which has captured our hearts and tastes, 
may be not only less accessible, but also 
more expensive.

Paradoxically, this results from its at-
tractiveness. About 550 million bottles of 
it are produced a year, and the wine value 
is estimated at over EUR 2.5 billion. These 
promising data are becoming a problem, 
because the prosecco boom has had the 
opposite effect. In areas where vineyards 
are set up, the price of the land has in-
creased, which bothers the locals. They’d 
gladly give all vineyards to those who envy 
them their successful business just to get 
back their comfort of life. Another nega-
tive outcome is a growing number of pro-
ducers. Prosecco is said to be produced in 
over 14 thousand vineyards, companies. 
With such a great number of producers, 
it’s more difficult to tell the difference 
between good and second-quality wine. 
Moreover, another question to consider is 
ecology since the production of this light 
sparkling wine affects biological balance. 
The Italian Minister of Agriculture says 
STOP and announces considerable restric-
tions. What does it mean in practice? There 
will be area restrictions on prosecco pro-
duction, and all breaches will be severely 
punished. This may only lead to one thing 
– a reduction in the production and, con-
sequently, an increase in prices, which 
will mostly affect consumers.

But if it’s any consolation, the new reg-
ulations will not come into force right 
away, at least not this season. So you can 
enjoy your light sparkling wine at an ac-
cessible price. Until October. Or even lon-
ger, perhaps. Given the global warming, in 
a few years’ time, Poland will be a perfect 
place for mass wine production and then, 
rest assured, we won’t be short of light 
sparkling wine. 

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.

DRAMAT 
     POLSKIEGO 
SMAKOSZA
TE WAKACJE BĘDĄ ABSOLUTNIE WYJĄTKOWE. POTRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ 
ZWYKLE. PROGNOZY POGODY OD LIPCA KRZYCZĄ: CIEPŁY MA BYĆ WRZESIEŃ, 
MOŻE I PAŹDZIERNIK. JUŻ WIDZĘ TEN TŁUM LUDZI, NIEKOŃCZĄCY SIĘ LETNI 
SEZON NA PLACU ZBAWICIELA W WARSZAWIE. A TAM LEJĄ SIĘ GŁÓWNIE 
DWA TRUNKI: PIWO I PROSECCO. I WŁAŚNIE O TEN DRUGI ALKOHOL CHODZI.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 
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zaczynają być jednak zmorą, bo boom na 
prosecco spowodował skutek odwrotny. 
Tam, gdzie powstają winnice, ceny grun-
tów poszybowały ostro w górę, co przesta-
ło się podobać okolicznym mieszkańcom. 
Oni w  zamian za utracony materialny 
komfort życia chętnie oddaliby wszystkie 
winnice tym, którzy zazdroszczą tak ge-
nialnego biznesu. Kolejny negatywny sku-
tek to wysyp producentów. Prosecco pro-
dukuje się podobno w ponad 14 tysiącach 
winnic, firm. Przy tak dużych liczbach 
coraz trudniej odróżnić dobre wino od 
tego, co je tylko udaje. Dochodzi do tego 
jeszcze kwestia ekologiczna, bo produkcja 
wina lekko musującego narusza biologicz-
ną równowagę. Włoski minister rolnictwa 
podnosi znak STOP i  zapowiada liczne 
ograniczenia. Co to oznacza w praktyce? 
Nie każdy teren będzie przeznaczony do 
produkcji prosecco. Ci, którzy złamią za-
kaz, poniosą odczuwalne konsekwencje. 
Takie obwarowania mogą prowadzić tylko 
do jednego – zmniejszenia produkcji, a co 
za tym idzie, wzrostu ceny za butelkę. Po 
kieszeni dostaną konsumenci.

Żeby nie dołować smakoszy, jest jedno 
pocieszenie. Przepisy nie wchodzą w życie 
od razu. Ten sezon na pewno nie obejmą. 
Można zatem spokojnie rozkoszować się 
lekko musującym winem po dobrej, przy-
stępnej cenie. Aż do października. A może 
i dłużej. Bo zakładając, że klimat się ocie-
pla i za kilka lat to Polska ma być terenem, 
gdzie produkcja win będzie szkła na maso-
wą skalę, możemy być spokojni, że lekko 
musującego wina nie zabraknie. 





TO BEZ WĄTPIENIA JEDNA Z NAJLEPSZYCH MASZYN NA ŚWIECIE. MIG-29, BO O NIM WŁAŚNIE 
MOWA, JEST PRAWDZIWYM WILKIEM W PRZESTWORZACH. JUŻ NIEJEDNOKROTNIE POKAZAŁ 
SPEKTRUM SWOICH MOŻLIWOŚCI, CZYM ZDOBYŁ ŚWIATOWY PODZIW I CHWAŁĘ. ZE SWOJEJ 
STRONY SŁOWA UZNANIA DORZUCIŁ RÓWNIEŻ AVIATOR SWISS MADE. TYM SPOSOBEM NA 
ŚWIAT PRZYSZŁA LIMITOWANA EDYCJA ZEGARKÓW. CO CZYNI JĄ GODNĄ UWAGI?

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Anna Nazarowicz
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acznijmy od tego, że Aviator Swiss 
Made w lotniczym świecie zapuścił bar-
dzo silne korzenie. Marka od początku 

swojego istnienia zajmowała się bowiem pro-
dukcją czasomierzy zarówno dla pilotów, jak 
również obsługi naziemnej. Zegarki te mu-
siały więc odgrywać trudną i odpowiedzialną 
rolę. A warunki panujące na pokładzie samo-
lotu do łatwych nie należą. Pilot musi być twar-
dy, jeszcze twardszy musi być zegarek. Szwaj-
carski producent, za sprawą bogatej wiedzy 
i doświadczenia, dobrze wie, jak sprostać tak 
dużym wymaganiom. Również, jeżeli mowa 
o pilotach myśliwca.

Limitowana edycja MIG-29 SMT to uni-
katowa kolekcja będąca nawiązaniem do 
wybitnej konstrukcji, jaką jest MIG-29. I już 
jeden rzut oka wystarczy, aby nie mieć co do 
tego żadnych wątpliwości. Zegarek jest bo-
wiem wyposażony w cały szereg elementów 
nawiązujących do wspomnianej maszyny. Na 
pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się ga-
baryty. Za sprawą masywnej obudowy zegar-
ka mamy do czynienia ze sporym czasomie-
rzem. Nie jest to jedynie wymysł producenta, 
lecz konieczność. Dzięki temu liczne funkcje 
i wskaźniki zegarka pozostają dla użytkowni-
ka czytelne. W skład kolekcji wchodzi sześć 
wariantów kolorystycznych. A więc jeżeli 
mowa o kopercie, warto wspomnieć, że jest 
ona wykonana ze stali szlachetnej i może być 
w stalowym kolorze, pokryta powłoką PVD 

Z

w odcieniu czerni lub w odcieniu szarości 
naniesionej metodą YTAS. Ta ostatnia, w po-
łączeniu z szarością paska, jest wyjątkowo 
udana. Bo paski są wykonane z kauczuku i wy-
stępują w szarym, czerwonym, czarnym oraz 
niebieskim kolorze.

