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Powietrze, woda, ogień i ziemia – cztery żywioły – 
to o nich opowiadamy Państwu na łamach naj-
nowszego numeru. Latem piękna pogoda zachęca 
nas do częstego spędzania czasu na zewnątrz, 
gdzie możemy odetchnąć świeżym powietrzem 
Warmii, zejść pod powierzchnię ziemi, zwiedza-
jąc górskie jaskinie i trasy biegnące podziemiami 
licznych miast czy zaznać nieokiełznanej siły wzbu-
rzonej wody, surfując po bałtyckich falach.  
Cieszmy się naturą i przyrodą, zwłaszcza 
że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
prognozy są optymistyczne 
i nie zabraknie słonecznych 
dni. Korzystajmy z nich, 
by zwiedzić wzdłuż i wszerz 
naszą piękną Polskę. A my, 
jak zawsze, chcemy Państwa 
zainspirować do podróży. 
W tym wydaniu zapraszamy 
do wypełnionego aromatem 
czekolady Szczecina i Kijowa, 
w którym pokazujemy polskie 
dziedzictwo. Jedziemy też 
na Mazury, gdzie można 
cieszyć się wodą i wiatrem, 
zwiedzając nieoczywi-
ste zakątki, oraz w Tatry, 
po których oprowadzi nas 
Mieczysław Orłowicz – legenda polskiej turystyki. 
Życzę miłej lektury i wielu pięknych wypraw!  



Nie dokończysz 
lektury w pociągu? 
Zrób zdjęcie kodu, 
by wygodnie czytać 
magazyn na ekranie 

smartfonu.
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#TYSIĄCEPOWODÓW
Opowiedz nam swoją historię! 
Oznacz zdjęcie z podróży 
na Instagramie #wpodróż 
lub #pkpintercity – najlepsze 
zdjęcia opublikujemy! 

@PYZA58
„Jedyny sposób, jaki odkryłem, 
aby zdążyć na pociąg, 
to spóźnić się na poprzedni” 
(Gilbert Keith Chesterton).
#pkp #pkpintercity 
#podróż #takiponiedziałek 
#poniedziałek #instapic 
#iphoto #iphonexs

@CHRISTOPHER_POZNAN 
Urlop czas zacząć! 
#weekend #yolo #trip #friends 
#pkp #pkpintercity #pociąg

Ś L E D Ź  N A S
N A  I N S T A G R A M I E

@wpodroz
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S
SMAKOSZE DAWNIEJ I DZIŚ 
Leżący nad Odrą Szczecin kulinarnie długo 
kojarzony był wyłącznie z paprykarzem 
szczecińskim. W czasach PRL-u zamknięte 
w konserwowej puszce zmielone mięso ryb 
z dodatkiem m.in. ryżu, cebuli i koncentratu 
pomidorowego stanowiło prawdziwy hit 
na polskich stołach. Za produkcję kulto-
wego przysmaku odpowiadało Przed-
siębiorstwo Połowów Dalekomorskich 
i Usług Rybackich „Gryf”. Choć dzisiaj smak 
rybnej pasty kanapkowej jedni wspomi-
nają z rozrzewnieniem, a inni z grymasem 
na ustach, szczecińska gastronomia wciąż 
czerpie z tego dziedzictwa. Kilka lat temu 
poruszenie (i to w całym kraju) wywołały 
lody o smaku paprykarza, serwowane nie 
w wafelku, ale na pajdzie chleba. Podczas 
gdy niektórzy smakosze kręcili nosem, inni 
stali pod lodziarnią w długich kolejkach.

Współcześni poszukiwacze nowych 
doznań kulinarnych mogą wybrać się 
na Szczeciński Bazar Smakoszy. Ten 
wyjątkowy targ odbywa się co niedzielę 
i zlokalizowany jest w lofcie OFF Mariny 
przy ul. Chmielewskiego 18, w poprzemysło-
wej dzielnicy Pomorzany. Bazar łączy ofertę 
gastronomiczną i handlową, skupiając 
sprzedawców i producentów zdrowej 
żywności. Powodzeniem zawsze cieszy 
się stoisko Bajgli Króla Jana. Wyrabiane 
własnoręcznie, według tradycyjnej 
receptury, „bułki z dziurką” spotkały się z tak 
dużą aprobatą, że właściciele otworzyli 
drugi lokal – w Poznaniu. Czas pokaże, 
czy szczecińskie bajgle zyskają kiedyś taką 
sławę jak paprykarz.

S

alfabet miasta:

szczecin
Szczecin może się pochwalić układem 
urbanistycznym rodem z Paryża, kinem 
studyjnym z tytułem najstarszego na świecie, 
największym cmentarzem w kraju oraz 
organizowanymi od lat Dniami Morza – 
choć od Bałtyku dzieli go około 70 kilometrów. 
To położone na zachodzie Polski 
portowe miasto ma jednak jeszcze więcej 
do zaoferowania i niejednokrotnie zaskakuje 
odwiedzających. 

TEKST: Szymon Tomikowski

Panorama miasta
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ZAMEK NA POCZĄTEK
Zamek Książąt Pomorskich to obowiązkowe miejsce na trasie każdej wycieczki. 
Dawna siedziba książąt z dynastii Gryfitów może stanowić doskonały punkt 
wyjściowy do dalszej eksploracji miasta. Blisko stamtąd zarówno na imponu-
jące architektonicznym rozmachem Wały Chrobrego (dawne Tarasy Hakena), 
jak i na kolorowy Rynek Sienny. Ten ostatni jest głównym placem Starego Miasta, 
nazywanego tutaj „Nowym Starym Miastem” (odbudowa Podzamcza zaczęła się 
bowiem w późnych latach 90. XX wieku). Sam zamek gości wiele imprez kultural-
nych, występów artystycznych, targów sztuki i rękodzieła. Na dziedzińcu odbywają 
się m.in. letnie seanse filmowe, co roku przyciągające tłumy kinomanów.

EE
CZY TU PACHNIE CZEKOLADĄ?
Turyści biorą to często za złudzenie, nie dowierzając własnemu 
zmysłowi powonienia. Rodowici szczecinianie uśmiechają się 
tylko pod nosem, ponieważ unoszący się w okolicy Odry zapach 
czekolady jest im znany już od dzieciństwa. Sprawcą całego 
zamieszania jest umiejscowione na Łasztowni Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, założone w 1946 roku. W dawnych 
latach fabryka słynęła z produkcji czekolad, pralin i bombonierek. 
Po przejęciu przez prywatną spółkę zakład skupia się na wytwa-
rzaniu półproduktów, takich jak nadzienie czy miazga kakaowa.

EMOCJE, NIE TYLKO MUZYCZNE
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza budziła 
w ostatnich latach sporo emocji zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Wszystko zaczęło 
się od pewnej pracowni architektonicznej 
z katalońskiej Barcelony. Studio Barozzi Veiga 
zostało poproszone o przygotowanie nowej 
koncepcji budynku. Realizacja zaskoczyła 
chyba wszystkich: strzelista biała bryła miała 
tyle samo zwolenników, co przeciwników. 
Obie strony ścierały się na argumenty, wskazując 
zalety (innowacyjność, finezja, odwaga) i wady 
(brak dopasowania do otoczenia, przerost 
formy nad treścią) projektu. Tymczasem 
w 2015 roku filharmonia zdobyła prestiżową 
Europejską Nagrodę Architektoniczną 
im. Miesa van der Rohe, wytrącając tym samym jej 
oponentom część argumentów z ręki. Niezależnie 
jednak od tego, czy gmach nas zachwyca, 
czy nie, warto po prostu wybrać się na jeden 
z repertuarowych koncertów. 

Jezioro Szmaragdowe

Zamek Książąt Pomorskich
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ZZZ PRAWEJ I LEWEJ STRONY ODRY
Liczne jeziora, lasy, parki i kanały wpływają na postrzeganie Szczecina jako pełnego zieleni, 
ale według najnowszej analizy Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnie zielone zajmują 
jedynie 13 procent obszaru miasta (wyżej w klasyfikacji uplasowały się m.in. Bydgoszcz, Kraków, 
a nawet przemysłowa Łódź). W tym, wydawałoby się, niewielkim procencie, znajdują się 
jednak m.in. położone w centrum zachwycające Jasne Błonia wraz z „Różanką” – ogrodem 
różanym założonym w 1928 roku. Z kolei mieszkańcy prawobrzeżnej części miasta cieszą się 
z bliskiego położenia Puszczy Bukowej. Zdominowany przez buczyny kompleks leśny to dla wielu 
miejsce pierwszych, wspominanych po latach z sentymentem, rodzinnych wycieczek na łono 
natury. Podczas pieszego spaceru bez trudu dotrzemy nad Jezioro Szmaragdowe, utwo-
rzone w wyrobisku dawnej kopalni kredy i margla (skały osadowej). Nieopodal wznosi się 
wzgórze Widok, z którego roztacza się malownicza panorama Szczecina. Pasjonatów historii 
zaciekawi za to zachowany schron bojowy z czasów II wojny światowej.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

Dzięki zakładom „Gryf” w Szczecinie unosi się aromat czekolady
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SZCZECIN
Do tego portowego miasta dotrzesz pociągami PKP Intercity – zarówno ekonomicznymi składami TLK i IC, 
jak i ekspresami kategorii EIC. Znajdź najbardziej korzystne połączenie na intercity.pl.

I
N

NOWE BULWARY
Tego miejsca próżno szukać na mapie.  
Zamiast niego natrafimy na Bulwary 
Szczecińskie, wśród których wyodrębnić 
można bulwary: Nadodrzański, Piastowski, 
Gdyński i Elbląski. Od czasu rewitalizacji 
Nabrzeża Starówka w 2017 roku wśród miesz-
kańców miasta przyjęło się jednak właśnie 
określenie „nowe bulwary”. Można śmiało 
powiedzieć, że ta modernizacja otworzyła 
Szczecin – a przede wszystkim szczecinian – 
na rzekę. W letnie wieczory nabrzeże tętni 
życiem. Młodych i starszych przyciągają 
liczne kawiarnie i restauracje, wśród których 
wymienić można np. serwującą hiszpańskie 
specjały restaurację Ole Bistro & Tapas 
czy oferującą słodkości Cafe Stockholm.  

N

I
ILUMINACJE PORTOWE
Miałam dom / gdzie to było? / Tam gdzie Odra, port / dźwigozaurów rząd – śpiewała niegdyś 
Katarzyna Nosowska, wokalistka szczecińskiego zespołu Hey. Dzisiaj po wpisaniu hashtagu 
#dźwigozaury (lub #dzwigozaury) na Instagramie otrzymamy ponad 3,5 tys. wyników. Zlokalizowane 
na wyspie Łasztownia trzy żurawie powoli wyrastają na jeden z nowych symboli miasta. Od trzeciej 
dekady XX wieku aż do początków lat dwutysięcznych służyły w szczecińskim porcie przy przeładunku 
towaru. Tego typu maszyn, o oryginalnej konstrukcji, nie zachowało się już wiele w Europie. Po wyco-
faniu prac z nabrzeża Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przekazał urządzenia Muzeum 
Narodowemu w Szczecinie. W 2016 roku dźwigi zyskały nowe żywe kolory, a w grudniu 2018 roku 
odbył się efektowny pokaz iluminacji świetlnej. Od tamtej pory „dźwigozaury” świecą się co wieczór. 

CC
CAŁY TEN ZGIEŁK
W grudniu 2018 roku wice- 
prezydent miasta Krzysztof Soska 
podpisał kontrakt na organizację 
finału światowych regat The Tall 
Ships’ Races (TSR) w 2021 roku. 
To oznacza, że wielkie żaglowce 
przypłyną do Szczecina już po raz 
czwarty. Poprzednie edycje 
odbyły się kolejno w latach: 2007, 
2013 (warto zaznaczyć, że wyścig 
zwyciężyła wówczas polska 
jednostka „Dar Szczecina”) i 2017. 
Co takiego ma w sobie stolica 
województwa zachodniopomor-
skiego, że tak chętnie zmierzają 
do niej załogi z całego globu? 
Pytani o to przez dziennikarzy 
żeglarze wymieniają niepo-
wtarzalną atmosferę, serdecz-
ność i otwartość miejscowych. 
Samo miasto na czas TSR 
zmienia się nie do poznania: 
na co dzień spokojne i ciche, 
staje się pełne gwaru i śmie-
chu, a dokoła słychać dia-
logi we wszystkich językach 
świata. Śmiało można stwier-
dzić, że regaty to prawdziwa 
wizytówka Szczecina!

Żurawie portowe, tzw. dźwigozaury

ARM Cuauhtémoc, żaglowiec szkolny Marynarki Wojennej Meksyku 
podczas finału regat The Tall Ships' Races w 2013 roku

Bulwar Piastowski
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ANGIELSKI
ENGLISH
JĘZYK W PODRÓŻY 
LANGUAGE ON THE GO

TŁUMACZYŁA: MALGO DZIERUGO
ILUSTRACJE: OLENA DIACZENKO 

I‘ve been to every 
The Tall Ships' Races 
final in Szczecin. It’s then 
that sailing ships from 
around the world come 
to the city then.

We bought 
bagels at 
the Szczecin 
Foodies’ Bazaar.

Climb to the top of
Widok Hill and you 
will see a stunning 

panorama of the city.

Summer evenings 
are best spent on 
the new boulevards.

I recall the romantic 
date in the rose garden 

most pleasantly.

Let's take a picture 
with dźwigozaury*  
in the background!
* vintage port cranes

I am delighted with the new
concert hall. We absolutely
must go to see a performance there!

I heard that a movie 
screening will take place 

in the castle courtyard 
this evening.

I'd like two scoops of paprykarz 
szczeciński ice cream.

Słyszałem, że wieczorem na zamkowym dziedzińcu 
odbędzie się projekcja filmowa. 

Letni wieczór 
najlepiej spędzić 
na nowych 
bulwarach.

Na Szczecińskim Bazarze 
Smakoszy kupiliśmy bajgle. 

Jestem zachwycona nowym gmachem filharmonii. 
Koniecznie musimy wybrać się na koncert!

Poproszę dwie gałki lodów o smaku 
paprykarza szczecińskiego. 

Byłem na każdym finale 
The Tall Ships’ Races 
w Szczecinie. Do miasta 
ściągają wtedy żaglowce 
z całego świata. 

Po wejściu na wzgórze Widok ujrzysz 
zachwycającą panoramę miasta.

Zróbmy sobie zdjęcie na tle 
dźwigozaurów!

Najmilej wspominam romantyczną 
randkę w ogrodzie różanym.
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OLSZTYN
Do Stolicy Warmii i Mazur dojedziesz pociągiem PKP Intercity 
z Warszawy już od 39,90 zł dzięki ofercie Bilet Taniomiastowy.
Poznaj więcej promocji i znajdź dogodne połączenie na intercity.pl.

Weekendowy wyjazd do stolicy Warmii i Mazur 
to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą spędzić 

czas w ciekawym i urokliwym miejscu! 

na weekend
Olsztyn P

TEKST: Bartłomiej Słomiński,  
Sylwia Kupczyk

Pierwsze wzmianki o Olsztynie są datowane 
na 1334 rok, kiedy za sprawą ówczesnego 
wójta warmińskiego założono drewniano-
-ziemną strażnicę mającą chronić przed 
najazdami Litwinów. Być może już wtedy 
nadano jej nazwę Allenstein (dosł. „kamień 
nad Łyną”, a w tym znaczeniu prawdo-
podobnie: „gród nad Łyną”), pochodzącą 
od staropruskiego słowa alna, które ozna-
czało samicę jelenia. Późniejsza nazwa – 
Holstin – za sprawą polskich osadników 
przekształciła się w Olsztyn. Wcześniej 
wspomniana łania dała natomiast począ-
tek nazwie rzeki przepływającej przez 
miasto – Łyny.

STARÓWKA NAD ŁYNĄ
Tradycja nakazuje, by na Stare Miasto 
wejść przez Wysoką Bramę – jedyną oca-
lałą spośród trzech średniowiecznych bram 
rozmieszczonych w murach obronnych. 
Obecnie znajduje się w niej hostel, z któ-
rego okien rozpościera się piękny widok 
na okoliczne budynki. Idąc dalej, miniemy 
bazylikę konkatedralną św. Jakuba – 
patrona miasta. W świątyni tej, zbudowa-
nej w drugiej połowie XIV wieku – pomimo 
zniszczeń, którym na początku XIX wieku 
uległo wnętrze – zobaczymy m.in. gotyckie 
tabernakulum, renesansowe malowidła 
ścienne i barokowe rzeźby. Przez miasto 
przebiega też, oznakowany charakte-
rystycznymi muszlami, szlak pielgrzym-
kowy św. Jakuba, wiodący do katedry 
w Santiago de Compostela. W centrum 
olsztyńskiej starówki, wśród kolorowych 
kamieniczek, znajduje się Stary Ratusz – 
najstarsza, pochodząca z początku 
XVI wieku, siedziba władz miejskich 
i sądowniczych miasta. Na jego ścianach 
umiejscowiono piękne zegary słoneczne. 
Szczególną wartość mają zabytkowe 
piwnice, które jednak nie są udostępniane 
zwiedzającym. Obecnie budynek jest sie-
dzibą biblioteki. Miłośnicy „Stawki większej 
niż życie” powinni wiedzieć, że nieopodal 
niego nagrywano sceny do serialu. 
Koniecznie trzeba też zajrzeć do Zamku 
Kapituły Warmińskiej. Ta gotycka budowla 
z połowy XIV wieku pełniła niegdyś funkcje 
obronne i administracyjne – była siedzibą 
administratora dóbr Kapituły. 

WIOSNA ZACZYNA SIĘ W OLSZTYNIE
Najbardziej znanym mieszkańcem zamku był Mikołaj 
Kopernik, pełniący funkcję jego administratora 
w latach 1516–1521. Przebywając w Olsztynie, pro-
wadził obserwację ruchu planet. Wykonał również 
tablicę astronomiczną, dzięki której – jako pierw-
szy – ustalił datę wiosennej i jesiennej równonocy. 
Pamiątki po pobycie wybitnego naukowca w mie-
ście nad Łyną można oglądać w Muzeum Warmii 
i Mazur, znajdującym się właśnie w zamku.
To w Olsztynie Kopernik stworzył rewolucyjne i prze-
łomowe dzieło „De revolutionibus orbium coele-
stium” („O obrotach sfer niebieskich”). Spisał też swój 
wcześniejszy „Traktat o monetach”, a w międzyczasie, 
zimą 1521 roku… udało mu się odeprzeć krzyżacki atak 
na miasto! Liczący około stu rycerzy wrogi oddział 
pod wodzą Wilhelma von Schaumberga przypuścił 
wówczas szturm na Olsztyn, jednak Polacy pod roz-
kazami Mikołaja Kopernika nie dali się zaskoczyć. 
W 2003 roku wdzięczni mieszkańcy postawili temu 
najwybitniejszemu z przyjezdnych pomnik-ławeczkę. 
Dziś każdy może przysiąść się do Mikołaja Kopernika 
i potrzeć jego nos, co podobno przynosi szczęście. 
Warto też znaleźć czas na wizytę w olsztyńskim 
planetarium, które otwarto w 1973 roku, w pięćsetną 
rocznicę urodzin wielkiego astronoma. Jest to drugi 
co do wielkości taki obiekt w Polsce. 
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Ławeczka Mikołaja Kopernika
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BABA PRUSKA
Kamienny posąg znajduje się na dziedzińcu olsztyńskiego 
zamku. Wbrew przyjętej nazwie, przedstawia mężczy-
znę, prawdopodobnie wojownika. Przeniesiono go tutaj 
z Barcian (wsi w województwie warmińsko-mazurskim). 
Miejska legenda głosi, że to postać wodza, który skamie-
niał na wieść o zajęciu przez Krzyżaków barciańskich ziem. 
Niektórzy uważają, że rzeźba ma niemal magiczną moc – 
wystarczy oprzeć się o nią plecami, by poczuć przepływa-
jącą energię. 

