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.ENGLISH His main goal is
to become a published author or convince himself that
society wasn't ready. Editor-in-chief at Anywhere.pl.
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MAGDALENA
JUSZCZYK

ŁUKASZ
KRAJNIK

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

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

Muzyk, wokalista, autor
tekstów, kompozytor i powieściopisarz. Lider zespołu
Organek, z którym nagrał
dwa albumy: Głupi (2014)
i Czarna Madonna (2016).

Emocjonalna ekshibicjonistka.
Aktorka, wychowanka szkoły
filmowej. Z wykształcenia również mgr pedagogiki pracy. Od
2003 roku użycza swojego ciała
i duszy branży filmowej. Od 2013
pisze. Kieruje się zmysłami.

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

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

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

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

Anglista, tłumacz i autor
artykułów dotyczących
szeroko pojętej popkultury.
Zwolennik braku podziałów
na sztukę wysoką i niską.
Wielbiciel barwnej estetyki
lat osiemdziesiątych.

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

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

ENGLISH A journalist,

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

ENGLISH Anglicist, translator and author of popculture centered articles.
Enthusiast of not dividing
between high and low art.
Passionate about vivid
80’s aesthetic.

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

Dźwiękoczuła i światłolubna. Na co dzień analizuje
rynek w „Media i Marketing Polska”. Po godzinach
kolekcjonuje opowieści.
Z wykształcenia polonistka
i filmoznawczyni.

Pisze książki i scenariusze
filmowe. Jest reżyserką i producentką krótkometrażowego filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała
uprzedzeniom opartym na
krzywdzących stereotypach.

Od ponad 10 lat przygląda się
ludziom. Ich zachowaniom,
emocjom, przyzwyczajeniom.
Wykonał ponad 400 reportaży i sesji ślubnych w całej
Europie. Autor projektu „Najważniejszy dzień w życiu”.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem
na pierwszym planie.
Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową.

Dziennikarz i wieloletni zastępca szefa działu kultury
tygodnika „Wprost”. Znany
z ciętego języka i bezkompromisowych poglądów. Od
wielu lat w „DDTVN” realizuje reportaże o sztuce.

ENGLISH Sound-sensitive
and light-loving. Daily, she
deals with market analysis
in ‘Media i Marketing
Polska’. After hours, she
collects stories. A specialist
in Polish studies and film
expert by training.

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

ENGLISH He lives by writing.

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

ENGLISH A musician, sin-

ger, songwriter, composer,
and novelist. The leader
of Organek, with whom he
has recorded two albums:
Głupi (2014) and Czarna
Madonna (2016).

ENGLISH An emotional exhibitionist. An actress and film school
graduate. An MA in Pedagogy
of Work by training. Since 2003,
she has been giving her body
and soul to the film industry. She
has been writing since 2013. She
follows her senses.

MICHAŁ
FIGURSKI

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

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

Pasjonatka i analityk mody.
Redaktor, stylista, kolorysta
i baczny obserwator tego,
co w modzie było, jest
i będzie. Współpracuje
z poczytnymi tytułami oraz
instytucjami branży mody.

Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca
kaźni”, „Rozmów na trzech
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie
pozwolisz żyć czarownicy” oraz
zbioru opowiadań „Przysionek,
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

ENGLISH A lawyer by training. A writer. An author of
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na
trzech grabarzy i jedną śmierć',
'Nie pozwolisz żyć czarownicy' and a collection of stories
entitled 'Przysionek, dom dla
pozornie umarłych'.

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

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

analyst. An editor, stylist,
colourist, and a watchful
observer or past, current,
and future fashion trends.
She works for popular
fashion magazines and
establishments.

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (11), MAT. PRASOWE (12), TOMASZ SAGAN (13), MONIKA SZAŁEK (14), DOMINIKA WOŹNIAK (15), MAT. PRASOWE (16), MAT. PRASOWE (17) , MAT. PRASOWE (18) , MONIKA SZAŁEK (19), MAT. PRAWOWE (20).

Jego główną aspiracją
w życiu jest zostanie publikowanym autorem lub
przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było
gotowe. Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

GRZEGORZ
KAPLA

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MACIEJ ZIENKIEWICZ, (4), MAT. PRASOWE (5), TOMASZ SAGAN (6), MAT. PRASOWE (7), MONIKA SZAŁEK(8), MAT PRASOWE (9-10).

JAKUB
WEJKSZNER

screenwriter. The director and
producer of a short feature
film ‘The Hunger’. Daily, she
breaks down prejudice based
on damaging stereotypes.

years, an observer of people,
their actions, emotions, and
habits. He has done over 400
reportages and wedding photoshoots all over Europe. The
author of the project ‘The Most
Important Day in Your Life’.

ENGLISH A photographer

and artist fascinated with
people, faces, poses and
life – always with man
in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School .

ENGLISH A journalist and
long-time Deputy Head
of Culture Department in
‘Wprost’ weekly. Known
for his sharp tongue and
uncompromising opinions.
For many years, he has
been doing reportages
about art on DDTVN.
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I NTER A KCJA

JEST K LUCZEM
MAREK NAPIÓRKOWSKI TO NAJBARDZIEJ POPULARNY GIARZYSTA
JAZZOWY W KRAJU, ALE TAKŻE PEDAGOG, RADIOWIEC I KOMPOZYTOR
MUZYKI DO FILMÓW ORAZ SPEKTAKLI TEATRALNYCH. SWOJĄ POZYCJĘ
NA SCENIE JAZZOWEJ BUDUJE JUŻ OD RÓWNO TRZECH DEKAD.
W OSTATNICH LATACH KŁADZIE NAJWIĘKSZY NACISK NA PROJEKTY
AUTORSKIE, A PREMIERA NAJNOWSZEJ PŁYTY „HIPOKAMP” STAŁA
SIĘ PRETEKSTEM DO ROZMOWY NA ŁAMACH ANYWHERE.PL.
TEKST Roch Siciński ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Twój starszy kolega po fachu Keith Richards powiedział
kiedyś, że kobiet i gitarzystów o wiek się nie pyta
i wieku im się nie wypomina, ale jednak ten rok jest
w pewien sposób wyjątkowy dla ciebie. Lada dzień,
skończysz 50 lat, a łączy się to z 30-leciem twojej
pracy artystycznej. To dla ciebie ważny rok czy raczej
podchodzisz do tego z dystansem?

Kompletnie staram się przejść z dystansem obok tego, że
ktoś obliczył moje przebywanie na scenie i wyszło 30 lat.
Jest to sporo. No może nie dla Keitha Richardsa, bo to
lekko ponad połowa stażu Stones’ów...

- Ja się lepiej prowadzę.
...ale z drugiej strony 30 lat to dużo więcej niż trwały
kariery Jimiego Hendrixa czy Charliego Parkera.
W jakim właściwie momencie swojej muzycznej
drogi jesteś? Czujesz, że się rozpędzasz z autorskimi
projektami czy patrzysz na wszystko z góry i robisz
dziś tylko to co chcesz, to na co masz ochotę?

I tak jest też fonograficznie, bo niemal co roku
nagrywasz kolejne płyty sygnowane własnym
nazwiskiem. Na rynku właśnie ukazuje się twój
kolejny album, o ciekawym tytule. Rozumiem, że
z Kubą Sienkiewiczem z Elektrycznych Gitar nie
łączy cię tylko granie na elektrycznej gitarze, ale też
zamiłowanie do neurologii, bo płytę zatytułowałeś
„Hipokamp”. Co to jest hipokamp?

Niegodzien jam ran doktora Sienkiewicza całować, jeśli
chodzi o wiedzę na tematy neurologiczne... Hipokamp
poza tym, że to tytuł nowej płyty, to także nazwa dwóch
małych części mózgu, które wyglądają jak koniki morskie. Notabene, koniki morskie też trochę przysłużyły
się do nazwy albumu, bo przypominają mi czas wakacji
i beztroski, kiedy byłem w Brazylii i pływałem łódką po
malowniczym jeziorze, a pod powierzchnią wody stały
właśnie takie małe zwierzaki... Wracając do meritum

...PO TO SIĘ
NAGRY WA PŁY T Y,
ŻEBY I MPROW IZACJ Ę
PR ZEN IEŚĆ DO TEJ
TRWA ŁEJ PA MIĘCI.

Nie improwizujesz sam, ale z muzykami bez których
ta płyta by nie powstała. Kogo zaprosiłeś do
projektu „Hipokamp”?

Zaprosiłem znakomitych kolegów i udało nam się razem
wytworzyć coś, co jest kluczem do całej mojej działalności, bo ja szukam w muzyce interakcji. Nie wyobrażam
sobie siebie jako człowieka, który posiadł jakieś umiejętności wirtuozerskie i co wieczór wychodzi na scenę, by
tylko nimi epatować, wywijać palcami i jeszcze nie daj
Boże grać ciągle to samo ku uciesze pryszczatych kolegów. (śmiech) To akurat mnie nie kręci. Dla mnie najważniejsza jest interakcja. W zespole może się wszystko
przydarzyć, próbujemy zareagować na to co gra ktoś
inny, próbujemy prowokować się do innego myślenia
muzycznego. Bazą tego składu jest trio hammondowe.
Tyle że to trio hammondowe, w którym nie ma organów
hammonda. Jan Smoczyński zamiast nich ma ze sobą
syntezatory analogowe.
Czyli jest mocno obstawiony instrumentami.

Jest, wygląda jak Jean Michel Jarre, ale robi coś kompletnie innego. Jego syntezatory charakteryzują się
tym, że ich barw nie zmienia się przy użyciu jednego guziczka. Tam się kręci gałą, nastawia się oscylatory, filtry
i jeżeli ktoś potrafi to obsługiwać, a Jankowi to się pięknie udaje, to można wytworzyć organiczny, naturalny
dźwięk, który nie kojarzy się z muzyką elektroniczną.
Dlaczego zatem trio hammondowe? Bo Jan, tak jak na
organach, realizuje też partię basu, tyle że ma do tego
specjalny instrument.
Czyli zaoszczędziłeś na basiście, Jan Smoczyński
dwoi się i troi na tej płycie, ale jest też rozszerzony
zestaw perkusyjny.

Na perkusji gra Paweł Dobrowolski, ale chciałem zaprosić jeszcze kogoś kto będzie potrafił dodać etnicznego
vibe'u i korzennego klimatu na instrumentach perkusyjnych. Takim kimś jest Brazylijczyk Luis Ribeiro, który
– bez względu na to co ja napiszę w kompozycjach – zawsze doda trochę Brazylii. I jeszcze w dwóch utworach
gra kosmita zupełny, Adam Pierończyk.

Zbliż telefon i odczytaj film

Najlepiej byłoby zacytować Urszulę Dudziak i powiedzieć „ja się dopiero rozkręcam”, ale tyle energii co ma
Ula, to nikt nie ma. Ząb czasu gryzie, a za parę dni ugryzie mnie dotkliwie. Teraz zajmuję się głównie moimi projektami autorskimi. Co prawda zawsze miałem własne
projekty, nawet kiedy grałem w innych zespołach i znajdowałem dużo radości w graniu z innymi artystami, jednak od kilku lat dominanta jest zdecydowanie na moich
działaniach autorskich.

– hipokamp w mózgu odpowiada za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. To fascynujący organ. Dlaczego pamiętam dziś jak
w czasach licealnych przydarzyło mi się coś zupełnie
błahego, coś co nie było wzmocnione emocjonalnie,
a z drugiej strony, w tym samym liceum zdawałem
maturę z historii i dziś ni w ząb nie pamiętam królów
po kolei? Co sprawia, że pewne rzeczy przenosimy do
pamięci długotrwałej? Mózg jest niezgłębionym tematem, wciąż niewiele wiemy o procesach elektryczno-chemicznych, które decydują o, tak wysublimowanych
zdawałoby się, uczuciach, które żywimy i o tym wszystkim co myślimy. Moja nowa płyta ma dosyć tajemniczy
charakter i stąd konotacja z mózgiem. To działanie hipokampu można też przedstawić jako analogię do tego
czym ja się zajmuję – mam na myśli improwizację, tę
ulotność improwizacji. Każda kolejna wersja danego
utworu jest inna, tak na koncercie, jak i w studiu. Właśnie po to się nagrywa płyty, żeby improwizację przenieść do tej trwałej pamięci.
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T O BY Ł O D L A M N I E W YJ Ś C I E
Z E S T R E F Y KO M F O RT U,
C H C I A Ł E M Z A B R Z M I E Ć I N AC Z E J,
A T E GI TA RY I N S PI RUJĄ
D O I N N E G O GR A N I A .
Saksofonista, z którym współpracowałeś już przy okazji
autorskich projektów, widać, że mu ufasz.

Faktycznie grałem już z Adamem Pierończykiem i z Pawłem Dobrowolskim, ale mam poczucie, że znów zrobiliśmy coś innego. Zawsze staram się opowiadać tę samą
historię swoim głosem, ale opakowywać ją w różne formy.
Tutaj opakowanie jest inne, co mnie bardzo cieszy. Zaraz
ruszamy z trasą, a na niej muzyka będzie ewoluować, tym
bardziej że będzie z nami artysta, którego nie ma na płycie – Mino Cinelu.
Czyli gwiazda niespodzianka.

Tak, jak czyta się jego biografię w Wikipedii i z kim on
grał...
Łatwiej powiedzieć chyba z kim nie grał…

Tak. Mino występował z gigantami od Dizzy'ego Gillespiego przez Milesa Davisa, po Petera Gabriela, Stinga i tego
typu towarzystwem. Mam szczęście znać go od kilkunastu
lat i cieszę się, że przyjął zaproszenie
W porównaniu do poprzednich projektów na
„Hipokampie” brzmisz inaczej. Nie grasz na swojej
słynnej niebieskiej (bądź zielonej, zależy od
interpretacji) gitarze, ale wyjąłeś z pancernej szafy dwa
mocno wiekowe instrumenty. Skąd ten pomysł?