Obok oryginalnej kolorystyki, zegarki 
Aviator Swiss Made z serii MIG-29 SMT Li-
mited Edition, zostały uzbrojone w funkcje, 
które są dla pilota niezbędne. Do takich 
z pewnością należy zaliczyć  obsługiwany za 
pomocą koronki suwak logarytmiczny, który 
bazuje na kultowym już kalkulatorze lotni-
czym E6B. Pozwala on na dokonywanie tak 
skomplikowanych obliczeń, jak ilość zużyte-
go paliwa czy też przewidywany czas lotu. Su-
wak działa w oparciu o dwie skale: zewnętrz-
ną umieszczono na lunecie koperty, zaś 
wewnętrzną na obrotowym bezelu. Na tym 
jednak nie koniec atrakcji, ponieważ zegarki 
posiadają chronograf z funkcją międzyczasu, 
co mają podkreślać dodatkowe sub-tarcze. 
Całość przykryta odpornym na zarysowania 
szafirowym szkłem z powłoką antyrefleksyj-
ną, która sprawia, że prawidłowe odczytanie 
godziny nie nastręcza żadnych trudności na-
wet w pełnym słońcu.

P O W I E T R Z N Y  G L A D I A T O R

S Z WA JC A R S K I  PRODUC E N T,  Z A 
S PR AWĄ  B O G AT E J  W I E DZ Y 
I   D O Ś W I A D C Z E N I A ,  D OB R Z E  W I E , 
JA K  S PRO S TAĆ  TA K  DUŻ Y M 
W Y M AG A N IOM . 

 ZEGARKI DOSTĘPNE NA 
www.poljot .com.pl 
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Mawiamy, że diabeł tkwi w szczegółach, 
dlatego producent zwrócił na nie szczegól-
ną uwagę. Bystre oko zauważy więc, że ze-
garek, podobnie jak samolot, jest idealnie 
symetryczny względem własnej osi. Dodat-
kowy smaczek stanowi wewnętrzna część 
paska, pokryta wzorem aeronautycznego 
kamuflażu. To nie tylko miły akcent dla 
oka, ale również zabieg niwelujący nad-
mierne pocenie się skóry. Warto również 
zwrócić uwagę na specjalnie umieszczony 
na pasku napis: True Airspeed. To jedna 
z prędkości powietrznych oznaczająca pręd-
kość lotu względem opływających samolot 
strug powietrza.  A wygląd zakręcanego de-
kla jedynie utwierdza w przekonaniu, że to 
zegarki będące pokłonem dla podniebnego 
łowcy. Na każdym z nich bowiem widnieje 
płaskorzeźba MIG-29 będąca odzwiercie-
dleniem widoku z radaru. Myśliwiec posia-
da trójkątny wzór kamuflażu, a szczegóły 
techniczne zegarka zostały umieszczone na 
3 poziomach radaru. Ponadto uszy koperty 
zostały zakrzywione w taki sposób, aby pa-
sek idealnie komponował się z krzywizną 
koperty. Dzięki temu każdy z modeli MIG-29 
SMT wręcz idealnie układa się na nadgarst-
ku. Do każdego egzemplarza dołączona jest 
nie lada gratka w postaci spersonalizowanej 
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its knowledge and experience to meet high 
expectations set by the circumstances and 
its clients, including fighter pilots.

The limited MIG-29 SMT edition is a unique 
collection referring to the outstanding MIG-29. 
One look is enough to know that. The watch 
features a number of elements referring to the 
machine. First of all, its size. A massive casing 
makes it look large and majestic. It’s not a whim 
of the manufacturer but a necessity – it makes 
numerous watch functions and indicators leg-
ible and user-friendly. The watch is available 
in six colour versions. The case is made of 
stainless steel and is available in a steel colour, 
covered with black PVD finish, or grey – made 
using YTAS technology. The latter version, com-
bined with a grey belt, is particularly attractive. 
Belts are made of rubber and are available in 
grey, red, black and blue.

Apart from unique colours, Aviator Swiss 
Made’s MIG-29 SMT Limited Edition watches 
are fitted with functions essential for pilots, 
including a slide rule operated with a crown, 
based on the cult E6B flight computer. It per-
forms complicated calculations, such as the 
amount of fuel consumed or the estimated 
flight duration. The slide rule uses two scales: 
an exterior one, set on the case bezel, and an 
interior one, on the rotating bezel. But this spe-
cial watch has much more in store – it also fea-
tures a chronograph with a stopwatch function, 
which is highlighted with additional sub-faces. 
All this covered with scratch-resistant sapphire 
glass with anti-reflective coating, which makes 
it easy to read the time even in full sun.

The devil is in the details, so the manu-
facturer has paid special attention to them. 
A keen observer will notice that the watch, 
just like the aircraft, is perfectly symmetrical 
with its own axis. The inner part of the belt 
covered with aeronautical camouflage is an 
added boon. It’s not only a nice touch, but also 
a solution reducing excessive sweating. Don’t 
miss out a special inscription on the belt: True 
Airspeed. It’s the speed of the aircraft relative 
to the airmass in which it is flying. The cov-
er design only confirms that these watches 
are a tribute to the sky fighter. Each of them 
features a carving of the MIG-29, depicting 
a radar view. The fighter features a triangle 
camouflage pattern, and technical details of 
the watch are shown on 3 radar levels. What’s 
more, the case shape has been curved to 
match the belt; thus, all MIG-29 SMT models 
perfectly fit the wrist. To every MIG-29 SMT, 
you get a personalised Flyers jacket, which you 
can customise in terms of size (from S to XXL) 
and embroidered patch you can put on the 
sleeve. You can also get a patch depicting the 
MIG-29 aircraft emblem. It’s not only another 
unique watch. It’s one of the chapters the avia-
tion world may be proud of. 

kurtki typu flyers. Można wybrać zarówno 
jej rozmiar (od S do XXL), jak również treść 
haftu, który można umieścić na ramieniu 
w formie naszywki na rzep. Uroku doda-
je dodatkowo naszywka przedstawia jąca 
emblemat samolotu MIG-29. Bo to nie jest 
jedynie kolejny, niepowtarzalny zegarek. 
To jeden z tych rozdziałów, z którego świat 
awiacji może być wyjątkowo dumny. 

ENGLISH 

SKY GLADIATOR

It’s undoubtedly one of the best machines in the 
world. The MIG-29 is a true sky king. Many a time, 
it has shown its outstanding possibilities, which has 
won it admiration and glory in the world. The credit 
was also given by Aviator Swiss Made, which has 
launched a limited edition of watches. What makes 
it so special?