OLSZTYŃSKIE LATO
Każdego roku, od połowy czerwca do połowy września, 
organizowany jest cykl imprez pod hasłem Olsztyńskie Lato 
Artystyczne, obejmujący widowiska teatralne, kabare-
towe oraz operowe, a także liczne koncerty. Wydarzenia 
zlokalizowane są na scenach rozmieszczonych w najstarszej 
części miasta oraz w amfiteatrze nieopodal zamku.
Co roku, w drugi weekend lipca, odbywają się też Olsztyń-
skie Noce Bluesowe. Ten międzynarodowy festiwal jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń bluesowych w kraju. 
W sierpniu natomiast Olsztyn żyje wyjątkową imprezą – 
tegoroczna, szósta już edycja Olsztyn Green Festival po raz 
kolejny przyciągnie nad jezioro Ukiel miłośników polskiej 
muzyki oraz „zielonego” stylu życia.

DLA AKTYWNYCH
Zaprojektowany w stylu angielskim park Centralny tętni 
życiem kulturalnym i towarzyskim. Odwiedzają go także 
miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu. Miejscowi 
i turyści chętnie wypoczywają też w okolicy jeziora Ukiel, 
znajdującego się tylko kilka minut od stacji kolejowej 
Olsztyn Zachodni. Latem można opalać się na miejskiej 
plaży lub wypić kawę w jednej z licznych kawiarni. Dzia-
łają tam również wypożyczalnie rowerów, rolek i sprzętu 
wodnego, takiego jak kajaki, rowery wodne i łódki.
W sezonie letnim organizowane są spływy kajakowe 
na Łynie. Trasa licząca trzy kilometry rozpoczyna się 
przy zamku i prowadzi przez malowniczy przełom rzeki 
aż do rozlewiska, gdzie łączą się rzeki Łyna i Wadąg.

BRAMA NA WARMIĘ I MAZURY
Olsztyn, z uwagi na swoje położenie, 
często stanowi bazę wypadową dla tych, 
którzy chcą poznać lepiej Warmię i Mazury. 
Warto wybrać się do Giżycka – stolicy 
polskiego żeglarstwa i jednego z głów-
nych portów na Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich. Po drodze można zatrzymać 
się w Kętrzynie, by zobaczyć bazylikę 
św. Jerzego oraz zamek krzyżacki.
Na zachód od miasta położone są 
Ostróda, nazywana perłą Mazur, i Iława, 
gdzie zobaczymy młyny – elektryczny 
nad jeziorem Jeziorak oraz wodny na rzece 
Iławce. Jadąc pociągiem, w połowie drogi 
między Ostródą a Olsztynem mijamy wieś 
Tomaryny, w której znajdują się bunkry 
z XIX wieku. Mają one formę dwóch 
czterokondygnacyjnych wież usytuowa-
nych po obu stronach mostu kolejowego 
nad rzeką Pasłęką. Wyposażone w działa 
i karabiny, przeznaczone były dla dwóch 
oddziałów piechoty.
Powodów do odwiedzenia Olsztyna jest 
wiele. Znajdą tu coś dla siebie zarówno 
miłośnicy aktywnego spędzania czasu, 
jak i osoby rozmiłowane w historii i archi-
tekturze. Dla tych ostatnich w sobotnie 
letnie popołudnia organizowane są 
bezpłatne wycieczki po mieście z prze-
wodnikiem (więcej informacji na stro-
nie: visit.olsztyn.eu). 

Baba pruska z Barcian na dziedzińcu Zamku Kapituły 
Warmińskiej w Olsztynie
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Nad malowniczym 
brzegiem Nogatu wznosi 
się imponujący kompleks 
trzech zamków. To tutaj przez 
150 lat znajdowała się stolica 
państwa krzyżackiego. 

Z wizytą
w Malborku 

Twierdza 
   nad 
twierdzami

W
TEKST: Magdalena Sprenger,  

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

MNISI I RYCERZE
W czasach, gdy organizowano krucjaty 
do Ziemi Świętej, powstawały zakony 
rycerskie, których zadaniem była opieka 
nad pielgrzymami. Do największych 
tego typu konwentów należeli joannici, 
templariusze oraz zakon krzyżacki. Pełna 
nazwa tego ostatniego zgromadzenia 
brzmi: Zakon Szpitala Najświętszej Marii 
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. 
Powstało ono podczas trzeciej wyprawy 
krzyżowej, w 1191 roku. Początkowo było 
to bractwo szpitalników (opiekujące się 
chorymi i rannymi pielgrzymami), które 
później przekształciło się w zakon rycerski. 
Najważniejszą postacią był wielki mistrz, 
wyznaczany spośród braci zakonnych przez 
kapitułę generalną, w której skład wcho-
dzili wyłącznie bracia wybrani spośród 
pełnoprawnych członków zakonu. Kapituła 
wybierała także najważniejszych dostojni-
ków, stanowiących radę wielkiego mistrza. 

MARZENIE WIELKIEGO MISTRZA
Jednym z najważniejszych w historii 
przełożonych zakonu był Hermann 
von Salza. W trakcie trzydziestu lat 
swoich rządów (1209–1239) dążył 
do utworzenia państwa zakonnego, 
które podlegałoby tylko papieżowi. 
Początkowo jego wzrok padł na teren 
Siedmiogrodu, jednak ta próba się nie 
powiodła. Zainteresował się więc obsza-
rami zamieszkiwanymi przez plemiona 
pogańskich Prusów. Książę Konrad 
Mazowiecki, w zamian za obietnicę 
ochrony granic przed tym wojowniczym 

W wiekach średnich zamek w Malborku 
był jedną z najpotężniejszych twierdz 
w Europie – dziś to najbardziej impo-
nująca budowla tego typu na Starym 
Kontynencie. Zajmuje powierzchnię blisko 
21 hektarów, co czyni go największym 
na świecie gotyckim zespołem zamko-
wym. Od 1309 roku był siedzibą wielkich 
mistrzów zakonu krzyżackiego i stolicą 
jednego z najbogatszych państw euro-
pejskich. W 1997 roku kompleks został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO.

Artykuł powstał we współpracy 
z Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu.

Największy w Europie zamek krzyżacki widziany od strony rzeki Nogat

ludem, ofiarował Krzyżakom ziemię chełmińską. 
Rycerze zakonni wykorzystali sposobność, by się 
osiedlić i rozpocząć podbój ziem pruskich. 

TRUDNE SĄSIEDZTWO
Gdy ziemie te znalazły się w rękach Krzyżaków, 
wielcy mistrzowie nie spoczęli na laurach, lecz dążyli 
do opanowania obszarów Pomorza Gdańskiego 
i połączenia się z Brandenburgią. Początkowo zdoby-
wali ziemie drogą darowizn i kupna, ale po 1300 roku 
podejmowali już działania zbrojne, co powodowało 
konflikty z Królestwem Polskim. 15 lipca 1410 roku 
rozegrała się jedna z największych bitew średnio-
wiecznej Europy. Na polach pod Grunwaldem 
wojska polsko-litewskie pokonały siły krzyżackie, 
jednak dopiero kolejna wojna, tzw. trzynastoletnia 
(1454–1466), zaowocowała klęską potęgi Krzyżaków. 
Ostateczny kres państwa krzyżackiego wyznacza 
1525 rok, kiedy na Rynku Głównym w Krakowie wielki 
mistrz Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi 
Polski, Zygmuntowi Staremu. Zakon zdołał przetrwać 
i istnieje do dzisiaj. Od XIX wieku działa jako zgroma-
dzenie szpitalne, a nie rycerskie. Jego siedziba znajduje 
się w Wiedniu.

CZASY ŚWIETNOŚCI
W 1309 roku wielki mistrz Siegfried von Feuchtwangen 
podjął decyzję o przeniesieniu swego urzędu 
do Malborka, rozpoczynając tym samym trwającą 
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blisko czterdzieści lat przebudowę komturskiego zamku 
w potężną twierdzę. Przystosowano go do funkcji klasz-
tornej, natomiast dawne podzamcze przekształcono 
w Zamek Średni przeznaczony dla gości – rycerzy z Europy 
Zachodniej. W XIV i pierwszej połowie XV wieku powstał 
Zamek Niski (przedzamcze). Umieszczono tu m.in. wielką 
zbrojownię (tzw. karwan), spichlerze, ludwisarnię, browar 
i stajnie. Warownię otoczyły fosy i mury z licznymi wieżami, 
połączone z umocnieniami obronnymi miasta.

BURZLIWE LOSY
W czasie wojny trzynastoletniej zamek przeszedł w ręce 
wojsk polskich – urządzono tu koszary – jednak stale 
brakowało środków na jego utrzymanie. W 1772 roku, 
po pierwszym rozbiorze Polski, Malbork został zajęty 
przez wojska pruskie. Rozbudowano wówczas koszary, 
urządzono salę musztry konnej, przędzalnię bawełny, 
mieszkania dla tkaczy i szyprów rzecznych. Na tere-
nie Zamku Wysokiego powstały wojskowe magazyny. 
Zamurowano średniowieczne otwory okienne i wykuto 
inne, wyburzono pozostałości gotyckich sklepień i ścian 
wewnętrznych. Sytuacja zmieniła się diametralnie 
w 1816 roku, kiedy to powołano Zarząd Odbudowy Zamku 
w Malborku. Prace przywracające świetność budowli 
ukończono ponad sto lat później. Działające w okresie 
międzywojennym muzeum przybliżało zwiedzającym 
styl życia braci zakonnych i sposób funkcjonowania 
średniowiecznego klasztoru. Zgromadzono w nim cenne 
kolekcje militariów, numizmatów, dokumentów, zabytków 
archeologicznych oraz rzeźby gotyckiej. Niestety zamek 
i miasto Malbork mocno ucierpiały podczas II wojny 
światowej (zniszczeniu uległo 80 procent zabudowy), 
a większa część zbiorów została bezpowrotnie utracona. 

ATRAKCJE MUZEUM ZAMKOWEGO
W 1961 roku rozpoczęło działalność 
nowo powstałe Muzeum Zamkowe. 
Po zawierusze wojennej i powojennej 
ocalały jedynie detale architektoniczne 
oraz nieliczne przykłady rzeźby średnio-
wiecznej i neogotyckich mebli. Dziś jed-
nak ponownie można tu zobaczyć cenne 
zbiory, na przykład interesującą kolekcję 
numizmatów, dawnych militariów czy 
wyjątkowy zbiór artystycznych wyrobów 
z bursztynu. Choć zamek sam w sobie 
jest nie lada gratką, w muzeum przygo-
towywane są także dodatkowe atrakcje. 
Wieczorami w odległą przeszłość przeno-
szą zwiedzających nastrojowe spektakle 
„Światło i dźwięk”. Co roku, w połowie 
lipca, odbywa się tu jedna z najwięk-
szych historycznych imprez plenerowych 
w Europie: Oblężenie Malborka. Znajdzie 
się także coś ciekawego dla artystów 
i grafików, bowiem organizowane jest 
tutaj Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu 
Współczesnego.    

Kościół zamkowy pw. Najświętszej Maryi Panny

*Z W I E D Z A N I E

Wycieczka po zamku trwa około 3,5 godziny. 
Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem 

(grupy wyruszają co 30 minut) bądź z audio-
przewodnikiem. Na terenie zamku są windy 
oraz toalety dla osób z niepełnosprawno-

ściami, lecz architektura tego obiektu spra-
wia, że dostęp do niektórych miejsc może 

być utrudniony.
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– najważniejsze 
wartości w moim życiu

Wolność i miłość 

otrzymał za swoją twórczość Wawrzyn Literacki od Polskiej 
Akademii Literatury w Warszawie. Mój ojciec całe życie 
walczył o to, aby wyciągnąć z cienia zaginionych przod-
ków, szczególnie swojego ojca, tęsknota za nim zżerała 
go przez całe życie. Udało mu się wznowić wydanie 
dramatu „Wesele górali istebniańskich”, tomik poezji 
„Wytrwam”. Zebrał przedwojenną prozę wydaną w tygo-
dniku „Gwiazdka Cieszyńska”, przywiózł symboliczną garść 
prochów z obozu w Dachau i pochował ojca w rodzinnym 
grobie w Beskidach, wśród groni, które tak ukochał, 
o których pisał „Istebno, co za urok w Tobie, o Tobie góral 
i w grobie”. W zeszłym roku z okazji 75. rocznicy śmierci 
dziadka wyszedł zbiór jego listów z Dachau. Mój ojciec 
zadbał o to, aby duch pamięci w nas ocalał. Teraz ja 
spełniam ten sam obowiązek na obczyźnie, przekazuję 
dalej wpojone mi wartości nie tylko rodzinie.

WYWIAD Z MARKIEM PROBOSZEM

W DNIU SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI, 11 LISTOPADA 2018 ROKU, NA DESKACH 
BROADWAYU WYSTAWIŁ PAN MONODRAM „OCHOTNIK 
DO AUSCHWITZ: ROTMISTRZ PILECKI”. JAK DO TEGO 
DOSZŁO, ŻE ŚWIATOWA NOBILITACJA NASZEGO 
NARODOWEGO BOHATERA, STAŁA SIĘ PANA UDZIAŁEM? 
JAK ZRODZIŁA SIĘ FASCYNACJA WŁAŚNIE TĄ POSTACIĄ?

Wcześniej zagrałem w filmie „Śmierć rotmistrza Pileckiego” 
w reżyserii Ryszarda Bugajskiego, który w 2005 roku 
przysłał mi do Los Angeles scenariusz z notatką „Znalazłem 
dla ciebie idealną rolę. Mam nadzieję, że nie powiesz 
«nie»!”. Po przeczytaniu byłem wstrząśnięty duchowym 
wymiarem mojego bohatera. To jedna z najbardziej 
krystalicznych postaci, w jaką przyszło mi się wcielić. Jeden 
z największych bohaterów XX wieku. Od czternastu lat 
wędruję po świecie ze „Śmiercią rotmistrza Pileckiego” 
na festiwale, uniwersytety, do muzeów Holocaustu, kon-
sulatów, ambasad, gdzie jako pierwszy ekranowy Pilecki 
spotykam się z publicznością. Po udziale w amerykańskim 
programie radiowym o Pileckim, „All Things Considered” 
dla stacji NPR News w Waszyngtonie, zostałem zaan-
gażowany przez najpopularniejszą wytwórnię książek 
dźwiękowych w Stanach – Audible.com – do nagrania 
po angielsku dziesięciogodzinnej całości „Raportów 
Pileckiego z Auschwitz”. Nagranie otrzymało znakomite 
recenzje, m.in. z „Washington Post”, i jest teraz dostępne 
w każdym zakątku świata. Od premiery w Los Angeles 
w 2013 roku gram też na scenach Ameryki i Kanady 
spektakl po angielsku o Witoldzie Pileckim „Ochotnik 
do Auschwitz” („The Auschwitz Volunteer”), a teraz, w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, przyszedł 
czas, abym sam wyreżyserował o rotmistrzu monodram. 
Moja misja „Pilecki” trwa!

JEST PAN LAUREATEM NAGRODY 
ZA NAJLEPSZY SPEKTAKL DOKUMENTALNY 
NA UNITED SOLO FESTIVAL 2018, 
WŁAŚNIE ZA MONODRAM O PILECKIM. 
TO NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE FESTIWAL 
TEATRALNY JEDNEGO AKTORA, 
W DWA MIESIĄCE ZAPREZENTOWANO 
130 SPEKTAKLI Z SZEŚCIU KONTYNENTÓW 
W TAK PRESTIŻOWYM MIEJSCU 
JAK BROADWAY. JAKIE ZNACZENIE 
MA DLA PANA TA NAGRODA?

Takie cuda zdarzają się raz na sto lat! 
Intuicja podpowiada mi, że wcielenie 
się w Pileckiego na Broadwayu było mi 
przeznaczone. Rotmistrz miał prze-
mówić przeze mnie właśnie tego dnia 
na najsłynniejszej scenie teatralnej świata. 
Zwycięstwo oznacza światowy prestiż, 
daje przepustkę do elitarnego grona 
scenicznych profesjonalistów. Wystarczy 
spojrzeć na listę międzynarodowych gwiazd 
teatru i filmu, które otrzymały nagrody 
w dziewięcioletniej historii festiwalu. Fakt, 
że zaproponowano mi poprowadzenie 
dwugodzinnej klasy mistrzowskiej z aktor-
stwa filmowego na Broadwayu w trakcie 
festiwalu, mówi sam za siebie. Znalazłem się 
wśród ikon światowej kultury, przede mną 
prowadziła tam klasę np. Olympia Dukakis, 
zdobywczyni Oscara za rolę w filmie „Moon-
struck”. Samą nagrodę dedykuję rotmistrzo-
wi Pileckiemu, wszystkim poległym w walce 
o wolność i niepodległość. Jak pisał Norwid: 
„Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. 

JEST PAN CZŁOWIEKIEM RENESANSU: 
AKTOREM, REŻYSEREM, SCENARZYSTĄ, 
PRODUCENTEM MIESZKAJĄCYM OD PONAD 
TRZYDZIESTU LAT W KALIFORNII. W JAKICH 
OKOLICZNOŚCIACH ZAPADŁA DECYZJA 
O ZAMIESZKANIU NA STAŁE W USA?

W pewnym momencie życia trzeba 
było sobie zadać pytanie: co dalej? 
Będąc na planie filmu w Niemczech 
Zachodnich, otrzymałem zaproszenie 
od dyrektora artystycznego American 
Cinemateque, Gary'ego Esserta, abym jako 
gwiazda z Europy Wschodniej przyleciał 
na trzy tygodniowe spotkania filmowców 
z całego świata do Hollywood. Mieszkając 
w legendarnym Hotelu Roosevelt, z wido-
kiem na Chinese Theatre na Alei Gwiazd, 
musiałem podjąć życiową decyzję. To były 
czasy komunistycznego reżimu, przed 
upadkiem berlińskiego muru, taka wyprawa 
była biletem w jedną stronę. Decyzja 

Aktor, reżyser, 
wykładowca, 
ale przede 
wszystkim strażnik 
najpiękniejszych 
wartości i pełen 
pasji krzewiciel 
wiedzy o polskich 
bohaterach. O swej 
działalności, pracy 
i tym, co dla niego 
w życiu najważniejsze, 
opowiedział nam 
Marek Probosz.

ROZMAWIAŁA: Anita Kopcińska 

„ŻYCZĘ CI Z SERCA MOCY, ABYŚ CO DZIEŃ I W NOCY
WYTRWAŁ! WYTRWAŁ!! WYTRWAŁ!!!
CHOĆBYŚ MIAŁ ZIEMSKIE CIAŁO W PROCH SPALIĆ, 
MUSISZ DUCHA OCALIĆ”. 

AUTOREM TYCH SŁÓW SKIEROWANYCH DO POTOMNYCH 
JEST PANA DZIADEK – JERZY PROBOSZ. NAPISAŁ JE 
W 1939 ROKU, TUŻ PRZED ARESZTOWANIEM I WYWÓZKĄ 
DO OBOZU KONCENTRACYJNEGO DACHAU, Z KTÓREGO 
NIE WRÓCIŁ. TRADYCJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA JEST 
ZAKORZENIONA W ŻYCIU PAŃSKIEJ RODZINY. PROSZĘ 
O NIEJ OPOWIEDZIEĆ. 