To prawda, sięgnąłem po starsze gitary. Jedna to Fender
Telecaster, dokładnie taki, na którym gra wspomniany
Keith Richards, ona ma 40 lat. Równie stary jest Gibson
ES-345, takie „półpudło”. To było dla mnie wyjście ze strefy komfortu, chciałem zabrzmieć inaczej, a te gitary inspirują do innego grania. O ile Gibson może trochę przypominać instrumenty, na których dotychczas grywałem, o tyle
Fender jest zupełnie od nich różny. Mimo że na płycie nie
gramy bluesa czy country, to on po prostu inspiruje do innego frazowania.
Nie tylko nagrywaniem płyt i graniem koncertów
człowiek żyje. Opowiadasz o muzyce, wcielając się
w rolę radiowca. Prowadzisz jeszcze audycję w radiu.
Jakie jest twoje założenie – propagować muzykę
jazzową, puszczać to co lubisz najbardziej, czy po
prostu spotykać się ze znajomymi muzykami żeby
porozmawiać na antenie?

Wszystko na raz. Propozycja wyszła od Kuby Badacha,
który chciał, pół na pół ze mną, prowadzić audycję „Dźwięki nieoczywiste”. Pomyślałem, że to fantastyczna sposobność, żeby wziąć z prywatnej, obficie wyposażonej półki

parę płyt i podzielić się nimi ze słuchaczami. Przynajmniej
tak wydawało mi się, że to będzie wyglądać. Okazało się,
że jeżeli robi się to przez parę miesięcy to naprawdę trzeba
się do tego przygotowywać. Także dlatego, że w praktyce
Kuba prowadzi mniej więcej jedną na sześć audycji, ale nie
narzekam, bo lubię to robić. Przed każdą audycją muszę
poszukać jakiejś intrygującej, ciekawej muzyki i moja półka, mimo że jest ogromna, to bardzo szybko się skończyła.
Te przygotowania są dla mnie bardzo inspirujące. Teraz
w tej audycji można usłyszeć zarówno muzykę ewidentnie
jazzową, ale też Beatlesów, czy Wojciecha Młynarskiego –
jest pełen przekrój. Czasami zapraszam gości i mam taką
oryginalną zasadę, że gość musi coś ze mną zagrać na antenie, także dzieje się... Daje mi to dużo frajdy.
O muzyce opowiadasz też swoim studentom.
Wcześniej jeździłeś po miastach odwiedzając różne
warsztaty muzyczne, ale od jakiegoś czasu uczysz
już na stałe na Uniwersytecie Muzycznym im.
Fryderyka Chopina w Warszawie. Przy okazji gratuluję
skończonego niedawno doktoratu. Teraz jesteś już
prawdziwie skończonym muzykiem. Tylko czy jazzu
w ogóle można nauczyć?

A czy można nauczyć aktorstwa? Cytując Roberta Mitchuma: „To tak jakby nauczyć kogoś, żeby był wysoki”...
oczywiście mówię to z przekąsem. Cieszę się, że po raz
pierwszy w życiu gdzieś pracuję, mama jest na pewno
bardzo szczęśliwa.
Że syn wreszcie ma etat.

Tak, że chodzę do „prawdziwej” pracy. Akurat w moim
przypadku polega to na tym, że mam trzech studentów,
z którymi prowadzę lekcje indywidualne raz w tygodniu.
To są bardzo fajne chłopaki, od których sam się często czegoś uczę. Chciałbym im uświadomić, że mając te 20 lat oni
już są artystami, a nie staną się nimi po studiach. Pytam
się już na początku co każdy z nich chce robić, a potem ich
wspieram, bo jestem muzykiem bardziej doświadczonym,
gram długo, ale w gruncie rzeczy jesteśmy kolegami na tej
samej drodze i musimy być tak samo pokorni w obliczu
sztuki. No i delikwenci rozwijają swój język muzyczny, a że
są młodzi i żyjemy w globalnej wiosce, w której jest dostęp
do wszystkiego, to uczą też profesora.
Podrzucają jakieś nagrania, nowości?

Tak, ale też wspólnie gramy – oni są świetni. Na pewno
można na skutek relacji mentorskiej pomagać w rozwijaniu drogi muzycznej młodych artystów. Ja nie uczę jak być
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JA N I E UC Z Ę JA K BYĆ
K A L K A M I I N N YC H
M UZ Y KÓW, T Y L KO
S TA R A M S I Ę ROZ W I JAĆ
W MOIC H S T U DE N TAC H
T WÓRC Z Ą E N ERGI Ę.
kalkami innych muzyków, tylko staram
się rozwijać w moich studentach twórczą
energię. Stawiając sytuację w tym świetle
– wydaje mi się, że jazzu w pewnym stopniu można nauczyć. Pamiętam, że Michał
Urbaniak ma zupełnie inny pogląd, no ale
to zależy też od tego jak postrzegamy jazz,
bo jest wiele definicji. Jedna z nich mówi, że
„jazz to muzyka grana przez jazzmanów”.
Tak i to jest chyba ta najlepsza. Dzięki za
rozmowę.

Dziękuję.
ENGLISH

INTERACTION IS THE KEY
Marek Napiórkowski is the most popular jazz
guitarist in Poland but also a teacher, radio
journalist, and film and theatre composer. He
has been building his position in jazz for three
decades. In recent years, he has concentrated
primarily on original projects, while the premiere
of his latest album ‘Hipokamp’ [The Hippocampus] was a great occasion for us to meet and talk
for Anywhere.pl.

It’s quite a number. Well, perhaps not for
Keith Richards, because that’s only a little
more than a half of Stones’ history…

I take care of myself more.
…but, on the other hand, 30 years
is much more than the career of, for
example, Jimi Hendrix or Charlie Parker.
At which point of your music path are
you now? Do you feel you're picking up
speed in your original projects or are you
looking down on everything and doing
only what you want?

It’d be best to quote Urszula Dudziak and
say, ‘I’m only beginning’, but nobody has
as much energy as Ula. I’m getting long in
the tooth, which will be particularly acute
in a few days. Now, I’m mostly working
on my original projects. Well, I’ve always
had original projects, even when I was engaged in other bands and enjoyed playing
with other artists. In the last few years,
however, I’ve been concentrating on my
original projects.

Your senior colleague, Keith Richards,
once said that one should never ask
women or guitarists their age or remind
them of it, but this year is special for you.
You're about to turn 50, which marks the
30th anniversary of your artistic career.
Is it an important year for you or do you
rather keep it in perspective?

And this shows in your discography, as
you release albums signed with your
name every year. Another album of
yours, with an interesting title, is now
coming out. I reckon that you and Kuba
Sienkiewicz from Elektryczne Gitary have
a few things in common, such as the
electric guitar and interest in neurology –
you entitled the album ‘Hipokamp’ [The
Hippocampus]. What is the hippocampus?

I try to keep it in perspective that someone
has counted my artistic presence and it’s
been 30 years.

I’m not worthy of kissing doctor Sienkiewicz’s wounds as regards the knowledge of
neurology… Apart from the title of my new
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Hotelu Sofitel Warsaw Victoria, Warszawa
za udostępnienie wnętrza na potrzeby wywiadu
i sesji zdjęciowej.

INTERAKCJA JEST KLUCZEM
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University of Music in Warsaw. By the
way, congratulations on your recently
obtained PhD. Now, you're a truly complete
musician. But is it possible to learn jazz?

And is it possible to learn acting? To quote
Robert Mitchum, It’s as if to teach someone to be tall… I’m being a little sarcastic
now. I’m glad that I work somewhere for
the first time in my life, my mum is surely
very happy.
That her son has a full-time job at last.

Yes, that I go to ‘real’ work. I have three
students with whom I have individual lessons once a week. They're great guys, and
I learn something from them, too. I’d like

album, the hippocampus is a component
of the brain comprising two parts, which
look like sea horses. Nota bene, sea horses
also contributed to the title of the album,
because they remind me of my carefree
holidays in Brazil, when I was boating on
a picturesque lake and saw these little animals under the water surface… But back to
the point – the hippocampus is responsible
for shipping information from shortterm
to longterm memory. It’s a fascinating organ. Why do I still remember some trivial
thing that happened to me in high school,
which wasn’t emotionally reinforced but,
at the same time, I don’t remember the

order of Polish kings even though I took
the matura exam in history? Why some
things are transferred to long-term memory? The brain is a fathomless thing; we
still know very little about the electric and
chemical processes which affect such sublime aspects as our feelings and thoughts.
My new album is quite mysterious in nature, hence that connotation of the brain.
The operation of the hippocampus can be
presented as an analogy with what I do –
I mean improvisation, this transience of
improvisation. Every subsequent version
of a given song is different, both at the concert and in the studio. That’s why albums

are recorded; to transfer improvisation to
long-term memory.
You don’t improvise on your own but
with musicians but for whom the album
wouldn’t be created. Whom did you invite
to the ‘Hipokamp’ project?

I invited great musicians, and we managed
to make something which is key to my entire work, because what I look for in music is interaction. I can’t imagine myself
as a person who has gained some virtuoso
skills and goes on stage every evening to
show them off, wave my fingers and – Heaven forbid – play the very same tune over

and over again to the amusement of spotty friends (chuckles). That’s not my cup of
tea. What matters to me is interaction. In
a band, everything can happen; we try to
respond to what other people are playing,
provoke each other to think out of the box.
The band is based on a Hammond trio but
without the Hammond organ. Instead, Jan
Smoczyński has analogue synthesizers.
You’re talking about music to your
students. You used to go from town
to town, visiting various music
workshops, but recently, you’ve accepted
a permanent position at Fryderyk Chopin

to make them realise that at the age of
20, they’re already artists and they won’t
become ones after graduation. In the beginning, I ask them what they want to do
and later I support them because I’m more
experienced. I’ve been on stage for a long
time, but at the end of the day, we’re all
on the same path and we must be equally
humble in the face of art. The rascals are
developing their musical language; and because they’re young and we live in a global village with access to everything, they
teach their professor, too.
Thank you for the meeting.

Thank you.
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KWIK

JEŻDZĘ PO POLSCE I SIĘ WKURZAM. TAK, WIEM - NIC W TYM DZIWNEGO, WSZYSCY PRZEŻYWAMY TO NA CO DZIEŃ I BEZ
JEŻDŻENIA. ALE JA JEŻDŻĘ. TAKA MOJA PRACA. I MUSZĘ PATRZEĆ NA CORAZ TO NOWE WYKWITY KRAJOWEJ WRAŻLIWOŚCI.

Wiem, widzę że jest lepiej niż bywało - szczególnie
w latach dziewięćdziesiątych, po których jeszcze długo
będziemy sprzątać - ale to wciąż za mało. Dobrobyt mierzony poziomem naszych finansów to za mało. Dobrobyt
to przede wszystkim poziom naszego zaangażowania
w dobro wspólne.

TOMASZ
ORGANEK

KOCIOKWIK
I am travelling around Poland and getting angry. Yes, I know –
nothing strange about that; everyone goes through that every
day without travelling. But I travel a lot. It is a part of my job.
And I have to observe new manifestations of our national sensitivity every step of the way.

Muzyk, wokalista, autor tekstów,
kompozytor i powieściopisarz.
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014)
i Czarna Madonna (2016).

M

ożna to podsumować trzema „bez”: bezguście,
bezmyślność oraz bezczelność. Bezguście w estetyce, bezmyślność przy wydawaniu naszych
pieniędzy oraz bezczelność pomijania rzetelnych konsultacji społecznych. Było o tym sporo, Filip Springer napisał już właściwie wszystko, co było do napisania na ten
temat - wystarczy wspomnieć jego Wannę z kolumnadą.
Reportaże o polskiej przestrzeni czy Księgę Zachwytów.
Jest tam wszystko. A jednak ciągle za mało. Za mało się
o tym mówi, a już na pewno za mało się w tej kwestii robi.
Ciągle nie rozumiemy w jak wysokim stopniu to, co widzimy za oknem, wpływa na komfort naszego życia i jak
silnie oddziałuje na wrażliwość i sublimację estetyczną
dzieci. Estetyka naszych miast i gmin jest elementem
w dużej części zależnym od przypadkowych urzędników, szeregowych pracowników spółdzielni mieszkaniowych i często malowniczej inicjatywy prywatnej w myśl
powiedzenia: musi to Rusi, a u nas jak się chce. Tandeta
małej architektury, kolorystyczny kociokwik, brak ergonomii oraz całkowicie zaburzony ład przestrzenny zdominowany przez bezlitosnych deweloperów - oto z czym
mamy do czynienia na każdym kroku. I nikomu to nie
przeszkadza. Samorządom również.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

It can be summarised as follows: bad taste, thoughtlessness and impudence. Bad taste in aesthetics, thoughtlessness in spending our money and impudence in not
holding a proper public consultation. A lot has been
said about that. Filip Springer has written practically
everything that was to write about the topic – suffice
to mention his books Wanna z kolumnadą. Reportaże o
polskiej przestrzeni or Księga Zachwytów. Everything is
there. But it is still not enough. Little is said about that
and little is done to stop it. We still do not understand
how much the picture behind the window affects the
comfort of our life, as well as the sensitivity and aesthetic sublimation of our children. The aesthetics of our cities and municipalities largely depends on some random
clerks, ordinary workers of housing associations and the
lovely private initiative ‘we do as we please’. Tacky small
architecture, terrible colour choices, lack of ergonomics
and disturbed spatial order dominated by merciless developers – that is what we face at every turn. And nobody
cares. Neither local authorities do.
I know, I see things are better than, for example, in
the nineties – we are going to clean up after that period for a long time – but it is still not enough. Prosperity
measured by our financial status is not enough.
Prosperity is primarily the level of our involvement in
the common good.

Zbliż telefon i odczytaj film

ENGLISH
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P O TA J L A N D I I
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

PRZEWODNIK BEZPIECZNEGO...
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ędzę jakieś 50km/h w wagonie klasy drugiej.
Mój przedział przypomina mi te z lat 90-tych
i wczesno-poranne relacje Rybnik-Katowice.
Zimne, bezduszne, skórzane siedzenia, zakończone
nierdzewką, na suficie migające jeszcze nocą neonówki,
oraz dwa niedziałające wiatraki, bez których trudno tutaj
wyobrazić sobie życie w podróży, czy też w każdym domu.
Pierwsze promienie słońca rysują mój kadr, odkrywając przede mną nowe kolory oraz ukryte w ciemnościach
detale mojego pojazdu. Trochę czuję się jak na planie filmowym, całość staje się wyreżyserowana.
W przejściu dwóch aktorów, mnich palący fajki oraz
człowiek z bujną fryzurą i dżinsową stylówką w trampkach.