First of all, Aviator Swiss Made has put down 
roots in the aviation world. Since the very 
beginning, the brand has produced watches 
for pilots and ground crews. The watches 
have played a difficult and responsible part, 
and conditions on the aircraft can be harsh. 
A pilot must be tough, and his watch must be 
even tougher. The Swiss manufacturer uses 

BYS T R E  OKO  Z AU WA Ż Y  W I Ę C ,  Ż E 
Z E G A R E K ,  P OD OB N I E  JA K  SA MOL O T, 

J E S T  I DE A L N I E  S Y M E T RYC Z N Y 
WZ GL Ę DE M  W Ł A S N E J  O S I.
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ZASŁUŻ 
NA TO

hoć pewnie niewiele by to dało, to jednak nikt 
przed wakacjami nie wypowiedział tych słów pol-
skim piłkarzom, bądź piłkarzom grającym w pol-

skich klubach. Zasłuż na to. Na zainteresowanie kibi-
ców, na prośby o autografy, na rolę idola, na wywiady 
w każdym medium, na chęć transmitowania każdego 
podłego meczu, na nowoczesne stadiony, na miliony 
płynące strumieniami, na propozycje reklamowe za 
dobre pieniądze… Na wszystko. 

Przebolałbym mundial. Zdarza się, naprawdę się 
zdarza. Choć boli, że najczęściej nam. Przebolałbym, 
gdyby nie późniejsze mecze w europejskich pucha-
rach. Mundialowe „przeziębienie” przeszło w choro-
bę nowotworową. Legia przegrywa z klubem, który 
maluje trawę na zielono, po czym jest słabsza od ze-
społu z Luksemburga. Górnik nie daje rady klubowi, 
którego stadion sprawia wrażenie postawionego „na-
prędce”. Lech niby gra, ale wyraźnie nie daje rady Bel-
gom – zbyt wyraźnie. Walcząca z portugalskim Rio Ave 
Jagiellonia sprawiała w tym wszystkim wrażenie, jakby 
była drużyną z Chorwacji. Potem zresztą i tak odpadła 
z Belgami. Tego piłkarskiego, polskiego lata nie da się 
niczym wytłumaczyć. I nawet nie chcę tego sobie w ża-

C

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

W FANTASTYCZNIE NAKRĘCONYM, CHOĆ W WIELU MOMENTACH 
PATETYCZNYM „SZEREGOWCU RYANIE” JEST SCENA, W KTÓREJ 
KAPITAN JOHN MILLER SZEPCZE JAMESOWI RYANOWI: 
„ZASŁUŻ NA TO”. MIAŁ ZASŁUŻYĆ NA TO, CO DOSTAŁ OD 
LOSU. TO „ZASŁUŻ NA TO” CIĄGLE TKWI W MOJEJ GŁOWIE, BO 
TO SŁOWA, KTÓRE ŁATWO ODNIEŚĆ DO WIELU SYTUACJI.

den sposób tłumaczyć. Jest jak jest. Coraz mniej widzę 
powodów do ekscytowania się polską piłką na co dzień. 
Jednym z nich są pewnie sympatie klubowe, ale takie 
można mieć i w okręgówce (bez urazy). 

To nic, że piłka nożna jest numerem jeden na świe-
cie i u nas. Na billboardach w centrach dużych miast 
błyszczeć powinni Adam Kszczot, Anita Włodarczyk 
albo złota sztafeta 4x400. W reklamach telewizyjnych 
pojawiać się powinni Paulina Guba, Wojciech Nowicki 
czy Piotr Lisek. Wywiady, wizyty w zakładach pracy (!). 
Zaproszenie mógłby otrzymać również triathlonista 
Robert Karaś ze swoim niebywałym wręcz rekordem 
świata. Albo najlepszy w Tour de Pologne Michał Kwiat-
kowski. Im nie trzeba byłoby mówić „Zasłuż na to”. 

ENGLISH

EARN THIS

In brilliant, although sometimes mawkish, ‘Saving Private 
Ryan’, there is a scene in which Captain John Miller whispers 
to James Ryan, ‘Earn this.’ He ought to earn what he got. 
I have this ‘Earn this’ still in my head, because this phrase 
can refer to a lot of different situations.

Although it would have been no use anyway, nobody 
said these words to Polish footballers or footballers 
playing in Polish clubs before holidays. Earn this. 
Earn the interest of supporters, their requests for au-
tographs, being a role model, interviews in the media, 
broadcasting every single poor match, state-of-the-art 
stadiums, millions flowing in, appearing in adverts and 
commercials for good money… Everything. 

I would have got over the World Cup. It happens, it 
really does. Although it hurts that it usually happens to 
us. I’d have got over it had it not been for the matches in 
the Europe League. Our indisposition at the World Cup 
turned into a malignant disease. Legia loses with a club 
that paints the grass green at the stadium and is worse 
than a team from Luxemburg. Górnik can’t beat a club 
whose stadium seems to have been ‘hastily’ built. 
Lech tries to play something but is far poorer than the 
Belgians – too far poorer. In this mess, Jagiellonia, 
fighting with Portuguese Rio Ave, seems like a team 
from Croatia. It loses with the Belgians afterwards any-
way. This Polish football summer can’t be excused in 
any way. And I don’t even want to excuse it. It is what it 
is. I see few reasons to be excited about Polish football. 
Supporting local clubs is one thing, but you can do it in 
a minor league, too (no offense). 

It makes no difference whatsoever that football is 
number one in the world and in Poland. But it’s Adam 
Kszczot, Anita Włodarczyk or our golden relay team 
4x400 that should be on billboards in city centres. TV 
commercials should star Paulina Guba, Wojciech No-
wicki or Piotr Lisek. Interviews, visiting companies (!). 
Another person that should be invited is Robert Karaś, 
our triathlete who has broken the world record. Or Mi-
chał Kwiatkowski, the winner of Tour de Pologne. We 
wouldn’t need to tell them to ‘earn this.’ 
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MAŁGORZATA SPRENGEL JEST WŁAŚCICIELKĄ .FARYS.DESIGN. , FIRMY PRODUKUJĄCEJ DESIGNERSKIE 
AKCESORIA JUBILERSKIE ZWIĄZANE Z JEŹDZIECTWEM. POJAWIA SIĘ NA NAJWAŻNIEJSZYCH 
IMPREZACH JEŹDZIECKICH W KRAJU, JEJ WYROBY POZNAŁA JUŻ CAŁA POLSKA, POWOLI SZYKUJE 
SIĘ NA PODBÓJ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH. DLA ANYWHERE.PL ROZMAWIA Z MACIEJEM BĄKIEM.
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TEKST Maciej Bąk ZDJĘCIA Mat. Prasowe



Jakimi słowami możemy określić relację 
między koniem a jego właścicielem? 
A może słowo „właściciel” w tym 
przypadku powinno być zastąpione 
innym słowem?
Najlepiej powiedzieć: koń i jeździec, chociaż-
by dlatego, że nie zawsze właściciel konia 
jest tą samą osobą, która go dosiada. Koń jest 
zwierzęciem na ogół płochliwym i trzeba naj-
pierw zarówno zbudować szacunek konia do 
jeźdźca, jak i jeźdźca do konia. A jak to działa? 
Porównałabym to do technologii Bluetooth. 
Najpierw jest pewien okres, w trakcie którego 
budowana jest relacja i zaufanie, natomiast po 
jakimś czasie, gdy się wsiada na konia i two-
rzycie jedność, to właśnie jest ten moment, 
w którym dopiero zaczyna się ta prawdziwa 
jazda. Wtedy można dokonywać niemożli-
wego i podnosić poprzeczki. I tu się zaczyna 
prawdziwe jeździectwo, pasja i radość.

