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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. 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 lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

WOJTEK 
KALARUS

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

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

JAKUB
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że 
społeczeństwo nie było 
gotowe. Redaktor prowa-
dzący Anywhere.pl.

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

DAGMARA
KOWALSKAI

Szkołę dziennikarską prze-
szła w Jedynce i Czwór-
ce. Warsztat telewizyjny 
doskonaliła m.in. w TVN 
Warszawa i TVP 1. W Chil-
lizet codziennie nastawia 
słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media: Jedynka and 
Czwórka. Television tech-
nique has been perfected at 
TVN Warsaw and TVP 1. In 
Chillizet, she sets the chillout 
music on a daily basis 
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

ŁUKASZ 
STOLARSKI

Współzałożyciel i Dy-
rektor Zarządzający 
firmy HOME Zarządza-
nie Sp. z o.o., wieloletni 
pracownik Ministerstwa 
Finansów RP. 

ENGLISH A co-founder 
and Managing Director 
of HOME Zarządzanie 
Sp. z o.o., a longtime 
employee of the Mini-
stry of Finance. 

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważnie-
jszymi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at 
Wirtualna Polska, where 
he hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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WTERAZ
JEST TYLKO 
WTERAZ
PISZE BEZKOMPROMISOWE KSIĄŻKI, GĘSTE OD EMO-
CJI I WYMAGAJĄCE SKUPIENIA. W DODATKU, KIEDY IM 
ULEGNIESZ, RANIĄ DO KRWI, A JEDNAK KOCHAMY TEN 
JEGO ŚWIAT. I JEGO SAMEGO TEŻ KOCHAMY. ZA WIELO-
RYBY. ZA WĘDRÓWKI ZE SZTUCEREM NA NIEDŹWIEDZIE. 
ZA ZUPEŁNIE NOWĄ PERSPEKTYWĘ WIDZENIA ŚWIATA 
– ZA „WTERAZ”. ZA BOKS I ZA SZYBKIE SAMOCHODY.
TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIE Zuza Krajewska

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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Zastanawiam się ile osób przeczytało.
„Wieczny Grunwald”?

Tak.
W porównaniu z innymi powieściami to pewnie niewiele. 

To trudna poetyka. Dla ludzi, którzy piszą – fascynu-
jąca. Dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do przekazu 
twitterowo–facebookowego – nieprzejrzysta. 
To jest dziwna opowieść. Historia jej powstania też jest 
dziwna, bo to jedyna powieść jaką w całym życiu napisa-
łem na zamówienie. Dokładnie dziesięć lat temu ówcze-
sny dyrektor Narodowego Centrum Kultury skorzystał 
z polecenia Maćka Patowskiego, redaktora naczelnego 
Nowej Fantastyki i  zaproponował mi napisanie jubile-
uszowej powieści z okazji okrągłej rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem. Kiedy o tym usłyszałem, pomyślałem, że 
tego nie zrobię, ale dyrektor ujawnił ile może za to zapła-
cić i były to wtedy, jak na moje potrzeby i możliwości, 
środki ogromne, a ponieważ nie odmawiam kiedy ktoś 
chce mi dobrze zapłacić, to się zgodziłem. Wyobrażali so-
bie, że napiszę przygodową powieść, takich Krzyżaków 
2.0 w nowoczesnym stylu, powieść przygodowo-histo-
ryczną, ale tego zrobić nie mogłem. 

„Grunwald” pod względem językowym to karko-
łomny pomysł. 
Byłem wtedy zaczytany w transhumanistach, od Franka 
J. Tiplera poczynając, i z ich książek wziąłem chardinow-
skie pojęcie punktu omega, punktu zza końca czasów. Nie 
wiem czy o tym mówić, bo będę brzmiał jak wariat.

Jestem świeżo po lekturze, więc mnie to nie boli. 
Poza tym, wydaje mi się, że „Królestwo” toczy się 
w tym samym miejscu. 
Bardzo dobra intuicja. Nikt tego dotąd nie rozpoznał. 
Mała dygresja, poziom dyskusji czy rozmowy o książ-
kach jest w Polsce żałosny. Krytycy, czy raczej recen-
zenci, pisząc o „Królestwie” zwracają uwagę na „nielo-
giczność wiedzy” bohaterów.

Też miałem z tym problem póki nie doczytałem 
do końca. 
Jak można przeczytać tę książkę do końca, ze zrozu-
mieniem, mając IQ wystarczające do własnoręcznego 
zawiązania butów i podejrzewać, że przez przypadek 
narratorzy mają tę wszechwiedzę.  

Może nie wszyscy czytają do końca?

C A ŁY  WS Z E C H Ś W I AT  S TA J E  S I Ę 
Ś W I AT E M  M YŚ L ĄC Y M ,  B O  E N T ROPI A 

Z O S TA J E  Z AT R Z Y M A NA ,  K I E DY 
Ś W I AT  W Y M YŚ L I  SA M E G O  S I E B I E .

Jeśli chce się recenzować książki, powinno się przeczy-
tać do końca, prawda? 

Tak, ale muszę powiedzieć, że był moment, że za-
brakło mi tej intuicji, bo są książki, w których łapiesz 
wszystko od razu.
Bohaterowie „Królestwa” tkwią w szeolu.

Ale nie wiesz tego na początku, natomiast słyszysz, 
że później żołnierz z ryngrafem na piersi dokona 
takich to i takich rzeczy. Jak to możliwe, że bohater-
ka zna przyszłość? Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk 
też się dzieją w podobnym miejscu, Jenta nigdy nie 
umiera, leży w jaskini, świat się wokół niej dzieje, 
ale nawet ona nie ma tej wszechwiedzy, jaką posiada  
Ryfka, a to jest dla czytelnika „Króla” zaskakujące, bo 
tam nie było jednak takiej narracji. 
Oczywiście, to jest inny punkt widzenia.

Zadziwia mnie, że odkryłeś tę możliwość już na etapie 
„Grunwaldu”. W dodatku, narracja jest bardzo gęsta, 
dzieje się mnóstwo rzeczy. Język jest bogaty, emocjo-
nalny, w dodatku piętnastowieczny, a przez to trudny. 
Było wielką przygodą nauczenie się staropolszczyzny na 
tyle, żeby napisać w niej tych kilkadziesiąt zdań. Dbałem 
o  to, żeby każde słowo, które zostało użyte w  dialogach 
z XV wieku było zaświadczone w źródłach z epoki.

Tytaniczna robota.
Ale bardzo przyjemna.

Sienkiewicz nie zaprzątał sobie tym głowy.
Nie, Sienkiewicz nie miał tego problemu, do czego miał 
prawo, bo w literaturze można wszystko.

Od początku miałeś pomysł na to, że to będzie taki 
nadczłowiek? Że będzie wszystkie możliwe życiory-
sy miał w głowie? 
Tak, bo to wynika z osadzenia akcji w punkcie omega 
Franka J. Tiplera, w którym, i teraz znowu będę brzmiał 
jak wariat, „punkt po końcu czasów, w którym w efekcie 
ciągłego progresu inteligencji, najpierw ludzkiej, potem 
już maszynowej, cała materia wszechświata zostaje upo-
rządkowana w myślący mechanizm”. Cały wszechświat 
staje się światem myślącym, bo entropia zostaje zatrzy-
mana, kiedy świat wymyśli samego siebie. Frank J. Tipler 
uważa, że istnienie ludzkiej świadomości jest wartością, 
a więc ta myśląca maszyna odtworzy wszystkie możliwe 
ludzkie świadomości, nie tylko te, które rzeczywiście 
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W T E R A Z  J E S T  T Y L K O  W T E R A Z

M A M  PR Z E KO N A N I E ,  Ż E 
MOJ E  K S I Ą Ż K I  SĄ  ODE  M N I E 
M Ą DR Z E J S Z E .  Ż E  U DA J E 
M I  S I Ę   W   P OW I E Ś C I AC H 
MÓW IĆ  R Z E C Z Y,  KT ÓRYC H 
N I E  U M I E M  P OW I E DZ I E Ć 
J Ę Z Y K I E M  DYS K U R S Y W N Y M 
I   P O  T O  J E  PI S Z Ę. 

tentyczne, ale ja też nie mam całkowitego 
przekonania co do autentyczności ludzi, któ-
rych spotykam.

Bergson już to opisał przed laty, więc 
nie mamy z tym kłopotu. Jesteś za nich 
odpowiedzialny. 
W sensie moralnym?

Oni nie mogą się spierać z tymi, którzy ich 
nie zrozumieli. Kto ma to za nich mówić?
Moim zadaniem jest to zrobić między pierw-
szą, a ostatnią stroną okładki. Mam przeko-
nanie, że moje książki są ode mnie mądrzej-
sze. Że udaje mi się w powieściach mówić 
rzeczy, których nie umiem powiedzieć języ-
kiem dyskursywnym i po to je piszę. Piszę je 
dla pieniędzy przede wszystkim, ale wybra-
łem ten zawód, czy raczej on mnie wybrał, 
właśnie z tego powodu, że udaje mi się po-
wiedzieć to, czego skoro językiem dyskur-
sywnym powiedzieć nie mogę 

Nie przyszłoby mi to do głowy, ale to pol-
ska myśl, romantyczna. 
To potworne co mówisz, bo nienawidzę pol-
skiego romantyzmu najbardziej na świecie. 
I nie wiem czy to jest takie polskie.

Polskie i żydowskie, bo jesteśmy sy-
jamskimi braćmi, tak samo emocjonalnie 
przeżywamy spory w naszych małych 
społecznościach i angażujemy świat, by 
się temu przyglądał. 
Różnica jest taka, że żydowskie sprawy 
spotykają się z zainteresowaniem świata, 
a polskie wcale.