MAUES

Są tez statyści, paru. Ich głowy nie ruszają się i ciągle
patrzą przed siebie. Moi współtowarzysze podróży przysypiają, to była krótka noc.
Wczoraj, nocnym pociągiem, przy bardzo normalnych
i wszechobecnych tutaj dźwiękach przypominających odkrztuszanie kończącej się infekcji gardła, dotarliśmy do
Surat Thani.
W nocnych relacjach Bangkok-reszta świata, konduktor ma więcej obowiązków. W sprawnych pięciu ruchach,
z Twojego siedzenia składa i ścieli łóżko.
I tak fotel po fotelu, wagon po wagonie.
Budzi mnie jak zwykle słońce z okna, tym razem
balans kolorów podchodzi pod zieleń, a to za sprawą

egzotycznej roślinności, długich liści które blendują mroźne poranne strugi światła w coś ciepłego, egzotycznego.
Po betonowym Bangkoku to wspaniałe
doznanie i kolejna emocja, nawet powaga
sytuacji. Tutaj pojawia się prawdziwa, często jeszcze nie do końca ruszona, natura.
Surat Thani wita nas innym światem,
pojazdy jakby z filmów, indianin o twarzy
człowieka, którego chce się czytać tylko na
podstawie zmarszczek na twarzy. I ciągnie
ten swój motocykl w sandałach, i rześkość powietrza, i wolność w głowie.

Znajdujemy hotel o epickiej nazwie Queen, ale nie ma nic wspólnego z księżniczką
o jakiej myślimy, przenosi nas za to w klimat
Desperados i spojrzeń tego barmana, który
sprzedaje siki zamiast piwa. Korytarz, hol,
migające neonówki oraz odgłos zamka do
drzwi, który powoduje uczucie bezpieczeństwa, tak bardzo potrzebnemu nam, turystom z Europy.
Krótka noc, wstajemy po trzeciej na pociąg, którym obecnie jadę, pisząc dla Was.
A pociąg jedzie jakby wolniej, na każdej stacji swoje pięć minut mają handlowcy, kurczaki, owoce, napoje noszone na
głowach, w koszykach, gdziekolwiek, aby
tylko jak najwięcej.
Piękne jest to, że są skuteczniejsi w swoich działaniach niż tanie linie lotnicze,
które gwałcąc nasz spokój podczas 2h lotu,
przekształcają go w nachalny, niekończący
się, głośny i tandetny bazar z wyjątkowymi
promocjami o każdej porze roku.
Tutaj ludzie kupują te owoce, kurczaki i inne rzeczy. To ma sens, kręci się.

Udajemy się do Khao Sok, można googlować, szukać informacji o tym miejscu ale, lepiej złapać Francuza z dwiema pannami i na
spółkę wsiąść na łódź, która zabiera nas do
raju na końcu świata.
Nasze kolejne noce spędzimy na ruchomych domkach na wodzie, wyposażonych
w zużyte materace. Cisza, bo pozostali
turyści, woleli wykupić objazdy motorówkami z gratisowym piwem.
Metafizyczne i zakotwiczone, pewnie na
zawsze już w każdym z nas przeżycie, pojawia
się wcześnie rano, budzą nas odgłosy natury
i otaczającej dżungli. Swój koncert rozpoczynają małpy, ale prawdziwym królem przedstawienia jest słońce. Oświetleniowiec tej sceny
jest prawdziwym mistrzem, układa światło
najpierw delikatnie na nieruchomej, niekończącej się tafli wody, potem delikatnie podnosi swoje lampy, zwiększa kontrast i uderza
w las, las który szumi i patrzy swoimi oczami
Długo się nie zastanawiamy i wskakujemy w kajaki, pędzimy przed siebie, bliżej
lądu, zobaczyć te zwierzęta, ale im bliżej,

A POCI ĄG JEDZIE JA K BY WOLN IEJ,
NA K A ŻDEJ STACJI SWOJE PIĘĆ
MI N UT M AJĄ H A N DLOWCY,
KU RCZA K I, OWOCE, NA POJE
NOSZON E NA GŁOWACH,
W KOSZ Y K ACH, GDZIEKOLW IEK...
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elektryczność tylko 2-3h dziennie, około
22 nagle gaśnie i to koniec. Ja wracam tam
na pewno.
Tę podróż odbyłem cztery lata temu,
wtedy jeszcze nie pisałem ani nie robiłem
notatek. Piszę z głowy.
Ryszard Kapuściński też nie robił notatek. Twierdził, że zapamiętujemy najważniejsze dla nas rzeczy, reszta jest nieważna
uwagi, więc dzielę się z Wami tym, co we
mnie pozostało.
ENGLISH

SAFE TRAVEL GUIDE: THAILAND

tym głosy milkną, ktoś czuwa i daje znak
pozostałym muzykom, aby schowali swe
instrumenty, bo podpływa intruz, widz
zbyt blisko podszedł sceny. Pozostajemy
na chwilę i patrzymy w oczy wielkiej i mocnej naturze.

Ruchomy bar serwuje nam świeże ryby
z warzywami i owocami. Tutaj nic nie ma,
jest tylko uderzający spokój, wyciszenie,
bardzo nienaturalne miejsce dla nas, trochę jak na odwyku, po dłuższym czasie
można dostać drgawek, nie ma internetu,

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I am going about 50km/h in a second-class
carriage.
My compartment looks like the ones on
early morning trains between Rybnik and
Katowice in the 90s.
Cold, soulless, leather seats with stainless
steel finishing, neon lamps flickering at night,
and two non-functioning fans, without which
it is hard to imagine travelling or living here.
The first rays of sunshine paint my picture, revealing new colours and details of
my journey, which were hidden in the darkness. I feel like on a film set – everything
around me seems directed.

In the corridor, there are two actors –
a monk smoking cigarettes and a man with
a great head of hair, wearing a jeans outfit
and sneakers.
There are also a few supernumeraries.
Their heads are not moving; they are staring straight ahead. My companions are still
sleeping, because it was a short night.
Yesterday, we got to Surat Thani on a night
train, with the ever-present sounds of coughing typical of strep throat.
On night trains between Bangkok and
the rest of the world, the conductor has
more duties. In five moves, he turns your
seat into a bed.
He does that seat after seat, carriage after carriage.
The sunshine wakes me up – this time, the
colour balance is greeny owing to an exotic
vegetation and long leaves, which blend frosty
morning light into something warm and exotic.
After concrete Bangkok, it is a wonderful
sensation, which brings new kinds of emotions, even gravity of the situation. I encounter real, often unspoilt nature.
Surat Thani welcomes us with a different
world. Film-like vehicles, a Native American
with a face of a man one wants to read only
based on his wrinkles. He is pulling his motorcycle in sandals, fresh air, freedom.

We find a hotel with an epic name ‘Queen’,
but it has nothing to do with the princess we
think about; it takes us to the atmosphere of
Desperados and the look of the bartender who sells piss instead of beer. A corridor, a hall, flickering neon lamps, and the
sound of door lock that brings the sense of
safety, which we – tourists from Europe –
needed so much.
A short night, we get up after 3 a.m. to
catch the train I am on while writing to you.
The train is going somehow slower; at
every station, there are plenty of salesmen,
chickens, fruit, drinks worn on the head, in
baskets, anywhere, to get as much as possible.
It is beautiful that they are more effective
than low-cost airlines, which disturb our
peace during a 2-hour flight, turning it into
an aggressive, never-ending, loud and tacky
market with special prices and discounts
every season of the year.
Here, people buy these chickens, fruit,
and other stuff. It makes sense.
We go to Khao Sok – you can google it,
looking for information, but it is better to
catch a French guy with two girls and get
a boat together to get to that paradise at the
end of the world.
We will spend the forthcoming nights in
floating houses equipped with used mattresses. In silence, because other tourists preferred to buy motorboat rides with free beer.
A metaphysical experience, which will
be rooted forever in each of us, happens in

the morning when we wake up to the sounds
of nature and the surrounding jungle. Monkeys begin their concert, but the real king of
the day is the sun. The lighting technician of
the scene is excellent – it lays the light gently
on the endless, still surface of water, then it
gently raises its lamps, increasing the contrast, and shows the forest – the forest which
is humming and looking with its own eyes.
We do not hesitate and hop into kayaks,
rushing ahead, getting closer to the land
to see those animals, but the closer we get,
the quieter the sounds become – someone
must be on the alert and warn the other musicians to hide their instruments, because
an intruder is coming; the spectator got too
close to the stage. We stay there for a while
and look in the eyes of majestic and powerful nature.
A floating bar serves us fresh fish with
vegetables and fruit. There is nothing here –
only the striking peace and quiet. It is a very
unnatural place for us, like a rehab, after
a long time one may have convulsions, there
is no Internet, electricity is available only
2–3 hours a day, it goes out about 22 and that
is it. I am coming back there.
I took that journey four years ago when
I did not write or take any notes. I am writing from memory.
Ryszard Kapuściński did not take any
notes either. He believed he remembered the
most important things, and the rest is irrelevant, so I am telling you what I remember.
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aniołem, diabłem i innymi tradycyjnymi
postaciami zapraszają na wspólne kolędowanie i zabawy. Warto także zabrać dzieciaki
na wspólne poszukiwanie Świętego Mikołaja
po urokliwych alejkach Głównego Miasta.
Oprócz tego, w weekendy odbywają się Warsztaty Świąteczne dla Dzieci – Kreatywnie
z GAK-iem. Podczas nich, będzie można zostawić pod opieką wykwalifikowanego personelu
swoje pociechy, by doświadczyć jarmarku już
w gronie dorosłych. A jest co doświadczać!
Udać się można w ten czas na spotkanie pt.
Gdańscy Leśnicy Zapraszają. Jak nazwa
wskazuje – napotkać wtedy można wszystko,
co leśne, czyli sprzedaż choinek z pomorskich
lasów z gwarancją świeżości, mięsa i wyrobów
z dziczyzny, regionalnych przetworów z darów
lasu, jednym słowem: Dobre, bo z Lasu.
Nie sposób jednak zapomnieć na koniec
o…końcu roku 2019. Sylwester w Gdańsku
od lat jest uznawany za jeden z najlepszych
w Polsce i to nie bez powodu. Na sześciu scenach zagrzmi gro najlepszych wykonawców
polskiej sceny muzycznej. Park Oruński rozbrzmi dźwiękami klasycznej grupy Vox, odpowiedzialnej m.in. za słynny Bananowy song.
W Jarze Wilanowskim usłyszeć będziemy
mogli rockowe Happysad. Plaża w Brzeźnie

to natomiast koncert Kalwiego&Remiego,
odpowiedzialnych za hit Explosion. Przy Hali
Olivia, publiczność rozgrzewać będzie do
czerwoności, podczas tej zimowej nocy, Nocny Kochanek. Koncert główny odbędzie się
natomiast na Długich Ogrodach, gdzie raczej
nie warto wybrać się boso, ale warto wpaść, bo
zagra dla gdańszczan zespół Zakopower! Dodatkowo, pierwszy raz w tym roku, odbędzie
się także sylwester dla dzieci na Targu Węglowym, gdzie zagra ulubienica młodzieży i laureatka Eurowizji Junior – Roksana Węgiel.
Serdecznie zapraszamy na Pomorze!
ENGLISH

CHRISTMAS, CHRISTMAS AND… EVEN
MORE CHRISTMAS!

It turns out that Christmas is much more
than three days in a year when we eat beetroot soup with ravioli and dumplings, waiting
for the first star in the sky and gifts under the
Christmas tree. It is a whole month of special
events! Especially in Pomorskie.
The Christmas Market in Gdańsk is absolutely a must. As in previous years, you
can expect a fairy-tale atmosphere created

ŚWIĘTA NA POMORZU

PRZ YJDŹ I ZOBAC Z
TEKST Jakub Wejkszner

Ś

ZDJĘCIA www.pomorskie-prestige.eu

więta, święta i…więcej świąt. Jak się
bowiem okazuje, to nie tylko trzy dni
w roku, kiedy wcinamy barszcz z uszkami oraz pierogi, wyczekując na pierwszą
gwiazdkę i prezenty. To cały miesiąc pełen wyjątkowych wydarzeń! Cóż, przynajmniej na Pomorzu.
Na pierwszy ogień warto zdecydowanie
wybrać się na Jarmark Bożonarodzeniowy.
Jak i w poprzednich latach, tak i w tym roku
spodziewać się można klimatu rodem z bajek.
Do Gdańska wraca bowiem przepiękna, dwupoziomowa karuzela, która święciła niesamowite triumfy w podczas jarmarku w zeszłym
roku. Dodatkowo, otwarta zostanie specjalna
strefa dla smakoszy, gdzie skosztować będziemy mogli najlepsze dania z Hiszpanii, Węgier,
Grecji, Chin, Niemiec, Belgii, a także polskie
rodzime przysmaki. Nie ma co jednak się

martwić, że przegapimy cokolwiek – strefa otwarta będzie do pierwszego stycznia,
więc każdy będzie miał okazję spróbować
czegoś pysznego, nawet jeśli będzie w czasie świąt poza Gdańskiem. Całość będziemy mieli okazję oglądać przez cały grudzień na Targu Węglowym.
Ale to nie wszystko! Przez cały grudzień
uczestniczyć można w wyjątkowych wydarzeniach artystyczno-rzemieślniczych!
Większość z nich odbywa się w Wielkiej Zbrojowni oraz Targu Węglowym, a zabawę przygotowano zarówno dla dorosłych, jak i dla
tych najmłodszych uczestników jarmarku.
Dla przykładu, przez cały grudzień codzienne otwierane jest jedno okienko kalendarza
adwentowego. Podczas niego, zrealizowany
przez Gdański Archipelag Kultury oraz Teatr
Feta orszak kolędniczy z gwiazdą, turoniem,