Rozumiem, że z koniem bardziej się 
współpracuje niż zaprzyjaźnia?
To wszystko jest powiązane. Ważne jest to, 
że budowana relacja i więź nie może być tyl-
ko określona treningami. Samą przysłowio-
wą „marchewką” konia się nie przekupi. To, 
co robię, to nieustanne spacery, chodzenia, 
jeżdżenia, treningi. Sprawia to, że teraz, gdy 
mojego konia na przykład coś wystraszy, to 
on przestaje się tego bać, jeżeli ja na nim sie-
dzę. Tymczasem normalnym bodźcem ko-
nia byłaby ucieczka, ponieważ te zwierzęta 
w taki właśnie sposób reagują na potencjalnie 
niebezpieczne sytuacje. Dlatego więź trenin-
gowa oczywiście jest potrzebna, ale potrzeba 
też czegoś więcej, jakiejś głębszej relacji. Jej 
zbudowanie powoduje to, że koń ma do jeźdź-
ca zaufanie, a dodatkowo jeździec też nabiera 
umiejętności dokładnego wyczucia nastroju 
zwierzęcia. Wie on dzięki temu, czy koń jest 
nabuzowany, spięty i tak dalej. Działa to tro-
chę jak automat, właśnie jak wspomniany 
przeze mnie Bluetooth!

A jakie cechy powinien mieć dobry jeździec? 
Cierpliwość? Empatia?
Na pewno wymaga to skupienia, czasu i po-
święcenia. Bo to jest relacja taka jak z ludźmi.  
Żeby poznać dobrze drugiego człowieka trze-
ba dużo z nim przebywać, znać jego zachowa-
nia, rozumieć jego gesty i ruchy. Tak samo 
wychodzi w relacji z koniem. Jeden ruch, jed-
no spojrzenie i od razu wiadomo, o co chodzi. 
A cechy? Na pewno nie można być nerwo-
wym, bo konie bardzo łatwo wyczuwają emo-
cje. I jeśli podchodzimy do nich zestresowani 
albo rozemocjonowani, to lepiej w ogóle nie 
podchodzić. Więc spokojne cechy charakteru 
na pewno pomagają w takiej relacji. Ale wy-
daje mi się, że przede wszystkim bardzo dużo 
robi tutaj czas.

W I Ę Ź  T R E N I N G OWA  O C Z Y W I Ś C I E 
J E S T  P O T R Z E B N A ,  A L E 
P O T R Z E B A  T E Ż  C Z E G O Ś  W I Ę C E J, 
JA K I E J Ś  G Ł Ę B S Z E J  R E L AC J I .

No właśnie, a jak dużo pani poświęca czasu 
swojemu koniowi – Farysowi?
Staram się być u niego przynajmniej trzy razy 
w tygodniu. Zwykle nie są to całodniowe wi-
zyty, choć latem, przy pięknej pogodzie, spę-
dzamy ze sobą więcej czasu. Ale trzy razy 
w tygodniu to jednak minimum do tego, żeby 
coś fajnego z tego wyszło. Zresztą na począt-
ku miałam i trenera do jazdy, i trenera do tak 
zwanego „naturalsa”, czyli rozumienia się 
w dwie strony, więc to też wymagało dodat-
kowych godzin i czasu. A teraz czerpię z tego 
tylko radość i to już jest bardzo fajne, że jeździ 
się dla samej przyjemności. 

Jakie chwile są kluczowe dla relacji jeźdźca 
z koniem?
Tereny, absolutnie. Czyli wyjazdy poza staj-
nię. Piękne okolice, lasy, jeziora, rzeki, które 
w pełnym galopie możemy przemknąć, i czło-
wiek przestaje już myśleć o niczym i w pełni 
się odstresowuje. Zresztą właśnie w terenie 

najpełniej można poczuć możliwości konia 
krwi arabskiej. Nie bez powodu mówi się, 
że dosiąść takiego konia, to tak jak dosiąść 
wiatr. Uwielbiam więc dosiadać taki wiatr 
i jeszcze się z nim gonić. 

A w jaki sposób koń okazuje wdzięczność 
albo serdeczność?
Do głowy przychodzi mi chociażby sytu-
acja, w której przyjeżdżam do stajni, on 
mnie jeszcze nie widzi, ale już słyszy jak roz-
mawiam z dziewczynami na kawie i potrafi 
faktycznie przybiec z drugiego końca pa-
stwiska, wręcz przylecieć i głośno rżeć. I na-
gle koń, którego po drodze nikt nie może za-
trzymać, nagle staje obok swojego pana lub 
pani i jest potulny jak baranek. To są właśnie 
takie momenty. 

Gdzie mieszka na co dzień Farys?
Jest to stajnia w Lisewcu, kilkanaście kilome-
trów od Trójmiasta. 



I pani koniem opiekuje się zespół 
fachowców?
Oczywiście, mamy bardzo fajne dziewczy-
ny, które opiekują się wszystkimi końmi. 
Zwierzęta są bardzo różnej maści, więc każ-
dy ma indywidualnych trenerów i pod swo-
jego konia, i pod siebie. Jeden trenuje skoki, 
drugi ujeżdżeniówkę. Więc do każdego ko-
nia dopasowana jest osoba. Osobną historią 
jest wyżywienie – każdy koń ma dopasowa-
ną do siebie paszę.

Miałem kiedyś okazję spędzić dobrych kilka 
dni z pasjonatami lotnictwa. Zauważyłem, 
że bardzo trudno jest z nimi rozmawiać 
na inne tematy niż ich życiowa pasja. 
I tak zastanawiam się, czy z miłośnikami 
jeździectwa jest podobnie?

Zdecydowanie tak! Bycie z koniem, zarówno 
dla mnie, jak i wszystkich ludzi z tego świat-
ka, to jest czysta przyjemność. Nie wyobra-
żam sobie innego, spokojnego życia, bez tej 
adrenaliny w terenie, bez tych emocji i bez 
tej pasji. Miłość do koni mnie napędza i stała 
się punktem odniesienia i inspiracją w życiu. 
Także potwierdzam – to wkręca!

Ale jeżeli już wybierzemy jeździectwo 
jako swoją pasję, to już chyba na żadne 
inne hobby nas nie będzie stać? Mówi się 
o tym, że nie jest to tani sport…
Powiem szczerze – na pewno nie jest to tani 
sport, choć powstają teraz coraz to nowe al-
ternatywy, które sprawiają że staje się on co-
raz bardziej dostępny dla każdego chętnego. 
Natomiast pomimo tych kosztów i wydat-

ków, pamiętajmy o tym że jeśli mamy jedną 
prawdziwą pasję, to nie ma sensu jej rozmie-
niać na drobne. Tak samo jak ktoś uwielbia 
narty i zbiera przez cały rok na kolejne wy-
jazdy w góry, tak samo jak ktoś kocha morze 
i jego życiowym celem jest wybranie się na 
upragniony rejs, tak samo też jeśli złapali-
śmy bakcyla jeździectwa, to całkowicie się 
mu oddajemy. Ja na pewno tak mam.  