Mają lepszy PR. Tych warszawiaków, któ-
rzy wyjechali do Hollywood i zbudowali 
ten cały medialny świat. 
Nie tylko warszawiacy, ale rzeczywiście Żydzi 
z Polski. 

z przyjęcia perspektywy żydowskiej. Wszelkie 
dostępne źródła, wspomnienia, dzienniki 
czy materiały zgormadzone w archiwum 
Ringelbluma, które mówią o żydowskim do-
świadczeniu II wojny światowej w Polsce nie 
pozwalają na przyjęcie innej perspektywy. 

Sam Szapiro ma jednak inną perspek-
tywę. On się uważa za Polaka, jedzie 
walczyć w 39.
Nie, nie uważa się za Polaka. On się uważa za 
warszawiaka. Ale figura pisarza opowiada-
jącego o swojej książce jest mi niewygodna 
i obca. Pisarz jest ostatnią osobą, która powin-
na o książce opowiadać. Wszystko to, co chcia-
łem powiedzieć, powinno się znaleźć między 
okładkami. Pisarz nie może podejmować 
publicznie polemiki z recenzją swojej książki. 
Ja tego nie robię, chociaż czasem miałbym 
ochotę nakłaść temu i owemu po mordzie, ale 
nie robię tego, bo mi nie wypada. Moja książka 
musi się ochronić bez mojej pomocy.

Twoi bohaterowie, ludzie, którzy są 
zrobieni z liter, ale jednak w jakimś onto-
logicznym sensie istniejący, posiadający 
emocje, już nie mogą powiedzieć ani jed-
nego słowa za sobą ani przeciwko sobie. 
Tego nie potrafią i odpowiedzialność za 
nich spoczywa na pisarzu.  
Tutaj masz rację, dla mnie te postacie są bar-
dzo prawdziwe. Kiedy spotykasz człowieka 
drugiego, jak my spotkaliśmy się dzisiaj, to 
przecież tak naprawdę jedyne co jest nam 
dostępne to obraz, który gdzieś w głowie nam 
się tworzy. Mamy w głowie jakiś taki kawałek 
mózgu, w którym tworzymy sobie awatary 
ludzi, których spotykamy. Postaci literackie 
lokują się dokładnie w tym samym miejscu 
w mózgu, gdzie ludzie rzeczywiści, ale znowu 
nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak dekla-
racja wariata, który zaczyna wierzyć w au-
tentyczność swoich postaci. One nie są au-

istniały, ale też te, które kiedykolwiek mogły-
by zaistnieć.

Nagłe przenosiny z XV wieku w zupeł-
nie inną świadomość nie są łatwe dla 
czytelnika. W dodatku zrezygnowałeś 
z charakterystycznych dla powieści po-
działów na rozdziały, nie ma myślników, 
nie ma akapitów. Nic. 
Opowieść musiała być napisana jednym cią-
giem. Pisałem ją w taki sposób, w dziwnym 
szale, bardzo szybko. Długo robiłem do niej 
research, a potem nagle się okazało, że zosta-
ły mi trzy czy cztery miesiące na napisanie 
powieści, ponieważ to miała być powieść ju-
bileuszowa, więc musiała być na termin, więc 
napisałem ją w terminie i wylałem z siebie.

Ona się wpisuje w dyskusję o polską 
tożsamość.
Do dziś nie rozumiem dlaczego ta książka 
jest odczytywana literalnie, bo pomysł był 
taki, żeby wziąć tę absurdalną XIX–wiecz-
ną wizję tożsamości narodowych, które są 
wymyślone jako coś absolutnego, wiecznie 
trwałego, obiektywnego, żeby wziąć tę wi-
zję i doprowadzić ją do absurdu, przekręcić 
ją najbardziej jak się da i w tym sensie jakby 
unieważnić, zniszczyć, odrzucić. 

Nie potrafimy się od tego oderwać, bo to 
jest język, którym się posługujemy od 
niewielu pokoleń, ale wydaje nam się, 
że tak było zawsze. Wydaje nam się, że 
Piastowie Śląscy byli Polakami, wszyscy 
niemieccy książęta mówiący w kołtuń-
skim języku byli Niemcami, bo kim mieli 
być? Nie umiemy ich opisać. 
A tak naprawdę Niemcy i Polacy we współ-
czesnym znaczeniu…

To pomysł Bismarcka.
Mniej więcej. Polacy we współczesnym rozu-
mieniu to w ogóle może od Gomułki dopie-
ro, swoją drogą? 

Może dlatego Królestwo jest trudne? 
Narratorką jest kobieta, której ukochanego 
zabrała Polka i jej nienawiść jest osobista?
Wiesz, jestem ostatnią osobą, która powin-
na zabierać głos w sprawie własnej powie-
ści, ja nie jestem od mówienia o czym jest 
ta książka, tylko od jej napisania, a to czy-
telnik, zawodowy czy amatorski decyduje 
o czym jest ta powieść, a o czym nie.

Niestety najczęściej amatorski.
I dobrze, bo ja przedkładam czytelnika 
amatorskiego nad czytelnika zawodowego. 
Natomiast to o czym wspomniałeś, „antypol-
ska perspektywa” w naturalny sposób wynika 



Kilku było z Łodzi. A to romantyczne 
przekonanie polega na tym, że skoro 
jesteś poetą, masz obowiązek mówić 
o rzeczach, które cię przerastają.
Nie, ja nie czuję moralnych zobowiązań, bo na 
mnie nikt nie nałożył moralnej odpowiedzial-
ności za naród, społeczeństwo.

Tę odpowiedzialność mają dzisiaj celebryci 
od gotowania i przymierzania kurtek.
Robię to, co robię, ponieważ uważam to za 
wartościowe, ale nie jestem ani mędrcem ani 
nauczycielem. Ja nienawidzę ludzi, którzy in-
nych pouczają. 

Ale spierasz się z inteligentem. 
Z inteligentem tak, bo brzydzę się tą formacją. 
Brzydzi mnie etos inteligencki, brzydzi mnie 
też to jak wygląda kraj, który jest etosu inteli-
genckiego emanacją. To nie jest bowiem tak, 
że inteligent wynika z Polski, wręcz przeciw-
nie, to Polska, jako idea trwająca, jest emana-
cją polskiej inteligencji. Najpierw była polska 
inteligencja, ona sobie wymyśliła i zrobiła 
Polskę. To jak ten kraj wygląda jest pochodną 
tego, a mi się nie podoba jak ten kraj wygląda, 
nic mi się w tym kraju nie podoba. 

Żyjemy w epoce antyinteligenckiej rewo-
lucji, więc kraj się zmienia.
Ale, że PiS? Przecież to jest klasycznie inte-
ligencka, polska partia. Jarosław Kaczyński 
jest polskim inteligentem z  krwi i  kości. 
Wielka genealogia Minakowskiego dowodzi, 
ze w tym kraju nigdy nie było żadnej rewolu-
cji, rządzą w tym kraju te same rodziny, któ-
re rządziły i 200 i 300 i 500 lat temu. To są ci 
sami ludzie i jak sprawdzisz czy Kaczyńskiego 
czy Komorowskiego to są te same geny, co 
też we mnie wyzwala jakiś rewolucyjne zapę-
dy. Kaczyński buduje przekaz dla innej części 
inteligencji, tej kościółkowo–prawicowej, 
a nie tej lewicowo–liberalnej. Ja się absolutnie 
nie zgadzam, że ten delikatny, autorytarny 
zwrot teraz w Polsce jest antyinteligencki czy 

ludowy. Kaczyński potrafił zagospodarować 
te ludowe sentymenty. Podoba mi się to, bo 
zawsze jestem po stronie…

Ludu.
Jestem z takiego świata.

Wiem, jedyny porządny człowiek 
w „Królestwie” to Ślązak. 
Ślązak porządny? Będę polemizował…

Robi złą rzecz, ale to nie przynosi mu 
satysfakcji.
A jakie to ma znaczenie, że coś przynosi satys-
fakcję czy nie?

Fundamentalne.
Nie! Liczą się czyny. Po owocach ich poznacie. 

Ale jest w nim chrześcijańska skrucha.
Czy ja wiem? Jeżeli tak to czytasz…

Jest. I jest przed karą.
Skoro uważasz, że to jest jakaś chrześcijańska 
perspektywa to zapewne masz rację.

Muszę ci powiedzieć, że byłem w teatrze 
i adaptacja „Króla” wydawała mi się na-
wet lepsza niż książka. 
Czyli po śląsku się mówi na coś takiego, że to 
jest sztich do haje.

Wiesz dlaczego? Dlatego, że w książce 
jest bardzo dużo emocji, a w interpretacji 
teatralnej zostaje czysta radość z ogląda-
nia gangsterskiej intrygi.
Poczekaj aż zrobimy serial. Przy okazji two-
rzenia tego serialu musieliśmy  książkę rozło-
żyć na czynniki pierwsze. Prawie dwa lata nad 
tym pracowaliśmy, ale historia przeszła przez 
proces rafinacji. Została oczyszczona. Jest 
teraz naprawdę dobra. Dla mnie to najszla-
chetniejszy i najlepszy rodzaj lektury, mimo 
że to jest ten najprostszy. Ja też samego siebie 
i mój zawód definiuję poprzez opowiadanie 

ROB I Ę  T O,  C O  ROB I Ę, 
P O N I EWA Ż  U WA Ż A M 

T O  Z A  WA RT O Ś C IOW E , 
A L E  N I E  J E S T E M 

A N I  M Ę DRC E M  A N I 
NAUC Z YC I E L E M.

takich historii, dla mnie to jest jądro i istota 
bycia pisarzem. Choć może niekoniecznie 
pisarzem, a opowiadaczem historii, bo widzę 
swój zawód i samego siebie jako opowiadacza 
historii. Dajesz przyjemność czytelnikowi, 
przynajmniej staram się dawać, dzięki cze-
mu mogę mu tylnymi drzwiami powiedzieć 
rzeczy, których nie chce słuchać albo których 
wolałby nie wiedzieć. 