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

by a beautiful two-storey merry-go-round,
which was extremely popular last year. Another attraction that you can’t pass up is
a special zone for foodies, where you can
taste delicious dishes from Spain, Hungary,
Greece, China, Germany, Belgium, as well
as traditional Polish cuisine. If you are planning to be out of town for Christmas, no worries – the zone will be open until 1 January,
so that everyone will have a chance to have
a taste of these Christmas specialities. The
market will be open at the Coal Market [Targ
Węglowy] all December.
But there is much more! Throughout
December, you can take part in several art
and crafts events for all ages. Most of them
are held in the Great Armoury [Wielka
Zbrojownia] and at the Coal Market. For example, every day in December, one window in
an advent calendar is opened. A procession of
carol singers organised by Gdańsk Archipelago of Culture (GAK) and Feta Theatre,
with Star, Christmas Mummer, Angel and
Devil and other traditional figures invite to
join in the fun and carol singing. Another
great idea for a family outing is looking for
Santa Claus together on enchanting streets
of the Main Town. On weekends, there are
Christmas Workshops for Children (Creativity with GAK), during which you can
leave your children in the care of qualified
staff and enjoy adult time at the market. And
there are lots of things to enjoy! You can use
that time to attend a meeting ‘Gdańsk Foresters Bid You Welcome’. As the name suggests,
the event involves all kinds of attractions related to the forest and stands with fresh Christmas trees from Pomorskie forests, game specialities, regional preserves from forest fruit
– in one word: The Best of the Forest.
Last but not least, don't forget about the
end of 2019. There is a reason the New Year’s
Eve in Gdańsk has been regarded as one of the
best in Poland for years. Plenty of great Polish
musicians will perform on six stages in different parts of the city. Orunia Park will reverberate with the music of well-known Vox, famous
for such hits as Bananowy song. In Wilanowski
Ravine, the audience will welcome the New
Year with rock music and Happysad, while in
Brzeźno – with Kalwi&Remi, famous for their
hit Explosion. The atmosphere near the Olivia Hall will get super-hot thanks to Nocny Kochanek. The main concert will be held on Długie Ogrody Street, where the star of the show
will be Zakopower! Also, for the first time this
year, there will be a New Year’s Eve Party for
children at the Coal Market with the most popular teen star and the winner of the Junior Eurovision – Roksana Węgiel.
Don’t miss the Christmas fun in Pomorskie!
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1. Farys.design | Naszyjnik z bransoletką i kolczykami - 400zł, 2. Bobbi Brown Zestaw pielęgnacyjny
do twarzy The Breakfast Club Extra - 460 zł, 3. Remington Prostownica do włosów S6606 - 300 zł,
4. Zestaw fridge, 1.1 face the cream + 4.1 coffee eye "przebudzenie młodości" - 343 zł, | fridge.pl,
5. Farys.design | Bransoletka Horse - 120zł, 6. Remington Suszarka do włosów D5706 -180 zł
7. Zegarek Obaku Denmark, V236LXHLML - 760 zł.

8. La Mer Zestaw prezentowy Coveted Moisture Collection Skincare - 2080 zł, 9. Jo Malone London Dyfuzer zapachowy English Pear & Freesia,- 320 zł, 10. Jo Malone London Woda
toaletowa Orange Bitters Cologne - 525 zł 11. Jo Malone London Kolekcja świąteczna, Zestaw miniaturowych perfum - 395 zł, 12. Farys.design | Bransoletka Leatherbrownbigbit /
Leatherblackbigbit - 240 zł. 13. Bobbi Brown Luxe Rozświetlacz Illuminating Powder - 230 zł, 14. Kilian Perfumy Rolling in Love - 815 zł, 15. Bobbi Brown - Pomadka Luxe Jewel Lipstick
Ruby Slipper - 165 zł, 16. La Mer Zestaw Pielęgnacyjny The Multitudes of Moisture - 335 zł, 17. Farys.design | Naszyjnik z bransoletką Bit&Stirrup - 310 zł. 18. Farys.design | Bransoletka
Leatherbrownbigbit / Leatherblackbigbit - 240zł, 18. La Mer Zestaw pielęgnacyjny The Gennaisance Xmass Collection - 4 675 zł, 19. Jo Malone London Zapachowa Kolekcja English
Pear & Freesia - 300 zł, 20. Bobbi Brown Paleta cieni do powiek Love in the Afternoon - 180 zł, 21. Bobbi Brown Cień do powiek Luxe Eye Shadow Rich Metal - 169 zł.
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1. Farys.design | Men's bit - 200 zł, 2. Finlandia Vodka w zestawie z dwoma kieliszkami, 3. Finlandia Vodka w kartoniku inspirowanym fińskim designem, 4. Golarka Remington
HF9000 - 290 zł, 5. Finlandia Vodka w zestawie z czterema miniaturkmi, 6. Zegarek Vostok Europe NE57-225A562B - 2100 zł. 7. Farys.design | Men's bit - 200 zł, 8. Zegarek Orient
Star, RE-AM0002L00B - 8 360 zł. 9. Trymer Remington PG5000 - 240 zł, 10. Zegarek Aviator Swiss Made, V.3.31.0.228.4 - 4 380 zł, 11. Finlandia Vodka z zawieszką, 12. Zegarek Orient
RA-KV0401L10B - 1040 zł,

13. Zegarek Sturmanskie, NE86-1855017H Miroslaw Hermaszewski,
14. Finlandia Vodka w oryginalnej tubie, 15. Farys.design | Men's
bit - 200 zł.
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P O D S TAWĄ N A S Z E G O DA N I A B Ę DZ I E
M A RY N ATA S K Ł A DA JĄC A S I Ę Z O C T U
JA B Ł KOW E G O, G OŹ DZ I KÓW JA Ł OWC A ,
T Y M I A N K U, KO L E N D RY, C Z O S N K U
(A L E N I E O B R A N E G O), M A RC H W I ,
PI E T RU S Z K I , S E L E R A O R A Z F I N L A N D I A .
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TRADYCYJNIE

ZNACZY SMACZNIE
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański

ALEKSANDER
DOMAŃSKI
Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje
się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza
życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć,
trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie
na odwrót.

ziś zacznę nietypowo od cytatu
z XIX-wiecznej książki kucharskiej
Jana Szyttkera o tytule Kuchnia myśliwska czyi na łowach. Zagłębimy się w tradycyjnych przepisach kuchni polskiej w nieco odświeżonym wydaniu. Wziąć kilka
funtów, miarkując po wielkości głowy, sarniny lub zajęczego mięsa, słoniny domowej
nie jełkiej, skroić ją w plastry (…) Następnie
w moździerzu lub stępce utłukszły należycie wątróbkę, dodać mięso zwierzyny i znowu to razem przetłuc i wymieszać; z kolei
dodać słoninę i tłuc na nowo, dodawszy
kilka cebul drobno usiekanych, usmażonych na śle bułki utarte miększą kwartę,
soli miałkiej w miarę, pieprzu pawiana pełną łyżeczkę, aneliskiego dwie łyżeczki(…)
Jest to fragment opisujący faszerowanie

głowy dzika, niegdyś popularnego dania.
Ja dzisiaj nie będę na tyle kontrowersyjny,
aby przygotować samą głowę, lecz jeden
ze smaczniejszych kawałków zwierzęcia,
a mianowicie szynki.
Podstawą naszego dania będzie marynata składająca się z octu jabłkowego, goździków jałowca, tymianku, kolendry, czosnku
(ale nie obranego), marchwi, pietruszki,
selera oraz Finlandia. Jej obecność może
nieco dziwić, lecz nada mięsu charakterystycznego smaku. Warto również pamiętać, że im więcej alkoholu w marynacie,
tym krótszy czas marynowania. Dlatego nie
można go skrócić za bardzo, gdyż mięso nie
przejdzie odpowiednio smakami. Tak przygotowaną zalewę, gotujemy studzimy i zanurzamy w niej mięso. Wkładamy na 3 dni
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do lodówki. Po 3 dniach szynkę nakrajamy
na środku. Tak przygotowaną szynkę wypełnimy farszem z mięsa królika wątróbki
oraz słoniny. Dosyć ważne, aby był on tłusty,
gdyż sama szynka z dzika za dużo tłuszczu
nie posiada. Do brytfanki przekładamy warzywa z marynaty, nafaszerowaną szynkę,
którą z góry obłożymy jeszcze słoniną i rozpoczynamy proces pieczenia, który będzie
trwał około czterech godzin. Dodatek towarzyszący temu daniu to sos z klementynek.

Słodki, doprawiony 30 ml Finlandia, podkreśli smak mięsa, Jego przygotowanie
zaczynamy od gotowania przez 20 minut
skórek klementynek, proces ten powtarzamy dwa lub trzy razy, aby pozbyć się goryczki
ze skórki. W drugim garnku rozpuszczamy
cukier z wodą i oliwą w kieliszku Finlandia.
Ugotowaną skórkę z owoców blendujemy
wraz z syropem. Szynkę podajemy z gotowanymi ziemniakami, ucieranymi z masłem
i tartą truflą. Trufle można zastąpić, truflą ze

FINLANDIA VODKA – JAKOŚĆ Z NATURY

Finlandia Vodka to krystalicznie czysta wódka, która wyróżnia się łagodnym,
wyraźnym smakiem oraz najwyższą, niezmienną jakością. Od półwiecza
powstaje tylko w jednym miejscu na świecie - niewielkiej miejscowości Ramajäki. Od półwiecza również do jej tworzenia wykorzystywane są tylko
naturalne składniki, pochodzące z mroźnej Finlandii, jednego z najczystszych
zakątków świata. To tam, w promieniach północnego słońca, dojrzewa fiński
jęczmień. Tam też znajdują się polodowcowe źródła, z których czerpana jest
woda, wykorzystywana do produkcji Finlandia Vodka. Ale Finlandia Vodka to
również synonim najwyższej jakości oraz nieskazitelnej czystości. Zawdzięcza je
perfekcyjnej destylacji, która wieńczy proces tworzenia wódki.
ENGLISH

Finlandia Vodka is crystal clear vodka boasting a mild, distinctive taste
and superior, consistent quality. For half a century, it has been made only
from natural ingredients from ice-cold Finland, which is one of the cleanest
places in the world, in a small town of Ramajäki. This is where Finnish barley
grows under the northern sun and where glacial spring water used for the
production of Finlandia Vodka is drawn. Finlandia Vodka is a synonym of
excellent quality and high purity obtained in a perfect distillation, which
crowns its production process.
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słoiczka dostępną w delikatesach. Mięso po
długim pieczeniu wychodzi bardzo kruche,
a jego smak ciężko jest porównać do innego.
Drugie danie, które chciałbym zaproponować, także idealnie pasujące do
Finlandia a przy tym mniej pracochłonne
to tatar ze śledzia. Finlandia nie będzie tylko towarzyszyła przy talerzu, lecz stanie się
ona jednym ze składników. Śledzie myjemy,
osuszamy kroimy w kostkę i marynujemy
wraz z sambalem, marynowanym imbirem
oraz sokiem z limonki przez około dwie
godziny. W międzyczasie kroimy drobno
korniszony, koperek oraz skórkę z limonki. Całość mieszamy wraz z kieliszkiem
Finlandia. Podajemy z grzanką z chleba.
ENGLISH

TRADITIONAL MEANS TASTY - LET'S
COOK WITH FINLAND
Today, I will begin with a quote from
a 19th-century cooking book by Jan Szyttker
entitled Game Dishes, or on the Hunt. We
will delve into more contemporary versions
of traditional Polish recipes. ‘Take a few
pounds, depending on the size of the head,
of venison or hare meat, home-made pork fat
(not rancid), slice it […] Next, grind liver in
a mortar, add the meat, mix and grind all the
ingredients together, add pork fat and grind
again, add a few finely chopped, butter-friend
onions, a one-quart pot of breadcrumbs,
a pinch of fine-grained salt, a teaspoon of
pepper, two teaspoons of aneliski pepper […]’
This is an extract from a recipe for stuffing
boar’s head, once a popular dish in Poland.

I will not be so controversial to prepare the head but
will opt for one of the more delicious parts of the animal,
namely the ham.
The basis of our dish will be marinade from apple vinegar, cloves, juniper, thyme, coriander, garlic (unpeeled),
carrot, parsley, celery and Finlandia vodka. The last

ingredient may be a bit surprising but it will give the meat
a distinctive taste. Bear in mind that the more alcohol
you add to the marinade, the shorter the marinating time
should be. It cannot be too short, however, because otherwise, the meat will not soak up the flavour. Boil the marinade, cool it and soak the meat in it. Leave in the fridge
for two or three days. After three days, cut into the ham.
Stuff it with hare meat, liver and pork fat. It is important
that the stuffing is greasy because the boar ham does not
have much fat itself. Put the marinated vegetables and the
stuffed ham covered with pork fat into a roasting tin and
roast for about four hours. Serve the dish with sweet clementine sauce with 30 ml of Finlandia vodka to taste. Cook
clementine peel for 20 minutes – repeat the process two
or three times to get rid of the bitter taste. In another pot,
melt sugar with water and olive in a glass of Finlandia vodka. Blend the clementine peel with the syrup. Serve the
ham with boiled potatoes grated with butter and grated
truffle. Instead of the grated truffle, you can add shopbought truffle. After the long roasting, the meat is very
tender and has a unique, distinctive taste.
Another dish that I would like to mention, which also
pairs well with Finlandia vodka but requires less preparation, is herring tartare. Finlandia will not only accompany
the food but will be one of its ingredients. Clean and dry
the herring, dice it into small pieces and marinade with
sambal, marinated ginger and lime juice for about two
hours. In the meantime, chop gherkins, dill and lime peel.
Mix the ingredients with a glass of Finlandia vodka. Serve
the dish with a slice of toast.
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ENGLISH || CULINARY ROUTE

CULINARY ROUTE IS OUR CHOICE OF
THE MOST INTERESTING AND CLIMATIC
PLACES IN WARSAW. IN THIS EDITION,
WE TRIED TO FIND FOR YOU PLACES,
THAT NOT ONLY WILL ASTONISH YOU

WITH SOPHISTIC ATED TA STE S, BUT ARE
AL SO A GRE AT PL ACE TO SPEND MANY
HOURS WITH FAMILY, FRIENDS AND EVEN
ON BUSINESS MEETINGS. WE HIGHLY RECOMMEND PLACES LISTED BELOW!