ENGLISH

TO TAME THE WIND

Małgorzata Sprengel is the owner of .Farys.
Design., a company producing designer equestrian 
jewellery accessories. She attends the most 
important equestrian events in the country. Her 
jewellery is already known across Poland, and 
she’s getting ready to conquer foreign markets. 
She’s talking with Maciej Bąk for Anywhere.pl.

How would you describe the 
relationship between a horse and its 
owner? Or perhaps we shouldn’t say 
‘owner’ in this case?
The best words to use are ‘a horse’ and ‘a rid-
er’, because the owner and the rider aren’t 
sometimes the same person. In general, 
horses are skittish, and first you need to 
build a loving and respectful relationship 
between the horse and the rider. How does it 

Z W I ER ZĘTA SĄ BA R DZO 
RÓŻ N EJ M A ŚCI, W I ĘC K A ŻDY 

M A I N DY W I DUA L N YCH 
TR EN ERÓW I POD SWOJ EG O 

KON I A, I  POD SI EBI E. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

4 6 – 4 7 L U D Z I E  /  P E O P L E





work? I’d compare that to Bluetooth technology. At first, 
there is a period when the relationship and trust is built, 
and only after some time, when the rider and the horse 
are one, the real ride begins. Only then can they achieve 
the impossible and raise the bar. This is the essence of 
real horse-riding, passion and joy.

I understand that a relationship with a horse is more 
collaboration than friendship?
It’s all interconnected. The bond can’t be developed in 
training sessions only. You can’t bribe a horse with a pro-
verbial carrot. The process involves regular walks, rides 
and training sessions. As a result, for example, when my 
horse gets scared, he stops fearing when I’m on him, 
while a natural response would be to run away as that’s 
how these animals responds to potentially dangerous 
situations. Therefore, the training bond is important, of 
course, but you also need something more, a closer re-
lationship. If the rider builds it, the horse starts to trust 
him, and the rider can gauge the mood of the horse. He 
knows whether the horse is hyped up, tense, and so on. 
It’s automatic, like Bluetooth.

What qualities should a good rider have? Patience? 
Empathy?
For certain, it requires concentration, time, and devo-
tion. Just like relationships with people. To get to know 
another person, you need to spend a lot of time with 
them, know their behaviour, understand their gestures 
and moves. A relationship with a horse is the same. 
One move, one look, and you understand each oth-
er. Qualities? A rider can’t be nervous, because horses 
can sense emotions easily. If you approach a horse when 
you’re stressed or emotional, it’s better not to approach 
it at all. So a rider should be calm and relaxed. But I be-
lieve that time is the most important aspect.

How much time do you spend with your horse, Farys?
I try to visit him at least three times a week. Usually, 
it’s not for all day, but in summer, when the weather is 
good, we spend more time together. Three times a week 
is a minimum to build a good relationship. At the begin-
ning, I had two coaches – one for training and another 
one for ‘natural riding’, to learn to understand each oth-
er, which took some extra time. Now, it’s mostly fun, and 
it’s great to be able to ride for pleasure. 

What are the key moments in a relationship with 
a horse?
Rides outdoors, definitely. Taking the horse out of the 
stables. Beautiful landscapes, forests, lakes, rivers, 
which we can gallop through, allow me to clear my mind 
and relax. Anyway, Arabian horses show their abilities 
in the field. It’s not without reason that riding an Arabian 
horse is said to be like riding the wind. So I love riding 
that wind and chasing it. 

How does a horse show gratitude or kindness?
For example, when I come to the stables, and Farys 
doesn’t see me yet but hears me talking with the girls 
over a cup of coffee and he runs from the other side of the 
pasture, neighing loudly. All of a sudden, a horse that no-
body can stop on his way, stops next to his master or mis-
tress and is meek as a lamb. It shows in such moments. 

Where does Farys live?
In the stables in Lisewiec, several kilometres of Tricity. 

And a team of professionals take care of him on 
a daily basis?
Of course, the girls who take care of all horses at the sta-
bles are great. The horses are very different, so riders 
have their own coaches, adjusted to their horse and them-
selves. One coach for jumping and another one for riding. 
Coaches are chosen depending on horses. Food is anoth-
er story – each of the horses has its own fodder.

Once, I’ve had a chance to spend a few days with 
aviation buffs. I’ve noticed that it’s difficult to talk 
with them about anything else but their passion. 
And I’m wondering whether it’s the same with 
horse lovers?
Definitely! For me and all people from this world, being 
with a horse is a sheer pleasure. I can’t imagine a differ-
ent, peaceful life, without adrenaline in the field, these 
emotions and passion. My love for horses motivates and 
inspires me. So I confirm – it’s addicting!

When someone takes up horse riding, I guess they 
won’t afford another hobby? It’s said to be an 
expensive sport…
To be honest, it’s not a cheap sport even though there 
are many opportunities that make it more accessible for 
everyone. But despite costs and expenses, bear in mind 
that if you have one true passion, it’s no good to spread 
yourself too thin. Just like some people enjoy skiing and 
save up for trips to the mountains all year, some love the 
sea and their life goal is to go on a dream cruise, people 
who are keen on horse riding live for it. At least I do.  
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MUC - MONACHIUM

ój samolot się opóźniał, a ja z nu-
dów porządkowałem rzeczy w swo-
im plecaku. Nagle usłyszałem obok 

siebie piskliwy głos: „O jejku! Ile ma pan 
rzeczy!”. Zanim moja głowa zdążyła zare-
agować, oblała mnie fala wstydu. Zupełnie 
nie wiem, z jakiego powodu. Uśmiechnąłem 
się lekko w stronę Piskliwego Głosu, który 
wydobywał się z  ust niezdrowo wygląda-
jącej, chudej blondynki okutanej w szare 
szale i jutowy worek. „Przepraszam” – bąk-
nąłem, choć już w momencie, w którym to 
mówiłem, wydało mi się to szalenie głupie. 
Nabrałem powietrza i zapytałem, może nie-
zbyt grzecznie: „Ale właściwie, to o co cho-
dzi?”. Byłem zły na siebie, że dałem się po-
dejść jak sztubak i zły na Piskliwy Głos za 
to, że zagląda mi do plecaka i wścibia swój 
ptasi nos w nie swoje sprawy. „Och, zupeł-
nie o nic. Po prostu ma pan dużo rzeczy” 
– Piskliwy Głos już się nie dziwił, on wie-
dział!!! Czułem, jak krew pulsuje mi w aor-
cie. „A stwierdza to pani, bo?” – zapytałem, 
siląc się na grzeczność. „Bo ludzie kupują 
rzeczy bez opamiętania!” – Piskliwy Głos 
lekko przymknął oczy i pomagając sobie 