Dzisiaj nie możemy uciec przed wiedzą 
o Zagładzie.
Nie ma nic silniejszego niż mechanizm 
wyparcia.

Miłość jest silniejsza.
(śmiech) Bardzo ładne. Nie wiem co 
powiedzieć.



Porozmawiajmy jeszcze o wielorybach, o niedźwie-
dziach, o broni, bo ja lubię ten Twój pamiętnik bardzo. 
Książka właśnie wyszła po niemiecku, z  bardzo 
ładną okładką. Bardzo ją lubię,  choć w  Polsce była 
chłodno przyjęta.

Dzieje się w zimnych okolicznościach przyrody.
Była chłodno przyjęta, dlatego że została uznana za 
bezczelność. Trzydziestoparoletni koleś ma czelność 
wydawać, kurwa, swoje dzienniki! 

Żyjemy w wolnym kraju i nie ma obowiązku kupo-
wania książek ani ich czytania.
Chciałem to wydać dlatego, żeby utrwalić rozproszone 
teksty, które uznałem w procesie selekcji za wartościowe, 
chciałem żeby zostały i mam bezczelną, pewnie pełną py-
chy nadzieję, że ta książka się dobrze zestarzeje. Być może 
kiedyś okaże się tak jak np. jest z książkami Maraiego 

Sandroa. Oczywiście, nie porównuję się do niego, ale jego 
powieści, które w czasach kiedy je publikował były wiel-
kimi hitami, wiele z nich zestarzało się bardzo źle. Nie da 
się ich czytać, natomiast jego dzienniki zostaną na wieki, 
które on traktował wtedy drugorzędnie.

Często powtarzasz słowo pycha?
Wiesz, jeśli artysta mówi ci, że nie ma pychy to kłamie, 
bo jeśli uważasz, że jest w tobie coś takiego co upraw-
nia cię do mówienia, a ludzie powinni cię słuchać i to ty 
jeden mówisz, a ludzie powinni słuchać w masie, to jest 
pycha i to zawsze będzie pycha. U źródeł takiego prze-
konania zawsze musi leżeć pycha. 

A może poczucie obowiązku? A jeżeli istnieje cos 
takiego jak talent to trzeba go odkryć i uprawiać.
Ja jestem z tym pogodzony, nie mam problemu z wła-
sną pychą, nie walczę z nią.
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Karmisz ją?
Tak. To się nazywa próżność.

Co masz wytatuowane na ramieniu? 
 „Życie nie jest konieczne”. To jest część mak-
symy, którą znasz zapewne po łacnie naviga-
re necesse est, vivere non est necesse, która 
została w oryginale napisana po grecku, 
a wypowiedział ją Cyceron do buntujących 
się rzymskich marynarzy, którzy nie chcieli 
pływać do Egiptu po zboże i mieli na to ważki 
argument: ponieważ są sztormy to oni umie-
rają i nie chcą pływać. Wtedy powiedział że 
dla przetrwania republiki pływanie jest ko-
nieczne, natomiast wasze życie nie.

Z jakiego powodu jest to dla ciebie istotne?
Teraz ta maksyma bardziej jest w żeglar-
skim kontekście na ręce, ponieważ morze 
jest dla mnie ważne. Mam parę takich obsza-
rów w życiu, ale to są miejsca naprawdę dla 
mnie, natomiast dałem sobie to napisać na 
ręce, ponieważ jest to dla mnie takie przy-
pomnienie, że życie, w sensie biologicznego 
trwania, nie jest wartością najwyższą.

Życie marynarza? 
Nie, w ogóle życie.

Jak to? 
Po prostu, jak to było w  Ewangelii? Kto 
chce zachować życie swoje, straci je. Jeśli 
będziesz się zbyt kurczowo trzymał tego, 
nawet nie chcę nazywać życiem, ale bio-
logicznego trwania, jeśli nigdy nie podej-
miesz czegoś, co jest dla tego biologicznego 
trwania ryzykiem, nigdy nie będziesz żył 
naprawdę. Z tego tytułu, ja chętnie się skła-
niam ku tym rzeczom. Oczywiście, my-
ślę o jakimś kontrolowanym ryzyku.

Czyli nie lubisz wirtualnej rzeczywistości, 
przygody przeżywanej tylko przez mózg?
Potrzebuję przeżywać rzeczywistość wszyst-
kimi zmysłami. 

Zmierzamy ku temu, że będziemy prze-
żywać wszystko już tylko w głowie. 
To jest dla mnie ciekawe na przykładzie mo-
ich dwóch synów. Starszy ma dwanaście lat, 
młodszy ma osiem. Starszy najlepiej się czuje 
w lesie, jego sposobem na spędzanie wolne-
go czasu jest bieganie z łukiem, strzelanie 
w drzewa i budowanie szałasów. Mój młodszy 
robi to samo tylko w Far Cry Primal na kon-
soli, kiedy może. I jest to dla mnie zabaw-
ny obrazek kiedy jeden biega z łukiem na 
PlayStation, a drugi biega z łukiem i widzę go 
na dworze, więc biorę tego mniejszego i wy-
rzucam go na dwór, żeby też biegał z łukiem 
i w końcu biega, ale wolałby PlayStation, bo 

bear-hunting rifle. For fresh way to look at this world 
– for “inpresent”. For boxing and fast cars.

I’m wondering how many people have read it.
‘Wieczny Grunwald’?

Yes.
In comparison with other novels, I  sup-
pose not many. 

Its poetics is difficult. It may be 
fascinating for writers, but for people 
who are used to Twitter and Facebook 
messages, it may seem opaque.
It’s a strange story. And it has a strange his-
tory, too, because that’s the only novel I’ve 
ever written to order. Exactly ten years ago, 
the then director of the National Centre for 
Culture, following the recommendation of 
Maciek Patowski, the editor-in-chief of Nowa 
Fantastyka, offered me to write a jubilee nov-
el on the occasion of a  round anniversary 
of the Battle of Grunwald. At first, I thought 
I wouldn’t do that, but when the director told 
me how much he could pay for it – and it 
was a lot for me at that time – I agreed, be-
cause I never say no to good money. They 
thought I would write an adventure novel, like 
Krzyżacy 2.0 in a modern style, an adventure 
and historical novel, but I couldn’t do it. 

In terms of language, ‘Grunwald’ is 
a risky move. 
At that time, I was reading a lot of transhu-
manist writings, such as those by Frank J. 
Tipler, and that’s where I discovered the 
Chadin’s concept of the Omega Point, the fi-
nal point. I don’t know if I should talk about 
it, because I don’t want to sound crazy.

I’ve just read the book, so I don’t mind. 
Besides, I think that ‘Królestwo’ is set at 
the same place.
You have very good intuition. Nobody has no-
ticed it yet. Here, I’d like to say that in Poland, 
the level of discussion or conversation about 
books is pathetic. When critics, or rather re-
viewers, write about ‘Królestwo’, they point 
to the ‘illogic of characters’ knowledge’.

I had a problem with that, too, until 
I finished the book. 
How can you read the whole book, suppos-
edly comprehend it, have a sufficient IQ to 
tie your shoes, and think that the narrators 
happen to be omnipotent? 

Perhaps not everyone has read the 
whole book?
If you want to write reviews, you should read 
the whole book, am I right? 

W T E R A Z  J E S T  T Y L K O  W T E R A Z

na polach nie możesz strzelać do mamutów, 
to zawsze jest o tyle atrakcyjniejsze. 

Powiedz mi jeszcze, bo pewnie wszyscy 
Cię o to pytają, o tę śląską tożsamość. 
Dlaczego ją opisujesz niejako w opozy-
cji do polskiej? Czy w ogóle to widzisz? 
Czy ważysz? Jako potomek wygnańców 
z kresów nie mam w ogóle żadnego inne-
go przyporządkowania niż polskie. 
Musimy o tym gadać?

Możemy? 
Jeśli chcesz to możemy, ale ja jestem tym 
zmęczony strasznie. Nie chciałbym, żebyś 
to zrozumiał jako wymierzone przeciwko 
tobie, ale jakiś czas temu straciłem prze-
konanie o sensowności rozmawiania o ślą-
skości z Polakami. Przestało mnie w ogóle 
interesować co Polacy myślą na temat Śląska. 
Dla mnie to są nasze sprawy, o których chce 
mi się rozmawiać tylko ze Ślązakami, ponie-
waż bariera złej woli, wyższościowej pogar-
dy i brania mnie za rączkę, tłumaczenia kim 
ja mogę być, a kim nie i co ja mogę myśleć, 
a co nie, mnie znużyło i przestało mi się w ogó-
le chcieć. Niespecjalnie wierzę w jakąś edu-
kację, ale wierzę, że dla przetrwania śląskiej 
tożsamości, która jest dla mnie ważna i droga, 
a jestem raczej pesymistą pod tym wzglę-
dem, dużo ważniejsze jest to, co będziemy 
mieli do powiedzenia sami sobie, my Ślązacy 
o Śląsku, o śląskości. To, czy Polacy będą nas 
lubić czy nie, czy uznają nas za mniejszość et-
niczną czy nie, nie ma znaczenia dla tego 
przetrwania. Nigdy nie przestałem o Śląsku 
myśleć, nigdy nie przestał mi być drogi, ale 
rozmawiam już o tym tylko ze Ślązakami, 
a przez Ślązaków rozumiem tych, którzy chcą 
być Ślązakami. Dla mnie to nie jest kategoria 
rasowa. Ślązakiem może być ten, który chce 
nim być i to są ludzie, którym się chce o tym 
mówić, a mam za każdym razem tłumaczyć, 
że 700 lat osobnej historii, inne tożsamości, 
inne wzory myślenia, po co? 