A R S Z AW S K I

SZLAK

KULINARNY

SZLAK KULINARNY TO WYBÓR JEDNYCH Z NAJCIEKAWSZYCH I NAJBARDZIEJ
KLIMATYCZNYCH MIEJSC W WARSZAWIE. W TEJ EDYCJI POSTARALIŚMY SIĘ
ZNALEŹĆ WYJĄTKOWE MIEJSCA, KTÓRE NIE TYLKO ZACHWYCAJĄ WYKWINTNYM SMAKIEM, ALE TAKŻE SĄ ŚWIETNYM MIEJSCEM DO WIELOGODZINNYCH
POSIEDZEŃ Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI, A TAKŻE DLA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH. SERDECZNIE POLECAMY!
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RESTAURACJA CHALLENGE ’32

SIGNATURE RESTAURANT

ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa
tel: 22 164 71 30
www.renaissancewarszawa.pl
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ul. Poznańska 15, 00-680 Warszawa
tel: +48 22 55 387 55
www.signaturerestaurant.pl

STREFA VIP / VIP ZONE

KUCHNIA
Menu a’la carte bazuje na polskich składnikach
oraz odkrywaniu zapomnianych w kuchni współczesnej dawnych smaków jak np. raki, olej lniany,
ryby słodkowodne czy dziczyzna. Restauracja
może się również pochwalić najdłużej serwowanymi śniadaniami w Warszawie – od 5 do 11.

KUCHNIA
Restauracja jest położona w centrum Warszawy, przy hotelu H15 Boutique Hotel. Wyróżniona przez przewodnik Michelin 2019 i Gault&Millou oraz Forbes. Dzięki projektowi
Signature Gwiazd, w menu dostępne są dania m.in. Małgosi
Sochy, Anity Sokołowskiej, Borysa Szyca i Anity Lpinickiej.

ENGLISH || CUISINE

ENGLISH || CUISINE

Menu à la carte with Polish ingredients, exploring
flavours forgotten in contemporary cuisine, such
as crayfish, linseed oil, freshwater fish or game.
The restaurant also boasts the longest breakfast-serving hours in Warsaw – from 5 to 11.

The restaurant is located in the heart of Warsaw, in the H15
Boutique Hotel. It has been recommended by Michelin 2019
Guide, Gault&Millou and Forbes magazine. The menu contains dishes made to recipes of, among others, Małgosia
Socha, Anita Sokołowska, Borys Szyc and Anita Lipnicka,
created as part of the Signature of Stars project.

RENAISSA NCE WARSAW AIRPORT HOTEL

SIGNATU R E
R ESTAU R A NT

R E STAU R AC JA
CHALLENGE ’32
Kuchnia pełna lokalnych, często zapomnianych akcentów, autorskie koktajle i pokazy
Bar Ritual. Komfort w stylowym Club Lounge
z widokiem na odlatujące samoloty. Wyjątkowy wystrój zawdzięcza polskim projektantom
JEMS, płytkom Macieja Zienia oraz ambientowemu oświetleniu.

Wyjątkowe miejsce, w którym warto zwrócić
uwagę na kolekcję oryginalnych fotografii
Miltona Greena, np. Marylin Monroe, ręcznie malowaną francuską tapetę oraz sierpy
i młoty na zwieńczeniach kolumn zachowane
z czasów gdy była to ambasada sowiecka.

ENGLISH

An exceptional place boasting a collection of
original photographs by Milton Green of e.g.
Marilyn Monroe, hand-painted French wallpaper, and hammer and sickle embellishments
preserved from the period when the building
housed a Soviet embassy.

SZEF KUCHNI ANDRZEJ BRYK
Andrzej Bryk, jeden z najlepszych szefów kuchni
w Europie oraz wieloletni współpracownik sieci
Marriott International. Jego największą pasją jest
polska kuchnia, którą cały czas stara się na nowo
odkrywać.
ENGLISH || CHEF ANDRZEJ BRYK

Andrzej Bryk, one of the best chefs in Europe and
a long-time affiliate of the Marriott International
Chain. His lifelong passion, which he is constantly
exploring, is Polish cuisine.

ZDJĘCIA: Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Cuisine full of local, often forgotten elements, original cocktails and shows of Bar
Ritual. Top comfort in stylish Club Lounge,
overlooking planes departing from the airport. Voguish interiors designed by Polish designers from JEMS with Maciej Zień tiles and
ambient lighting.

ZDJĘCIA: Małgorzata Gurdziel (wnętrze), Daniel Miśko (zdjęcie dania i szefa kuchni).

ENGLISH ||

SZEF KUCHNI WOJTEK KILIAN
Kładzie nacisk na zdrową i świadomą kuchnię. W 90%
produkty pochodzą z eko-upraw. Łączy rodzime smaki z kuchnią fine diningową. Stawia na autorskie kompozycje, czego efektem jest słynna siekana polędwica
wołowa zapiekana pod siemieniem lnianym.
ENGLISH || CHEF WOJTEK KILIAN

He puts emphasis on healthy and mindful cuisine.
90% of the products come from eco farms. He combines familiar tastes with fine dining cuisine and relies on original compositions, a perfect example of
which is famous chopped beef tenderloin casserole
covered in linseed.

ROZBRAT 20

LA BRASSERIE MODERNE

44–44

Królewska 11, 00-065 Warszawa
Telefon: 22 657 83 82

STREFA VIP / VIP ZONE

45–45

ul. Rozbrat 20, 00-447 Warszawa
Telefon: 22 416 62 66
rozbrat20.com.pl

STREFA VIP / VIP ZONE

KUCHNIA
Menu jest finezyjnym połączeniem tradycyjnej francuskiej kuchni z polskimi akcentami,
w nowoczesnym wydaniu. Wszystkie dania są
przygotowywane w otwartej kuchni na oczach
gości, którzy mogą delektować się zapachami
kuchni francuskiej.

KUCHNIA
Rok podzielono w Rozbracie 20 na 8 sezonów,
zgodnie z tym co daje natura, ale również tradycja i polskie zwyczaje. Każdy sezon jest inny, tak
jak dynamiczna jest przyroda, a zwyczaje zakorzenione w polskiej tradycji przez lata wpływały
na naszą tożsamość.

ENGLISH || CUISINE

ENGLISH || CUISINE

The restaurant menu is a refined, modern combination of traditional French cuisine with
Polish elements. All dishes are prepared in an
open kitchen, and guests can enjoy appetizing
aromas of French cuisine.

In Rozbrat 20, the year is divided into eight seasons
depending on nature as well as Polish tradition and
customs. The seasons change dynamically as in nature, while customs rooted in Polish tradition have
been shaping the restaurant’s identity for years.

ROZ B R AT
20

LA
BR ASSERIE
MODE R N E

W Rozbrat 20 eksperymentuje się ze smakiem oraz
przekonuje klientów, by spróbowali kombinacji,
które mogą się wydawać nieoczywiste na pierwszy
rzut oka. Szef kuchni jest przebojowy i bezkompromisowy. Mottem restauracji jest odwaga, szaleństwo i wyrafinowany smak.

Położona w samym centrum Warszawy, z przepięknym widokiem na plac Piłsudskiego, La
Brasserie Moderne jest współczesną interpretacją klasycznej francuskiej brasserie, oferującej bogate menu, oparte na najlepszych sezonowych produktach.

ENGLISH

Rozbrat 20 experiments with tastes and encourages its customers to try combinations which
may seem non-obvious at first glance. The chef
is go-getting and uncompromising. The restaurant’s motto is courage, craziness and sophisticated taste.

ENGLISH

ENGLISH || MACIEJ MAJEWSKI, EXECUTIVE CHEF

In his own words: “Cooking is a passion of my life. I do not
consider it as my job but as a way to fulfil my ambitions”.
His favourite style of cooking is modern Polish and French
cuisine based on top-quality seasonal ingredients.

SZEF KUCHNI BARTOSZ SZYMCZAK
Bartosz Szymczak przez kilka lat pracował w Londynie.
Gotował m.in. w Bleeding Heart i The Cow. Kolejnym
przystankiem w jego karierze był Typing Room Lee
Westcotta. W Hong Kongu wspólnie z James Sharman
otworzył pop-upową restaurację i tak stworzyli projekt
One Star House Party
ENGLISH || CHEF BARTOSZ SZYMCZAK

ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

SZEF KUCHNI MACIEJ MAJEWSKI
Tak mówi o sobie: „Gotowanie to całe moje życie.
Nie traktuję gotowania jak pracy, ale jak spełnienie
moich marzeń”. Stylem gotowania, w którym się
spełnia, jest kuchnia polsko-francuska w wydaniu
modern, bazująca na najlepszej jakości sezonowych
składnikach.

ZDJĘCIA: Greg Klukowski | Warsaw Studios.

Located in the heart of Warsaw, giving beautiful views of Piłsudski Square, La Brasserie
Moderne is a modern interpretation of a classical French brasserie, offering an extensive,
varied menu with the best seasonal products.

Bartosz Szymczak was working in London for a few
years. He gained experience in, among others, Bleeding
Heart and The Cow. The next stop in his career was Lee
Westcott’s Typing Room. In Hong Kong, together with
James Sharman, he opened a pop-up restaurant and
initiated the project One Star House Party.

NOKTO RESTAURANT
Radisson Collection Hotel, Warsaw
Grzybowska 24, 00-132 Warszawa
Tel: 22 321 88 88
Hotel 5-gwiazdkowy *****

BRASSERIE WARSZAWSKA
ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa
tel: 22 628 94 23 / www.brasseriewarszawska.pl

NOKTO RESTAURANT

KUCHNIA
Klasyczna kuchnia francuska to doskonałe techniki gotowania, dopracowywane przez setki lat.
W Brasserie Warszawska dodano do tego polskie
produkty i osiągnięto klasyczne dania z niepowtarzalnym polskim twistem. Polędwica a la Rossini
łączy polską wołowinę ze smażonym Foie Gras.

KUCHNIA
Danie, które wybraliśmy dla Państwa to nowoczesna propozycja podania tradycyjnego tatara
z siekanej ręcznie polędwicy z dodatkiem kremu
z bałtyckich, wędzonych szprotek, marynowanymi
borowikami i przepiórczym jajkiem, a wszystko to
wędzone lekko zimnym dymem z drzewa jabłoni.

ENGLISH || CUISINE

Brasserie Warszawska deploys excellent French
cooking techniques developed for centuries and
combines them with Polish products to get traditional dishes with a unique Polish twist. Tenderloin a la
Rossini combines Polish beef with fried Foie Gras.

ENGLISH || CUISINE

The dish we have chosen for you is a modern version of traditional tartar from handchopped tenderloin served with Baltic smoked
sprats, marinated boleti and quail egg and all
that lightly smoked in cold applewood.

BRASSERIE
WARSZAWSKA

NOKT O
R E STAU R A N T

To miejsce, gdzie polska kuchnia otwiera się na
wpływy francuskie i idealnie z nimi koegzystuje.
W Brasserie Warszawska można posmakować klasycznych francuskich technik gotowania opartych
na lokalnych produktach i deserach gourmet. Od
2014 r. restauracja otrzymuje prestiżowe wyróżnienie Przewodnika Michelin Guide - Bib Gourmand.

Nokto Restaurant to idealne miejsce zarówno na
romantyczną kolację jak i spotkanie z przyjaciółmi. Wszechobecne ciemne kolory ścian i tkanin
nadają tej klasycznej przestrzeni intymną atmosferę. Podawane są tu dania inspirowane współczesną kuchnią polską i warszawską.

ENGLISH

This is where Polish and French cuisines meet and
exist in harmony. Brasserie Warszawska offers dishes prepared using traditional French cooking techniques and local products as well as gourmet desserts. Since 2014, the restaurant has been receiving
prestigious Michelin Guide – Bib Gourmand Award.

ENGLISH

Nokto Restaurant is a perfect place both for
a romantic dinner and a meeting with friends.
Ever-present dark colours of walls and fabrics
give this classical space an intimate feel. The
restaurant serves dishes inspired by contemporary Polish and Warsaw cuisine.

SZEF KUCHNI IWAN SOKOLYK
Iwan Sokolyk od początku kariery związany z kuchnią francuską, idealnie czujący fine dining, sięga po
arcytrudne klasyki, którym nadaje lekkości i wyczuwalnego polskiego smaku. W swojej pracy łączy oba
kierunki, dzięki czemu dania są pełne wyrazistych
smaków i lekkie.

SZEF KUCHNI DARIUSZ T. ZAHORAŃSKI
Dariusz T. Zahorański to kucharz z 30-letnim
doświadczeniem, z czego ostatnie 17 to praca
w hotelach Radisson począwszy od realizacji standardów aż do ich tworzenia. Serwuje
kuchnię polską z akcentami klasycznej kuchni
międzynarodowej.

ENGLISH || CHEF IWAN SOKOLYK

ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

Dariusz T. Zahorański has 30 years of experience in cooking, including 17 years of work in
Radisson hotels, ranging from following to setting standards. He serves Polish dishes with elements of classical international cuisine.

ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

ENGLISH || CHEF DARIUSZ T. ZAHORAŃSKI

Since the beginning of his career, Iwan Sokolyk has
been into French cuisine. He excels at fine dining and
takes up ambitious and demanding classics, giving them
a touch of lightness and distinctive Polish taste. In his
work, he combines the two directions, which makes his
dishes flavoursome and light at the same time.

KIELISZKI NA HOŻEJ
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KIELISZKI NA PRÓŻNEJ

ul. Hoża 41, 00-681 Warszawa
tel: 22 404 21 09
www.kieliszkinahozej.pl

STREFA VIP / VIP ZONE

ul. Próżna 12, 00-017 Warszawa
tel: 501 764 674
www.kieliszkinaproznej.pl

KUCHNIA
W kuchni używane są jedynie najlepsze polskie
produkty dostępny w danym sezonie. Jesień
i zima w Polsce to przede wszystkim warzywa
okopowe oraz dziczyzna. Na ten czas, kucharze
z Kieliszków na Hożej proponują sarnę z burakiem, brukselką i dynią.