ed, I  felt ashamed. I  didn’t know why. 
I only smiled faintly at the Squeaky Voice, 
which was coming out of the mouth of an 
unhealthy, skinny blonde dressed in grey 
scarves and a jute bag. ‘I’m sorry,’ I said, 
but as soon as I said it, it seemed extremely 
stupid. I took a deep breath and asked, per-
haps not too kindly, ‘But what do you want 
anyway?’ I was angry that I let her trick me 
and that the Squeaky Voice had stuck her 
nose into my backpack and my affairs. ‘Oh, 
it’s nothing. You just have a lot of stuff,’ the 
Squeaky Voice wasn’t surprised anymore; 
she knew!!! I felt the blood coursing in my 
veins. ‘And you’re saying so because…?’ 
I asked, trying to be polite. ‘Because peo-
ple buy lots of stuff they don’t need!’ The 
Squeaky Voice squinted her eyes and began 
to instruct me how I should live, making cir-
cles in the air with her left hand, ‘They buy 
only for the sake of buying. They surround 
themselves with stuff and are convinced 
it’ll bring them happiness. But it won’t. I’m 
a minimalist. I don’t allow material things 
to steal my soul. I don’t know if you know 
but 50 things are enough to have every-
thing. Everything! And you have about 50 
things in this backpack of yours only!’ she 
finished triumphantly. I looked at the back-
pack and at her. I wondered how she man-
aged to count it all so fast. I had enough. My 
patience ends where someone starts to tell 
me how to live. ‘Madam,’ I began calmly, or 
at least I thought so, ‘I come from a country 
named Poland. I’m old enough to remem-
ber the last years of Communism. Dark, 
terrible times when people had nothing. 
NOTHING. None of these THINGS that you 
hate so much. And I was a minimalist once. 
Because I had to. Out of poverty. That’s 
enough for me. Nowadays, when you can 
get up, go to a shop for minimalists and 
buy a minimalist life, minimalism is only 
a funny attitude. And it’s outrageous. And 
if you allow me, I’ll take my fancy back-
pack with plenty of THINGS, go to a fancy 
plane and fly to my fancy life. To you, in-
stead of minimalism, I recommend com-
mon sense. Goodbye!’ 

M

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. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

lewą ręką, którą niezgrabnie kręcił kółka 
w powietrzu, zaczął mnie instruować, jak 
powinienem żyć – „Kupują dla kupowania. 
Otaczają się rzeczami. Uważają, że rzeczy 
dadzą im szczęście. A nie dadzą. Ja jestem 
minimalistką. Nie pozwalam na to, żeby 
rzeczy zabrały mi moją duszę. Nie wiem, 
czy pan wie, ale wystarczy 50 rzeczy, żeby 
mieć wszystko. Wszyyyyystko! A pan tu 
w samym plecaku ma pewnie z 50!” – za-
kończyła z triumfem. Spojrzałem na plecak, 
potem na Nią. Ciekawe, jak zdążyła to tak 
szybko policzyć? Miałem dość. Moja grani-
ca cierpliwości kończy się tam, gdzie ktoś 
zaczyna mi mówić, jak mam żyć. „Droga 
pani” – zacząłem spokojnie, choć może tyl-
ko tak mi się wydawało – „Pochodzę z kraju 
pod nazwą Polska. Mam już tyle lat, że zdą-
żyłem jeszcze załapać się na ostatnie lata 
komunizmu. Czarnego, strasznego czasu, 
w którym nie było nic. NIC. Nie było tych, 
tak pogardzanych przez panią, RZECZY. 
I  ja już raz w  życiu byłem minimalistą. 
Z musu. Z biedy. To mi wystarczy. Dziś bycie 
minimalistą, w sytuacji, kiedy można wstać 
rano, pójść do sklepu dla minimalistów i ku-
pić sobie minimalistyczne życie, zwyczajnie 
mnie śmieszy. I oburza. I jeśli pani pozwo-
li, to zabiorę teraz mój wypasiony plecak 
z mnóstwem RZECZY w środku, udam się 
do wypasionego samolotu, żeby polecieć do 
mojego wypasionego życia. A pani zamiast 
minimalizmu zalecam zdrowy rozsądek. 
Do widzenia!”. 

ENGLISH

MUC – MUNICH

I love Munich Airport. It’s huge, spacious, bright 
and very, very rich… Its splendour may be 
intimidating or, on the other hand, give a sense 
of safety, welcoming passengers in the world of 
luxury. I like it!

My flight was delayed, and I was organis-
ing stuff in my backpack just to while away 
the time. All of a sudden, I heard a squeaky 
voice next to me, ‘Oh my goodness, how 
much stuff you have!’ Before I  respond-

UWIELBIAM LOTNISKO W MONACHIUM. JEST WIELKIE, PRZESTRONNE, JASNE I BARDZO, BARDZO BOGATE… MOŻE 
ONIEŚMIELAĆ SWOIM PRZEPYCHEM, ALE RÓWNIE DOBRZE DAWAĆ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, DZIĘKI TRANZYTOWEJ 
UCIECZCE W ŚWIAT LUKSUSU. LUBIĘ TO!

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL





la premiery swojego najnowszego fil-
mu Wojtek Smarzowski nie mógł wy-
brać lepszego czasu. Od kilku tygodni 

światowe media huczą o skandalu pedofilskim 
w Stanach Zjednoczonych — przez 70 lat 300 
księży w stanie Pensylwania molestowało oko-
ło tysiąc dzieci.

„Proszę księdza, czy ksiądz jest pedofilem?” 
— pyta jedna z młodych bohaterek w zwiastu-
nie „Kleru”, który trafił do sieci na początku 
sierpnia. I już wiemy, że reżyser raczej nie za-
mierza unikać najtrudniejszych tematów. 

Zresztą już sama zapowiedź filmu zdąży-
ła wywołać skandal w internecie. Niecałe 24 
godziny po upublicznieniu, zwiastun „Kleru” 
został usunięty z serwisu YouTube przez dys-
trybutora produkcji. Dzień później zapowiedź 
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OLGA 
ŻARNASIEK
 
Dziennikarka polsko-rosyjskiego pochodzenia 
urodzona na Białorusi. Od trzech narodów dostała 
najgorsze cechy. Wierzy, że słowo potrafi okaleczyć 
i zabić, ale również uwolnić.

D

„KLER”: 7 GRZECHÓW 
GŁÓW N YCH KSIĘŻY

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

ENGLISH

‘KLER’: THE SEVEN DEADLY SINS OF 
THE CLERGY

‘It’s up to you, but not less than a thousand’ – 
Poles will surely smile with understanding at 
these words said by one of the characters of ‘Kler’ 
[The Clergy] directed by Wojtek Smarzowski. 
But the director intends it to be more 
thought-provoking.
 
Wojtek Smarzowski couldn’t pick a better 
time for the première of his latest film. For 
several weeks, the world’s media have been 
buzzing about a paedophile scandal in the 
US, where 300 priests in the Pennsylvania 
state sexually abused about a  thousand 
children within the last 70 years.

‘Father, are you a  paedophile?’ asks 
a young woman in the trailer released at 
the beginning of August. And we already 
know that the director won’t avoid the most 
difficult topics. 

The trailer itself was enough to cause 
a  scandal on the Internet. Within fewer 
than 24 hours, the trailer was removed from 
YouTube by the production distributor. 
On the following day, the trailer was pub-
lished again, but without a bed scene with 
Joanna Kulig and Robert Więckiewicz. Be 
it intended or not, this has aroused the cu-
riosity of cinema-goers across the country 
even more.