Mój świętej pamięci ojciec, Stanisław, miał dziesięć lat, 
kiedy Niemcy aresztowali jego ojca. Znalazł się na czarnej 
liście za to, że był patriotą. Rok przed wybuchem wojny FO
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o pozostaniu w Ameryce wywróciła całe 
moje prywatne i zawodowe życie do góry 
nogami. Musiał umrzeć Mickiewiczowski 
Gustaw, aby mógł narodzić się Konrad. 
Nikt, kto nie przeżył emigracji w tamtych 
przedinternetowych i przedkomórkowych 
czasach, nie jest w stanie tego pojąć. 
Przy podejmowaniu decyzji kierowałem 
się nie karierą, bo ta świetnie rozwijała się 
w Polsce, w Czechosłowacji i we wschodnich 
Niemczech, wybrałem wartość dla mnie 
najwyższą, a tą była i pozostaje do dzisiaj – 
wolność. W moich Beskidach górale mówią: 
„Tam, gdzieś był posadzony, tam zakwit-
niesz”, ja idę jednak swoją drogą, wyzna-
czam własny, niezależny kierunek, kocham 
ryzyko i nie obawiam się niespodzianek. Od-
ważnie wszedłem w życie, wybierając „być” 
zamiast „mieć”, postawiłem na nieznane, 
zamiast na bezpieczne, na rozwój 
wewnętrzny, na możliwe niemożliwego. 
Legenda Hollywood i mój krajan Billy Wilder 
powiedział: „Kto nie wierzy w cuda, nie jest 
realistą”. Wierzę, że człowiek z pasją i celem 
potrafi wytrzymać wszystko. Hollywood 
to miejsce dla orłów, nie dla kurczaków.

PATRZĄC NA PANA DROGĘ ŻYCIOWĄ 
I KARIERĘ ARTYSTYCZNĄ, MOŻNA ŚMIAŁO 
UŻYĆ OKREŚLEŃ: WYBITNY, AMBITNY, 
UPARTY, A MOŻE NIEZŁOMNY… CZY JEST 
PAN NIEZŁOMNY?

Jeszcze na studiach w łódzkiej filmówce 
zagrałem Księcia Niezłomnego z dramatu 
Słowackiego. W moich żyłach płynie 
góralska krew, mam niezwykłych przod-
ków. Góral jest uparty, nie poddaje się 
łatwo i to musi być wyjątkowa okazja, 
aby przegrał. W młodości byłem szosowym 
kolarzem, czterokrotnym mistrzem Śląska. 
Uprawiając ten sport, przekonałem się 
o swojej wyjątkowej odporności na ból 
i o twardym charakterze pozwalającym 
pokonywać kolejne przeszkody. Ameryka 
utwierdziła we mnie przekonanie, że „nie 
rozmiar psa decyduje o zwycięstwie w wal-
ce, ale rozmiar ducha walki w psim sercu”. 

W JEDNYM Z WYWIADÓW POWIEDZIAŁ 
PAN: „CO ROKU DOKŁADAM KOLEJNE 
CEGIEŁKI, ABY ROTMISTRZA POZNAŁO 
JESZCZE WIĘCEJ LUDZI, STAŁEM SIĘ 
JEGO AMBASADOREM NA ŚWIECIE”. 
CO TO ZA CEGIEŁKI?

Przy każdej nadarzającej się okazji prze-
konuję producentów i finansistów, aby 

do teatru przeprowadzili młodzież przez wnętrze wagonu, 
objaśniając, do czego służył. W Nowym Jorku, w polskiej 
szkole na Brooklinie, zagrałem monodram dla ponad 
setki licealistów. Moja żona Gosia tak opisywała mi ich 
reakcje: „Na początku kręcenie się, szepty, chichoty, 
rozglądanie, a potem – wgnieceni w krzesła. Spoważnieli 
i zaległa cisza. Po spektaklu, gdy zapaliło się światło, 
zauważyłam silnie zarumienione twarze, łzy, słyszałem 
szloch dziewczyny, która dopiero kiedy ją przytuliłeś, 
zaczęła się uspokajać. Ona akurat była w muzeum 
w Auschwitz, więc widziała na własne oczy, co ludziom 
zgotowali ludzie, podczas spektaklu cały czas widziała 
w tobie Pileckiego”. 
Po przedstawieniu były bardzo ciekawe pytania, a nie-
którzy młodzi ludzie opowiadali o swoich dziadkach 
i pradziadkach, którzy też walczyli podczas wojny. 
Na koniec poprosiłem chłopców, by wstali, i nauczyłem 
ich, jak się salutuje w Wojsku Polskim. Boże, co to był 
za moment, gdy za trzecim razem ci młodzi jak jeden 
mąż się wyprężyli i ryknęli z głębi serc: „Ku chwale ojczy-
zny, rotmistrzu Pilecki!”. I tak nasz niesamowity bohater 
doczekał się pięknej chwili! Takich oczyszczających 
przebudzeń i chwil katharsis potrzebujemy wszyscy, 
bez względu na wiek, kolor skóry czy wyznanie.

CO JEST DLA PANA W ŻYCIU WAŻNE?

Rodzina, prawda, wolność, miłość i poezja.

CO UWAŻA PAN ZA SWÓJ NAJWIĘKSZY SUKCES 
ŻYCIOWY, ARTYSTYCZNY? 

W ubiegłym roku otrzymałem „Oscara Polonii” – 
Złotą Sowę w kategorii Film, w Polskiej Akademii Nauk 

powstał epicki film o jednym z największych bohaterów 
XX wieku – rotmistrzu Pileckim. Po międzynarodowym 
sukcesie mojego monodramu wierzę, że to nastąpi. 
Krytycy na Broadwayu rozpisywali się jednogłośnie: 
„Owacje na stojąco! Probosz w roli Pileckiego wstrząsnął 
Nowym Jorkiem!”, przyznali spektaklowi najwyższą 
ocenę – pięć gwiazdek. Wierzę, że filmowa historia 
o jedynym „ochotniku do Auschwitz”, niezłomnym rot-
mistrzu Pileckim, może podbić ekrany świata. W Polsce 
niestety „Śmierć rotmistrza Pileckiego” zaklasyfikowana 
została do kategorii Teatru Telewizji i nie podlega dystry-
bucji kinowej. Nasz Pilecki nie został nawet zaproszo-
ny na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 
a ja od zagrania tej roli nie otrzymałem ani jednej propo-
zycji głównej roli z polskiego filmu czy z Teatru Telewizji…

CZY MA PAN JESZCZE JAKIEŚ MARZENIA ZWIĄZANE 
Z POSTACIĄ WITOLDA PILECKIEGO?

Pilecki był przykładem niewyobrażalnej dobroci w cza-
sach niewyobrażalnego piekła. Chciałbym zagrać 
Witolda na dużym ekranie, ale również pojechać 
na pozostałe kontynenty z moim monodramem, żeby 
na żywo podzielić się z publicznością tym ponadczaso-
wym i uniwersalnym bohaterem. W dzisiejszym świecie 
cierpimy na wielki deficyt prawdziwych bohaterów, 
na inflację prawdziwych wartości i autorytetów. Johnny 
Cash śpiewał: „Kłamstwo trzeba zatuszować, ale 
prawda może biegać naga”. Chciałbym poprzez sztukę 
zaświadczać o prawdzie, to mój los i przeznaczenie. 
Grałem przed rokiem w Phoenix w Arizonie spektakl 
o Pileckim dla 1500 uczniów szkół średnich, reakcja 
młodzieży po przedstawieniu była powalająca, tym 
bardziej że Żydowskie Centrum Edukacji o Holokauście 
ściągnęło dźwigami ze swojego muzeum przed główne 
wejście do Chandler Center for the Arts autentyczny 
bydlęcy wagon, którym w czasie wojny transportowa-
no więźniów do obozów. Nauczyciele przed wejściem 

w Wiedniu, za krzewienie kultury polskiej 
poza krajem. Nie pracuję dla nagród, 
jednak fakt, że gdzieś tam to, co 
z takim wysiłkiem tworzymy, zostaje doce-
nione, daje nam dodatkową motywację 
i satysfakcję. Wiele udało mi się w życiu 
osiągnąć. Za najważniejszy życiowy 
sukces uważam stworzenie szczęśliwej 
rodziny, wychowanie dzieci na wspania-
łych ludzi, nieutracenie swojej pasji i wiary 
w życie, niepopadanie w schemat, ciągłe 
poszukiwanie pięknych wartości. Pozosta-
nie marzycielem, romantykiem, buntowni-
kiem, podróżnikiem. Fakt, że moje skrzydła 
wciąż mnie unoszą i nie pozwalają mi stą-
pać po ziemi. Zawodowo też wiele rzeczy 
już się spełniło. Zagrałem takie postacie, 
jak: Odyseusz, Salome, Pilecki, Polański. 
Poza tym reżyseruję filmy i sztuki teatralne, 
od piętnastu lat jestem profesorem 
aktorstwa na prestiżowym University 
of California w Los Angeles – UCLA, 
bywam jurorem na międzynarodowych 
festiwalach, prowadzę warsztaty 
aktorskie na całym świecie, napisa-
łem książki, scenariusze filmowe, sztuki 
teatralne, jestem stałym korespondentem 
z Hollywood dla kwartalnika „Afront”. Wciąż 
wierzę jednak, że to, co najważniejsze, 
jest przede mną. Dlatego każdego dnia 
budzę się gotów do wielkich czynów! 

PILECKI JEST OBECNIE PATRONEM 
JEDNEGO Z POCIĄGÓW. CZY UWAŻA 
PAN, ŻE POCIĄGI NARODOWEGO 
PRZEWOŹNIKA – PKP INTERCITY POWINNY 
MIEĆ ZA PATRONÓW POLSKICH 
BOHATERÓW?

Cieszy mnie, kiedy rozsławiamy naszych 
bohaterów. Dlatego dobrze się dzieje, 
że ich imieniem nazywamy mosty, góry, 
stadiony, place, ulice, szkoły, statki, 
pociągi… Ktoś może w ten sposób zain-
teresować się i wygooglować w czasie 
podróży, kim byli Pilecki, Kościuszko, 
Karski, Chopin, Paderewski, 
Maria Skłodowska-Curie, Irena Sendler, 
Słowacki, Sienkiewicz czy Norwid, 
oraz dowiedzieć się, ile dobra uczynili 
dla świata, w którym żyjemy. Szkoda tylko, 
że musieli najpierw umrzeć albo zginąć, 
aby odrodzić się w naszej w pamięci.  
Bo to oni noszą w sobie tajemnicę 
nieśmiertelności.  

Jako Roman Polański w filmie „Helter Skelter” (2004)
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Groźne syreny, olbrzymie żaby, 
morskie potwory i dzikie zwierzęta – 

taki obraz ukazuje się oczom osób 
przemierzających ulicę Bankową 

w centrum Kijowa. Te niezwykłe 
stworzenia zdobiące równie niezwykły 

budynek stały się częścią stolicy 
Ukrainy za sprawą Władysława 

Horodeckiego – architekta zwanego 
polskim Gaudim.

TEKST: Marta Szafranek
TŁUMACZYŁA: Malgo Dzierugo

Menacing mermaids, giant frogs, sea 
monsters and wild animals – this 
is what people see when they cross 
Bankova Street in the center of Kiev. 
These unusual creatures adorning 
an equally unusual building became 
part of the Ukrainian capital 
thanks to Władysław Horodecki – 
an architect dubbed the Polish 
Gaudi.

TEXT: Marta Szafranek
TRANSLATION: Malgo Dzierugo

ENChimeryczne dzieło 
żywiołowego 
architekta

Plotka głosiła, że Dom z chimerami, 
bo o nim właśnie mowa, Horodecki 
stworzył, aby uczcić pamięć swojej 
córki, która odebrała sobie życie w fa-
lach Dniestru (a w innej wersji: Morza 
Śródziemnego). Po tym dramatycznym 
wydarzeniu zrozpaczony ojciec miał 
zaprojektować i sfinansować budowę 
modernistycznej perły z domieszką 
stylu art nouveau, która do dziś zadziwia, 
fascynuje i szokuje. Dom – otoczony 
atmosferą tajemnicy – powstał jednak 
z zupełnie innych powodów. Do dzisiaj 
stanowi reklamę umiejętności architekta 
i przykład nowatorskiego zastosowa-
nia cementu i betonu, produkowanego 
zresztą przez zakład, którego właścicie-
lem był sam Horodecki.

DLACZEGO CHIMERY?
Nazwa gmachu przywodzi na myśl 
mitologiczne chimery – stworzenia 
o głowie lwa, ciele kozy i ogonie węża. 
W tym przypadku jednak jest to mylne 
skojarzenie, gdyż mowa tu nie o tych 
baśniowych stworach, lecz o dekora-
cyjnych elementach architektonicznych. 
W architekturze bowiem chimerami 
nazywa się wszelkie rzeźbione zwierzęta, 
potwory i maszkarony zdobiące budowle. 
Te zaś znajdziemy zarówno na fasadzie 
domu przy ulicy Bankowej 10, jak i w jego 
wnętrzu. Budynek ten „zamieszkują” 
najznakomitsze okazy istot rzeczywi-
stych i tych ze świata fantazji – są tam 
nie tylko słonie, lwy, nosorożce, orły, 
żaby i kuropatwy, lecz także syreny 
i morskie potwory. Dekoracje są ema-
nacją zainteresowań Horodeckiego, 
który był zapalonym myśliwym, a swoją 
pasję realizował m.in. na terenach 
dzisiejszego Azerbejdżanu, Afganistanu, 
Syberii i Afryki.

ŻYWIOŁOWY ARCHITEKT
Podobno nie powinno się oceniać książki 
po okładce, a artysty po jego dziele,  
ale w przypadku Domu z chimerami na-
leży zrobić wyjątek od tej reguły. Wydaje 
się bowiem, że kijowski budynek dosko-
nale odzwierciedla osobowość swojego 
twórcy, ponieważ był on – podobnie jak 
jego dzieło – jedyny w swoim rodzaju. 
Leszek Dezydery Władysław Horodecki 
(tak brzmi jego pełne nazwisko) urodził 

  Chimeric  
   work of an  

exuberant architect

Artykuł przygotowany we współpracy 
z Instytutem POLONIKA 

Article prepared in cooperation 
with the POLONIKA INSTITUTE

Rumour has it that Horodecki created the House with
chimeras to commemorate his daughter who took her 
own life by jumping into the river Dniester (and in another 
version: the Mediterranean). Following this dramatic event, 
the desperate father was to design and finance the con-
struction of a modernist architectural pearl with a touch of 
art nouveau, a design which remains surprising, fascinating 
and shocking to this day. Though surrounded by rumours 
and secrets, the house was built for completely different 
reasons. Until today, it shows off the architect's skills and 
his innovative approach to cement and concrete, which by 
the way came from a factory owned by Horodecki himself.

WHY CHIMERAS?
The name of the edifice brings to mind the mythological 
creatures with a lion's head, goat's body and snake's tail. 
In this case however, this association is misleading becau-
se we are not talking about the fairy-tale creatures, but 
rather decorative architectural elements. In architecture, 
the term chimeras applies to all carved animals, monsters 
and masked creatures that adorn buildings. These can 
be found both on the facade of the house at 10 Bankova 
Street as well as inside it. This building is ‘inhabited’ by 
some of the finest specimens of both real and fantastic 
creatures – not only elephants, lions, rhinos, eagles, frogs 
and partridges, but also mermaids and sea monsters. 
The decorations are an emanation of Horodecki's interests, 
who was an avid hunter, who pursued his passion across 
the territories of today's Azerbaijan, Afghanistan, Siberia 
and Africa.

AN EXUBERANT ARCHITECT
Apparently you should not judge a book by the cover, and 
an artist by his work, however the house with chimeras 
ought to serve as exception to this rule. It seems that the 
building in Kiev perfectly reflects the personality of its creator. 
Władysław Horodecki was – just like his work – one of a 
kind. Leszek Dezydery Władysław Horodecki (which is 
his full name) was born in 1863 to a Polish noble family, 
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in Podolia (in the present Ukraine). From an early age he 
showed artistic talent, which is why his parents sent him 
to the Imperial Academy of Fine Arts in St. Petersburg, 
where he graduated in 1891. From there, the ambitious 
architect went to conquer Kiev.
His road to an artistic career was not all roses. 
Nonetheless, Horodecki was so determined to become 
part of the Kiev’s creations, so he took on any opportunity 
that came his way, often carrying out unpaid projects. 
Consequently, in his oeuvre we find surprising
work such as… public toilets. Fortunately his hard work 
was not in vain and over time he managed to achieve 
his desired goal – he became one of the most respected 
and recognisable architects of Kiev. In addition to the 
aforementioned public toilets, he also designed churches, 
hospitals, factories, schools and villas, and among 
them – the House with chimeras. In his designs we find 
many different styles of buildings, including the Roman 
Catholic church of St. Nicholas built in the sophistica-
ted Neo-Gothic style, Karaim kenesa with elements of 
Moorish architecture or the headquarters of the National 
Art Museum of Ukraine, which is classical in its forms. 
Privately, Horodecki also liked to amaze. Apparently he 
was always impeccably dressed, wearing only the best 
and most fashionable suits. He was one of the Kiev’s 
first car owners, but despite this he did not avoid taking 
regular walks, on which he was usually accompanied 
by a capuchin monkey. It would be hard to find such 
extravagance even nowadays! To paint the full picture 
of Horodecki, we have to mention his passion for exotic 

się w 1863 roku w polskiej rodzinie szlacheckiej, 
na Podolu (na terenie obecnej Ukrainy). 
Od najmłodszych lat przejawiał talent plastycz-
ny, dlatego rodzice wysłali go do Cesarskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, którą 
ukończył w 1891 roku. Stamtąd ambitny archi-
tekt udał się na podbój Kijowa. 
Droga do kariery nie była usłana różami. 
Horodecki był jednak tak zdeterminowany, 
aby zaistnieć wśród kijowskiego środowiska 
artystycznego, że podejmował się każdej 
pracy, często realizując projekty bez żadnego 
wynagrodzenia. Dlatego też w jego dorobku 
twórczym można znaleźć m.in. tak zaskakują-
ce dzieła, jak… miejskie szalety. Ciężka praca 
nie poszła na marne i z czasem udało mu się 
osiągnąć upragniony cel – stał się jednym 
z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych 
architektów Kijowa. Prócz wspomnianych 
szaletów projektował również kościoły, szpita-
le, fabryki, gimnazja oraz wille, a wśród nich – 
właśnie Dom z chimerami. W jego dorobku 
znajdziemy tak odmienne stylem budynki, 
jak rzymsko-katolicki kościół św. Mikołaja 
w stylu wyrafinowanego neogotyku, karaim-
ską kienesę z elementami architektury mau-
retańskiej czy klasyczną w formach siedzibę 
Narodowego Muzeum Sztuki Ukrainy.

Prywatnie Horodecki również lubił zaska-
kiwać. Podobno zawsze prezentował się 
nienagannie, nosząc wyłącznie najlepsze 
i najmodniejsze garnitury. Jako jeden 
z pierwszych w Kijowie posiadał samochód, 
lecz nie stronił od pieszych wycieczek, pod-
czas których towarzyszyła mu zwykle małpka 
kapucynka. Takiej ekstrawagancji próżno 
szukać nawet w dzisiejszych czasach! Obrazu 
niech dopełni zamiłowanie Horodeckiego 
do egzotycznych podróży, w których spędził 
z przerwami niemal piętnaście lat. W tym 
kontekście nikogo już nie powinno dziwić, 
że spod jego ręki wyszedł projekt jednego 
z najbardziej niezwykłych budynków świata. 