Dlatego, że szkoła nie spełnia swoich 
funkcji. 
Ja nie zastąpię szkoły ani nie wyplenię tych 
wszystkich idiotycznych wzorców myślenia. 
Ludzie i tak będą pierdolić o powrocie do ma-
cierzy i będą używać takich rzeczy. Moje ży-
cie jest za krótkie, żeby je na to marnować.  

ENGLISH 

INPRESENT IS ONLY INPRESENT

He writes uncompromising novels, full of emotions 
and demanding reader’s attention. If you let it hap-
pen, it will bleed you out, yet we love this world of 
his. And we love him too. For whales. For travels with 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla H15 Boutique Hotel za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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image of national identities regarded as something 
absolute, everlasting, objective, to take this image and 
make it absurd, twist it as much as possible and thus re-
voke, destroy, and reject it. 

We can’t ignore it; we’ve been using our language 
for few generations, but we think it’s always been 
like that. We think that the Silesian Piasts were 
Polish, while all German princes speaking German 
were German, because who else could they be? We 
can't describe them. 
In reality, contemporary Germans and Poles…

Are Bismarck’s idea.
Sort of. The concept of the contemporary Poles as we 
understand it today has existed since… well, since 
Gomułka’s times? 

Perhaps that’s why ‘Królestwo’ is a difficult read? 
The narrator is a woman whose lover was seduced 
by a Polish woman and her hatred is personal?
You know, I’m the last person that should speak about my 
own novel. I shouldn’t speak of what that book is about. 
I was supposed to write it, while the reader – professional 
or amateur – decides what the book is about for him.

Unfortunately, mostly amateur.
And that’s fine, because I prefer the amateur reader to the 
professional one. You’ve mentioned the ‘anti-Polish per-
spective’ – it naturally results from adopting the Jewish 
perspective. All available sources, memories, journals, 
and materials gathered in Ringelblum’s archives, which 
describe the experience of the Second World War from 
the Jewish perspective, make it impossible for me to 
adopt a different perspective. 

Szapiro, however, has a different perspective. He 
regards himself as a Pole, goes to war in 39.
No, he doesn’t regard himself as a Pole. He regards him-
self as a Varsovian. But I’m a stranger to the figure of 
a writer speaking about his book. The writer is the last 
person who should speak about it. Everything I wanted 
to say should be between the covers. The writer cannot 
argue and engage in polemics in public with the reviewer 
of his book. I don’t do that although there are times when 
I wish to punch someone, but I can’t. My book must de-
fend itself without my help.

Your characters – people made of letters, but exist-
ing in some ontological sense, who have emotions 
– can’t say a word for or against themselves. They 
can’t do it, and the writer is responsible for them.
You’re right; to me, these characters are very real. When 
you meet a person, just like we’re meeting today, the only 
thing we have is a picture in our head. A part of our brain 
creates avatars of people whom we meet. Literary charac-
ters are located in the very same spot, along with real peo-
ple, but I don’t want to sound like a madman who starts 
to believe in the authenticity of his characters. They aren't 
authentic, but I’m not sure about the authenticity of peo-
ple who I meet every day either.

Yes, but I must admit I didn’t grasp it in the beginning 
– in some books, you get the sense from the start.
The characters of ‘Królestwo’ are stuck in Sheol.

But you don't know that at first; you hear that a sol-
dier with a gorget on his chest will do this and that. 
How is it possible that the heroine knows the future? 
Olga Tokarczuk’s ‘Księgi Jakubowe’ has a similar 
setting; Jenta never dies, but she is lying in a cave, 
the world going on around her, and she isn’t as omnip-
otent as Ryfka, which is surprising for the reader of 
‘Królestwo’, because there wasn’t such narration there. 
Of course, that’s a different point of view.

I’m surprised that you already discovered that 
possibility at the point of ‘Grunwald’. Also, the 
narration is very dense, there’s a lot going on. The 
language is rich, emotional, from the 15th century, 
which makes it difficult. 
It was an amazing experience to learn Old Polish well 
enough to write several dozen sentences in it. I made 
sure that every word used in the 15th century dialogues 
was certified in the sources from that time.

Titanic work.
But very pleasant at the same time.

Sienkiewicz didn’t care about that.
No, Sienkiewicz didn’t have such problems; and that’s fine, 
because everything is allowed in literature.

Did you plan to make him such a superman from 
the very beginning? That he would know all possi-
ble biographies? 
Yes, because it results from setting the novel in Frank 
J. Tipler’s Omega Point, which is – though it might sound 
crazy – ‘a point after the end of time, where, as an effect 
of constant process of intelligence, firstly human, then 
artificial, the entire matter of the universe forms a think-
ing mechanism.’ The entire universe becomes a thinking 
world, because entropy stops when the world rethinks it-
self. Frank J. Tipler believes that the existence of human 
consciousness is a virtue, so that thinking machine will 
recreate all possible human consciousnesses, not only 
those that have really existed, but also those that could 
exist at any point in time.

The sudden shift from the 15th century to a complete-
ly different reality isn’t easy for the reader. On top 
of that, you decided against the typical division into 
chapters; there are no dashes, no paragraphs. Nothing. 
The novel was supposed to be written in one sequence. 
I was writing it very fast, like in a frenzy. I had been do-
ing the research for the book for a long time, and later it 
turned out that I had only three or four months left to write 
a novel, because it was going to be a jubilee novel, so it had 
to be finished on time – and I did it.

It fits into the discussion about the Polish identity.
I still don’t understand why this book is interpreted 
literally; my idea was to take this absurd 19th-century 
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Bergson wrote about it years ago, so it’s 
clear. You're responsible for them. 
In a moral sense?

They can’t argue with those who don’t un-
derstand them. Who should speak for them?
My job is to do that between the first and the 
last page of the book. I believe that my books 
are wiser than me. That I manage to convey 
a lot of things in my novels which I couldn’t 
speak about, and that’s why I write about 
them. I write primarily for money, but I’ve 
chosen this profession – or it has chosen me – 
because I can describe in writing what I can-
not express while speaking.

I wouldn’t think of that, but it's a Polish 
idea, a romantic one. 
That’s terrible, because I hate Polish roman-
ticism more than anything in the world. And 
I’m not sure whether it’s actually so Polish.

Polish and Jewish, because we’re Siamese 
brothers; we argue in our small communi-
ties and drag the world into our squabbles. 
The difference is that Jewish matters are of in-
terest to the world, while Polish are not.

They have better PR. Of those Varsovians 
who moved to Hollywood and built the 
world of the media. 
Not only Varsovians, but Jews from Poland 
indeed. 

A few of them were from Łódź. 
According to this romantic concept, if 
you're a poet, you must speak about 
matters that are beyond your strength.
No, I don’t feel any moral obligation, because 
nobody made me morally responsible for the 
nation or the society.

Nowadays, this responsibility lies with 
celebrities famous for cooking or trying 
on jackets.
I do what I do, because I believe it’s mean-
ingful, but I’m no wise man or teacher. 
I hate preachers. 

But you do argue with the intelligentsia. 
With the intelligentsia, yes, because I can’t 
stand this background. I despise their ethos; 
I despise the country which is a manifesta-
tion of this ethos. It’s not that intellectual 
circles result from Poland; quite the opposite 
– Poland, as a concept, is a manifestation of 
the Polish intelligentsia. First, there was the 
Polish intelligentsia, who invented and cre-
ated Poland. The reality in this country is its 
consequence, while I hate that reality, I hate 
everything about this country.

We’re living in the times of anti-intellectu-
al revolution, so the country is changing.
You mean the Law and Justice Party? 
It's a typical party of the Polish intelligen-
tsia. Jarosław Kaczyński is a flesh and blood 
representative of the Polish intelligentsia. 
According to Minakowski’s Great Genealogy, 
there was no revolution – Poland is ruled by 
the same families that ruled 200, 300 and 
500 years ago. They’re the same people; 
if you look up Kaczyński or Komorowski, 
you’ll see they come from these families, 
which arouses my revolutionary inclina-
tions by the way. Kaczyński’s target is 
a different part of the intelligentsia, the 
churchgoing and right-wing one, not the 
left-wing and liberal one. I  strongly dis-
agree that this subtle, authoritarian turn-
about in Poland is anti-intellectual or peas-

ant. Kaczyński was able to capture people’s 
sentiments. I like it, because I’m always on 
the side of…

People.
I’m from this world.

I know, the only decent person in 
‘Królestwo’ is Ślązak [Silesian]. 
Ślązak decent? I wouldn’t agree…

He does a bad thing, but it doesn't bring 
him satisfaction.
Is it important whether something brings sat-
isfaction or not?

It’s fundamental.
No! Actions are what counts. By their fruits 
you shall know them. 



But he shows Christian remorse.
Well, I don't know. If you understand it 
that way…

He does. And he fears judgment.
If you see a  Christian perspective there, 
you’re probably right.