Breaking the vow of celibacy isn’t the 
only sin of Smarzowski’s characters. There 
is also Pride, Greed, Gluttony – practically 
all the seven deadly sins in Catholic teach-
ings. The film tells a story of three priests 
connected by some tragic events several 
years before. On every anniversary of the 
accident, they meet to celebrate their sur-
vival. Nothing human is alien to them.

The film stars Jacek Braciak as Priest 
Lisowski, who works in a  curia in a  big 
city and dreams about a career in Vatican. 
One day, however, he meets Archbishop 
Mordowicz (played by Janusz Gajos), who 
lives in the lap of luxury. Another character 
is a parish priest, Trybus (played by Robert 
Więckiewicz), who performs his spiritual 
work in a poor village and begins to give in to 
human weakness. The third character also 
struggles with his problems. Priest Kukula 
played by Arkadiusz Jakubik is losing trust of 
parishioners day by day.

 ‘The Church is sacred, but it’s composed 
of sinners,’ concludes one of film characters.

‘Kler’ is coming out on 28 September. 
The production has been nominated for 
the Golden Lions Award and will also be 
previewed at the 43rd Polish Film Festival 
in Gdynia. 

„CO ŁASKA, ALE NIE MNIEJ NIŻ TYSIĄC” — TE SŁOWA JEDNEGO 
Z BOHATERÓW „KLERU” WOJTKA SMARZOWSKIEGO Z PEWNOŚCIĄ 
WYWOŁAJĄ UŚMIECH ZROZUMIENIA U POLSKIEGO WIDZA. NAJWYRAŹNIEJ 
JEDNAK REŻYSER LICZY NA O WIELE GŁĘBSZĄ REFLEKSJĘ.
ZDJĘCIA Bartosz Mrozowski / Kler

pojawiła się ponownie, ale już bez sceny łóż-
kowej z udziałem Joanny Kulig i Roberta 
Więckiewicza. Zamierzone czy nie, to działanie 
z pewnością jeszcze bardziej rozbudziło cieka-
wość kinomanów w całym kraju.

Złamanie celibatu to nie jedyny grzech bo-
haterów Smarzowskiego. Na ekranie widzimy 
pychę, chciwość, pijaństwo — bodajże wszyst-
kie 7 grzechów głównych wymienionych przez 
Kościół katolicki. Film opowiada o losach 
trzech księży, których przed kilkoma laty połą-
czyły tragiczne wydarzenia. W każdą rocznicę 
wypadku duchowni się spotykają, żeby uczcić 
swoje ocalenie. Nic, co ludzkie, nie jest im obce.

W postać księdza Lisowskiego wcielił się 
Jacek Braciak. Jego bohater pracuje w ku-
rii w  wielkim mieście i  marzy o  karierze 
w Watykanie. Na drodze duchownego staje 
jednak pławiący się w luksusach arcybiskup 
Mordowicz zagrany przez Janusza Gajosa. 
Kolejny bohater to wiejski proboszcz Trybus. 
Postać Roberta Więckiewicza sprawuje posłu-
gę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz bardziej 
ulegając ludzkim słabościom. Z problema-
mi zmaga się również trzeci bohater. Ksiądz 
Kukula zagrany przez Arkadiusza Jakubika 
z dnia na dzień traci zaufanie członków parafii.

„Kościół jest święty, ale tworzą go lu-
dzie grzeszni” — podsumowuje jeden z bo-
haterów filmu.

„Kler” trafi do kin 28 września. Wcześniej 
produkcja nominowana do Złotych Lwów zo-
stanie pokazana podczas 43. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. 
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KURTKA / JACKET: VINTAGE

TOP / TOP: MERI SZAŁZ

SPODNIE / PANTS: MERI SZAŁZ

KOLCZYKI  / EARRINGS:  ANTON HEUNIS

KAPELUSZ / HAT:  VERITYHUNT
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STAŁY DODATEK 
PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY



P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T6 2 – 6 3

City–break, czyli weekendowa forma zwiedzania europejskich miast. Już teraz możesz wybrać się 
na krótką wyprawę z wylotem z Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury. Poznaj nowe miejsca szybko, 
tanio i wygodnie, bez marnowania czasu na kilkugodzinne dojazdy do innych lotnisk!

TEKST:  PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

SAMOLOTEM NA KRÓTKI 
WYPAD WEEKENDOWY 
Z PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN – MAZURY 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Rejsy do Londynu są realizowane przez 
dwóch przewoźników: irlandzki Ryanair do 
Londynu Stansted we wtorki, czwartki i soboty 
oraz węgierski Wizz Air do Londynu Luton 
w poniedziałki, środy i piątki. Za sprawą ta-
kiego rozkładu lotów do Londynu, można się 

Jeśli jesteś miłośnikiem intensywnego i krót-
kiego zwiedzania, mamy dla Ciebie kilka 

propozycji. Z Portu Lotniczego Olsztyn – Ma-
zury możemy polecieć do Londynu, Lwowa oraz 
Dortmundu. Trzy piękne miasta, które mają 
wiele do zaoferowania dla turystów. 
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W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

wybrać na krótki weekend lub go 
trochę wydłużyć, bowiem miasto 
przepełnione jest fantastycznymi 
miejscami, które warto zobaczyć. 
Począwszy od tak kultowych miejsc 
jak London Eye, pałac Buckingham 
czy Pałac Westminsterski. Miłośnicy 
muzyki, w szczególności twórczości 
The Beatles, powinni udać się na 
słynną Abbey Road, która została 
uwieczniona na ich albumie o tej 
samej nazwie. Londyn jest miastem 
idealnym dla różnego typu podróżu-
jących. Znajdą tu dla siebie miejsce 
osoby, lubiące podziwiać architek-
turę miast przechadzając się po 
Oxford Street, ich naturę, spacerując 
po Hyde Parku czy odwiedzając Sky 
Garden. Z pewnością osoby, które 
chcą zwiedzić Londyn w całości, 
powinny rozważyć nie jedną, a kilka 
weekendowych wycieczek. 

Chcąc się przenieść w szybki spo-
sób do klimatycznego miasta, warto 
skorzystać z połączenia realizowane-
go przez Polskie Linie Lotnicze LOT, 
które z Szyman latają do Lwowa we 
wtorki oraz soboty. Jest to idealne 
miejsce dla osób, które kochają prze-
chadzać się po urokliwych starych 
rynkach. Lwowski rynek otoczony 
jest XVIII- i XIX-wiecznymi kamieni-
cami, a jeśli to nie jest wystarczające, 
zawsze można wybrać się na spacer 
uliczkami starego miasta. Ze wzglę-
du na historię Lwowa i to, że było 
to miasto spotkań różnych kultur, 
zwiedzać można kościoły sąsiadujące 
ze sobą, jednak należące do innych 
religii. Będąc przy tematyce religijnej, 
warto wybrać się na cmentarz Łycza-
kowski. Znajdują się tam piękne rzeź-
by nagrobne, a także groby wybitnych 
osób: Marii Konopnickiej oraz między 
innymi Gorgolewskiego, architekta 
opery Lwowskiej, którą też warto od-
wiedzić. Wyprawę po Lwowie dobrze 
jest zakończyć na wzgórzu zamko-
wym. Widać z niego panoramę całego 
miasta, co pozwala na ponowne 
podziwianie wcześniej odwiedzonych 
miejsc z dalszej perspektywy. 