Z PODOLA DO TEHERANU
Sława Horodeckiego pozostaje w obecnej 
stolicy Ukrainy żywa do dzisiaj, a przypo-
mina o niej także jedna z głównych ulic, 
od 1996 roku nosząca imię polskiego archi-
tekta (mowa o dawnej ulicy Mikołajewskiej, 
później Karola Marksa). Kariera Horodeckiego 
nie zakończyła się jednak w Kijowie – 
po przejęciu władzy przez bolszewików 
opuścił on miasto i wyruszył do Warszawy. 
Pamiątką jego działalności jako architekta 
w niepodległej Polsce jest m.in. zachowana 
do dziś efektowna wieża ciśnień w Piotrkowie 

travels, which he undertook regularly 
during fifteen years. In this context, 
it should come as no surprise that he 
created one of the most extraordinary 
buildings in the world.

FROM PODOLIA TO TEHRAN
Horodecki’s fame is still alive today in the 
Ukrainian capital, emphasised by one of 
the main streets, which bears the name 
of the Polish architect since 1996 (formerly 
also Mikołajewski and Karl Marx Street). 
Horodecki’s career did not end in Kiev, ho-
wever; after the Bolsheviks seized power, 
he left the city and went to Warsaw. Still 
reminding us of his work as an architect 
in Poland are an impressive water tower 
in Piotrków Trybunalski, a former casino 
in Otwock and a modern Bathhouse 
in Zgierz, one of Polish film directors' 
favourite sets, which we can spot when 
watching Janusz Majewski’s comedy, 
‘H.M. Deserters’.
In 1928, at the invitation of the American 
company Henry Ulen & Co, with whom 
he collaborated in Poland, he went to 
Tehran, where he became the chief 
architect for the Persian Railway Syndica-
te. Among others, he designed a palace 
for Reza Shah Pahlavi, a hotel and the first 
railway station in Persia. Unfortunately, 
Polish Gaudi did not manage to carry 
out all of the tasks entrusted to him by 
the Persian authorities; having not retur-
ned from his final trip, he died suddenly 
of a heart attack in 1930. His grave (with 
a modest inscription in Polish – “professor 
of architecture“) is located in Tehran in 
the local Catholic cemetery of Dulab.

CHIMERIC WORK
Horodecki House owes its ‘chimericit’ not 
only to sculptural decorations (made after 
the architect’s drawings by Horodecki’s 
colleague and friend, the Italian sculptor 
Emilio Sala, also known as Elio Salya). One 
could also risk saying that the building has 
a truly capricious character and played 
a practical joke on its creator, confounding 
his ambitious plans.
The very place where the House with chi-
meras stood raised various controversies – 
he chose a cliff in the city center for the 
location. His contemporaries did not belie-
ve that it was possible to erect a building 
there, but the Polish proved them wrong. 

Trybunalskim, budynek dawnego kasyna w Otwocku 
czy nowoczesna jak na owe czasy Miejska Łaźnia 
w Zgierzu – jeden z ulubionych planów filmowych 
polskich reżyserów, o czym przekonamy się, oglądając 
np. komedię „C.K. Dezerterzy” Janusza Majewskiego. 
W 1928 roku Horodecki, na zaproszenie amerykań-
skiej kompanii Henry Ulen & Co, z którą współpra-
cował w Polsce, wyjechał do Teheranu, gdzie objął 
stanowisko głównego architekta Syndykatu Kolei 
Perskich. Udało mu się tam zaprojektować m.in. pałac 
Rezy Szacha Pahlawiego, hotel oraz pierwszy w Persji 
dworzec kolejowy. Niestety polski Gaudi nie zrealizował 
wszystkich powierzonych mu przez perskie władze 
zadań ani nie powrócił ze swojej ostatniej podróży – 
w 1930 roku zmarł nagle na zawał. Jego grób (opa-
trzony skromnym napisem w języku polskim – „profe-
sor architektury”) znajduje w Teheranie na lokalnym 
katolickim cmentarzu Dulab.

CHIMERYCZNE DZIEŁO
Dom Horodeckiego swoją „chimeryczność” zawdzię-
cza nie tylko dekoracjom rzeźbiarskim (wykonanym 
według rysunków polskiego architekta przez jego 
współpracownika i przyjaciela, włoskiego rzeźbiarza 
Emilia Sali, znanego również jako Elio Salya). Można też 
zaryzykować stwierdzenie, że budynek ma prawdziwie 
kapryśny charakter i spłatał swojemu twórcy niema-
łego figla, krzyżując jego ambitne plany. Już samo 
miejsce, w którym stanął Dom z chimerami, wzbudzało 
kontrowersje – na lokalizację Horodecki wybrał bo-
wiem urwisko w centrum miasta. Współcześni mu nie 
wierzyli, że postawienie jakiegokolwiek budynku w tym 
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Budynek zdobią rzeźby zwierząt i baśniowych stworzeń
The building is decorated with sculptures of animals and fairytale creatures

Ogród otaczający Dom z chimerami
View of the adjoining gardens near the House with chimeras
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KIJÓW
Do Kijowa dojedziesz nocnym pociągiem 
PKP Intercity „Kiev Express” z Warszawy i Lublina, 
a także dziennymi składami z Przemyśla.
Dowiedz się więcej na intercity.pl.

KIEV
You can get to Kiev by an overnight PKP Intercity 
„Kiev Express” train from Warsaw and Lublin, as well 
as by using one of the daily services from Przemyśl.
Find out more at intercity.pl.

He used then innovative solutions in working with concrete. 
This unusual building was created in just two years (1901– 
–1902), and was entirely financed with the money Horodecki 
personally borrowed for this purpose. He planned to make 
it into a villa with luxurious apartments, the renting of which 
was to bring him fortune. Unfortunately, his plans came to 
nothing and in 1912 the architect was forced to remortgage 
the house. The later fate of the building was turbulent – 
it housed, among others, a sugar factory, headquarters 
of armed forces, municipal housing and a clinic. As a result, 
the building went through numerous destructions and it 
wasn’t until 2002 that it underwent conservation works.
By now, the House with chimeras regained its former 
splendor, and from 2004 it became one of the presidential 
residences. It is therefore extremely rare to visit its interior, 
and captivated tourists can only admire the fanciful facade.

HORODECKI'S CURSE
Kiev’s citizens like to tell the story of the tumultuous fate 
of the House with chimeras in various ways. One of the 
more popular theories assumes that the architect placed 
a curse on the building. By having to compulsorily say 
goodbye to his greatest architectural achievement, 
the artist supposedly cursed all of its future owners and 
residents, wishing them misfortune in private life as well 
as in business. It seems, however, that in recent years 
the curse of Horodecki has been lifted – perhaps the 
building’s current honourable function has finally satisfied 
the ambitions both of the architect and all the chimeras 
“inhabiting“ this extraordinary property.
When visiting Kiev, it's definitely worth to walk along 
Khreshchatyk Street and sit down at a table with 
Władysław Horodecki’s captured in bronze drinking cof-
fee – and see if he reveals his secrets… 

miejscu jest możliwe, ale polski architekt 
wyprowadził wszystkich z błędu. Zastoso-
wał wówczas nowatorskie w budownictwie 
i mistrzowskie w formie rozwiązania z uży-
ciem betonu.
Niezwykły obiekt został wzniesiony 
zaledwie w dwa lata (1901–1902), 
a jego powstanie Horodecki sfinan-
sował samodzielnie z pożyczonych 
na ten cel pieniędzy. Planował uczynić 
z niego willę z luksusowymi aparta-
mentami, których wynajem przyniósłby 
mu fortunę. Niestety jego plany spełzły 
na niczym i w 1912 roku architekt był zmu-
szony oddać dom pod hipotekę. Późniejsze 
losy budynku były burzliwe – znajdowały 
się w nim m.in. fabryka cukru, siedziba kie-
rownictwa formacji zbrojnych, mieszkania 
komunalne i klinika. W efekcie gmach uległ 
licznym zniszczeniom i dopiero w 2002 roku 
został poddany pracom konserwatorskim. 
Obecnie Dom z chimerami odzyskał dawny 
blask, a od 2004 roku został przeznaczo-
ny na jedną z prezydenckich rezydencji. 
Dlatego też niezwykle rzadko można 
zwiedzić jego wnętrze, a zauroczonym 
turystom pozostaje jedynie podziwianie 
fantazyjnej fasady.  

KLĄTWA HORODECKIEGO
Burzliwe losy Domu z chimerami miesz-
kańcy Kijowa tłumaczyli sobie na wiele 
sposobów. Jedna z bardziej popularnych 
teorii zakłada, że architekt rzucił na niego 
klątwę. Żegnając się przymusowo ze swoim 
największym dziełem, artysta przeklął 
podobno wszystkich jego przyszłych 
właścicieli i mieszkańców, zwiastując im 
nieszczęście zarówno w życiu prywatnym, 
jak i w interesach. Wydaje się jednak, 
że w ostatnich latach klątwa Horodeckiego 
została zatrzymana – być może zaszczytna 
funkcja, jaką obecnie pełni budynek, 
zaspokoiła w końcu ambicje zarówno archi-
tekta, jak i wszystkich chimer „zamieszkują-
cych” tę niezwykłą posiadłość. 
Odwiedzając Kijów, na pewno warto 
przejść się Chreszczatykiem i przysiąść 
do stolika, przy którym popija kawę uwiecz-
niony w brązie Władysław Horodecki – 
a nuż wyjawi swoje tajemnice…

Jedna z rzeźb zdobiących Dom z chimerami
Architectural details on the House with chimeras
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Artykuł przygotowany we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych. Więcej 
informacji na stronie: www.muzeauczelniane.pl.

Muzea uczelniane,  
czyli skarbce polskiej nauki
Od czasów średniowiecza uniwersytety są ośrodkami rozwoju kultury 
i nauki. Obecnie przy niemal sześćdziesięciu szkołach wyższych w Polsce 
działają też muzea, w których można m.in. doświadczyć magii naukowego 
laboratorium i poczuć się przez chwilę jak Maria Skłodowska-Curie. 

TEKST: dr Marta Piszczatowska, dr Magdalena Grassmann, dr hab. Hubert Kowalski
ZDJĘCIA: ze zbiorów Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

W

i obejmuje eksponaty z większości dys-
cyplin, jak choćby astronomia, geodezja, 
nawigacja, fizyka, matematyka, chemia 
czy biologia. Muzeum UJ ma również oka-
załe zbiory malarstwa. Najstarsze obrazy 
pochodzą z końca XV wieku. Ciekawostką 
jest zbiór 28 portretów nowożytnych aka-
demików krakowskich oraz liczne portrety 
profesorów z XIX i XX wieku. To najstarsza 
i najbogatsza tego typu kolekcja 
w Polsce. Zwiedzając placówkę, nie można 
przegapić grającego zegara. Obecny jest 
czwartą konstrukcją w dziejach Collegium 
Maius. Pierwszy mechanizm zegarowy 
powstał zapewne przed 1465 rokiem. 
Współczesny uruchomiono w 2000 roku. 
Melodia jest kompozycją fragmentów 
muzyki dworskiej z tabulatury Jana 
z Lublina, datowanej na połowę XVI wieku, 
i instrumentalnej wersji pieśni akademickiej 
Gaudeamus Igitur. Kurantowi towarzyszy 
pochód postaci historycznych. 
Drewniane figury przedstawiają osoby 
związane z historią Akademii Krakowskiej, 
m.in. królową Jadwigę czy króla 
Władysława Jagiełłę.

KOSMICZNE ODWIEDZINY 
Do stolicy Dolnego Śląska zaprasza 
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Mie-
ści się ono w XVIII-wiecznym gmachu usy-
tuowanym nad brzegiem Odry. Budynek, 
któego bryłę wzbogacono wspaniałym 
wystrojem rzeźbiarskim i malarskim, zalicza 
się do najcenniejszych zabytków baroko-
wych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

MUZEA UCZELNIANE
Pociągi PKP Intercity zapewniają codzienne dojazdy do miast, w których znajdują się muzea uczelniane, 
m.in. do Białegostoku, Gdańska, Szczecina, Poznania, Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Bydgoszczy, 
Łodzi i Opola. Zaplanuj podróż na intercity.pl!

Wakacje to świetny czas, by wybrać się w podróż i obejrzeć  
kolekcje zgromadzone w funkcjonujących przy polskich 
uczelniach placówkach muzealnych. Bardzo często 
mieszczą się one w zabytkowych gmachach lub zajmują 
przestrzenie pałacowe. Tak jest chociażby w przypadku 
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, którego siedziba znajduje 
się w XVIII-wiecznym pałacu Branickich. W jego wnę-
trzach można poznać tajniki medycyny, proces kształ-
towania się przez stulecia tradycji leczniczych, poczuć 
zapach i atmosferę apteki z przełomu XIX i XX wieku, 
a także dawnych gabinetów: stomatologicznego, 
okulistycznego, rentgenowskiego czy szpitala polowego. 
Jednostka od początku działalności prowadzi zajęcia 
edukacyjne. W stuletnim gabinecie dentystycznym zwie-
dzający dowiadują się, czy należy bać się współczesnego 
dentysty oraz co ma wspólnego wiertarka stomatologicz-
na z maszyną do robienia waty cukrowej. W gabinecie ren-
tgenowskim mogą poczuć się jak Maria Skłodowska-Curie 
przeprowadzająca badania w czasie I wojny światowej. 
Odkrywają też kolekcję aparatów rentgenowskich, 
z których najstarszy, firmy Siemens & Halske, pochodzi 
z 1921 roku. W laboratorium wykonują gipsowe odlewy lub 
mydlane pamiątki. Do wyboru jest także trasa o nazwie 
„Spacer w przeszłość”. Wiedzie ona po odrestaurowanych 
XVII-wiecznych piwnicach, a oprowadzający przybliża-
ją historię całego obiektu, zwanego polskim Wersalem. 
Na pamiątkę można wykonać gipsowy odlew pałacu  
czy panoplium* hetmana Jana Klemensa Branickiego.

STOŁECZNA DŻUNGLA
Monumentalny pałac Tyszkiewiczów-
-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 
jest siedzibą Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego. To jedna z najciekawszych 
budowli tego typu na lewym brzegu Wisły. 
W jej wnętrzach znajduje się ekspozycja 
ukazująca historię uczelni. Najnowsza 
wystawa nosi tytuł „Kolekcja DNA. 200 lat 
Gabinetu Zoologicznego UW”. Ekspozycja 
składa się z dwóch części. Pierwsza jest 
poświęcona właśnie historii gabinetu zoo-
logicznego UW. Druga, w ramach której 
sale zamieniły się w puszczę wypełnioną 
dźwiękiem nagranych odgłosów lasu, pre-
zentuje zabytkowe, spreparowane okazy 
zwierząt, jak żubr z 1830 roku, leniwiec 
z XVIII wieku, a nawet dziobak i kolczatka 
sprzed 200 lat. Takiej wystawy nie wolno 
ominąć, będąc w stolicy.

GAUDEAMUS IGITUR
W Krakowie warto zwiedzić Collegium 
Maius, czyli gmach Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, i odwiedzić mieszczące się w nim 
muzeum. Znajduje się tu bogata kolekcja 
instrumentów naukowych używanych przez 
profesorów najstarszego uniwersytetu 
w Polsce. Zbiór liczy ponad 2 tys. obiektów 

Pałac Branickich, siedziba Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji 

* Motyw zdobniczy, którego elementami są miecze, sztylety, części uzbrojenia i sztandary.

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Siedziba Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziedziniec Collegium Maius, budynek Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Warto odwiedzić Aulę Leopoldyńską – to jedyne w Polsce 
tak dobrze zachowane świeckie wnętrze z tego okresu 
z pełnym wystrojem. Wzniesiona w latach 1728–1732 wraz 
z całym kompleksem budynków uniwersyteckich, otrzy-
mała nazwę na cześć cesarza Leopolda I, fundatora uni-
wersytetu. Aulę projektował Christophorus Tausch, uczeń 
Andrei Pozza, znanego włoskiego architekta, malarza 
i filozofa. Co więcej, zwiedzając muzeum, nie sposób 
ominąć Wieży Matematycznej z tarasem widoko-
wym, z którego roztacza się piękna panorama miasta. 
To dawne obserwatorium astronomiczne zostało 
urządzone w końcu XVIII wieku wraz z gnomonem 
z wytyczoną w posadzce linią południkową, zachowaną 
do dziś. Z pierwotnym przeznaczeniem tego miejsca 
wiąże się także zgromadzony tu zbiór instrumentów 
astronomicznych, w tym cyrkiel Galileusza z 1665 roku 
czy globus nieba z XVI wieku, będące wyposażeniem 
uniwersyteckiego obserwatorium. Z muzealnych eks-
ponatów na uwagę zasługują też m.in. berła: rektorskie 
i fakultetu teologicznego, wykonane z repusowanego 
srebra, częściowo pozłacanego, ozdobionego kryszta-
łem górskim i turkusami. 

*Z A P R A S Z A M Y  W  O D W I E D Z I N Y

Dla pierwszych trzech osób, które przyjdą 
do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum 
Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
z lipcowym numerem „W Podróż”, przygotowaliśmy 

bezpłatne zwiedzanie. Zapraszamy!
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WMieczysław Orłowicz, legenda polskiej turystyki, przeszedł 
pieszo niemal czternaście tysięcy kilometrów, napisał ponad 
sto przewodników, zwiedził większość krajów Europy, choć 

najbardziej fascynowała go Polska. Z lektury jego pamiętników 
można dowiedzieć się wiele o specyfice ówczesnego podróżowania, 

kulturze i obyczajowości mieszkańców odwiedzanych regionów. 
Jak postrzegał Węgry i Tatry?

TEKST: Izabela Gass
ILUSTRACJE: Pocztówki pochodzą z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 

Materiały Mieczysława Orłowicza, sygn. III 92.

Śladami
Orłowicza

W 1899 roku – jako osiemnastolatek – wybrał się 
wraz z rodziną na wycieczkę z Krynicy przez Muszynę, 
Żegiestów do Piwnicznej, a następnie istniejącym od śre-
dniowiecza traktem handlowym na węgierski Spisz. Jechał 
wynajętą na kilka dni konną dorożką. Było ciasno, gdyż 
wspólnie podróżowało pięciu pasażerów. Najwygodniej miał 
Orłowicz, który jechał na koźle obok dorożkarza. Wspomnie-
nia z tej wyprawy zebrał w swych pamiętnikach.

* Wszystkie cytaty pochodzą z: Mieczysław Orłowicz, 
„Moje wspomnienia turystyczne”, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 1979.

Mieczysław Orłowicz (1881–1959) 
 krajoznawca, autor przewodników, 
w tym pierwszego polskiego prze-

wodnika po Europie, wydanego 
w 1906 roku. Urodził się w rodzinie 

notariusza, w Galicji. Po ukończeniu 
studiów prawniczych i praktyce 
w kancelarii adwokackiej zerwał 
z pracą w sądownictwie i zajął 
się organizowaniem wycieczek 

po Polsce i Europie oraz populary-
zacją turystyki. 

Był założycielem i współzałożycie-
lem licznych towarzystw turystycz-
nych. W latach II Rzeczypospolitej 

pracował w instytucjach 
centralnych, kierując refe-
ratami do spraw turystyki 

w Ministerstwie Robót Publicznych 
i Ministerstwie Komunikacji. 

Okres okupacji hitlerowskiej był 
dla Orłowicza czasem tułaczki 
i ciężkiej choroby. W powstaniu 
warszawskim uległy zniszczeniu 

jego zbiory biblioteczne, 
rękopisy i archiwum fotogra-
ficzne. Po II wojnie światowej 

powrócił do pracy w Ministerstwie 
Komunikacji, a później w Komi-
tecie ds. Turystyki, powołanym 

w 1952 roku. 

Zmarł w Warszawie, a pocho-
wany został w alei Zasłużonych 
na cmentarzu Powązkowskim.