KUCHNIA
Polacy kochają polskie ryby, a te poławiane na
Wielkich Jeziorach Mazurskich są najzdrowsze i w dodatku dziko żyjące. Mazurski sandacz z puree i młodymi porami idealnie pasuje do jednej z ponad 250 propozycji win na
kieliszki.

ENGLISH || CUISINE

ENGLISH || CUISINE

The restaurant uses top-quality seasonal Polish
products. Autumn and winter in Poland offer
a plethora of root vegetables and game. In this
season, Kieliszki na Hożej recommends venison
with beetroot, Brussels sprouts and pumpkin.

Poles love Polish fish, and those caught in the
Great Masurian Lakes are the healthiest and
living in the wild. Masurian zander with puree and baby leeks is a perfect pair for one of
over 250 wines.

K I E L I SZ K I
NA PRÓŻ N E J

K I E L I SZ K I
NA HOŻ E J

Miejsce, gdzie wino gra pierwsze skrzypce, gdzie
szuka się idealnego balansu pomiędzy tym, co
w kieliszku, a tym, co na talerzu. Kuchnia nie odchodzi od polskich tradycji, ale dodaje do nich szczyptę
świeżości i kreatywności. Od 2017 r. otrzymuje wyróżnienie Michelin Guide - Bib Gourmand.

Serwuje się tu rzemieślniczą kuchnię polską, pełną smaku i opartą na sezonowych produktach.
Kieliszki na Hożej to miejsce, gdzie można zjeść,
wypić, dzielić się, zrelaksować i dobrze się bawić.
Restauracja otrzymała także symbol Bib Gourmand Michelin Guide w 2019.

ENGLISH

A place where wine plays first fiddle. The restaurant is seeking an ideal balance between what is
in the glass and what is on the plate. Its cuisine
does not depart from the Polish tradition but gives
it a touch of freshness and creativity. Since 2017,
the restaurant has been receiving Michelin Guide
– Bib Gourmand Award.

ENGLISH

The restaurant serves craft Polish cuisine, full-flavoured and based on seasonal products. Kieliszki na Hożej is a place where you can eat, drink,
share, relax and enjoy yourself. The restaurant
was also awarded Bib Gourmand Michelin Guide
in 2019.

ENGLISH || CHEF GRZEGORZ ZIĘBA

ENGLISH || CHEF BARTŁOMIEJ TROJANOWSKI

Grzegorz Zięba cooks thanks to his mum. His calmness and composure have saved the day in Kieliszki
na Hożej many times. Thanks to his tenacity in experimenting with flavours, he constantly surprises
us with new compositions. He is a huge fan of offal
and seafood.

Bartłomiej Trojanowski began his culinary adventure in Amber Room in Warsaw. After three years in Poland, he went to
Copenhagen – the culinary capital of Europe. When he returned, he started working with one of the most talented chefs
of the young generation – Bartosz Szymczak. He started working in Kieliszki na Próżna at the beginning of 2019.

ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

SZEF KUCHNI BARTŁOMIEJ TROJANOWSKI
Bartłomiej Trojanowski swoją przygodę z gastronomią rozpoczął od pracy w warszawskim Amber Room. Po 3 latach
w Polsce, wyjechał do Kopenhagi - kulinarnej stolicy Europy.
Po powrocie do kraju, rozpoczął pracę z jednym z najzdolniejszych szefów młodego pokolenia - Bartoszem Szymczakiem.
W Kieliszkach na Próżnej rozpoczął pracę na początku 2019 r.

ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

SZEF KUCHNI GRZEGORZ ZIĘBA
Grzegorz Zięba gotuje dzięki mamie. Jego spokój
i opanowanie nie raz uratowały sytuację w Kieliszkach na Hożej. Dzięki swojej ogromnej determinacji w eksperymentowaniu ze smakiem, wciąż
zaskakuje od nowa. Jest wielkim fanem podrobów
i owoców morza.

KONESER GRILL
Ząbkowska 29, 03-736 Warszawa
tel: 798 185 692
www.konesergrill.pl

KUCHNIA
Szef kuchni poleca Sunday Roast na spokojne, niedzielne obiady. Jest to wolno pieczona
wołowina lub jagnięcina z warzywami. Sunday Roast najlepiej smakuje ze znajomymi,
bliskimi lub rodziną.
ENGLISH || CUISINE

The chef recommends Sunday Roast for calm
Sunday dinners. It is a slow-roasted beef or lamb
with vegetables. Sunday Roast tastes best with
family and friends.

KON ESER
GR ILL
RESTAU R ACJA
To miejsce dla miłośników jedzenia, grilla, najwyższej jakości produktu, dobrego wina. Koneser Grill
ma otwartą kuchnię, w której pracuje się na żywym ogniu. Goście mogą zobaczyć ogień, poczuć
jego ciepło, zrozumieć jego nieprzewidywalność.
ENGLISH

It is a place for connoisseurs of food, barbecue,
top quality products and good wine. Koneser
Grill has an open kitchen, where food is prepared on live fire. The guests can see the fire, feel
its warmth and understand its unpredictability.

SZEF KUCHNI PIOTR WÓJCIK
Piotr Wójcik po 7 latach pracy w Londynie wraca
do Warszawy, aby wspólnie z Danielem Pawełkiem
tworzyć restaurację, której nikt w Polsce jeszcze
nie zrobił. W Londynie pracował m. in. z Danem
Barberem przy największym pop-upie "Zero Waste"
organizowanym przez Waste London.
After seven years in London, Piotr Wójcik returns to Warsaw to open a one-of-a-kind restaurant together with Daniel Pawełek. In London, he
worked with, among others, Dan Barber on the
largest pop-up project ‘Zero Waste’ organised by
Waste London.

ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

ENGLISH || CHEF PIOTR WÓJCIK
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ŚMIERĆ
NADESZŁA

ZA MI A ST WA LCZ YĆ Z PR ZECI W NOŚCI A MI
LOS, M USI M Y Z M USIĆ SIĘ, ŻEBY
U DAWAĆ Ż YCIE W DZICZ Y.
W ZESZŁYM
TYGODNIU

ŚWINTA, ŚWITNA I PO ŚWINTACH – JAK TO MÓWI KL ASYK. ILE
ZATEM ŚMIERCI STARCZY, ŻEBY ZACZĄĆ MYŚLEĆ O ŻYCIU?

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem lub
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo
nie było gotowe. Redaktor prowadzący
Anywhere.pl.

P

ytanie, które uwiera mnie ostatnio to – dlaczego
człowiek nie robi wszystkiego optymalnie? To
pytanie zadają sobie filozofowie, psycholodzy,
biolodzy i fit-coachowie w interntach. Dlaczego wolimy zjeść coś na szybko, co nie jest dla nas dobre, niż
świetnie przyrządzoną sałatkę z jarmużem, co ma kawałki orzechów i awokadów duże? Dlaczego nie możemy ruszyć dupska na siłownię, ale będziemy jechać
godzinę piętnaście do galerii, by spędzić w niej trzy
kolejne, wybierając najlepsze możliwe spodnie?
Ciężko jest wypowiadać się za innych, więc wypowiem się sam za siebie – otóż, jest to zasada zachowania energii. Obserwując wnikliwie środowisko psa,
który żył onegdaj w mieszkaniu, w którym ja również żyłem, okazuje się, że psy zrobią wszystko, żeby
się nażreć i wyspać w bezpiecznym miejscu. Wnioskując zatem, w wadliwej koncepcji ewolucyjnego
determinizmu, doszedłem do tego, że wywodzi się to
z potrzeby posiadania jak największej ilości energii do
mierzenia się z potencjalnymi przeciwnościami losu.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Kiedy możemy się z nimi mierzyć najlepiej? Otóż – gdy
jesteśmy wyspani i najedzeni.
U ludzi wygląda to podobnie. Robimy wszystko,
żeby być przygotowanym na zagrożenia, a takie kwestie jak zdrowe jedzenie, które długofalowo wzbogaca
nasz organizm, nie jest tak przyjemne energetycznie
jak duża dawka burgerów z sosem i frytami, co to zapewnia nam nieumieranie na najbliższe kilka miesięcy.
A że dostęp do tego szeroki i powszechny, na wszelki
wypadek powtarzamy ten rytuał codziennie. Co do ruchu natomiast, nie możemy bezsensownie marnować
możliwości zmęczenia się w sytuacji, w której zagrożenie nie występuje przecież. A co jeśli zaraz po tym jak
zmęczymy się niepotrzebnie zajdzie nas od tyłu ryś,
z którym już nie będziemy mogli walczyć i od którego
uciekać? Podobnie zresztą ze słodyczami – rzadko dostępny jest cukier w przyrodzie i, jak to kiedyś twierdził
film o tym pysznym składniku, możemy wypić litr soku
pomarańczowego z x pomarańczy, ale tak realnie to zjemy ze dwie i jesteśmy pełni.
Wynika z tego mego wnioskowania zatem, że życie
w społeczeństwie polega na imitacji życia w naturze.
Zamiast walczyć z przeciwnościami los, musimy zmusić
się, żeby udawać życie w dziczy.
ENGLISH

DEATH CAME LAST WEEK
As the saying goes, another Christmas has come and gone. How
much death is enough to start thinking about life?

The question that has been eating me recently – why
do people not do everything optimally? This question
is asked by philosophers, psychologists, biologists,
and fitness coaches on the Internet. Why do we prefer a fast and unhealthy meal to a great kale salad with
large pieces of nuts and avocado? Why cannot we move
it and go to the gym but we will commute an hour and

a quarter to a shopping centre to spend another three
hours there, looking for the best trousers available?
It is hard to speak for others, so I will speak for
myself – this is the principle of conservation of energy. Following an in-depth analysis of the life of a dog
living in the apartment where I lived as well, I observed that dogs would do everything to eat their fill
and sleep in a safe place. This brought me to the conclusion, in an imperfect concept of evolutionary determinism, that this results from their need to have the
greatest possible amount of energy to deal with potential adversities. When can we deal with them the best
way? When we are well-rested and full up.
It is the same with people. We do everything to
be ready for danger, while matters such as a healthy
diet, which can improve our health in the long term,

are not so pleasant and energetic as a large portion of
burgers with sauce and French fries, which ensures
we will not die for the next few months. And because it
is so popular and widely available, we go through this
ritual every day just to be on the safe side. As regards
movement, we cannot risk getting tired when there is
no danger. What if a lynx attacks us from behind, and
we will not be able to fight it or run away from it because we are tired? It is the same with sweets – sugar
is scarce in nature and, as it has been said in a film
about this delicious ingredient, we can drink a litre of
orange juice from x oranges, but we can eat two oranges and be full up.
To sum up, life in society consists in imitating life
in nature. Instead of overcoming adversities, we must
pretend we live in the wilderness.

REKLAMA
REKLAMA
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KONSUMPCJA
KOŃ TROJAŃSKI NASZYCH CZASÓW

IMPL ANTY

KOMFORT
Ż YCIA
P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O C O Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .
TO NA SZ A WIZ Y TÓWK A . NIE K A ŻDY JEDNAK MOŻE
POCHWALIĆ SIĘ PIĘKNYM UZĘBIENIEM. NA SZCZĘŚCIE

ŁUKASZ
STOLARSKI
Współzałożyciel i Dyrektor
Zarządzający Firmy Home
Zarządzanie Sp. z o.o.,
licencjonowany Główny Księgowy,
wieloletni pracownik Ministerstwa
Finansów RP, w tym na
stanowiskach kierowniczych. Od
kilku lat działa na rynku zarządzania
nieruchomościami.

W

spółcześnie istnieje kilka hipotez, czym w rzeczywistości mógł być lub jak mógł wyglądać koń
trojański. Dla obywateli antycznej Troi był jednak na tyle atrakcyjny i pożądany, że niczego nieświadomi
przyjęli go od wroga jako podarunek i ustawili wewnątrz
murów miasta na ofiarę bogom. Pod osłoną nocy z drewnianego konia wyszli Grecy, wpuścili resztę wojowników
w obręb murów miasta i spalili je doszczętnie. Od kiedy
grecki pieśniarz i poeta Homer tak opisał upadek Troi, ta
jest symbolem upadku państwa, którego źródła należy
upatrywać w braku przezorności jego obywateli, a określenie „koń trojański” pozostaje synonimem podstępnego,
przynoszącego zgubę podarunku.
Z mającego obecnie miejsce w Polsce wzrostu gospodarczego cieszą się wszyscy. Zadowolenie i zachwyt widać z każdej strony. Międzynarodowe instytucje chwalą
Polskę za utrzymujący się na wysokim poziomie PKB oraz
przeprowadzane reformy fiskalne. Rząd chwali się najniższym od transformacji ustrojowej poziomem bezrobocia,
znaczącym ograniczeniem poziomu biedy, a także zmniejszającą się dysproporcją w dochodach Polaków dzięki największym w historii wydatkom społecznym. Obywatele
korzystając z rosnących wynagrodzeń oraz dostępności

kapitału obcego zwiększają popyt wewnętrzny, który napędza polską gospodarkę. Nie jest zatem zaskoczeniem,
że współczynnik optymizmu wśród Polaków śrubuje kolejne rekordy. Mogą bowiem więcej kupić, nie myśląc o tym,
czy ich na to stać.
W atmosferze ogólnonarodowego optymizmu i zadowolenia, większość obywateli nie zauważa albo ignoruje
fakt, że w tym z pozoru idealnie działającym systemie
od dłuższego już czasu ukryty jest niebezpieczny element,
który podszywając się pod przydatne dla państwa funkcje,
dodatkowo wprowadza niepożądane, ukryte przed obywatelami konsekwencje. Mowa tu o rosnącej dynamicznie
konsumpcji „za cudze pieniądze”. Rząd się cieszy, bo konsumpcja napędza wysokie PKB bez względu na źródło
pochodzenia środków. A Polacy, mimo że zarabiają coraz
więcej, dalej bardzo chętnie decydują się na pożyczanie
pieniędzy. Rok 2018 był pod tym względem rekordowy,
a firmy pożyczkowe odnotowały najwyższą liczbę pożyczonych pieniędzy w historii. Co jest tego przyczyną?
Wspomniany wyżej optymizm finansowy. W ocenie czy
ma on merytoryczne podstawy należy zachować jednak
daleko idącą ostrożność.
Coraz bowiem więcej Polaków się zadłuża, coraz
więcej z nich ma problemy z terminową spłatą zobowiązań. Systematycznie zwiększa się też średnia kwota zadłużenia. Co symptomatyczne, z roku na rok wzrasta
udział źródeł pozakredytowych w ogólnej kwocie zadłużenia. Innymi słowy, coraz więcej z nas nie reguluje
czynszu, rachunków za media, rat za zakupione towary,
opłat za towary i usługi. Przedsiębiorcy nie płacą innym
przedsiębiorcom, powstają zatory płatnicze. Rośnie też
zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w obszarze finansów. W przypadku Wspólnot
Mieszkaniowych inni właściciele lokali płacą za dłużników. Zwiększa się liczba licytacji komorniczych.
Według antycznej ustnej tradycji, epickiej zdobycie
Troi zajęło Grekom dziesięć lat. Choć wciągając, wbrew
przestrogom Kasandry, konia trojańskiego do miasta jego
obrońcy wydali na siebie wyrok, ich postępowanie można tłumaczyć przebiegłością i pomysłowością najeźdźcy.
Gdyby nie sprytny pomysł Odyseusza, Troja zapewne skutecznie opierałaby się najeźdźcom przez kolejne dekady.
Jak długo polskie państwo opierać się będzie dramatycznie niskiej moralności płatniczej Polaków – tego nie sposób jest dziś ocenić. Trojanie przyjęli konia trojańskiego
w prezencie, my budujemy go sami.