Teraz czas na coś dla fanów piłki 
nożnej. Połączenie z Dortmundem 
realizowane przez linię lotniczą Wizz 
Air w piątki oraz poniedziałki to 
dobra okazja na zrobienie prezentu 
bliskiej osobie, która kocha piłkę noż-
ną, w szczególności ligę niemiecką. 
Za sprawą szybkiego lotu, już w ciągu 
niecałych 2 godzin można przenieść 
się w okolice stadionu Borussii Dort-

mund. Przy okazji można zahaczyć 
o muzea znajdujące się w Dortmun-
dzie, począwszy od Muzeum Dzie-
dzictwa Przemysłowego Zeche Zol-
lern, poprzez Muzeum Prześladowań, 
kończąc na Muzeum Browarnictwa. 
Ważną częścią każdej podróży jest 
również odwiedzanie różnych re-
astauracji. W Dortmundzie można się 
udać na obiad do obrotowej restaura-
cji, która mieści się w wieży Floriana 
na wysokości 140 metrów. Smakując 
regionalnej kuchni, można podziwiać 
panoramę miasta z każdej jego strony. 
Dodatkowo wieża usytuowana jest 
w parku, w którym znajdują się pięk-
ne ogrody kwiatowe.

Aktualny rozkład lotów można 
sprawdzić na stronie internetowej 
lotniska www.mazuryairport.pl lub 
dzwoniąc na infolinię pod numer +48 
89 544 34 34.  

IN ENGLISH

A WEEKEND GETAWAY FROM 
OLSZTYN-MAZURY AIRPORT 

HOW ABOUT A CITY BREAK IN 
A EUROPEAN CITY? NOW, YOU 
CAN TAKE A SHORT TRIP FROM 
OLSZTYN-MAZURY AIRPORT TO 
SOME NEW PLACES IN A FAST, 
CHEAP AND EASY WAY, WITHOUT 
WASTING YOUR TIME DRIVING 
SEVERAL HOURS TO OTHER 
AIRPORTS!

 If you’re after short and intensive si-
ghtseeing, have a look at our pick of 
destinations available from Olsztyn-

-Mazury Airport. The airport offers 
f lights to London, Lviv and Dort-
mund – three beautiful cities full of 
tourist attractions. 

Flights to London are operated by 
two airlines: Irish Ryanair to London 
Stansted on Tuesday, Thursday and 
Saturday, and Hungarian Wizz Air to 
London Luton on Monday, Wednes-
day and Friday. The schedule allows 
tourists to plan a weekend getaway 
or a short trip in London, which 
boasts fantastic tourist attractions 
and places to visit. Begin your trip 
to London with iconic spots, such as 
the London Eye, Buckingham Palace, 
and Westminster Palace. Music lovers, 
and The Beatles’ fans in particular, 
should head for famous Abbey Road, 
pictured on the cover of the band’s 
album named after the street. In 

London, everyone will find something 
to their liking. It’s a perfect destina-
tion for urban architecture buffs, for 
whom Oxford Street is a must, as well 
as nature lovers, who can’t pass up 
Hyde Park or Sky Garden. If you want 
to visit all must-see spot in London, 
plan a few weekend trips because one 
weekend may not be enough. 

If you’re after a city break in an 
atmospheric city, check out f li-
ghts with LOT Polish Airlines from 
Olsztyn-Mazury Airport to Lviv on 
Tuesday and Saturday. Lviv is a per-
fect place for those who like walking 
along charming old town squares 
and streets. The Market Square in 
Lviv is surrounded by historical 
townhouses dating back to the 18th 
and 19th centuries. You can also take 
a walk along old town streets. Owing 
to its history and the fact that Lviv 
was a city of many different cultures, 
it boasts churches of different reli-
gions located within a short walking 
distance of each other. As regards 
religion, another place to visit is 
Lychakiv Cemetery, which boasts 
remarkable tomb sculptures and 
graves of prominent figures, inclu-
ding Maria Konopnicka and Gorgo-
lewski, who designed the Lviv Opera 
House, which is a must, too. Another 
place you can’t pass up is Castle Hill, 
which gives splendid views of the 
city panorama and its highlights. 

The next city is a perfect desti-
nation for all football fans. Flights to 
Dortmund with Wizz Air on Friday 
and Monday are a great idea for a 
gift for football fans, especially those 
interested in the German League. 
The f light is short, and it takes less 
than 2 hours to get near Borus-
sia Dortmund’s stadium. When in 
Dortmund, visit some museums, such 
as Zollern II (the Museum of Indu-
stry), the Resistance & Persecution 
Museum, and the Brewery Museum. 
There are also plenty of excellent 
restaurants in the city. For example, 
you can have dinner in a rotating 
restaurant in Florian Tower at the 
height of 140 metres and enjoy both 
delicious regional food and splendid 
views of the city panorama. The to-
wer is located in a park with beauti-
ful f lower gardens.

For the current f light schedule, 
visit the airport’s website at www.
mazuryairport.pl or call us at +48 89 
544 34 34.   
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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

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY R ATES

CZ AS

TIME

AUTA OSOBOWE

PASSENGER CARS

AUTA OSOBOWE  

POW YŻEJ 2,5M

PASSENGER CARS  

ABOVE 2,5 M

DNI 

POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY

WEEKENDS

DNI 

POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY

WEEKENDS

15 MIN.-1 H 3 ZŁ 5 ZŁ 4 ZŁ 6 ZŁ

1-2 H 5 ZŁ 7 ZŁ 6 ZŁ 8 ZŁ

2-3 H 10 ZŁ 12 ZŁ 11 ZŁ 13 ZŁ

3- 4 H 15 ZŁ 17 ZŁ 16 ZŁ 18 ZŁ

4 -5 H 20 ZŁ 22 ZŁ 21 ZŁ 23 ZŁ

5- 6 H 25 ZŁ 27 ZŁ 26 ZŁ 28 ZŁ

6 -7 H 30 ZŁ 32 ZŁ 31 ZŁ 33 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY R ATES

1 DOBA  1 NIGHT 40 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80 ZŁ

3-5 DOBY  3-5 NIGHTS 100 ZŁ

6 -7 DÓB  6-7 NIGHTS 120 ZŁ

8-10 DÓB  8-10 NIGHTS 160 ZŁ

11-14 DÓB  11-14 NIGHTS 224 ZŁ

15-21 DÓB  15-21 NIGHTS 252 ZŁ

22-30 DÓB  21-30 NIGHTS 300 ZŁ

od 7 godziny rozpoczyna się opłata dobowa
from the 7th hour, the daily fee starts

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 infrastrukturę 
parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska postoju 
autobusów, taksówek oraz parking VIP.

Cennik price list
15 minut wolny czas przejazdu 
15 minutes free passage time