WĘGIERSKIE SMAKI DLA ODWAŻNYCH
Ówczesny Spisz był zamieszkały przez Słowaków, 
Polaków, Rusinów, Niemców, Węgrów i Cyganów. 
Orłowicz podziwiał piękno krajobrazu, zabytkowe 
miasta i miasteczka oraz zamki w ruinie. Turyści mogli 
porozumiewać się po polsku lub słowacku, a w uzdro-
wiskach (Łomnica Tatrzańska, Smokowiec, Szczyrbskie 
Jezioro) – jedynie po węgiersku. Węgrami byli bowiem 
nie tylko kuracjusze, lecz także służba. Znajomość języka 
niemieckiego na niewiele się zdała, czego podróżujący 
doświadczyli zaraz po przekroczeniu granicy, w miejsco-
wości zwanej po polsku Lubowelskie Kąpiele – a po 
węgiersku Lublo Fürdö – gdzie zatrzymali się na obiad.

Oddajmy głos pamiętnikarzowi: „Weszliśmy do dużej sali 
jadalni, w niewielkim Domu Zdrojowym. Stoły nakry-
te były w podkowę, jak w pensjonacie, publiczność 
złożona była z bardzo korpulentnych panów i ważą-
cych po 100 kilogramów pań, rozmawiających tylko 
po węgiersku; jadłospis był węgierski, usługa władała tylko 
językiem węgierskim. Raczej na migi zamówiliśmy potrawy, 
nie wiedząc w dodatku jakie. (…) Zamówiony obiad nam 
nie smakował, bo był zbyt tłusty i doprowadził do rozstroju 
żołądka. Ze zdrowym żołądkiem z Lubowelskich Kupeli 
wyjechali wówczas tylko ci z uczestników naszej małej 
wycieczki, którzy nic nie jedli prócz chleba i owoców popi-
tych winem”*. W menu widniało prosię pieczone na rożnie, 
ociekające tłuszczem, w paprykowym sosie, od którego 
„aż usta pękały po konsumpcji”. Na deser podano gołąbki 
z czerwonej papryki z ryżem, które wzmogły jeszcze pra-
gnienie, ale nie zaspokoiły głodu, bo nie dało się ich jeść.
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SPŁYW DUNAJCEM 
I CYGAŃSKA  MUZYKA
Podczas tej podróży na dłużej zatrzy-
mali się w Szczawnicy, by spacerować 
po Pieninach i odbyć spływ Dunajcem. Pół-
nocny brzeg należał do Polski, a południo-
wy – do Węgier, z wyjątkiem małego frag-
mentu od Szczawnicy do Leśniewskiego 
Potoku. Wysiadało się na brzegu węgier-
skim koło Czerwonego Klasztoru, gdzie 
tamtejsze służby skarbowe wydawały bilety 
na spływ, ściągając wysoki podatek. Bilety 
drukowane były tylko w języku węgierskim, 
chociaż przewoźnikami i gośćmi byli w dzie-
więćdziesięciu procentach Polacy.

W połowie spływu, na małej polance 
po stronie węgierskiej, urządzono godzinny 
postój. Goście mogli się napić wina, białej 
kawy lub tańczyć przy cygańskiej orkiestrze 
grającej mazura, krakowiaka i czardasza. 
Muzykujący w ubraniach wchodzili do rzeki, 
by grać jeszcze łodziom przepływającym 
przez bramy powitalne robione z kwiatów 
przez cygańskie dzieci, a wszyscy oczeki-
wali na napiwek.

Przy okazji pobytu w Szczawnicy turyści 
udali się również do zamku w pobliskiej 
Niedzicy. Jego właścicielami byli Węgrzy, 
baronowie Salomon z Pesztu, którzy 
wrogo odnosili się do ruchu turystycznego, 
a zwłaszcza do Polaków. Tilos bemenet 
(wstęp wzbroniony) – taki napis widniał 
nad wejściem do zamku, oczywiście bez 
żadnego polskiego komentarza. 

Wreszcie towarzystwo dotar-
ło do Zakopanego. Nikt nie odważył 
się chodzić po Tatrach, oczywiście 
z wyjątkiem młodego Orłowicza, który – 
urzeczony przyrodą – doszedł wówczas 
do Morskiego Oka. Za węgierskimi 
Tatrami jednak nie przepadał – turystów 
z Polski traktowano tu jak gości drugiej 
kategorii. Musieli stołować się w kuchni, 
wraz z dorożkarzami i przewodnikami ta-
trzańskimi. Jedyną tego zaletą były ceny – 
w kuchniach zawsze niższe. Policja węgier-
ska w owym czasie bardzo nieprzychylnie 
patrzyła na Polaków, podejrzewając ich 
o panslawizm. Zarówno więc Orłowicz, jak 
i jego koledzy rzadko wybierali tereny Tatr 
Węgierskich na swoje wędrówki.

BUDAPESZT, JAKIEGO NIE ZNANO
Kilka lat później, w 1907 roku, Orłowicz wybrał się 
z Wiednia dalej na Węgry – do Budapesztu. Zaplano-
wał pobyt na dwa dni, by później wrócić do Lwowa, 
jednak pogoda pokrzyżowała mu szyki. Był początek 
lutego, sypał gęsty śnieg – z tego powodu pociąg 
przyjechał z dużym opóźnieniem. Informowano, 
że komunikacja w kierunku Karpat zostaje wstrzymana 
na dwa-trzy dni. Orłowicz utknął w Budapeszcie 
z bardzo małą sumą pieniędzy, odliczoną na jedną 
dobę hotelową. Przypomniał sobie wówczas o przytułku 
dla bezdomnych w tutejszym klasztorze braci alberty-
nów przy Rothenbiller utca 4. 

Nocleg i bułka z herbatą na śniadanie kosztowały 
cztery grajcary. Przed wejściem do dwudziestoosobowej 
sypialni należało się rozebrać do naga i ubrać w strój 
nocny przygotowany przez zakonnika. Łóżko było 
bez pościeli, ale z kocem i słomianą poduszką. Następ-
nego dnia, na mocy zarządzenia magistratu, wszyscy 
korzystający z noclegu musieli odśnieżać miasto 
przez osiem godzin. Praca nie była ciężka, tym bardziej 
że temperatura wynosiła zero stopni. I – o dziwo – była 
płatna. Trzeciego dnia, gdy przestał padać śnieg, 
Orłowicz postanowił zwiedzić Budapeszt. Kupił chleb 
i najtańszą, ale „doskonałą, czysto wieprzową i mocno 
wędzoną” kiełbasę. Chciał ją popić zimną wodą, jednak 
z kranu przy chodniku płynął… wrzątek z gorącego źródła 
mineralnego, który wykorzystywano do mycia dorożek. 
Orłowicz był jeszcze wielokrotnie w Budapeszcie 
i na Węgrzech, ale nie pozostawił opisu tych wycieczek. 
Z sentymentem wspominał jedynie te pierwsze pobyty, 
przedstawiając je jako niezapomniane przygody 
z młodości. 

BUDAPESZT 
Przekonaj się, jak od czasów Orłowicza zmieniła się stolica 
Węgier, i dojedź tam pociągiem PKP Intercity. Codziennie 
proponujemy dwa połączenia z Warszawy, jedno 
przedpołudniowe oraz jedno nocne, które kursuje także 
z Krakowa. Dodatkowo umożliwiamy podróż pociągiem 
dziennym z Katowic. Dowiedz się więcej na intercity.pl.
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OFF Festival 
Dzięki nietuzinkowemu charak-
terowi i wyjątkowemu line-upowi 
katowicki OFF Festival przyciąga 
co roku niezliczone tłumy fanów 
muzyki z całego świata. Artur Rojek, 
założyciel i koordynator wydarzenia, 
znany z zespołu Myslovitz, zaprasza 
twórców reprezentujących najróż-
niejsze gatunki muzyki: od elektro 
przez folk aż do cosmic metalu. 
Występ na OFF-owej scenie to także 
szansa dla młodych zespołów 
na zaprezentowanie się przed szerszą 
publicznością. Tego lata wystąpią 
m.in. takie gwiazdy, jak Suede, Neneh 
Cherry, Jarvis Cocker, Perfect Son, 
Daughters czy Electric Wizard. 

2–4 sierpnia 2019 roku
Dolina Trzech Stawów, Katowice
off-festival.pl

53. Festiwal 
im. Jana Kiepury
Od 50 lat festiwal upamiętnia światowej sławy 
śpiewaka Jana Kiepurę i jest największym wydarzeniem 
kulturalnym w Krynicy-Zdroju. Tegoroczna edycja 
będzie jeszcze bardziej ekscytująca ze względu 
na przybycie honorowych gości – Mariana 
Kiepury, syna Jana, wraz z żoną. Przedstawią oni 
niepokazywane dotąd filmy, zdjęcia oraz opowiedzą 
rodzinne anegdoty i historie związane z patronem 
wydarzenia. Każdego dnia festiwalu odbędą się 
cztery imprezy: Spotkanie z Gwiazdą (Stanisław 
Janicki, Stanisława Celińska, Grażyna Brodzińska, 
Kałudi Kałudowa, Izabela Kłosińska, Teresa Żylis-Gara), 
Koncert Promenadowy, koncert Estrada Młodych 
oraz Koncert Wieczorny. Wydarzenia uświetnią 
występy wielkich sław operowych i młodych artystów 
z Polski, Belgii, Chin, Mołdawii, Korei, Bułgarii, Słowacji, 
Rosji, Argentyny, Włoch i Francji. Wszystkie imprezy, 
z wyjątkiem Koncertów Wieczornych, będą otwarte 
dla publiczności. 

10–17 sierpnia 2019 roku
Krynica-Zdrój
festiwalkiepury.pl

Gdynia 
Design Days  
Polaryzacja – to właśnie pod tym hasłem 
odbędzie się tegoroczna edycja GDD. 
Na ponad 130 wydarzeniach – 
wystawach, warsztatach, prelekcjach 
i dyskusjach – zostaną zaprezentowane 
najnowsze trendy w projektowaniu, odno-
szące się jednocześnie do rozwarstwiania 
społeczeństwa na grupy, definiowa-
nego jako deklarowanie odmiennych 
poglądów i postaw. Pożądane więc będą 
twórcze wypowiedzi dalekie od niezde-
cydowania i niedookreślenia. Celem jest 
wywołanie dialogu, który miałby dopro-
wadzić do wytworzenia nowych strategii 
działania. Poruszone zostaną m.in. takie 
tematy, jak: materiały przyjazne środo-
wisku, idea zero waste czy wykorzystanie 
sztucznej inteligencji.   

6–14 lipca 2019 roku
Gdynia
gdyniadesigndays.eu

23. Festiwal 
Szekspirowski  
Jak co roku do udziału w imprezie 
Gdański Teatr Szekspirowski i fundacja 
Theatrum Gedanense zapraszają 
najwybitniejszych twórców z całego 
świata. Historia festiwalu zaczęła 
się w 1993 roku, a samo wydarzenie 
zainicjowało powstanie Europejskiej 
Sieci Festiwali Szekspirowskich, którą 
tworzą Polska, Rumunia, Węgry, Niemcy, 
Wielka Brytania, Hiszpania, Armenia 
i Czechy. W programie znajdziemy: 
spektakle, koncerty, warsztaty, spotka-
nia z artystami i seminaria. Funkcjonuje 
także Scena OFF – alternatywny nurt 
festiwalu skierowany do młodych 
twórców, realizowany w formule 
konkursowej i uwzględniający takie 
formy przedstawień, jak monodramy, 
performance, teatr uliczny czy happe-
ning. Tegoroczną edycję rozpocz-
nie spektakl „Jak wam się podoba” 
reżyserowany przez Krystynę Jandę. 

26 lipca – 4 sierpnia 2019 roku
Trójmiasto
festiwalszekspirowski.pl

lipcowe
     wydarzenia
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Wystawa „(nie)śmieci”, praca autorstwa Post – Schneemann

Spektakl „Wieczór trzech króli”
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reklama

Bring your gear

Nasze szeroko otwierane, wytrzymałe i odporne 
na różne czynniki atmosferyczne torby, wyposażone 
w zdejmowane szelki plecakowe, nadają się do 
przewożenia sprzętu w każdych warunkach.

Thule Chasm

lipcowe
      premiery

Pavarotti
reż. Ron Howard

Wzruszająca, a jednak opowiedziana z humorem historia 
życia najznamienitszego tenora końca XX wieku w reży-
serii laureata Oscara – Rona Howarda. Film nakręcono 
w Modenie, gdzie rozpoczęła się kariera śpiewaka, który 
wyrafinowaną twórczość operową przekuł w przyjem-
ność dla wszystkich. W produkcji wykorzystano archi-
walne zdjęcia, materiały wideo i wypowiedzi bliskich 
genialnego Tenorissimo. Howard kreśli i przybliża postać 
artysty z właściwą sobie wrażliwością na cechy cha-
rakteru portretowanego bohatera, nie zabraknie więc 
anegdotek oraz nagrań z koncertów.

Dystrybucja: Best Film

I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże?
reż. Philippe de Chauveron

Wyczekiwana kontynuacja świetnej 
francuskiej komedii „Za jakie grzechy, 
dobry Boże?”, opowiadającej o cha-
ryzmatycznej rodzinie znad Sekwany. 
Claude Verneuil (Cristian Clavier) 
wraz z żoną Marie (Chantal Lauby) staną 
przed kolejnymi wyzwaniami. W pierwszej 
części musieli stawić czoła miłosnym 
wyborom swoich czterech córek, w kon-
tynuacji będą borykać się z ich nowymi 
decyzjami. Młode pary zechcą opuścić 
Francję, a Claude i Marie będą usiłowali 
zatrzymać ich w kraju. Znów, z niezwykłym 
humorem, poruszone zostaną stereotypy, 
kwestie religijne i tożsamość narodowa. 

Dystrybucja: Gutek Film 

Powstańcy. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy 
Magdalena Łucyan

Autorka książki za cel obrała sobie pokazanie ludzkiego 
aspektu powstania. To zamierzenie czyni z publikacji 
pozycję ważną ze względu na wartość dokumentalną, 
a także szczególnego rodzaju pamiętnik, powstały 
na bazie długich rozmów reporterki z żyjącymi uczest-
nikami Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Trwający 
63 dni zryw niepodległościowy w założeniu miał zakoń-
czyć się po trzech dobach. Praca Magdaleny Łucyan 
to szansa przekazania kolejnej generacji młodych 
bohaterstwa i wartości wyznawanych przez przodków 
walczących o wolność, ponieważ to właśnie my jesteśmy 
ostatnim pokoleniem, które może ich wysłuchać.

Wydawnictwo Znak Horyzont
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Urszula Dudziak jest również wspaniałą gawędziarką 
i autorką dwóch biograficznych książek. Dzieli się w nich 
swoimi przeżyciami, jednocześnie opowiadając, w jaki 
sposób radziła sobie w trudnych życiowych sytuacjach. 
Niezmiennie jednak promieniują z niej radość i serdecz-
ność. Jej ostatnia publikacja „Wyśpiewam Wam więcej” 
to pełna anegdot opowieść uzupełniona o odniesienia 
do osobistego pamiętnika. 
Jest żywym przykładem na to, że „nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło”. Prowadzi też swój kanał 
w serwisie YouTube, gdzie – jak sama mówi – dzieli się 
doświadczeniami, opowiada, jak radzić sobie z porażkami, 
zaraża dobrą energią, optymizmem, humorem i dystansem 
do świata i siebie samego. 
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MIKA URBANIAK – PÓJDĘ Z TOBĄ WSZĘDZIE

URSZULA DUDZIAK – NIE JEST ŹLE

GRAŻYNA AUGUŚCIK, URSZULA DUDZIAK – PRZĄŚNICZKI

MIETEK SZCZEŚNIAK – SPOZA NAS 

KUBA BADACH – I ADORE YOU

MAGDA UMER – PAROLE

DOROTA MIŚKIEWICZ – NUCĘ, GWIŻDŻĘ SOBIE

BARBARA WROŃSKA – NIE CZEKAJ 

KRZYSZTOF ZALEWSKI – MIŁOŚĆ, MIŁOŚĆ 

KAYAH – TESTOSTERON

1 
2
3
4
5

WWokalistka oraz światowa ikona muzyki 
jazzowej współpracowała z gwiazdami 
takiego formatu, jak: Krzysztof Komeda, 
Bobby McFerrin, Lionel Hampton, Sting, 
Clark Terry, Ron Carter i wielu innych. 
Hitem „Papaya” podbiła nawet dalekie 
Filipiny. Jest odważna, silna i świadoma. 
Zawsze uśmiechnięta, stanowi wzór 
dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się 
życiem. Jest też piewczynią ekologii, 
aktywności i uważności w byciu tu i teraz.

      Urszula 
Dudziak
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SŁUCHAJ PLAYLISTY URSZULI DUDZIAK W SPOTIFY.
Posłuż się linkiem bit.ly/wpodroz lub wyszukaj profil W Podróż.

6
7
8
9

10

Zrób zdjęcie 
kodu,

by posłuchać 
playlisty 

w Spotify.
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Komfortowa opcja

PKP INTERCITY ROZSZERZA UMOWĘ Z H. CEGIELSKI FABRYKĄ 
POJAZDÓW SZYNOWYCH W POZNANIU, ZAMAWIAJĄC 
DODATKOWO 26 NOWYCH WAGONÓW.

Przedmiotem umowy z poznańskim producentem jest 
dostarczenie 55 nowych wagonów pasażerskich, a także 
ich przegląd na trzecim poziomie utrzymania. Umowa 
przewiduje również prawo opcji na kolejne 26 wagonów, 
z którego właśnie skorzystał przewoźnik.  
Umowa jest jednym z elementów największego programu 
inwestycyjnego w historii PKP Intercity – „Kolej dużych 
inwestycji”.

223,8 MLN zł brutto

w tym sama opcja na dodatkowe 
wagony to

W nowych wagonach pasażerowie 
skorzystają z wygodnych foteli, klimaty-
zacji, systemu informacji pasażerskiej oraz 
toalet z zamkniętym obiegiem. Każde 
miejsce będzie miało dostęp do gniazdka 
elektrycznego oraz indywidualne oświe-
tlenie. Ponadto zostaną zainstalowane 
wzmacniacze sygnału komórkowego 
oraz urządzenia do bezprzewodowego 
internetu. Wagony te będą w pełni 
zgodne z Technicznymi Specyfikacjami 
Interoperacyjności oraz dostosowane 
do prędkości 200 km/godz. Dodatkowo 
będą przystosowane do potrzeb różnych 
grup pasażerów, w tym podróżnych z nie-
pełnosprawnościami.

Wartość kontraktu po rozszerzeniu 
wzrosła do

697,3 MLN zł brutto

W czasie wakacji PKP Intercity uruchamia wiele sezonowych połączeń, zapewniając możliwość dojazdu  
do popularnych ośrodków turystycznych. W rozkładzie jazdy można znaleźć m.in. więcej połączeń nad morze,  
a także bogatszą ofertę dla południowo-wschodniej Polski. Zaplanuj podróż na intercity.pl.

Surfowanie w Pendolino

TEGO LATA JUŻ 10. POCIĄG ED250 PENDOLINO WYJEDZIE 
NA TORY WYPOSAŻONY W BEZPRZEWODOWY INTERNET. 
WI-FI, NIEZWYKLE POPULARNE WŚRÓD PASAŻERÓW, BĘDZIE 
DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH 20 SKŁADACH EXPRESS INTERCITY 
PREMIUM JESZCZE PRZED KOŃCEM TEGO ROKU. 

 tylu pasażerów skorzystało 
z wi-fi w pociągach Pendolino 

w ciągu 5 miesięcy*

131 065 

tyle danych w sumie pobrano
29 047 GB 

a tyle wysłano
4197 GB 

W TRASĘ!