I must say that I watched the adaptation 
of ‘Król’ in the theatre and I thought it 
was even better than the book. 
In Silesian, you’d say that it’s ‘sztich do haje’.

You know why? Because the book is 
very emotional, while its theatre inter-
pretation is a sheer pleasure of watching 
a gangster intrigue.
Wait till we release a TV show. While making 
the show, we had to break the book down. We 
were working on it for almost two years, but 
the story went through a refining process. It 
was purified. It’s really good now. To me, it’s 
the noblest and the best type of reading al-
though it's the simplest one. I define myself 
and my profession through telling such sto-
ries; to me that’s the essence of being a writ-
er. Perhaps not a writer, but a story-teller, 
because I see my profession and myself as 
a story-teller. I give pleasure to readers, or at 
least I try to, which gives me a chance to tell 
them what they don’t want to hear or what 
they don’t want to know. 

Nowadays, we can’t escape the knowl-
edge of the Extermination.
There’s nothing stronger than denial.

Love is stronger.
(chuckles) That’s nice. I don’t know what 
to say.

Let’s talk about whales, bears, and 
weapons, because I like that journal of 
yours very much. 
The book has just come out in German, with 
a very nice cover. I like it very much although 
it didn't meet with a warm reception in Poland.

It’s set on the cold lap of nature.
It received a chilly reception, because it was 
regarded as insolent. A guy in his thirties has 
the nerve to publish his bloody journals! 

It’s a free country, and there is no obli-
gation to buy or read books.
I wanted to publish it to record scattered 
texts which I considered valuable during the 
selection process. I wanted to keep them and 
I insolently and probably arrogantly hope that 
the book will age well. Perhaps it will suffer 
the same fate as Marai Sandor’s books. Of 

course, I’m not comparing myself to him, but 
his novels were a hit when he published them, 
while many of them aged badly. They’re un-
readable, while his journals – which he treat-
ed as secondary – will last forever.

Do you use the word arrogance very often?
You know, if an artist tells you he isn’t arro-
gant, he lies, because if you think that you’re 
somehow entitled to speak while the others 
should listen to you, and you’re the only one 
speaking while the others are a crowd, it is 
and always will be arrogance. Such beliefs al-
ways stem from arrogance. 

Or a sense of duty? If there’s such thing as 
talent, you should discover and develop it.
I got used to that thought. I don’t have a prob-
lem with my arrogance, I don't fight it.

You feed it?
Yes. It's called vanity.

What’s tattooed on your arm? 
 ‘Life is not necessary.’ It’s a part of a maxim, 
which you might know in Latin – navigare 
necesse est, vivere non est necesse – which 
was originally written in Greek and said by 
Cicero to revolting Roman sailors who didn’t 
want to sail to Egypt for grain and justified it by 
saying that there are storms, they die and they 
don’t want to sail. Then, Cicero said that for 
the republic, to sail is necessary, to live is not.

Why is it important to you?
It’s important more in the context of sailing, 
because the sea is important to me. There are 
a few such things in my life, which are truly 
mine. I have it tattooed on my arm, because it 
reminds me that life, as a biological existence, 
isn’t the highest value.

The life of a sailor? 
No, life in general.

How come? 
Just like in the Gospel. For whoever wants to 
save his life will lose it. If you hang onto your 
– I don’t want to call it life, it’s rather biologi-
cal existence – too closely, if you won’t take 
up any risk to your biological existence, you’ll 
never live for real. That’s why I’m open to such 
things. Of course, I mean controlled risk.

So you don’t like virtual reality, an ad-
venture experienced by the brain?
I try to experience reality through all my 
senses. 

The world is going in a direction where we 
will experience everything in our head only. 

It’s interesting to me on the example of my 
two sons. The elder is twelve, the younger is 
eight. The elder feels best in the woods; his 
favourite pastime is running around with 
a bow, shooting arrows at trees, and building 
shacks. The younger does the same but in 
Far Cry Primal, whenever he can. And that’s 
a funny picture when one is running around 
with a bow playing PlayStation, and the oth-
er is running around with a bow outdoors. 
I tell the younger one to go outside and play 
with a real bow, too, and he finally does, but 
he prefers PlayStation anyway, because you 
can't shoot mammoths in the field, which is 
far more exciting. 

I’m sure everyone is asking you about 
the Silesian identity. Why do you de-
scribe it in the opposition to the Polish 
one? Do you see it? Do you think about 
it? As a descendant of outcasts from the 
borderlands, I don’t feel a member of 
any other community but Polish. 
Do we have to talk about it?

May we? 
If you want to, but I’m fed up with that topic. 
Don't take it amiss, but some time ago, I lost 
the sense of talking about the Silesian iden-
tity with Poles. I don’t care what Poles think 
about Silesia. To me, these are our affairs, 
which I want to discuss with Silesians only, 
because the barrier of bad will, superior con-
tempt, and patronising me, explaining who 
I can and cannot be and what I can and can-
not think bores me to death, and I don't want 
it anymore. I don't believe in education here, 
but I believe that for the Silesian identity to 
survive, which is very important to me, and 
I’m rather pessimistic about it, what matters 
is what we have to say about ourselves, the 
Silesians about Silesia, about the Silesian 
identity. For our survival, it doesn’t matter 
whether Poles like us or not, whether they 
consider us an ethnic minority or not. I’ve 
never stopped thinking about Silesia; it has 
always been dear to me. But I talk about it 
only with Silesians, and by Silesians I mean 
those who want to be Silesian. To me, it’s not 
a racial category. A Silesian is a person who 
wants to be Silesian, who wants to speak 
about it – why should I explain it every time 
that it’s 700 years of individual history, other 
identities, other perspective, etc. What for? 

Because school doesn't perform its 
functions. 
I won’t replace school or root out all those idi-
otic ideas. People will still drone on returning 
to the homeland and so on. My life is too short 
to waste it that way. 
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

kiedy już myślisz, że wszystko widzia-
łeś, że nic cię nie zaskoczy, kiedy my-
ślisz, że to, czym się zajmujesz jest prze-

widywalne i zbyt proste, że niczego się już 
nie dowiesz i to wszystko dzieje się tylko 
dla pieniędzy. I kiedy już myślisz, że nie 
warto czekać na wielkie rzeczy, na dresz-
cze i na emocje…

Kiedy to wszystko się dzieje i tracisz wia-
rę, nagle doświadczasz rzeczy, których zapla-
nować się nie dało; rzeczy, które burzą myśli 
wdzierające się w głowę. Jakby jakiś bóg czy 
anioł pilnował, byś nie stracił wiary.

No dobrze, taka metafora może się źle 
kojarzyć. Ale naprawdę tak to wyglądało. 
Znudzenie rywalizacją nawet na najwyż-
szym poziomie; przekonanie, że nic cieka-
wego już się nie może wydarzyć, przyzwy-
czajenie do rzutów wolnych Messiego (choć 
trudno przyzwyczaić się do takiego pięk-
na) i do bicia głową w mur najbogatszych, 
przepełnionych gwiazdami, klubów. Do tego 
uszy więdnące od ciągle powtarzających się 
słów w ustach aktorów widowiska. 

I wtedy ów bóg jakiś zsyła półfinały Ligi 
Mistrzów. Choć nazwać je jedynie słowem 
„półfinały” to tak jak powiedzieć o Machu 
Picchu, że to po prostu zabytek.  

Trochę się na to zanosiło kiedy Ajax bił 
Real, a Liverpool wyrzucił Bayern. A już na 
pewno kiedy Tottenham powiedział STOP 
Manchesterowi City. Tyle, że nawet wtedy 
padały stwierdzenia: i tak zaraz odpadną 
– Juventus po drodze, Barcelona czeka. 
I tak, oczywiście faworyci, nawet ci murowa-
ni, czasem odpadają. Prawie nigdy jednak 
w takich okolicznościach. A już z pewnością 
takie wydarzenia nie „chodzą parami”, jak 
w parę dobrała się wygrana 4:0 Liverpoolu 
z triumfem 3:2 Tottenhamu. 

I ten bóg czy anioł uświadamia ci, że nie 
wszystko jeszcze widziałeś. Bo nie widziałeś 
jak Barcelona pada na kolana, jak rzut roż-
ny wykonuje Trent Alexander-Arnold. Nie 
widziałeś jak młodziaki z Ajaxu kopią Real 
i Juventus. I nie widziałeś jak wstaje z kolan 
Tottenham. Nie wiedziałeś tego wszystkiego 
w tak krótkim czasie.  

I nie słyszałeś trenera, który, mimo swojej 
głębokiej wiary w zespół, nie wierzy w to co 
zobaczył, a do tego mówi o tym inaczej niż 
wszyscy trenerzy świata. 

I sam ze zdziwieniem stwierdzasz, że 
oglądałeś to z wypiekami na twarzy i gę-
sią skórką na ciele. A sądziłeś, że to już nie 
będzie wracać. I stwierdzasz, że nadal nie 
wiesz nic. You Know Nothing, John Snow 
lub Wojtek Zawioła.   

ENGLISH

GOD’S INTERVENTION

When you think you have seen it all, and noth-
ing will surprise you; when you think that 
what you do is predictable and too easy, that 
you will never learn anything new, and it is all 
only for money; and when you think that big 
things, thrills, and emotions are not worth 
waiting for…

When it happens, and you lose faith in 
it all, you suddenly experience improbable 
things; things that storm your brain. As if 
a god or an angel was looking after you.