N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć
N I E T Y L KO W YG L Ą D, A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A . P R O B L E M Y
ESTET YK A PROWADZ Ą DO Z AINTERESOWANIA
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z W I Ą Z A N I E
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O K O W S K I .

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

S T O M AT O L O G I A E S T E T Y C Z N A
S T O M AT O L O G I A Z A C H O W A W C Z A
Z ABIEGI PERIODONTOLOGICZNE
C H I R U R G I A S T O M AT O L O G I C Z N A
PROTET YK A
PROFILAKT YK A
W YBIELANIE ZĘBÓW

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego,
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka,
-

wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapewne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo.
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oceInnym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach
protez akrylowych mocowanych na zaczepach.

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E N TA L I M PL A N T AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I
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MODA / FA SHION

PA S JA
J EŹ DZ I E C K A
W B I Ż U T E RYJ N E J O D S Ł O N I E
Jeweller y inspired by equestrianism
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OD
DECH

Uwielbiam zapachy, smaki i kolory krajów południowych. Elewacje z jasnego piaskowca, orientalne
przyprawy, no i słońce, którego w Polsce od listopada do marca próżno szukać na niebie. Klimat zmienił
się diametralnie i zimą mamy porę deszczową, w ostatnich latach nawet coś na kształt nocy polarnej.
Ludzie relaksują się na różne sposoby – sport, muzyka, taniec, bijatyki na stadionach, demolka centrów miast, kompulsywne zakupy, wspinaczka wysokogórska… Dla mnie sposobem na stres jest zmiana
strefy klimatycznej, lokalne jedzenie oraz dobre
wino. Trzy/czte-ry dni wystarczą, żeby skutecznie
zresetować mózg. Kilkanaście kilometrów na piechotę w promieniach słońca i mogę wracać do pracy
z nową energią. Czasem tylko nachodzi mnie myśl, że
jest tyle ciekawych miejsc do zobaczenia, a tak mało
czasu, żeby je wszystkie odwiedzić. Taki ot problem
pierwszego świata.
ENGLISH

A BREATH

KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI
Od kilkunastu lat zajmuje się
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby
powstających firm, wprowadzanych na rynek
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych
zarówno dla międzynarodowych korporacji,
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego
jedzenia, kina oraz podróży.

Z

darza się to w moim życiu dość często, choć kiedyś miało to miejsce nawet co miesiąc, co dwa.
Plan zwykle jest następujący: kupić tanie bilety
pół roku wcześniej, sześć miesięcy później spakować
walizkę i ruszyć w nieznane. Wyrwać się na chwilę od
codzienności, co szczególnie zimą pozwala naładować
się na kolejne tygodnie spędzane w polskich ciemnościach. Wystarczą trzy dni, żeby wrócić z przewietrzoną
głową, z nowymi pomysłami, z inspiracjami. Hiszpania,
Portugalia, Malta, Włochy, a w bardziej sprzyjających
miesiącach Węgry, Niemcy, Czechy, Holandia, Dania
albo polskie morze, góry, lasy. Nieważne dokąd, liczy
się projekt „zmiana”. Zdecydowanie bardziej wolę kilka
razy po swojemu, niż raz, ale na bogato. All inclusive to
opcja zdecydowanie nie dla mnie. Zamiast hotelu wybieram mieszkanie w centrum, żeby choć przez chwilę
poczuć się jak tubylec. Do tego małe, klimatyczne knajpki, niewielkie kawiarnie i tak oto pojawia się szczęście.
Wyjazd zwykle spędzam więc na spacerach, a nie na paranoicznym zwiedzaniu z przewodnikiem w ręku. Nie
należę do osób, które muszą wejść do każdego zamku,
pałacu, kościoła. Raczej kawa z widokiem, szwendanie
się po ulicach miast i miasteczek, dobre jedzenie i mile
spędzony czas.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

It happens to me quite often now although it used to
be even every month or two months. The plan is usually as follows: to buy cheap plane tickets half a year
in advance and six months later, pack up and set off
to the unknown. To escape the daily routine, which
allows us – especially in winter – to recharge our batteries for the next few weeks in Polish darkness. Three
days are enough to return with a fresh head, new ideas, inspirations. Spain, Portugal, Malta, Italy, and – in
more favourable months – Hungary, Germany, Czech
Republic, the Netherlands, Denmark or the Polish seaside, mountains, forests. No matter where; what matters is the project ‘change’. I much prefer a few times in
my own way than once and big. All-inclusive is definitely not for me. Instead of a hotel, I opt for an apartment
in the city centre to feel like a local for a while. Add to
that small, cosy restaurants and cafés, and you get my
definition of happiness. I usually spend my time walking instead of paranoiac sightseeing with a guidebook.
I am not one of those people who have to tick off every
castle, palace, or church. I much rather prefer coffee
with a view, wandering around towns and cities, good
food, and a nice time.
I love the smells, tastes, and colours of southern countries. Light sandstone elevations, oriental spices, and
the sunshine, which is very hard to find in Poland from
November to March. The climate has changed radically,
and we have the rainy season or – in recent years – even
something like a polar night in winter.
People like to relax in a variety of ways – sport, music, dance, fighting at stadiums, riots in city centres,
compulsive shopping, mountain climbing… My way to
cope with stress is changing the climate zone, eating
local food and drinking good wine. Three/four days
are enough to reboot myself. After covering several kilometres on foot in the sun, I can come back to work with
new energy. Only sometimes I think that there are so
many interesting places to visit and so little time to see
them all. Just a first world problem.
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AND THE PERFECT WEATHER – THE CANARY
ISLANDS ARE A TRUE TOURIST PARADISE.
FROM JUNE 2020, RZESZÓW AIRPORT WILL
OFFER DIRECT FLIGHTS TO ONE OF THE
ISLANDS, FUERTEVENTURA. BUT ITAKA
TRAVEL AGENCY HAS MUCH MORE IN
STORE FOR THE NEXT HOLIDAY SEASON. IT
PRESENTED ITS ‘SUMMER 2020’ OFFER AT
A PRESS CONFERENCE IN THE HOLIDAY INN
EXPRESS HOTEL ON 14 NOVEMBER.

W NOWE MIEJSCA NA WAK ACJE
Z LOTNISKA W JASIONCE
NIEKOŃCZĄCE SIĘ UROKLIWE PLAŻE NAD ATLANTYKIEM, ZACHWYCAJĄCY KRAJOBRAZ
I IDEALNE WARUNKI POGODOWE – WYSPY KANARYJSKIE TO PRAWDZIWY RAJ
DLA WSZYSTKICH TURYSTÓW. JUŻ OD CZERWCA 2020 ROKU NA JEDNĄ Z WYSP –
FUERTEVENTURĘ BĘDZIE MOŻNA POLECIEĆ BEZPOŚREDNIO Z RZESZOWA. NA TYM NIE
KOŃCZĄ SIĘ WAKACYJNE PROPOZYCJE BIURA PODRÓŻY ITAKA. OFERTA „LATO 2020”
ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA KONFERENCJI PRASOWEJ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 14 LISTOPADA
BR. W HOTELU HOLIDAY INN EXPRESS.

tekst i zdjecia
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zarterowe nowości zaprezentowane
przez jednego z największych polskich
touroperatorów, obejmują także wakacyjne
pakiety z wylotem z Jasionki do Tirany
w Albanii oraz bułgarskiej Warny. Ponadto,
z rzeszowskiego lotniska będzie można
polecieć do Monastyru w Tunezji. Wszyscy,
którzy planują letnie podróże, już dziś mogą
dokonać rezerwacji wylotów, w atrakcyjnych, promocyjnych cenach. Łącznie, wraz
z nowymi propozycjami ITAKI wakacyjna
oferta na rok 2020 obejmuje 10 destynacji
w 6 krajach. Wprowadzanie kolejnych czarterowych połączeń, to wyjście naprzeciw
oczekiwaniom podróżnych z południowej
Polski. Jak zaznacza prezes zarządu Portu
Lotniczego Rzeszów-Jasionka, Adam
Hamryszczak: Wyspy Kanaryjskie to odpowiedź na potrzeby bardziej wymagających
turystów, poszukujących oferty o wyższym
standardzie. Świetny stosunek jakości do ceny
znajdziemy z kolei w Tunezji czy Albanii.
Ciągłe rozbudowywanie wakacyjnej
oferty z bezpośrednimi wylotami z rzeszowskiego lotniska jest możliwe dzięki
wieloletniej współpracy Portu Lotniczego
Rzeszów-Jasionka i biura podróży ITAKA.
Szacuje się, że nowe kierunki mogą zapewnić
w 2020 roku wzrost ruchu na połączeniach
czarterowych o nawet 40%. Tegoroczne wy-

niki pokazują, że zainteresowanie wylotami
do wakacyjnych destynacji jest bardzo duże.
W 2019 roku Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
obsłużył ponad 64 tysiące pasażerów, co daje
o ponad 25% więcej niż w ubiegłym roku. •

• IN ENGLISH

NEW DESTINATIONS FROM
RZESZÓW AIRPORT
ENDLESS LOVELY BEACHES BY THE ATLANTIC OCEAN, BREATH-TAKING LANDSCAPE

New charter flights announced by one
of the largest Polish tour operators also
include holiday packages from Rzeszów
Airport to Tirana, Albany and Varna,
Bulgaria. Moreover, the airport will offer
flights to Monastir, Tunisia. If you are
planning a summer vacation, you can
already book a ticket at an attractive
price. In total, with ITAKA’s new offer,
the airport schedule for the 2020 summer
season contains ten destinations in six
countries. With the launch of the new
charter flights, the airport is responding
to the needs of passengers travelling from
southern Poland. Adam Hamryszczak,
CEO at Rzeszów International Airport,
said, ‘With such destinations as the
Canary Islands, we are responding to the
needs of demanding tourists, who are after topstandard destinations, while flights
to Tunisia or Albany represent great value
for money.’
The constantly expanding summer offer, with new direct flights from Rzeszów
Airport, is a result of longtime cooperation of Rzeszów International Airport and
ITAKA Travel Agency. It is estimated that
in 2020, the new destinations can result in
an increase in charter flights traffic of up
to 40%. This year's results show the great
popularity of holiday destinations. In 2019,
Rzeszów International Airport has served
over 64 thousand passengers, which is
over 25% more than in the previous year. •

64–65

PORT LOTNICZY / AIRPORT

PORT LOTNICZY / AIRPORT

LUFTHANSA POBIŁA REKORD
NA RZESZOWSKIM LOTNISKU
60 TYSIĘCY – TO LICZBA PASAŻERÓW, KTÓRA W TYM ROKU SKORZYSTAŁA Z BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA RZESZÓW – MONACHIUM. JEST TO
PRAWDZIWY REKORD, PONIEWAŻ W PORÓWNANIU DO UBIEGŁEGO ROKU NASTĄPIŁ WZROST O 60 PROCENT.

tekst i zdjecia
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S

zacuje się, że tak duże zainteresowanie lotami do
Monachium spowodowane jest zmianami w rozkładzie, które obowiązują od marca 2019. Lufthansa
w taki sposób zmodyfikowała siatkę połączeń, że
rejsy odbywają się dwa razy dziennie, przez 7 dni

w tygodniu, co daje aż 14 lotów tygodniowo. Obowiązujący obecnie rozkład jest dużo bardziej wygodny dla pasażerów, ponieważ mogą oni wylecieć
do stolicy Bawarii wcześnie rano i wrócić w późnych
godzinach wieczornych .Zmiana godzin lotów daje

także większe możliwości jeśli chodzi
o przesiadki. Aż 75% wszystkich podróżujących na tej trasie, kontynuuje podróż
z przesiadką właśnie w Monachium.
Lotnisko jest bowiem jednym z najlepiej
skomunikowanych lotnisk świata – pasażerowie mogą skorzystać z ponad 140
destynacji, m.in. do Birmingham, Paryża, Frankfurtu, Newarku, Nowego Jorku
( JFK).Połączenie Monachium-Rzeszów
zostało uruchomione trzy lata temu.
Ciągle rosnące zainteresowanie rejsami
na tej trasie, świadczy o coraz większym
zapotrzebowaniu na tego typu ofertę.
Ten aspekt był jednym z kluczowych
wątków podczas Wieczoru Bawarskiego,
zorganizowanego 25 października
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.