2 godziny 
i 4 minuty 

wyniósł średni czas sesji**

7,3 GB 
tyle pobrał najbardziej aktywny 
pasażer podczas sesji trwającej 

* Wszystkie zaprezentowane dane pochodzą z okresu styczeń – maj 2019 roku.
** Dla użytkowników, którzy – logując się – podają adres e-mail.

6 godzin
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Pomaganie 
wchodzi 
w krew!
W REGIONALNYCH CENTRACH 
KRWIODAWSTWA CAŁY CZAS BRAKUJE 
KRWI, A W OKRESIE WAKACJI POZYSKUJE 
SIĘ JEJ NAWET O JEDNĄ TRZECIĄ 
MNIEJ NIŻ ZWYKLE. 23 LIPCA 2019 ROKU 
RUSZA TRZECIA EDYCJA AKCJI „KOLEJ 
NA CIEBIE – URATUJ ŻYCIE!”. W RAMACH 
DWÓCH POPRZEDNICH ODDANO ŁĄCZNIE 
161 LITRÓW KRWI.

– Akcja „Kolej na Ciebie – uratuj życie!” 
zwraca uwagę na ważny temat krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa – uświadamia, 
jak niewiele wysiłku kosztuje nas ratowanie 
ludzkiego życia. Poświęcenie się dla dru-
giego człowieka, a na pewno takim aktem 
jest ofiarowanie obcej osobie własnej krwi, 
to szlachetny gest, którym warto dzielić 
się przy różnych okazjach. Większość z nas 
myśli, że oddanie niewielkiej ilości krwi 
nie zrobi różnicy – wręcz przeciwnie, nasz 
uczynek może uratować niejedno życie 
lub przyspieszyć powrót do zdrowia chorej 
bądź poszkodowanej w wypadku osoby – 
mówi Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu 
Fundacji Grupy PKP.

KTO MOŻE ODDAĆ KREW?
Wypoczęte i zdrowe, czyli bez objawów 
przeziębienia, osoby pomiędzy 18. a 65. 
rokiem życia. Należy ograniczyć palenie 
papierosów i zrezygnować z picia 
alkoholu – dotyczy to również dnia 
poprzedzającego oddanie krwi. 

Jednego dnia przy dwunastu dworcach 
kolejowych w Polsce staną mobilne punkty 
poboru krwi. Fundacja Grupy PKP nieprze-
rwanie od 2017 roku wspólnie ze spółkami 
z Grupy PKP, Narodowym Centrum Krwi, 
Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, spółką 
Polonus i Kolejarską Służbą Krwi organizuje 
akcję honorowego oddawania krwi. 

Patroni

Organizatorzy

godz. zbiórki: 10.00–14.00
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ZOBACZ AKTUALNE 
OFERTY PRACY
Zrób zdjęcie kodu, 
by przejść
do zakładki „Praca” 
na intercity.pl.

Kolej potrzebuje młodych 
fachowców. Dzięki 
programom staży i praktyk 
oraz udziałowi w targach 
pracy PKP Intecity pozyskuje 
tak cennych pracowników, 
jak Anna Grochowska, 
która swoją zawodową 
drogę związała z Zakładem 
Centralnym, gdzie pracuje 
w Dziale Administracyjno- 
-Ekonomicznym.

ROZMAWIAŁ: Andrzej Skwarek
FOTOGRAFIE: Patryk Antoszewski

CZYM ZAJMUJE SIĘ PANI NA CO DZIEŃ 
W PKP INTERCITY? CO W TYM ZAJĘCIU JEST 
NAJCIEKAWSZE, A CO NAJTRUDNIEJSZE?

Moimi głównymi obowiązkami są realizacja umów 
zawartych na dostawę części zamiennych do taboru, 
planowanie oraz utrzymywanie stanów magazynowych. 
Zajmuję się również merytorycznym uzgadnianiem faktur 
za zakup części. W mojej pracy zdecydowanie nie ma 
miejsca na monotonię, nasze procesy są ciągle ulepszane, 
realizujemy nowe zadania oraz cele. Każdy przypadek, 
z jakim mam styczność, jest inny, dzięki czemu ciągle uczę 
się czegoś nowego. 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ CECHY CHARAKTERU 
SĄ PRZYDATNE  W PANI PRACY?

To zależy. Są sytuacje, kiedy niezbędna jest 
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz 
szybkiego działania, a także takie, w których pośpiech 
nie jest wskazany i spokojnie trzeba przemyśleć 
wszystkie opcje. W codziennych obowiązkach 

przydaje się również zdolność analitycznego myślenia 
oraz wyciągania wniosków z dostępnych danych.

JAK TRAFIŁA PANI DO PKP INTERCITY? 

Ze spółką jako pracodawcą spotkałam się 
po raz pierwszy na targach pracy na Politechnice 
Warszawskiej w 2015 roku. Był to czas, w którym 
musiałam wybrać firmę, w której mogłabym odbyć 
praktyki zawodowe. Po rozmowie z przedstawicielami 
PKP Intercity zdecydowałam się zaaplikować. 
Dostałam zaproszenie na rekrutację, którą przeszłam 
pomyślnie, i w ten oto sposób znalazłam się w Zakładzie 
Centralnym PKP Intercity na warszawskim Grochowie.

CO PANI STUDIOWAŁA I CZY IDĄC NA TE STUDIA, 
WIEDZIAŁA JUŻ, ŻE CHCE PO NICH PRACOWAĆ NA KOLEI?

Ukończyłam logistykę i technologię transportu 
kolejowego na Wydziale Transportu Politechniki 
Warszawskiej. Do momentu wyboru specjalności 
do końca nie byłam pewna kierunku, który chcę 

zawód: 
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obrać, ostatecznie zdecydowałam, że zwiążę 
się z koleją. Idąc na studia oraz w ich trakcie, 
nie wiedziałam jeszcze, jaka jest moja wymarzona 
praca, ani nie miałam ułożonej w głowie ścieżki 
kariery. Stwierdziłam, że gdy przyjdzie na to czas, 
zacznę poszukiwania. Zdecydowanie nie żałuję, 
że znalazłam się w PKP Intercity. Dzięki temu mogłam 
określić, w czym czuję się dobrze i – wybierając 
kierunek studiów magisterskich – podjęłam już 
w pełni świadomą decyzję. Obecnie jestem 
studentką Szkoły Głównej Handlowej na specjalizacji 
zarządzanie w łańcuchu dostaw.

KONTYNUUJE PANI RODZINNE TRADYCJE CZY JEST 
PIERWSZĄ OSOBĄ PRACUJĄCĄ NA KOLEI?

W mojej rodzinie jestem pierwszą osobą pracującą na 
kolei. W okolicach miejscowości, z której pochodzę, przez 
17 lat, do 2017 roku, ruch kolejowy nie był prowadzony, 
gdyż istniejąca linia jednotorowa nie była używana. 
Stąd też do 21. roku życia nie miałam okazji podróżować 
pociągiem. (śmiech) 

JAKIE BYŁY PANI OCZEKIWANIA WOBEC PRAKTYK  
W PKP INTERCITY ORAZ PIERWSZE WRAŻENIA 
Z NIMI ZWIĄZANE? JAK PÓŹNIEJ ZWERYFIKOWAŁA 
JE RZECZYWISTOŚĆ?

Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Byłam 
pełna obaw co do tego, jak to będzie – czy moja 
wiedza nie okaże się zbyt mała, czy poradzę sobie 
z powierzonymi mi zadaniami… Rzeczywistość bardzo 
pozytywnie mnie zaskoczyła. Trafiłam na cierpliwe, 
chętne do dzielenia się wiedzą osoby – myślę, 

że lepiej już nie mogłam. Podczas 
praktyk nauczyłam się bardzo wiele, 
zyskując przy tym pewność siebie. 
Dodatkowo moja ciekawość „kolejowa” 
została w dużym stopniu zaspokojona.

UCZESTNICZY PANI W TARGACH I INNYCH 
WYDARZENIACH SKIEROWANYCH 
DO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW. 
CZY JEST DUŻE ZAINTERESOWANIE 
PRACĄ W PKP INTERCITY?

Na targach pracy nasze stoisko 
cieszyło się sporym zainteresowaniem. 
Wiele razy podchodzono do nas, 
by zapytać, czy znajdzie się praca 
dla osób studiujących na danym 
kierunku oraz co możemy zaoferować 
absolwentom jako spółka. Częste było 
przy tym nastawienie, że dla ludzi 
z takim, a nie innym wykształceniem 
nie będzie żadnych ofert. Mogliśmy 
ich mile zaskoczyć propozycją pracy, 
stażu lub praktyk. Myślę, że brakuje 
świadomości na temat tego, co robimy 
w naszej firmie. Dużo osób jest 
przekonanych, że zatrudniamy głównie 
maszynistów oraz konduktorów. Targi 
pracy są idealną okazją do pokazania, 
że jest inaczej i że szukamy osób 
z różnym wykształceniem.  
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Dla żółwia, wilka 
czy jelenia 

Nowa oferta dotyczy nie tylko przewoźni-
ków z Grupy PKP, lecz także kolei samorzą-
dowych, które odpowiadają za obsługę 
połączeń regionalnych i aglomeracyjnych.

WSPÓLNY BILET – JAK TO DZIAŁA
Pasażerowie mogą kupować bilety 
na połączenia obsługiwane przez 
przewoźników, z usług których korzysta 
około 80 procent wszystkich pasaże-
rów kolei w Polsce, czyli PKP Intercity, 
PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, 
Przewozów Regionalnych (POLREGIO), 
Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei 
Małopolskich, Kolei Śląskich, Kolei 
Dolnośląskich i firmy Arriva.

Rail Baltica 
też się 
zmienia 

Wspólny Bilet można 
kupić w kasach 

biletowych i za pomocą 
strony rozkład-pkp.pl.

*C Z Y  W I E S Z ,  Ż E …
Na terenach, przez które 
przebiega linia kolejowa 

Rail Baltica, znajduje 
się Nadbużański Park 

Krajobrazowy. To jeden 
z największych parków 

krajobrazowych w Polsce. 
Występuje w nim prawie pół 
tysiąca gatunków zwierząt*.

Żółwie, węże, nietoperze, wilki, lisy i jelenie 
swobodnie przekraczają tory m.in. na trasie 
z Warszawy do Białegostoku (Rail Baltica). 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA pamiętają 
o zwierzętach podczas modernizacji 
linii kolejowych. 

Wspólny Bilet to usługa, dzięki której pasażerowie kolei w Polsce 
mogą kupić jeden bilet na całą podróż – niezależenie od tego, 
z jakich pociągów korzystają i na jakich trasach podróżują. 

216
gatunków
pająków

12
gatunków
płazów JEDEN 

BILET
WIELE

POŁĄCZEŃ
KORZYSTNA

CENA

6
gatunków
gadów

49
gatunków
ssaków

JEDEN BILET 
       – tysiące połączeń

Podstawą Wspólnego Biletu jest jedna taryfa obowią-
zująca u wszystkich przewoźników, którzy wprowadzili 
tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, 
że sposób naliczenia ceny biletu opiera się na prostej 
zasadzie – im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne 
kilometry pokonywanej trasy. Dzięki temu Wspólny Bilet 
to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pasażerów 
podróżujących na dłuższych trasach oraz wybierających 
podróże z przesiadkami, realizowane pociągami różnych 
przewoźników. 

Projekty „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostały-
mi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” i „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew 
– Białystok” są współfinansowane przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

* Źródło: http://parkiotwock.pl/przyroda-npk/zwierzeta-npk/item/171-fauna-nadbuzanskiego-parku-krajobrazowego

Zarządca infrastruktury kolejowej monitoruje wędrówki 
zwierząt oraz buduje specjalne przejścia pod i nad torami, 
zapewniające bezpieczeństwo wielu gatunkom. Tylko 
na trasie Warszawa – Białystok dodatkowo powstanie 
26 przepustów i dwa kolejowe mosty dostępne dla wędru-
jących ssaków, płazów i gadów. 

RAIL BALTICA – LINIA Z WARSZAWY DO BIAŁEGOSTOKU 
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 
Sąsiadami pociągów na trasie z Warszawy do Białegostoku 
są m.in. nietoperz mroczek posrebrzany, wąż gniewosz 
plamisty, żółw błotny, wilk i jeleń. Badania terenowe 
i specjalny monitoring pozwalają poznać zwyczaje 
zwierząt oraz pokazują jak przekraczają one tory. 
Dwanaście przejść dla średnich oraz jedno przejście dla 
dużych zwierząt przygotowano już na zmodernizowa-
nym odcinku z Warszawy do Sadownego. Gady i płazy, 
np. żółw błotny lub gniewosz plamisty, przekroczą tory 
korzystając także z podziemnych przejść w nasypach 
linii Sadowne Węgrowskie – Czyżew. Zaplanowano tam 
26 przepustów ze specjalnymi półkami. Do potrzeb zwie-
rzęcych wędrówek będą dostosowane kolejowe mosty 
na podmokłych terenach nad rzekami Nowa Treblinka 
i Bug, gdzie schronienie w dzień znajdą m.in. nietoperze. 
Nocą bez problemów korzystają one z przestrzeni ponad 
torami i siecią trakcyjną. 
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OWU
czyli co warto wiedzieć 

o ubezpieczeniach 
w podróży

TEKST: r.pr. Michał Koczan, kancelaria Koczan Górny Radcy Prawni

Coraz częściej, przygotowując się do bliższych i dalszych 
wyjazdów, poświęcamy czas na znalezienie optymalnego 

dla nas ubezpieczenia turystycznego. Powinniśmy zwrócić uwagę, 
by czuć się pewnie nawet podczas zagranicznych wojaży? 

MAŁYM DRUCZKIEM 
OWU jest zwykle ujęte graficznie w spo-
sób wymagający wytężenia wzroku, 
co często zniechęca ubezpieczających 
się do dokładnego zgłębienia jego 
treści. Należy jednak pamiętać, że brak 
wiedzy o zawartych w tym dokumencie 
postanowieniach może mieć poważne 
konsekwencje. Zapoznając się z OWU, 
zwróćmy zatem szczególną uwagę na:
1)  rodzaj ubezpieczenia i jego przed-

miot – czy jest to ubezpieczenie 
osobowe, polegające np. na wypła-
cie zadośćuczynienia za doznane 
obrażenia na skutek wypadku, czy też 
mamy do czynienia z ubezpieczeniem 
majątkowym, obejmującym ochroną 
np. bagaż podróżny lub zwrot kosztów 
leczenia;

2)  prawa i obowiązki stron umowy ubez-
pieczenia;

3)  zakres odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń;

4)  sposób ustalania rozmiaru szkody 
i określenia sumy odszkodowania – 
przy ubezpieczeniach majątkowych;

5)  przesłanki wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń;

6)  ograniczenia oraz wyłączenia odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń 
lub ich obniżenia;

7)  termin i sposób odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia.

BEZ NEGOCJACJI
Jedną z podstawowych cech OWU jest tzw. adhe-
zyjny charakter, co oznacza, że nie ma możliwości 
indywidualnego ustalania z zakładem ubezpieczeń 
zawartych tam postanowień. W praktyce zawieranie 
umowy ubezpieczenia odbywa się więc bez możliwości 
negocjacji warunków. Jest to powszechnie przyjęte 
rozwiązanie w obrocie handlowym lub usługach 
świadczonych na dużą skalę.

*U B E Z P I E C Z E N I E
N A  K A Ż D Ą  O K A Z J Ę

Przed decyzją o zakupie pakietu 
ubezpieczenia zastanówmy się, jakie są 
nasze potrzeby. Wybierzmy polisę tak, żeby 
zapewnić sobie optymalną ochronę i przede 
wszystkim komfort podczas wypoczynku. 
Na polskim rynku ubezpieczeniowym 
najbardziej popularne w ramach 
pakietu turystycznego są następujące 
ubezpieczenia:
•  następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW),
• kosztów leczenia,
•  assistance – umożliwiające kontynuację 

podróży pomimo wypadku albo 
zapewniające transport i pobyt osoby 
bliskiej przy poszkodowanym,

•  odpowiedzialności cywilnej (OC) – 
w razie wyrządzenia komuś szkody 
przez ubezpieczonego,

• bagażu,
• kosztów akcji ratowniczej,
•  kosztów rezygnacji lub wcześniejszego 

powrotu z podróży.
Szczegółowy opis przysługujących nam 
świadczeń w ramach poszczególnych 
ubezpieczeń powinien być zawarty w ofercie 
i potwierdzony w umowie.

3 4

5
Z umową 

ubezpieczenia jest 
trochę jak z odmianą 

rzeczownika 
przez przypadki. 

Powinniśmy zadać 
sobie następujące 

pytania:

kogo? co?
ubezpieczamy

Możemy ubezpieczyć 
siebie (i swoje rzeczy), 

a także inne osoby, 
np. członków rodziny.

z kim? 
mamy się skontaktować 

w razie wypadku

W umowie wskazany jest 
podmiot, któremu należy 

zgłosić szkodę, oraz termin, 
w jakim należy powiadomić 

zakład ubezpieczeń 
o wypadku.

o kim? o czym?
trzeba powiadomić 

ubezpieczyciela

Jeżeli szkoda dotyczy 
uszczerbku na zdrowiu, 

często należy przedłożyć 
w  jej zgłoszeniu – oprócz 

opisu zdarzenia – 
dokumentację medyczną. 
Jeśli powstała na skutek 

przestępstwa bądź 
wykroczenia, wymagany 
będzie również protokół 

sporządzony przez policję.

Większość z odpowiedzi na powyższe pytania znajdziemy w umowie ubezpieczeniowej 
lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, nazywanych w skrócie „OWU”.

1kto? co?
będzie nam wypłacał 

odszkodowanie

W umowie ubezpieczenia 
powinien zostać 

dokładnie określony 
ubezpieczyciel, który 

odpowiada za wypłatę 
odszkodowania. Należy 
zwrócić uwagę na sumę 

ubezpieczenia, czyli kwotę 
limitu odpowiedzialności 

ubezpieczyciela.

2komu? 
będzie przysługiwało 

odszkodowanie

W umowie ubezpieczenia 
możemy wskazać jako 

uposażonego (czyli osobę, 
której ma zostać wypłacone 

odszkodowanie) nie tylko 
siebie, ale także inną osobę – 
ma to szczególne znaczenie 

w przypadku śmierci 
ubezpieczonego.
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*U B E Z P I E C Z E N I E  N I E 
O Z N A C Z A  B E Z T R O S K I

Analizując ogólne warunki 
ubezpieczenia, należy zwrócić 
szczególną uwagę na postanowienia 
dotyczące wyłączenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej ubezpieczyciela. Pod 
tym skomplikowanym pojęciem rozumie 
się to, czego nie wolno nam robić 
na wakacjach, jeżeli w razie wypadku 
chcemy otrzymać odszkodowanie. 
Do najczęstszych zdarzeń, których 
skutki nie są objęte ochroną 
ubezpieczeniową, należą:

1)  uprawianie sportów wysokiego ryzyka, 
za które uważa się wiele dyscyplin 
ekstremalnych, ale także jazdę 
na skuterach wodnych i quadach, 
kolarstwo górskie czy jazdę 
na nartach lub snowboardzie 
poza wyznaczonymi trasami,

2)  znajdowanie się w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem 
środków odurzających,

3)  leczenie przekraczające zakres 
niezbędny do przywrócenia 
stanu zdrowia, umożliwiające 
ubezpieczonemu powrót do domu 
albo do placówki medycznej kraju 
stałego zamieszkania,

4) leczenie zaostrzeń lub powikłań  
    chorób przewlekłych.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
Ubezpieczyciele bardzo często nakładają na ubezpie-
czonego obowiązek użycia dostępnych mu środków 
w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów. Informację tę zamieszczają właśnie w OWU. 
W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego 
wymagane może być zatem np. podjęcie próby 
ratowania przedmiotu ubezpieczenia (z użyciem 
dostępnych środków, ale bez narażania zdrowia 
i życia naszego oraz innych). Niedopełnienie powyż-
szych obowiązków może skutkować uwolnieniem się 
ubezpieczyciela od odpowiedzialności za szkody 
powstałe z tego tytułu.