I
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Fine, this metaphor may trigger negative 
associations. But this is what it looked like. 
The boredom of competition, even if at the 
highest level; a belief that nothing exciting 
will ever happen; being used to Messi’s free 
kicks (although one can’t get enough of such 
beauty), and hitting the wall of the richest 
clubs full of football stars. On top of that, 
actors of the show repeating the same words 
over and over again. 

And then, some god sends the Champions 
League semi-finals. Although calling it ‘semi-
finals’ is like saying that Machu Picchu is just 
a monument.

It had been coming for some time when 
Ajax defeated Real and Liverpool kicked 
Bayern out. For certain, when Tottenham 
said STOP to Manchester City. But even 
then people would be like, they will be elim-
inated anyway – with Juventus on their way, 
Barcelona awaiting them. Of course, favour-
ites – even the firm ones – sometimes lose. 
But seldom in such circumstances. For cer-
tain, such events do not go hand in hand like 
in the case of Liverpool’s victory of 4:0 and 
Tottenham’s triumph of 3:2.

That god or angel makes you realise that 
you have not seen it all. Because you have 
not seen Barcelona on their knees or Trent 
Alexander-Arnold taking a corner kick. You 
have not seen youngsters from Ajax kicking 
Real and Juventus’ butts. And you have not 
seen Tottenham getting off their knees. You 
have not seen it all in such a short time.

And you have not heard a coach, who 
– despite his faith in his team – can’t be-
lieve in what he sees and describes it in 
a different way than all other coaches in 
the world. 

In the end, you will notice you were watch-
ing the game with flushed cheeks and goose 
pimples all over. And you thought it would 
never happen again. You realise you still 
know nothing. You Know Nothing, Jon Snow 
or Wojtek Zawioła.   
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TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

CHOĆ PANAMA JEST GŁÓWNYM WĘZŁEM 
KOMUNIKACYJNYM OBU AMERYK ZARÓWNO DLA 
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PO ROZLEGŁYCH WODACH 
WSZECHOCEANU JAK I TYCH, KTÓRE PRZECINAJĄ 
NIEBIOSA, JEST STOSUNKOWO MAŁO POZNANA 
I BARDZO NIEDOCENIONA. STOLICA KRAJU - CHOĆ 
PIĘKNA - MA DWIE, RÓŻNE STRONY MEDALU..

NIEOSZLIFOWANY DIAMENT 



DWA OCEANY
Określony mianem cudu techniki i  jed-
nego z największych osiągnięć ludzkości 
w XX wieku, Kanał Panamski łączy wody 
Oceanu Atlantyckiego z  Oceanem Spokoj-
nym. Jedna z najważniejszych dróg wodnych 
świata ma 80 km długości i skraca drogę z San 
Francisco do Nowego Jorku o ponad 14 000 
km! Niestety, 10 lat budowy kanału pochło-
nęło życie 25 tysięcy robotników, którzy, 
przedzierając się przez gęstą panamską 
dżunglę, przegrali starcie z malarią i żół-
tą febrą. Burzliwą historię budowy kana-
łu można odkryć w muzeum znajdującym się 
w centrum turystycznym przy śluzie Miraflo-
res. Właśnie stąd można obserwować pracę 
olbrzymich lokomotyw, które wciągają statki 
w śluzę. Gdy zamykają się zapory, a komory 
napełniają się wodą, jej poziom się wyrównu-
je, a statek bez przeszkód może wpłynąć na 
sztuczne jezioro Gatún i udać się w dalszą po-
dróż. Różnica poziomów wynosi tutaj 16 me-
trów, a komory napełniają się 100 milionami 
litrów wody w około 15 minut. 

DOTKNĄĆ NIEBA
Wieżowce Panamy są imponujące. Szklana 
panorama stanowi najbardziej ekskluzyw-
ną część miasta, a jej sercem są dzielnice 
Punta Pacifica i Punta Paitilla. To centrum 
finansowym Panamy (słynącej z niskich 
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podatków i braku współpracy prawnej z inny-
mi państwami), a w luksusowych drapaczach 
chmur mieszczą się siedziby ponad 100 świa-
towych banków. Wzdłuż Pacyfiku ciągnie 
się okazała Avenida Balboa będąca najdłuższą 
aleją w mieście. Jej nazwa, podobnie jak na-
zwa panamskiej waluty (zrównanej obecnie do 
dolara), nadana została na cześć Vasco Núñeza 
de Balboa - hiszpańskiego odkrywcy i  kon-
kwistadora, założyciela pierwszej europej-
skiej kolonii na kontynencie amerykańskim. 
Widok szklanych domów zapiera dech w pier-
siach, jednak oglądanie ich z poziomu stare-
go miasta może być przygnębiające.

GDY POZORY MYLĄ
Zabytkowym centrum Panamy jest zbudowane 
w 1673 roku Casco Viejo. Kusi ono turystów boga-
tą paletą barw, kolonialnym klimatem, malowni-
czymi placami i straganami, na których pamiąt-
ki sprzedają Indianie z plemion Kuna i Guajami. 
Ubrani w charakterystyczne kolorowe stroje, krą-
żą po brukowanych uliczkach przemykając mię-
dzy tysiącami kapeluszy panamskich, których 
nazwa błędnie wskazuje region ich pochodze-
nia. Niewiele osób wie, że kapelusze panamskie 
oryginalnie pochodzą z...Ekwadoru! Słomiane 
kapelusze przyjęły nazwę panamskich, gdyż to 
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właśnie Panama stała się punktem ich międzynarodo-
wej sprzedaży. Prawdziwą sławę przyniósł im dwudzie-
sty szósty prezydent USA - Theodore Roosevelt, który 
odwiedził budowę kanału Panamskiego ze słomianym 
kapeluszem na głowie. Dzięki niemu stały się one mod-
ne w stanach, a później podbiły Europę i Azję. Casco 
Viejo zajmuje ważne miejsce w historii Panamy, gdyż to 
właśnie tu, na Plaza de la Independencia, w 1903 roku 
ogłoszono niepodległość Panamy od Kolumbii. Nieste-
ty, stare miasto długo było zaniedbywane, a przepro-
wadzona w latach 90 renowacja dodatkowo pogorszyła 
sprawę. Wielu mieszkańców, których nie było stać na 
życie w nowej, odrestaurowanej dzielnicy, była zmu-
szona do przeprowadzki. Ci, którzy jakoś wiążą koniec 
z końcem, zostali. Barykadują się na noc w rozpada-
jących, neoklasycznych kamienicach, gdzie materac 
zastępuje drzwi, a kraty w oknie linkę na pranie. Choć 
żyją w ruinach, część ich rzeczy znajduje się na ulicy. 
Siedząc w swoich wysłużonych fotelach, obserwują 
turystów zachwyconych kolorowymi elewacjami pięk-
nych budynków, do których dostępu co jakiś czas bro-
ni policja. Rozległe stare miasto, pełne barwnych stra-
ganów, zatłoczonych placów i zjawiskowych kościołów 
jest miłym i bezpiecznym miejscem na powolną prze-
chadzkę i odkrywanie tajemnic Panamy. Za dnia. Nocą 
większość uliczek jest pozbawiona świateł, a zdrowy 
rozsądek słusznie podpowiada, że nie wszystkie sekre-
ty miasta muszą zostać ujawnione. 

GŁĘBOKO W PIASKU
Kilkanaście kilometrów od miasta znajduje się z  pozoru 
niczym nie wyróżniająca się plaża - Venado. Jest tu dużo 
muszli, kilka knajpek, ratownik i woda pełna mułu wzno-
szonego przez statki czekające na przeprawę Kanałem 
Panamskim. W 1951 roku pojawił się tu archeolog Samu-
el Lothrop, który kilka metrów pod powierzchnią ziemi 
odkrył 202 szkielety (później odnaleziono kolejne 167). 
Szczegółowo opisał on swoje znalezisko, wnioskując po 
wyglądzie szczątków, że w prekolumbijskiej Panamie 
na szeroką skalę praktykowano kanibalizm, stosowano 
przemoc i okaleczanie ciała. Kolejni naukowcy - Nicole 
Smith- Guzmán i Richard Cooke przebadali ponownie 
wszystkie dostępne dokumenty oraz szkielety (część 
z nich znajduje się na Harvardzie) i odkryli, że wiek, płeć 
i rodzaj uszkodzeń ciała były całkowicie normalne. Na 
plaży Venado okazywano zmarłym szacunek i chowa-
no ich w sposób identyczny jak pozostałych członków 
regionu Gran Coclé na wielu pobliskich cmentarzach. 
Niestety nie ma tu żadnej tablicy upamiętniającej miejsce 

N O C Ą  W I Ę K S Z O Ś Ć  U L IC Z E K 
J E S T  P OZ BAW IO N A  Ś W I AT E Ł , 
A   Z DROW Y  ROZ SĄ DE K  S ŁU S Z N I E 
P ODP OW I A DA ,  Ż E  N I E 
WS Z YS T K I E  S E K R E T Y  M I A S TA 
M U S Z Ą  Z O S TAĆ  UJAW N IO N E . 
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spoczynku Indian. Złote artefakty odkryte 
w grobach znajdują się w Metropolitan Mu-
seum of Art w Nowym Jorku i The Art Institu-
te w  Chicago.