Jego organizatorem była Polsko-Niemiecka Izba Handlowa, a jednym
z głównych partnerów wydarzenia Port
Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Inspiracją
do organizacji Wieczoru Bawarskiego
stały się rozmowy z inwestorami bawarskimi na Podkarpaciu. Są oni bowiem
bardzo zainteresowani szerzeniem
kultury bawarskiej w regionie. W spotkaniu wzięły udział przedsiębiorstwa,
będące członkami Polsko-Niemieckiej
Izby Handlowej, podkarpackie firmy
oraz przedstawiciele regionalnych
władz. Na ręce Franka Wagnera, country
managera Lufthansy w Polsce, zostało
złożone wyróżnienie, z podziękowaniem
za dotychczasową współpracę z Portem
Lotniczym Rzeszów-Jasionka. •

• IN ENGLISH

LUFTHANSA BEATS ITS
RECORD AT RZESZÓW
AIRPORT
60 THOUSAND – THIS IS THE NUMBER
OF PASSENGERS SERVED ON DIRECT
FLIGHTS BETWEEN RZESZÓW AND MUNICH.
IT IS A TRUE RECORD AS IT MEANS
A 60% INCREASE AS COMPARED TO THE
PREVIOUS YEAR.

It is estimated that such popularity of
flights to Munich results from changes in
the flight schedule introduced in March
2019. At present, the flights on the route
are operated twice a day, seven days
a week, which is as many as 14 flights

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

a week. The current schedule is much
more convenient for passengers, who can
now fly to the capital of Bavaria early
in the morning and return late in the
evening. It also opens up plenty of opportunities for convenient flight changes. As
many as 75% of all passengers travelling
on the route change flights in Munich and
continue their journey from there. Munich Airport is one of the largest hubs in
the world – it offers over 140 destinations,
including Birmingham, Paris, Frankfurt,
Newark, New York (JFK). The Munich–
Rzeszów route was launched three years
ago, and its growing popularity reflects
the rising demand for such an offer.
This aspect was one of the key issues
discussed during the Bavarian Night
held in the Exhibition and Congress
Centre in Podkarpackie Province on 25
October. The event was organised by the
Polish-German Chamber of Commerce,
and one of the main event partners was
Rzeszów International Airport. The
Bavarian Night was inspired by talks
with Bavarian investors in Podkarpacie.
They are very interested in promoting
Bavarian culture in the region. Other
event participants included companies
which are members of the Polish-German Chamber of Commerce, companies
from Podkarpacie and representatives
of the local authorities. Frank Wagner,
Country Manager at Lufthansa in Poland, received an award and thanks for
the current cooperation with Rzeszów
International Airport. •
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im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
– Dagny Cipora i Małgorzata Pruchnik-Chołka. Śpiewane przez nie piosenki
boskiej Piaf, w polskich przekładach
Andrzeja Ozgi, zachowują nastrój i poetykę brzmień znane z oryginałów.
Muzyczny spektakl zostanie zaprezentowany w sylwestrowy wieczór
o godz. 17:00 (w roli tytułowej Dagny
Cipora) i 21:00 (w roli tytułowej Małgorzata Pruchnik-Chołka). Wszyscy
goście Teatru zostaną uraczeni tradycyjną lampką szampana i słodkim
upominkiem.
Bilety w cenach 100 zł (parter) i 70
zł (balkon) można zakupić osobiście
w Kasach Teatru oraz poprzez stronę
internetową www.teatr-rzeszow.pl •

ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA.ORG
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THEATRE NEW
YEAR’S EVE WITH
EDITH PIAF
‘Those who love will live eternally
In the blue, where all is harmony
With my voice raised high to heaven
Just for you, I' ll sing a hymn to love,’

TEATRALNY
SYLWESTER
Z EDITH PIAF
tekst
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W

zdłuż przebiegnę ziemię całą
Mogę zrobić sobie „trwałą”
Jeśli tylko będziesz chciał...
Na otwarte ruszę morze
Purpurową kieckę włożę
Jeśli tylko będziesz chciał...

Śpiewała Edith Piaf w jednej ze swoich
niezapomnianych piosenek. Opowieść
o burzliwym, pełnym namiętności życiu
„paryskiego wróbelka” będzie można zo-

baczyć na Dużej Scenie Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w ostatni dzień roku.
Spektakl Piaf według Pam Gems w reżyserii Jana Szurmieja od czasu premiery
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów (rekordzista obejrzał go już
11 razy!). Ta historia rozgrywa się na ulicy,
w sali koncertowej, w Paryżu, Nowym
Jorku i w wyobraźni artystki.
Główną rolę grają przemiennie dwie
uzdolnione muzycznie aktorki Teatru
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Edith Piaf sang in one of her unforgettable songs. The story of the stormy and
intense life of the ‘Parisian sparrow’
will be presented on the Large Scene of
Wanda Siemaszkowa Theatre on the last
day of the year.
Since its premiere, the performance
entitled Piaf written by Pam Gems
and directed by Jan Szurmiej has been
incredibly popular among theatre buffs
(some of them have seen it as many as 11
times!). The story is set on the street, in
the concert hall, in Paris, New York and
the head of the artist.
The lead role is played alternately
by two musically talented actresses of
Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów – Dagny Cipora and Małgorzata
Pruchnik-Chołka. The songs of amazing
Piaf, translated into Polish by Andrzej
Ozga, keep their original atmosphere
and poetics.
The performance will be presented on
the New Year’s Eve at 17.00 (Dagny Cipora in the title role) and 21.00 (Małgorzata
Pruchnik-Chołka in the title role). All
Theatre guests will receive a traditional
glass of champagne and a sweet gift.
Tickets at PLN 100 (the stalls) and
PLN 70 (the dress circle) are available in
the Theatre ticket offices and online at
www.teatr-rzeszow.pl •
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ODLOT Y

B R I S T O L | R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1---5--

6:30

10:15

FR8224

738

1---5--

10:40

12:30

FR8225

738

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

D U B L I N | R YA N A I R

D U B L I N | R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

-2-----

6:15

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

10:15

---4---

7:00

11:00

---4---

8:10

12:10

------7

9:10

13:10

---5--

9:20

13:20

-----6-

14:35

18:35

------7

16:55

20:55

---5--

17:10

21:10

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

FR862

REJSY OD 03.12.2019

FR862

BRAK REJSU 26.12.2019

FR862

REJS 26.12.2019

FR592

REJS 22.12.2019

FR592

REJS 20.12.2019

FR862
FR592

REJS 29.12.2019

FR592

REJS 27.12.2019

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

738

-2-----

10:40

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

12:55

738

---4---

11:25

13:40

738

---4---

12:35

14:50

738

------7

32:35

15:50

738

---5--

13:45

16:00

738

-----6-

19:00

21:15

738

---5--

21:35

23:50

738

------7

21:20

23:35

E A S T M I D L A N D S | R YA N A I R

FR863

REJSY OD 03.12.2019

FR863

BRAK REJSU 26.12.2019

FR863

REJS 26.12.2019

FR593

REJS 22.12.2019

FR593

REJS 20.12.2019

FR863
FR593

REJS 27.12.2019

FR593

REJS 29.12.2019

738
738
738
738
738
738
738
738

E A S T M I D L A N D S | R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

6:30

10:05

FR7622

738

------7

10:30

12:20

FR7623

738

---4---

9:35

13:10

738

---4---

13:35

15:25

-2-----

12:25

16:00

738

-2-----

16:25

18:15

---5--

16:15

19:50

738

---4---

21:10

23:00

-2-----

16:30

20:05

---4---

17:10

20:45

FR7622

BRAK REJSU 26.12.2019

FR7622

REJS 24.12.2019

FR496

REJS 20, 27.12.2019

FR7622

REJS 24.12.2019

FR7622

BRAK REJSU 26.12.2019

738

---5--

20:15

22:05

738

-2-----

20:30

22:20

L O N D Y N L U T O N | R YA N A I R

FR7623

BRAK REJSU 26.12.2019

FR7623

REJS 24.12.2019

FR7623

REJS 26.12.2019

FR497

REJS 20, 27.12.2019

FR7623

BRAK REJSU 24.12.2019

738
738
738
738
738

L O N D Y N L U T O N | R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

-2-----

14:35

18:00

-2-4-6-

17:40

21:05

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

FR3472

REJS 31.12.2019

FR3472

BRAK REJSÓW 24,31.12.2019

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

738

-2-----

18:25

20:00

738

-2-4-6-

21:30

23:05

L O N D Y N S TA N S T E D | R YA N A I R

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

FR3473

REJS 31.12.2019

FR3473

BRAK REJSÓW 24,31.12.2019

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

738
738

L O N D Y N S TA N S T E D | R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

---5--

8:40

12:10

FR2136

738

---5--

12:35

14:15

FR2137

---4---

9:00

12:30

738

---4---

12:55

14:35

-2-----

14:20

17:50

738

-2-----

18:15

19:55

738

-2-----

19:10

20:50

738

---4---

19:45

21:25

FR9076

REJS 26.12.2019

FR9076

REJS 24.12.2019

FR9076

FR9075

REJS 26.12.2019

FR9075

REJS 24.12.2019

FR9075

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

738
738
738

-2-----

15:15

18:45

---4---

15:50

19:20

-----6-

18:25

21:55

FR2136

738

------7

21:45

23:25

------7

17:50

21:20

FR2136

738

1-3----

21:55

23:35

1-3----

18:00

21:30

738

-----6-

22:20

0:00

FR2137

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3----

6:40

10:20

------7

6:45

10:25

-2-----

7:25

11:05

---4---

8:05

11:45

REJS 31.12.2019

FR9076

REJS 19.12.2019

FR2136

BRAK REJSU 25.12.2019

M A N C H E S T E R | R YA N A I R

FR9075

REJS 19.12.2019

FR2137
FR2137

BRAK REJSU 25.12.2019

738
738
738
738

M A N C H E S T E R | R YA N A I R

1------

10:00

13:45

-2-----

13:55

17:35

---4---

15:30

19:10

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

FR3202

BRAK REJSU 25.12.2019

FR3202
FR1429

REJS 24.12.2019

FR1429

REJS 26.12.2019

FR1429

REJSY 23,30.12.2019

FR1429

REJS 31.12.2019

FR1429

REJS 19.12.2019

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

738

--3----

10:45

12:40

738

------7

10:50

12:45

738

-2-----

11:30

13:25

738

---4---

12:10

14:05

738

1------

14:05

16:00

738

-2-----

18:00

19:55

738

---4---

19:35

21:30

MONACHIUM | LUF THANSA

FR3203

BRAK REJSU 25.12.2019

FR3203
FR1430

REJS 24.12.2019

FR1430

REJS 26.12.2019

FR1430

REJSY 23,30.12.2019

FR1430

REJS 31.12.2019

FR1430

REJS 19.12.2019

738
738
738
738
738
738
738

MONACHIUM | LUF THANSA

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

1234567

11:20

12:50

BRAK REJSÓW
24, 25.12.2019 / 01.01.2020

LH1618

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

CRJ9

--34---

6:00

7:30

BRAK REJSÓW
27, 28, 29,30,31.12.2019

LH1606

1234567

REJS 31.12.2019

21:55

23:25

BRAK REJSÓW
24, 25,26,
27,28,29,30,31.12.2019
/ 01.01.2020

CRJ9

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

1234567

7:40

8:35

1234567

13:30

12345-7

15:10

6:05

1234567

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

12--567

13:25

7:35

LH1607

LH1607

BRAK REJSÓW
25, 26.12.2019 / 01.01.2020

LH1619

CRJ9

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DH4/E170/E175/E197

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

14:25

LO3801

DH4/E170/E175/E19

123456-

5:45

6:45

16:05

LO3807

DH4/E170/E175/E19

BRAK REJSÓW
25,31.12.2019 / 01.01.2020

LO3807

9:05

10:00

15:00

15:55

LO3802

E170/E175/195

12345-7

16:45

17:40

LO3808

DH4/E170/E175/E195

19:25

----5--

22:35

23:30

LO3803

E170/E175/E195

1234--7

22:40

23:35

LO3803
BRAK REJSÓW
24,30,31.12.2019

E170/E175/E195

POŁĄCZENIA SEZONOWE / SEASONAL FLIGHTS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

--3----

12:20

13:40

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

FR4899

REJSY OD 1.04.2020

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

1------

19:25

10:00

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

LO018

REJSY OD 30.03.2020

-----6-

18:10

19:10

1-3-5--

20:00

20:55

BRAK REJSU 25.12.2019

LO3808
LO3812

BRAK REJSU 01.01.2020

DH4/E195
DH4/E170/E175/7

POŁĄCZENIA SEZONOWE / SEASONAL FLIGHTS

AT E N Y | R YA N A I R

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

738

--3----

14:05

17:25

POŁĄCZENIA SEZONOWE / SEASONAL FLIGHTS

N O W Y J O R K / N E W Y O R K | R YA N A I R

DH4/E175/E170/7

1234567
1234567

17:40

18:30

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

LO3806

E170/E175/E195

DH4/E195

16:40

AT E N Y / AT H E N S | R YA N A I R

LO3804

DH4/E170/E175/E197

-----61-3-5--

BRAK REJSU 01.01.2020

CRJ9

BRAK REJSÓW
24, 25.12.2019 / 01.01.2020

LO3805

LO3811

CRJ9

14:55

NR REJSU / FLIGHT NUMBER
BRAK REJSU 25.12.2019

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

FR4900

REJSY OD 1.04.2020

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

738

POŁĄCZENIA SEZONOWE / SEASONAL FLIGHTS

N O W Y J O R K | R YA N A I R

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

B787-8

1------

13:50

17:30

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

FR3473

REJSY OD 30.03.2020

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ROZKŁADZIE PRZEDSTAWIAJĄ STAN NA 15.11.2019 R. GODZINY PRZYLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPRAWDZENIE PRZED PLANOWANĄ

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

B787-8

PODRÓŻĄ AKTUALNYCH INFORMACJI U PRZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZYCH W CELU POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.
Information included in the schedule presents data from 15.11.2019 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights.

Zbliż telefon i odczytaj film

Zbliż telefon i odczytaj film