WAŻNE ZASADY
Zapoznanie się z umową ubezpieczeniową oraz 
OWU jest ważne również z punktu widzenia działań 
podejmowanych przez nas po zaistnieniu zdarze-
nia wywołującego szkodę. Jeśli z naszej winy lub 
z powodu rażącego niedbalstwa nie poinformujemy 
o nim ubezpieczyciela,  ten może odpowiednio 

*W A Ż N E

Ustalenia ujęte w OWU są 
wiążące, o ile dokumenty 
zostały doręczone ubezpie-
czającemu przed zawarciem 
umowy – w formie pisemnej 
i w takim terminie, by miał 
on możliwość zapoznania się 
z jego treścią. Dostępność 
OWU na stronie internetowej 
spełnia ten wymóg wyłącznie 
w przypadku, gdy zawarcie 
umowy nastąpiło online 
lub ubezpieczający zgodził się 
na taki sposób komunikacji.

zmniejszyć świadczenie, zwłaszcza 
jeżeli nasze zaniechanie przyczyniło się 
do zwiększenia rozmiarów szkody lub 
uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustale-
nie okoliczności i skutków wypadku.

Wakacje to przede wszystkim czas 
wypoczynku, zarówno fizycznego, 
jak i psychicznego. Jednym ze sposo-
bów na zapewnienie sobie i najbliż-
szym komfortu podczas wyjazdu jest 
ubezpieczenie turystyczne. Decydując 
się na zawarcie umowy z wybraną firmą, 
nie zapominajmy jednak o dokładnym 
zapoznaniu się z treścią dokumentu. 
Wiedza na temat przysługujących 
nam praw i spoczywających na nas 
obowiązkach może mieć decydujące 
znaczenie dla wypłaty świadczenia 
z tytułu ubezpieczenia.  
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OZE
– czwarta  
rewolucja 

przemysłowa

I

podziemny, zlokalizowany pod budynkiem zbiornik ciepła. 
Ceny wszystkich elementów domu samowystarczalnego 
w miarę rozwoju rynku oraz technologii zmniejszają się, 
a dodatkowo można uzyskać na nie, np. na rozwiązania 
fotowoltaiczne, dofinansowanie. 
– Budowanie w dawnym standardzie niebawem straci 
sens, o czym większość ludzi jeszcze nie wie, gdyż nie mieli 
okazji przekonać się o tym w praktyce. Są przyzwyczajeni 
do starych metod, a musimy myśleć o postępujących 
zmianach klimatycznych, które powodują, że będziemy żyć 
w coraz cieplejszej strefie, a w takiej sytuacji np. dom bez 
klimatyzacji przestanie się sprawdzać – dodaje dr Duda.

PANEL LUB WIATRAK
Parametry techniczno-technologiczne dla potrzeb śred-
niego domu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 nie są 
zbyt wygórowane. Wystarczy montaż paneli fotowoltaicz-
nych na dachu jako samodzielnego źródła energii o mocy 
5 kW (w zależności od specyfiki miejscowych warunków 
może to być także przydomowy wiatrak lub pobliska 
hydroelektrownia). Bardziej zapobiegliwi i przezorni korzy-
stać mogą z wszystkich rodzajów OZE, a każde z nich może 
funkcjonować autonomicznie lub łącznie z pozostałymi. 

lub ściennego. Nowoczesne budynki są 
często wyposażone w pompy ciepła, czer-
piące je z wody, powietrza lub ziemi. Wybór 
rodzaju pompy zależy od warunków panu-
jących na danym terenie. Zwykle największą 
sprawność osiągają pompy wodne.
Domy samowystarczalne są też często 
wyposażone w kominek z płaszczem wod-
nym, który w sezonie zimowym po jednora-
zowym napaleniu może ogrzewać budynek 
nawet przez kilka dni, oraz wentylację 
mechaniczną z rekuperacją, odzyskującą 
ciepło i obniżającą zapotrzebowanie 
na energię.

NIE MA JAK W DOMU
Same instalacje to nie wszystko. Ważne jest 
ocieplenie budynku, gdyż odpowiednia 
termoizolacja powiększa parametry energo-
oszczędne (średnia grubość izolacji termicz-
nej w zeroenergetycznym domu to 40 cm). 
Nie mniej istotne są okna (w klasycznym 
budownictwie ucieka przez nie nawet 
40 procent ciepła!). Najlepiej montować trzy-
szybowe, większe umieszczając po bardziej 
nasłonecznionej stronie. We wnętrzach uży-
wa się lamp typu LED o niskim zużyciu energii 
oraz długim okresie użytkowania. Kupując 
sprzęt AGD i RTV, również należy kierować się 
jego parametrami energooszczędnymi.

ISTOTNE WARUNKI LOKALNE
Ważnym elementem jest dokładne spraw-
dzenie lokalnych warunków pod kątem 
wykorzystania konkretnych rozwiązań, 
jak np. analiza mapy wiatrowej poprze-
dzająca decyzję o lokalizacji turbiny lub 
nasłonecznienia przed instalacją paneli 
fotowoltaicznych. Zwrot inwestycji może 
nastąpić w ciągu 15–20 lat, ale okres ten 
może się wydłużyć, np. gdy pod rozwiązania 
OZE adaptujemy stary budynek.

Inwestycje w odnawialne źródła energii nie są tanie, 
ale ich wartości nie można mierzyć wyłącznie bieżą-
cym rachunkiem ekonomicznym. Opinię tę potwier-
dzają dyrektywy Unii Europejskiej, wprowadzające 
limity w tzw. miksach energetycznych poszczególnych 
państw. Polska musi do 2030 roku osiągnąć minimum 
35 procent udziału OZE w swoim miksie, ograniczając 
jednocześnie udział węgla do 50 procent (optymalnie 
45 procent). Aby to osiągnąć, niezbędne jest korzysta-
nie z takich źródeł energii, jak wiatr, promieniowanie 
słoneczne, opady, pływy morskie oraz geotermia, 
których wykorzystywanie nie wiąże się z trwałym ich 
ubytkiem, gdyż zasoby odnawiają się w krótkim czasie. 

OZE W POLSCE 
W naszym kraju stosowanie instalacji OZE nie jest jeszcze 
upowszechnionym rozwiązaniem, pomimo sprzyjających 
warunków środowiskowych. Z roku na rok rośnie jednak 
świadomość społeczna, a członkostwo Polski w UE 
sprawia, że rozwój nowoczesnych technologii, pozwa-
lających na produkcję zielonej energii, staje się wręcz 
konieczny. Za przykład niech służą nam Niemcy, gdzie dziś 
co sześćdziesiąty obywatel jest producentem energii z OZE, 
oddawanej później do sieci publicznej. OZE umożliwiają 
każdemu z nas osiągnięcie energetycznej samodzielności 

przy jednoczesnym zachowaniu poszano-
wania dla środowiska naturalnego. 
– Z rynkowego punktu widzenia rozwią-
zania OZE powinny być już powszechnie 
dostępne, bo nie jest to żadna kosmiczna 
technologia. Energooszczędny dom 
potrafi postawić zwykła, sprawna ekipa 
budowlana. Co więcej, tego rodzaju inwe-
stycje, jeśli są dobrze wykonane, stają się 
w utrzymaniu tańsze od standardowych – 
mówi dr Ludomir Duda, współautor nowa-
torskiego projektu, czyli domu samowy-
starczalnego w Podzamczu Chęcińskim 
koło Kielc, jednego z pierwszych tego typu 
budynków w kraju.

STARE DO LAMUSA
Do wybudowania takiego obiektu wystar-
czy naprawdę niewiele. Liczy się wybór 
odpowiednich materiałów (w tym izolacyj-
nych), dobór technologii OZE pod kątem 
lokalnych warunków przyrodniczych, a także 
pozostałych instalacji, takich jak pompa 
powietrzna czy rekuperator. Całość wzbo-
gacić można o przydomową studnię oraz 

*
Szacuje się, że turbina wiatrowa o mocy 1 kW 
wytwarza rocznie średnio 2100 kWh energii, 

co w przeliczeniu daje niecałe 6 kWh na dobę. 
Tyle teoretycznie powinno wystarczyć do zaspo-

kojenia potrzeb przeciętnej trzyosobowej 
rodziny. Koszt takiego urządzenia może sięgnąć 

kilkunastu tysięcy złotych. 

*
Inwestor może zbudować 

przydomową studnię. Na potrzeby 
średniej, trzy- lub czteroosobowej 

rodziny wystarczy taka o głębokości 
ok. 10 metrów. Koszt jej budowy 
wynosi 5–6 tys. zł, sama pompa 
to ok. 1,5 tys. zł, a koszt badań 

jakości wody wynosi 200–300 zł raz 
na 2–3 lata.

HYBRYDOWE ROZWIĄZANIA
W każdym domu niezbędne są również ciepła woda 
oraz ogrzewanie. Domy samowystarczalne energe-
tycznie do podgrzewania wody użytkowej wykorzy-
stują przede wszystkim energię słoneczną. W sezonie 
od marca do października niemal w pełni zapewniają ją 
instalacje solarne. Interesującym i praktycznym rozwiąza-
niem, łączącym zadania ogniw fotowoltaicznych i kolek-
torów słonecznych, są ogniwa hybrydowe, które przede 
wszystkim produkują prąd. Dodatkowo system umożliwia 
podgrzewanie gruntu pod budynkiem, w czasie zimy 
można więc pobierać ciepło do ogrzewania podłogowego 

Odnawialne źródła 
energii (OZE) i odejście 
od tradycyjnych paliw 
zasilających domy 
czy biura w energię 
elektryczną oraz ciepłą 
wodę – to coraz mniej 
odległa przyszłość. 
W naszą codzienność 
powoli wkraczają 
fotowoltaika, energia 
wiatrowa oraz 
hydroenergia.

TEKST: Dominik Szymański 
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Zabierz ze sobą wszystko na wakacje.
Aparat. Kamera. Mapy. Safari.

Tak dobrze wyposażonego iPada znajdziesz w salonach Cortland.

www.cortland.pl

trzcinową oczyszczalnię ścieków, staw 
doświetlający, rekuperację z wentylacją 
nawiewno-wywiewną, dualny system kana-
lizacyjny, w którym woda jest oczyszczana 
ze ścieków szarych i spuszczana w toalecie, 
ściany konstrukcyjne z betonu z izolacją 
termiczną w postaci styropianu i podziemny 
magazyn służący za zasobnik energii.

ENERGETYCZNA NIEZALEŻNOŚĆ
Myśląc o OZE, wykraczamy poza próg 
naszych domów. W miastach i na wsiach 
energia elektryczna czy ciepła woda mogą 
być produkowane przez lokalne instala-
cje biogazowe, wykorzystujące pobliskie 
bioodpady do produkcji biometanu. Jako 
substraty wykorzystywane są przede 
wszystkim odpady organiczne pocho-
dzące z przemysłu, które pozyskiwane są 
za darmo lub za niewielką opłatą, a także 
odpady rolne. Powstające biogazownie 
część energii wykorzystują do zasilenia 
własnych mechanizmów, a część sprze-
dają do sieci publicznej. W Polsce istnieje 
obecnie ok. 300 instalacji wspierających 
produkcję energii odnawialnej, podczas 
gdy w Niemczech (kraju o zbliżonym areale 
obszarów rolniczych) takich instalacji jest 
ponad 9 tys. Stworzenie samowystarczal-
nej osady jest więc realne, ale stanowi 
ogromne wyzwanie i wymaga wpro-
wadzenia licznych zmian na poziomie 
funkcjonowania lokalnej społeczności 
oraz wdrożenia nowoczesnych techno-
logii. Tak jest np. w niemieckich wsiach 
Wettesingen czy Feldheim, które całkowicie 
zaspokajają swoje potrzeby energetyczne 
dzięki lokalnym instalacjom korzystającym 
z OZE. BedZED w Londynie czy Greenwatt 
Way w południowej Anglii to z kolei w pełni 
samowystarczalne energetycznie osiedla. 
Istniejące tam budynki generują taką 
ilość energii, która w zupełności wystarcza 
do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
W Polsce również znajdziemy przykłady 
samowystarczalności energetycznej, 
lecz wciąż takich przypadków jest mało. 
Na szczęście rosnąca świadomość ekolo-
giczna i silny ekotrend w naszym społe-
czeństwie pozwalają snuć optymistyczne 
prognozy – coraz częściej sięgamy 
po ekologiczne rozwiązania na mniej-
szą skalę, a jak wiadomo, do każdego 
sukcesu dochodzi się, zaczynając 
od postawienia tego najważniejszego, 
pierwszego kroku.   

Nowoczesne budownictwo to nie tylko energooszczęd-
ność, ale też dbałość o środowisko. Osiedla budynków 
pasywnych przystosowane są dodatkowo do zagospo-
darowania wody opadowej, a dla zapewnienia lokalnej 
społeczności miejsc odpoczynku tworzy się zielone 
strefy – zielone dachy czy wertykalne ogrody.

POLSKI DOM AUTONOMICZNY
W Polsce tak zaawansowanych inwestycji jeszcze 
nie ma, ale z pewnością będą, o czym świadczy 
budowa w pełni autonomicznego energetycznie domu 
w Podzamczu koło Chęcin. Kosztowała ona 1,1 mln zł, lecz 
znaczna część tej kwoty to koszt aparatury badawczej. 
Obecnie byłaby zdecydowanie tańsza ze względu na 
większą konkurencję na rynku oraz nowe rozwiązania. 
Do jego budowy, wyposażenia i obsługi wykorzystano: 
lekką turbinę wiatrową, ogniwa hybrydowe, instalację 
fotowoltaiczną, zielony dach izolacyjny jako ochro-
nę termiczną. Użyto także ekologicznych rozwiązań 
z wykorzystaniem roślin ekstensywnych, które nie 
wymagają ingerencji człowieka, grzałki elektryczne, 
podgrzewaną podłogę, kominek z płaszczem wodnym, 

*Z E R O E M I S Y J N E  M I A S T O

W Emiratach Arabskich wybudowano pierwsze 
na świecie miasto o zerowej emisji dwutlenku węgla 
i zerowej produkcji odpadów – Masdar. W domach 
wykorzystano m.in. wieże wiatrowe jako naturalny 

sposób wentylacji pomieszczeń, nad budynkami 
rozpościerają się baldachimy tworzące cień i umoż-

liwiające zakładanie ogrodów. Ogniwa fotowolta-
iczne produkują energię elektryczną na potrzeby 
użytkowe i do systemów chłodzących, okładzina 

na elewacje zmniejsza nagrzewanie wnętrza budyn-
ków, transport odbywa się w kilkuosobowych pojaz-
dach ładowanych bateriami litowo-fosforanowymi, 

przemieszczających się podziemnymi kanałami 
po magnetycznie sterowanej trasie. 
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Cyfrowa platforma 
    z Wrocławia

Dzięki technologii IPTV każdy może dziś cieszyć się telewizją 
cyfrową w jakości HD, dodatkowo oferującą nowoczesne 
usługi, takie jak multiroom (niezależne oglądanie telewizji 
na kilku odbiornikach jednocześnie), przewijanie programu 
wstecz nawet o kilka dni, nagrywanie wybranych pozycji, 
interaktywne radio, nieograniczony dostęp do treści inter-
netowych, sterowanie smartfonem czy możliwość odtwa-
rzania własnych materiałów audiowizualnych. Wiele z nich 
wciąż nie jest dostępnych w klasycznych systemach.

WSPARCIE ROZWOJU MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Po technologię tę z równym powodzeniem sięgają 
zarówno wielkie międzynarodowe koncerny, jak i lokalne 
rodzime firmy. Zwłaszcza te ostatnie mogą sporo zyskać, 
poszerzając swą ofertę o usługę dostarczania telewizji. 
Według danych Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej 
lokalni dostawcy sieci to dziś jedna trzecia rodzimego 
rynku telekomunikacyjnego. Szacuje się, że w kraju działa 
ich blisko trzy tysiące. Wielu z nich, chcąc utrzymać się 
na rynku, musi proponować klientom również telewizję 
cyfrową. Taką możliwość daje im właśnie technologia IPTV.
Co więcej, dzięki autorskim rozwiązaniom dra Biłyka usługa 
dostępna jest także, przy zachowaniu wysokiej jakości 
obrazu, poprzez internet radiowy o ograniczonej prze-
pustowości. To ogromne udogodnienie dla tych operato-
rów, którzy z przyczyn technicznych nie mogą zaoferować 
szybkiego łącza światłowodowego.

NOWATORSKIE PODEJŚCIE 
Technologia IPTV jest na tyle innowacyjna, że duzi ope-
ratorzy dopiero ją wdrażają. Tymczasem we Wrocławiu, 
a za pośrednictwem AVIOS (Audio-Visual Interactive 
Online System) także w całej Polsce, IPTV dra Biłyka 
działa już od dłuższego czasu. To jeden z pierwszych 
przypadków, gdy można dostarczać nowoczesną tele-
wizję w miejscach, do których nie dociera światłowód: 
w lasach, w górach czy na zalesionych pojezierzach.
Niezwykle istotnym elementem platformy IPTV są oparte 
na systemie Android dekodery do odbioru telewizji. 

D To całkowicie odporne na wirusy mini-
komputery, które pozwalają na oglądanie 
setek kanałów TV, wyświetlanie aktualnego 
programu telewizyjnego, nagrywanie 
ulubionych pozycji i zarządzanie nimi, czy – 
wspomniane wcześniej – wygodne przeglą-
danie ulubionych stron WWW na ekranie 
telewizora, przewijanie wybranych stacji 
lub cofanie audycji do początku. 

SIŁA KONSEKWENCJI
Historia innowacyjnych rozwiązań dra Biłyka 
sięga lat 90. XX wieku, kiedy to wymyślił on 
i zbudował pierwszą w Polsce osiedlową 
sieć LAN. Wydarzenie to stało się przeło-
mem w rodzimej branży IT. Nie jedynym. Biłyk 
wykreował też bowiem pierwszą w kraju 
światłowodową sieć komputerową w tech-
nologii FTTH (światłowód do domu). Dziś 
stworzona przez wrocławianina platforma 
IPTV AVIOS dostarczana jest przez ponad 
200 operatorów w całej Polsce. Jej twórca 
natomiast, w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, aktywnie działa 
w programie Polski Kapitał, wspierającym 
społecznie rodzimą gospodarkę i lokalne 
rynki pracy. 

IPTV (Internet Protocol Television) to alternatywa dla telewizji 
kablowej i satelitarnej. Już nie trzeba kuć ścian ani kupować często 
problematycznych w montażu anten – wystarczy, że mieszkanie 
podpięte jest do sieci internetowej. Jednym z pionierów tej 
technologii w Polsce jest dr Tymoteusz Biłyk z Wrocławia, który jako 
pierwszy w kraju komercyjnie wdrożył telewizję 4K.

TEKST: Marcin Cholewa

Dekoder stworzony przez dra Biłyka prezentowany w czasie 
ogólnopolskiej konferencji telekomunikacyjnej
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– wyścig pokoleń
76. Tour de Pologne

Już 3 sierpnia w Krakowie rozpocznie się 76. Tour de Pologne 
UCI World Tour. Peleton z gwiazdami światowego kolarstwa 

pokona ponad tysiąc kilometrów, aby 9 sierpnia zafiniszować 
w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym roku najsłynniejszy narodowy 
wyścig jest rozgrywany pod hasłem „Wyścig Pokoleń”, świętując 

tym samym stulecie polskiego olimpizmu.