Na ulicach Panamy można spotkać wiele 
twarzy o azjatyckich rysach. Osoby te są po-
tomkami robotników pracujących przy bu-
dowie Kanału Panamskiego, którzy zostali 
w Ameryce Środkowej szukając szczęścia 
w biznesie. Panuje tu idealna równowaga 
między imigrantami, Indianami i lokalnymi 
mieszkańcami, a ich różnorodność stanowi 
nieodłączny element kulturowy kraju. Pana-
ma to miasto, w którym spotykają się przeci-
wieństwa. Bogactwo otacza tu biedę, nowo-
czesność próbuje przyćmić historię, kolorowe 
elewacje odbijają się w szklanych ścianach, 
a maleńkie Indiańskie stragany dzielnie opie-
rają się ogromnym centrom handlowym. 
Tylko Panama - najnowocześniejsza stolica 
Ameryki Łacińskiej – oferuje tak wiele niesa-
mowitych kontrastów. 

ENGLISH

PANAMA – A DIAMOND IN THE ROUGH

Although Panama is the main hub for both Americas, 
of vessels sailing through vast ocean waters and 
aircrafts cutting across the sky, it is relatively 
unknown and underrated. The capital of the country 
– though beautiful – has two different faces.

TWO OCEANS
Regarded as an engineering wonder and one 
of the greatest human achievements of the 
20th century, the Panama Canal connects the 
waters of the Atlantic with the Pacific Ocean 
and is one of the most important waterways in 
the world. It is 80 kilometres long and makes 
the way from San Francisco to New York 
shorter by over 14 000 kilometres! Unfortu-
nately, during ten years of the canal construc-
tion, 25 thousand workers lost their lives while 
hacking their way through the dense Panama 
jungle or due to malaria and yellow fever. The 
turbulent history of the canal construction 
is presented in the museum housed in the 
visitors centre by the Miraflores Lock. From 
there, you can observe the operation of huge 
engines hauling ships into the lock. When 
the gates shut down, the chambers are filled 
in with water. Then, the water level evens out, 
and the ship may sail in Gatún Lake and con-
tinue its cruise. The level difference here is 16 
metres, and the chambers are filled in with 
100 million litres of water in about 15 minutes.

TO TOUCH THE SKY
Skyscrapers in Panama are impressive. 
The glass panorama is the most exclusive part 
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of the city, and its heart beats in the Districts of Punta Pa-
cifica and Punta Paitilla. It is the financial centre of Pana-
ma (renowned for low taxes and a lack of legal cooperation 
with other states), and the luxury skyscrapers house over 
100 seats of international banks. Along the Pacific shore 
leads Avenida Balboa – the longest street in the city. Just 
like Panama’s currency (replaced with dollar in practice), 
it was named after Vasco Núñeza de Balboa – a Spanish ex-
plorer and conquistador, the founder of the first European 
colony in America. The sight of the glass houses is truly 
breath-taking, but watching it from the Old Town may be 
a bit depressing.

LOOKS CAN BE DECEIVING
The historical centre of Panama is Casco Viejo, dating 
back to 1673. It boasts a plethora of colours, a colonial 
atmosphere, picturesque squares, and stalls, where 
you can buy souvenirs from Native Americans of 
Guna and Guayani tribes. Dressed in characteristic 
colourful attire, they walk along paved streets among 
thousands of Panama hats. The name of the latter may 
be misleading; few people know that Panama hats orig-
inally come from… Ecuador. In the past, Panama was 
the centre of international trade in the straw hats. They 
became really famous when the twenty-sixth US pres-
ident, Theodore Roosevelt, visited the construction 
site of the Panama Canal wearing such a hat. Thanks 
to him, the hats were all the rage in the US and later 

conquered European and Asian markets. Casco Vie-
jo is an important place in the history of Panama, be-
cause there, on Plaza de la Independencia, Panama’s 
independence from Colombia was announced in 1903. 
Unfortunately, the Old Town was neglected for a long 
time, and the restoration carried out in the 90's only 
made things worse. A lot of inhabitants who could not 
afford living in the new restored district had to move 
out. Those who managed to make ends meet decided 
to stay. Now, they barricade themselves for a night in 
derelict neoclassical town houses, where mattresses 
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serve as doors and window bars as a laun-
dry rope. Although they live in ruins, they 
keep some of their belongings on the streets. 
Sitting in their old armchairs, they ob-
serve tourists amazed by colourful eleva-
tions of beautiful buildings guarded by 
the police from time to time. The vast 
Old Town, full of colourful stalls, crowded 
squares, and majestic churches is a pleas-
ant and safe place for walking and explor-
ing Panama’s mysteries. In the daytime. At 
night, most streets are dark, and common 
sense tells you that not all secrets of the 
city need to be revealed. 

DEEP IN THE SAND
Several kilometres from the city, there 
is a seemingly ordinary beach – Venado. 
On the beach, there are plenty of shells, 
a  few bars, a  lifeguard, and silt brought 
by ships waiting for crossing the canal. 
In 1951, archaeologist Samuel Lothrop 
discovered 202 skeletons (later 167 more 
were found) buried there a  few metres 
underground. He described his findings 

in detail, concluding, on the basis of the 
remains, that cannibalism, violence, and 
body mutilation were common practices in 
pre-Columbian Panama. Other scientists – 
Nicole Smith-Guzmán and Richard Cooke 
analysed all the documents and skeletons 
(some of them were placed in Harvard) 
once again and concluded that their age, 
sex, and type of body injuries were com-
pletely normal. On the Venado Beach, buri-
al ceremonies were held just like at many 
cemeteries in other places in the Gran Co-
clé region. Unfortunately, there is no board 
commemorating the burial place of Native 
Americans. Gold artefacts discovered in 
tombs are displayed in the Metropolitan 
Museum of Art in New York and The Art In-
stitute in Chicago.

The streets of Panama are full of people 
with Asian features. They are descendants 
of workers employed at the construction of 
the Panama Canal who stayed in Central 
America, trying their hand in business. Im-
migrants, Native Americans, and the locals 
live in perfect harmony, and their diversi-
ty is an integral part of the country’s cul-
ture. Panama is a city of contrasts, where 
wealth surrounds poverty, modernity tries 
to eclipse history, colourful elevations re-
flect in glass walls, and small stalls of Native 
Americans bravely resist huge shopping 
centres. Only Panama – the most modern 
capital of Latin America – offers so many re-
markable colours. 
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adna polska kraina nie charakteryzuje 
się takim produktowym i smakowym 
bogactwem jak region Pomorski. 

Nawet Polakom kuchnia regionu kojarzy 
się głównie z rybami morskimi – a to tylko 
wierzchołek kulinarnych jego możliwo-
ści. Różnorodne ukształtowanie terenu: od 
morza, przez jeziora, po tereny podmokłych 
Żuław na pagórkach „kaszubskiej Szwajcarii” 
skończywszy – geolokalizacja Pomorskiego 
ma najistotniejsze znaczenie dla smaku i ja-
kości wszystkich dostępnych na tym terenie 
produktów spożywczych. 

Rzadkie gatunki ryb słodko- i słonowod-
nych, szlachetne mięso z niewielkich ho-
dowli, soczyste i zdrowe uprawy ziemniaków 
i zboża, bogactwo leśnych owoców i regional-
ne unikaty smakowe – to wszystko doceniają 
nie tylko rodzimi turyści, ale także zagranicz-
ni poszukiwacze smakowych przygód. 

WODNE KRÓLESTWO 
Pomorskie to nade wszystko królestwo ryb 
morskich – występujących stale i okreso-
wo, jak węgorze i sandacze. Wśród sezo-
nowych unikatów można tu spróbować 

kaszubskiego merlina, czyli belonę, który 
przypływa na tarło w  maju z  Morza Pół-
nocnego. Wśród najczęściej wybieranych 
przez konsumentów ryb znajdują się oczy-
wiście dorsze, flądry, typowo kaszubskie 
śledzie i szproty – serwowane w regionie 
jako chipsy. 

Podążając morskim tropem - w restaura-
cji Pieterwas Krew i Woda spróbować warto 
śledzia po gdyńsku a'la matjas – jest smażony 
i marynowany w domowej zalewie octowej. 
Zagryzamy go ziemniakiem z ogniska poda-
nym z majonezem koperkowym ze śmietany 
z jabłkiem i ogórkiem kiszonym. Z kolei w re-
stauracji Północ Południe skosztujmy płotki 
po kaszubsku (z kaszubskich jezior, maryno-
wanej w zalewie octowej, podawanej na słod-
kiej cebuli z musem z czarnego bzu). 

Pomorskie to również wielka dostęp-
ność ryb słodkowodnych – karpie, okonie, 
węgorze jeziorne, liny, miętusy, szczupa-
ki, płocie czy leszcze. W maju i w czerwcu 
warto spróbować przepysznej i delikatnej 
sielawy – występuje w głębokich jeziorach, 
a oprócz Kaszub – tylko na Mazurach. 

Takie pyszności słodkowodne serwuje 
m.in. restauracja Zafishowani: skosztujemy 
tu pstrąga z Zielenicy, z dodatkiem sma-
żonych warzyw w ziołach, słodko-ostrych 
batatów i kremowym dipem z fety. Gdań-
ska restauracja Majolika ugości nas oko-
niem rzecznym z puree z groszku, fanta-
zyjną gąbką z buraka, gratinem z ziemniaka 
i pietruszki z gremolatą. 