PPolski Komitet Olimpijski został założony w 1919 roku 
w Krakowie, rok po odzyskaniu przez nasz kraj 
niepodległości. Pierwsze olimpijskie medale wywalczyli 
dla Polski kolarze torowi – Franciszek Szymczyk, 
Jan Łazarski, Józef Lange i Tomasz Stankiewicz, 
którzy zdobyli srebro podczas igrzysk w Paryżu 
w 1924 roku. Także w następnych latach polscy kolarze 
mocno akcentowali swoją obecność na igrzyskach. 
Na olimpijskim podium stawały takie sławy i symbole 
polskiego kolarstwa jak Ryszard Szurkowski, Czesław 
Lang, czy Rafał Majka. I to właśnie do nich w pierwszej 
kolejności nawiązuje tegoroczny Tour de Pologne UCI 
World Tour – Wyścig Pokoleń. 

Tour de Pologne jest obecnie największą cyklicznie 
organizowaną imprezą sportową w kraju. Należy 
do prestiżowego cyklu UCI World Tour, który zrzesza 
najważniejsze wyścigi świata. W ostatnich latach polski 
Tour otworzył drzwi do kariery wielu znakomitym kolarzom. 
To właśnie w naszym narodowym wyścigu pierwsze 
sukcesy odnosili Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Peter 
Sagan, Alberto Contador czy Marcel Kittel. 

Także w tym roku możemy liczyć 
na obecność wszystkich zawodowych 
grup UCI World Teams oraz czterech 
drużyn z dzikimi kartami. Zróżnicowana 
i dynamiczna trasa z etapami płaskimi, 
pagórkowatymi i górskimi będzie sporym 
wyzwaniem nawet dla najlepszych 
kolarzy. Pierwsza część wyścigu 
da możliwość sprinterskich popisów 
na metach w Krakowie, Katowicach
i Zabrzu. Druga, decydująca, to walka 
o końcową klasyfikację w wysokich 
górach. Etap Jaworzno – Śląskie, Kocierz 
wpisujący się w obchody stulecia 
powstań śląskich oraz decydujące rundy 
wokół Zakopanego, Bukovina Resort 
i Bukowiny Tatrzańskiej gwarantują 
sportową ucztę dla kibiców. 
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MMam wrażenie, że moja przygoda 
z końmi trwa od zawsze. Wielka w tym 
zasługa mojej córki, która mając sie-
dem lat, zaraziła mnie i całą rodzinę 
tą niezwykłą pasją. Zwierzęta były 
w naszym domu obecne od zawsze. 
Wszyscy je kochamy i szanujemy, 
traktujemy jak członków rodziny, ale 
z końmi było inaczej. Konie budziły respekt. 

MOC EMPATII
Często słyszę, że konie mogą być 
nieobliczalne, agresywne czy wręcz 
niebezpieczne. Po części podzielam 
ten pogląd. Każde zwierzę jest w stanie 
nas zaskoczyć i wszystkie kierują się 
instynktem, działają impulsywnie, 
bez zastanowienia. Być może dlatego tak 
wiele osób boi się zwierząt, ale bardzo 
łatwo to zmienić – wystarczy poznać ich 
mowę ciała. Bo czym jest strach? To stan 
wynikający z naszej niewiedzy. 
Konie to ogromne zwierzęta. Te, których 
dosiadamy, ważą 500–600 kilogramów. 
Cóż może zrobić człowiek, który próbuje 
sobie je podporządkować, aby poruszały 
się z gracją i wykonywały ewolucje zgod-
nie z jego oczekiwaniami? Czy można 
ujarzmić żywioł? W mojej ocenie nawet 
największy agresor może przeobrazić się 
w przysłowiowego baranka. 

Wszystko zależy od nas samych. 
Im więcej miłości, cierpliwości 
i uważności w obserwowaniu mowy 
ciała, a mniej agresji i przedmiotowego 
podejścia do konia, tym bardziej 
widoczne są efekty wspólnej pracy. 
Mówi się, że nie ma piękniejszego widoku 
na świecie niż żaglowiec płynący pod 
pełnymi żaglami i wolny rumak galopujący 
z rozwianą grzywą. Wierzcie mi, że można 
patrzeć godzinami, jak wypuszczone 
ze stajni na łąki konie, biegnąc, odkry-
wają na nowo świat. Są żądne przygód, 
ciekawe i ambitne. Pędzą bez namysłu, 
piękne, z natury dzikie i wolne, jakby 
chciały dogonić wiatr. 

SZKÓŁKA JEŹDZIECKA
Pytany o to, czy każdy może się nauczyć 
jazdy konnej – bo przecież to trudny i nie-
bezpieczny sport – odpowiadam, że zależy 
to od indywidualnych predyspozycji. 

Aby cieszyć się urokami tej pięknej dyscypliny, wystar-
czy kilka lub kilkanaście lekcji – oczywiście mówię tutaj 
o typowo amatorskim podejściu do tematu. Jest jeden 
podstawowy warunek – niczego nie wolno robić na siłę. 
Nie będę też ukrywał, że niezbędna jest odwaga. Świat 
oglądany z wysokości 160–180 cm wygląda zupełnie 
inaczej. Koń to zwierzę, a nie maszyna, nie zawsze 
więc będzie spokojnie wykonywał to, czego od niego 
oczekujemy – zawsze należy mieć się na baczności. 
Jeździectwo uczy pokory, odpowiedzialności, systema-
tyczności i miłości. Konie bowiem – pomimo ogromnej 
masy – są na ogół niezwykle przyjacielskie, a kontakt 
z nimi rozwija naszą wrażliwość i empatię. Lubią być 
kochane i same tę miłość oddają.

SZEREG KORZYŚCI
Jazda konna kształtuje sylwetkę, stymuluje mięśnie (nawet 
te, o których nie mamy pojęcia), ale również wzmacnia 
pewność siebie, odpowiedzialność, obowiązkowość oraz 
uczy pracy w grupie. Oczywiście zdarzają się upadki, urazy 
i kontuzje, ale tych nie da się uniknąć w żadnej dyscyplinie 
sportowej. Jeździectwo nie jest bardziej urazowe niż piłka 
nożna czy tenis, pod warunkiem że wszystko odbywa się 
z zachowaniem zdrowego rozsądku, a my sami systema-
tycznie rozwijamy umiejętności.

PIERWSZE KROKI
Obecnie w Polsce działa wiele ośrodków, w których 
możemy zacząć naukę. Jak grzyby po deszczu powstają 
stadniny, pensjonaty, ośrodki jeździeckie, gospodarstwa 
agroturystyczne, stajnie. Wszyscy prześcigają się w ofer-
tach: obozy jeździeckie, wakacje czy weekendy w siodle, 
rajdy, nauka dla początkujących i zaawansowanych. Jak 
wybrać? To trudne pytanie. Nie jest regułą, że duży ośro-
dek sprosta naszym oczekiwaniom – te mniejsze również 
mogą wykształcić geniuszy jeździectwa. Zawsze warto 
rozmawiać z osobami, które już znają dane miejsce, 
przyjrzeć się pracy instruktora czy trenera. Ważne jest ich 
podejście do zwierząt – nie tylko koni – oraz do klienta. 
Sprawdźmy, czy konie są w dobrej kondycji fizycznej i psy-
chicznej, czy są spokojne i jeźdźcy dają sobie z nimi radę. 

„Zanim Bóg ukończył wielkie dzieło 
stworzenia i ulepił z gliny człowieka, zwrócił 

się do wiatru południowego słowami: 
»Uczynię z ciebie stworzenie, w które 

włożę potęgę i chwałę moich przyjaciół, 
a poniżenie nieprzyjaciół moich«. Wiatr 

odpowiedział: »Stwórz«. Wtedy wziął Bóg 
garść wiatru i stworzył zeń konia”. W tej 
opowieści zawiera się chyba najbardziej 

trafna charakterystyka tego fascynującego 
zwierzęcia.

TEKST: Gerard Burdziąg, instruktor jeździectwa, licencjonowany 
zawodnik w dyscyplinie skoków konnych przez przeszkody, 

Klub Jeździecki Hubertus Lusowo

   Żywioł 
ujarzmiony
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Zwróćmy uwagę, jak prowadzone są lekcje: 
czy to zwykła sztampa, nuda i niezmienne 
uwagi typu „pięta w dół” oraz jazda 
w kółko po małym placyku? Czy może 
jednak jeźdźcy są uśmiechnięci, a instruk-
tor ze zrozumieniem wyjaśnia popełniane 
błędy i pokazuje, jak powinno się wykonać 
daną czynność? Doświadczony instruktor, 
trener pasjonat, potrafi wprowadzić 
w świat jeździectwa. Może zbudować więź 
między jeźdźcem a koniem, która w przy-
szłości zaprocentuje kolejnymi umiejętno-
ściami. Ograniczenia czasowe i wiekowe 
nie istnieją. Możesz zacząć zarówno jako 
dziecko, jak i pięćdziesięciolatek. Ważne są 
zaangażowanie, zapał i ochota.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Ile to hobby może nas kosztować? Ceny 
są zróżnicowane i zależne od regionu 
Polski, a także od ośrodka. Wyobrażenie, 
że jest to sport elitarny, już dawno odeszło 
do lamusa. Ceny za lekcję wynoszą 
od 30 do 70 zł za godzinę, przy czym 
pierwsze zajęcia są na ogół indywidu-
alne (z instruktorem, na lonży). Po kilku 
lub kilkunastu spotkaniach uzyskamy 
prawo do samodzielnej jazdy, a wtedy 
ceny za godzinę lekcyjną kształtują się 
na poziomie od 40 do 100 zł, w zależności 
od liczebności grupy, z którą jeździmy, 
i standardu ośrodka. Kiedy już zapragnie-
my większych wrażeń i indywidualnego 
treningu na bardziej zaawansowanym 
poziomie, musimy się liczyć z wyższymi 
kosztami (od 80 do 150 zł za lekcję).
W jeździeckim niezbędniku znajdują się 
strój oraz akcesoria. Swoje pierwsze tre-
ningi odbywałem w dresowych spodniach 
i starych kowbojkach. 

Może to śmieszne, ale pragnąłem spróbować, a nie 
chciałem wydać od razu całej wypłaty. Czego w takim 
razie potrzebujemy? Na pierwsze zajęcia proponuję leginsy 
albo spodnie od dresu, sportowe buty z twardą podeszwą, 
długie bawełniane skarpety (podkolanówki) i oczywiście 
kask. Ten na początek wypożyczymy w ośrodku – często 
nieodpłatnie. W miarę doskonalenia naszych umiejęt-
ności i utwierdzania się w przekonaniu, że to nasz sport, 
można zacząć inwestować w profesjonalny sprzęt. W tym 
przypadku – jak w każdej dyscyplinie – możemy wydać 
od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Przyzwoite bryczesy 
kupimy już za 150 zł. Na kask z trzypunktowym zapięciem 
wydamy podobną kwotę. Obawiając się o ewentualne 
urazy, można zaopatrzyć się także w kamizelkę ochronną – 
ceny rozpoczynają się od ok. 350 zł. Całość nabędziemy 
w wielu dużych sklepach sportowych albo w branżowych 
sklepach jeździeckich, gdzie uzyskamy profesjonalne 
doradztwo i będziemy mieli ogromny wybór artykułów 
w różnych przedziałach cenowych.

WIĘCEJ NIŻ SPORT
Teraz wystarczą już tylko chęci, a czas spędzony na wierz-
chowcu będzie bezcenny. Dla mnie i podobnych do mnie 
osób jeździectwo to magia, filozofia życia, czas, w którym 
odkrywamy samych siebie, przełamujemy słabości, a nade 
wszystko uczymy się miłości do zwierząt. W każdym 
przypadku przychodzi taki moment, kiedy konie przestają 
być tylko pasją, a stają się sensem życia. Bardzo trafnie 
określił to Richard Wätjen: „Mistrzem może zostać jedynie 
ten, kto nie tylko fizycznie, ale i psychicznie dojrzał do tego, 
aby wspólnie z koniem tworzyć harmonijną całość”. Bo tak 
do tego sportu musimy podejść.  
Koń to istota pełna tajemnic i mądrości oraz nieokreślo-
nego ciepła. Wystarczy spojrzeć w jego oczy. Zobaczymy 
tam miłość, ale też dziwny niepokój. Od nas zależy, czy 
będzie w nich również zaufanie – czy pozwoli się do siebie 
zbliżyć bezwarunkowo, niczego w zamian nie oczekując. 
Warto to wszystko sprawdzić i rozpocząć przygodę 
na końskim grzbiecie. Spróbujcie!  

72

W
 P

O
D

R
Ó

Ż



aktywności
Cztery żywioły

Woda i powietrze  
– szaleństwa 
na desce

Wiatr, woda, ziemia i ogień 
to cztery pierwiastki, które 

wskazywali już starożytni 
filozofowie, tłumacząc 

zasady rządzące światem. 
Dziś słowo „żywioł” 

funkcjonuje w języku również 
jako synonim obszaru 

zainteresowań i żarliwych 
pasji, z których szczególnie 

popularną jest sport. 

TEKST: Arkadiusz Tyrała

do uprawiania kitesurfingu zapewnią roz-
legła i płaska przestrzeń na lądzie (jako 
miejsce startowania i lądowania), płytka 
woda, piaszczyste dno oraz stabilny, dość 
silny wiatr (minimum 15 węzłów). W Polsce 
nie brak punktów o pożądanym ukształ-
towaniu terenu, jak Zatoka Pucka, Pół-
wysep Helski czy okolice wielu zalewów 
i jezior, trudniej jednak o odpowiednią 
pogodę. Zawodowi kitesurferzy często 
wybierają więc Egipt albo Cypr.
Kajt nie wymaga specjalnych umiejętno-
ści, ale początkującym zaleca się przy-
najmniej kilkugodzinne szkolenie. Jedyne 
ograniczenie stanowi dość kosztowny 
sprzęt – z uwagi na fakt, iż to dyscyplina 
młoda, jego wypożyczalnie nie są jeszcze 
szeroko dostępne.

WINDSURFING 
Odmiana surfingu, w której do deski 
przymocowany jest żagiel. Sprzęt 
do uprawiania tej dyscypliny jest dość 
kosztowny, ale w miejscowościach 
związanych z turystyką wodną nie 
brakuje wypożyczalni. Każdy więc 
może spróbować swoich sił w tym spo-
rcie, początkowo koniecznie pod okiem 

instruktora. Wymagania dotyczące warunków 
zewnętrznych są zbliżone do kitesurfingu, przy czym 
większa jest rozpiętość skali wiatru, a początkujący 
windsurferzy mogą zaczynać swoją przygodę już przy 
5 węzłach. W niektórych technikach duże znaczenie 
ma fala, a co za tym idzie, również wielkość i rodzaj 
akwenu.

FLYBOARD, JETPACK, HOVERBOARD 
Miłośników mocniejszych wrażeń z pewnością zain-
teresuje rodzina ekstremalnych sportów, łączących 
wodne i powietrzne akrobacje. 
Flyboard to buty montowane na małej platformie, 
do której przymocowany jest wąż o długości 
ok. 18 metrów doprowadzający wodę zasysaną mocą 
turbiny umieszczonej na skuterze kierowanym przez 
instruktora. W ten sposób wytwarzają się dwa stru-
mienie pod wysokim ciśnieniem, które unoszą urzą-
dzenie nawet kilkanaście metrów nad powierzchnię 
akwenu. Hoverboard, czyli wodna deskorolka, działa 
podobnie, ale do stóp przytwierdzony jest rodzaj 
deski. Jetpack z kolei to odrzutowy plecak unoszący 
spragnionych ekstremalnych emocji ponad wodą 
za pomocą ciśnienia generowanego w pompie 
łączącej go z turbiną skutera. 
Dyscypliny te są zdecydowanie bardziej wymagające 
pod względem umiejętności oraz możliwości finan-
sowych (koszt akcesoriów wynosi ok. 20 tys. zł, nie 
licząc skutera, do którego każde w wyżej wymienio-
nych urządzeń musi być podpięte), jednak w let-
nich miesiącach nawet w miastach niekojarzonych 
zwykle z wodnymi szaleństwami, jak Poznań, Kraków, 
Warszawa czy Wrocław, można wynająć sprzęt 
na kilkunastominutowe akrobacje.

Już Arystoteles umieścił te dwa żywioły na jednej osi, 
a wiele dyscyplin sportowych bazuje na ich połączeniu. 

KITESURFING
To jazda ślizgiem po wodzie na desce wyposażonej 
w latawiec (ang. kite). Wielu osobom kojarzy się z wind-
surfingiem, jednak pod względem wymaganych umie-
jętności przypomina raczej snowboard. Idealne warunki 

75lipiec 2019

W
 Z

A
B

A
W

Ę

74

W
 P

O
D

R
Ó

Ż

74



Ogień – palące 
mięśnie i ludzie 
z żelaza

Ironman® (z ang. człowiek z żelaza) to cykl 
najbardziej prestiżowych na świecie 
zawodów w triathlonie, od kilku lat 
odbywających się również w Gdyni. 
Każdy, kto je ukończy, zyskuje zaszczytne 
miano człowieka z żelaza, niezależe-
nie od czasu, w jakim pokonał dystans 
pływacki (3,9 kilometra), kolarski 
(180,2 kilometra) i biegowy (42,2 kilometra). 
To bardzo wymagająca rywalizacja 
nawet dla wyczynowców, dlatego 
triathlon uprawia się również na krótszych 
trasach (np. połówka, ćwiartka czy 
nawet jedna ósma Ironmana – idealna 
dla sprinterów i osób początkujących), 
wśród których każdy znajdzie dystans 
odpowiedni dla siebie. W zawodach 
na krótszych odcinkach mogą wziąć 
udział również amatorzy, bo sprzęt (strój 
czy ultralekki rower) ma tu znaczenie 
drugorzędne – liczą się przede wszystkim 
doskonałe zdrowie i kondycja, wytrzyma-
łość, samodyscyplina oraz upór.  

Ziemia – zostań 
grotołazem 
Wspinaczkę jaskiniową w najbardziej 
bezpiecznej, amatorskiej odsłonie 
uprawia się w grotach przystosowanych 
do obsługi ruchu turystycznego. Może 
z niej skorzystać niemal każdy, niezależnie 
od stopnia zaawansowania. Nie są tu 
wymagane przygotowanie ani sprzęt. 
Podziemne trasy turystyczne wyposa-
żone są zwykle w sztuczne oświetlenie, 
wędrówkę ułatwiają też poręcze, chodniki 
i schodki, a trasy wyznaczane są tylko 
w bezpiecznych miejscach. Przy dalszych 
wyprawach w głąb ziemi obligatoryjna 
jest obecność przewodnika, który czuwa, 
by nikt nie zabłądził w labiryncie pod-
ziemnych korytarzy.
Sprawniejsi i głodni wrażeń decydują 
się na bardziej wyrafinowaną odmianę 
tej aktywności, czyli taternictwo jaski-
niowe. Tu mniej już turystyki, a więcej 
sportu – każda wyprawa daje możliwość 
wykazania się sprawnością fizyczną. Poko-
nuje się wąskie skalne krawędzie, przeciska 
przez kominy i szczeliny, zjeżdża na linie 
i wspina na duże wysokości. Niezbędne 
są tu zatem specjalistyczny sprzęt (kask, 
uprząż, strój, oświetlenie) oraz znajomość 
technik wspinaczki, a takie umiejętności 
oraz wymagane uprawnienia zdobywa się 
na specjalistycznych kursach organizowa-
nych przez Polski Związek Alpinizmu. 
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Z których 
dwóch 
fragmentów 
jest stworzony 
zbiór nr 5?
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