Ż

NA BOGATO 
I DO SYTA
POMORSKIE TO DOSŁOWNIE KRAINA MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA. LASY, RZEKI, 
CZYSTE JEZIORA I BLISKOŚĆ MORZA WPŁYWAJĄ NA JAKOŚĆ I ILOŚĆ UPRAW, 
DOSTARCZAJĄ ŚWIEŻYCH RYB I NIESPOTYKANYCH W INNEJ CZĘŚCI POLSKI 
SMAKÓW. BOGACTWO REGIONALNYCH PRODUKTÓW I ZASKAKUJĄCYCH 
POŁĄCZEŃ SPRAWIA, ŻE WŁAŚNIE TUTAJ BIJE KULINARNE SERCE POLSKI. 
TEKST  Katarzyna Woźniak  ZDJĘCIA pomorskie.travel/ISIT
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BORY I KNIEJE
Bliskość Borów Tucholskich to dostępność świeżej 
dziczyzny, czyli mięsa saren czy rogaczy. Nie sposób 
przejść obojętnie obok owoców lasu, czyli jeżyn, ma-
lin, poziomek. Od sierpnia w Pomorskim obserwu-
jemy też wysyp grzybów. W maju i czerwcu można 
znaleźć w lasach brzozowych smardze – to najdroższy 
polski grzyb. Kurki mają również rzesze amatorów. 
Wiele restauracji w Trójmieście i okolicach szczyci się 
dostępnością leśnego dobra.  

Restauracja Las i Woda Hotelu Notera Spa Bory 
Tucholskie oferuje tatar z sarny z karmelizowanym sło-
necznikiem, ogórkiem kiszonym, marynowanymi grzy-
bami, olejem z lubczyku i trawą żubrową. 

Z kolei Czarny Kos w Borkowie zaprasza na kaszotto 
z borowikami i boczniakiem. Restauracja Kubicki z Gdań-
ska serwuje aromatyczną zupę borowikową z rozmary-
nem. Wykwintny i elegancji Pałac Poraj poleca królika 
w śmietanie z kurkami zbieranymi w okolicznych lasach. 

Pomorskie to również raj dla miłośników ptactwa. To 
stąd pochodzi wyśmienita gęsina, mięso kaczek z rodzi-
mych hodowli, a także głuszce i dzikie kaczki. Restaura-
cja Nordowi Mól częstuje tatarem z gęsich polędwiczek 
z dodatkiem cebuli, ogórka i pieczarek marynowanych 
i bułki. W restauracji 5 piętro w Hotelu IBB Długi Targ 
zjemy wykwintną konfitowaną nogę kaczki z  pyzami 
drożdżowymi z jałowcowym demi glace, musem z czerwonej 
kapusty i pieczoną gruszką. Gdańska Gvara zaprasza na pierś 
z kaczki w wiśniowym dymie, chrust ze skóry, sos żurawinowo-
-miętowy, kluski śląskie i sałatkę z grejpfruta z miodem. 
Z kolei gdyński Biały Królik w Hotelu Quadrille ser-
wuje gęsie pióro z  rokitnikiem. Brzmi zagadkowo, 
a to pierś z gęsi uwędzona drzewem wiśniowymoraz 
smażone w panko udko gęsie w towarzystwie orzeź-
wiającego żelu z rokitnika.

POMORSKI RUBIN
Mowa o kaszubskiej truskawce – owocu o tak niezwy-
kłym smaku, że zasłużył na wpisanie do europejskiego 
systemu nazw i oznaczeń geograficznych. „Kaszëbskô 
malëna” to zatem znak niepowtarzalności i jakości – 
certyfikowana truskawka może być uprawiana tylko 
przez plantatorów z okolic Kartuz i Bytowa oraz z niektó-
rych gmin powiatu wejherowskiego, gdańskiego i lębo-
rskiego. Słodsza niż „anonimowe” owoce, swój aromat 
zawdzięcza żyznej ziemi i sprzyjającemu klimatowi Ka-
szub. Restauracja Eliksir w Gdańsku proponuje gravadę 
z pstrąga z sosem musztardowo-chrzanowym i relishem 
z duszonych truskawek. Café Polskie Smaki w Hotelu 
Sheraton w Sopocie – serwuje smażoną na maśle siela-
wę z truskawkami i miętą, podaną z domowym chlebem 
żytnim na zakwasie. W restauracji Filharmonia zjemy 
sorbet truskawkowo-miętowy z cytrynowo-bezową kru-
szonką i syropem limonkowym. Nie ma wątpliwości, że 
ten wyjątkowy owoc to kolejny powód, by jeszcze przed 
wakacjami odwiedzić Pomorskie.

ZANURKOWAĆ W TRADYCJĘ
Restauracje w regionie oferują również przebogatą ofertę 
produktów, które można dowieźć do domu jako smakowitą 
pamiątkę po podbojach Pomorskiego. Restauracja Nordo-
wi Mol chwali się własnym sklepikiem z kaszubskimi sma-

kowitościami, a w nim m.in. wędzona pierś z gęsi, kiełbasa 
nordowa, opiekany śledź, czy kaszubski zylc. 

Pomorskie to również znakomita oferta serów za-
grodowych, miodów i piw rzemieślniczych. W restau-
racji Corrèze spróbujmy kompozycji smaków: deski 
serów zagrodowych od lokalnych dostawców, na której 
znajdziemy sękacz, kiszone rydze, owoce, miód, konfitu-
rę i chips chlebowy. Inna propozycja to tzw. kozia chałwa 
serwowana z lodami, sękaczem, sezamkiem z siemienia 
lnianego z rokitnikiem i wiśnią. 1906 Gourmet Restaurant 
w Pałacu Ciekocinko poczęstuje Rabarbarem Hodowa-
nym w Ciemności, czyli twarogiem, sorbetem i maryno-
wanym rabarbarem. Gdańska restauracja Piwna 47 Food 
& Wine Bar oferuje żeberka karmelizowane w miodzie 
z pieczonymi ziemniakami, sałatą i selekcją sosów. 

Poszukiwacze piwnych unikatów będą w Pomorskim 
wniebowzięci. Stary Browar Kościerzyna łączy ponad 
150-letnią historię i tradycję z nowoczesną technologią. 
Obecnie produkuje się tu 8 rodzajów piwa: Lager, Ciem-
na 10, Red Lager, Pszeniczne, Feelemon, Aipa, Ipa, Pils. 
Niebawem pojawi się dziewiąty rodzaj - piwo bezalkoholo-
we, które będzie świetnym rozwiązaniem dla kierowców 
odwiedzających lokal. Gdański Browar czerpie z tradycji 
warzenia z XIII wieku. W Browarze PG4 głównym piwowa-
rem jest pochodzący z Niemiec Braumeister Johannes 
Herbeg mieszkający obecnie w Gdańsku. Doświadcze-
nie zdobywał w wielu krajach. Stworzył wszystkie piwa: 
od lagera, pilsa, stouta, czy pszenicznego, aż po flago-
we piwo dolnej fermentacji Starogdańskie, stworzone 
według starogdańskiej receptury (to piwo jest w Browa-
rze od początku jego istnienia). W Restauracji Gdański 
Bowke skosztujemy też Goldwassera, czyli "złotą wódkę" - 
likier ziołowo-korzenny produkowany w Gdańsku od XVI 
wieku. Restauracja nadziewa nim m. in. praliny. Piwoszy 
Gdański Bowke zachęca do degustacji trunku z regional-
nych browarów, w tym naturalnego, niepasteryzowanego 
piwa “Gdański Bowke”, warzonego specjalnie dla 
restauracji przez mały, rodzinny browar, z uwzględ-
nieniem wielowiekowych tradycji najlepszych gdań-
skich piwowarów. W restauracji Tabun z kolei wznie-
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siemy cydrem toast za szybki powrót nad 
polskie morze. 

Rekomendowane restauracje znajdziesz 
na www.pomorskie-prestige.eu

ENGLISH

EAT YOUR FILL AND THEN SOME

Pomorskie is the land of milk and honey. For-
ests, rivers, clean lakes, and the vicinity of the 
sea ensure excellent quality and abundance 
of crops, provide us with fresh fish, and offer 
unique tastes which you will not find anywhere 
else. The wide selection of regional products and 
unusual combinations make Pomorskie the culi-
nary heart of Poland. 

No other region in Poland boasts such 
a wealth of products and tastes as Pomorze. 
Pomorskie cuisine is mostly renowned for sea 
fish, and that is just the beginning of its cu-
linary potential. Its diversified terrain, from 
the sea, lakes, and marshy Żuławy, to the hills 
of the ‘Kaszuby Switzerland’ is crucial to the 
taste and quality of all local products of Po-
morskie. Rare species of saltwater and fresh-

water fish, meat from local farmers, juicy and 
healthy potatoes and crops, the abundance 
of forest fruit, and regional unique tastes are 
renowned among foodies from Poland and 
foreign countries.

WATER KINGDOM
Pomorskie is primarily the kingdom of salt-
water fish – all-year and seasonal, such as 
eel and zander. The seasonal pearls include 
the Kaszuby marlin, that is the garfish, 
which swims here from the North Sea in its 
spawning season in May. The most popular 
fish include cod, flounder, Kaszuby herring, 
and sprats served in the region as chips. 

Pieterwas Krew i Woda Restaurant serves 
herring a'la Matjas in the Gdynia style – fried 
and marinated in home-made marinade – 
with a campfire-baked potato with dill cream 
mayonnaise, apple, and pickled cucumber 
on the side. Północ Południe Restaurant rec-
ommends roach in the Kaszuby style (from 
Kaszuby lakes, marinated, served with sweet 
onion and elderflower mousse). 

Pomorskie also offers plenty of freshwa-
ter fish – carp, perch, eel, tench, burbot, 
pike, roach, and common bream. In May 
and June, we recommend delicious and 

mild whitefish, which occurs in deep lakes 
in Kaszuby and Mazury. 

You will find such freshwater delicacies 
in Zafishowani Restaurant: trout from Ziele-
nica with fried vegetables in herbs, sweet 
and spicy sweet potatoes, and creamy Feta 
dip. Majolika Restaurant in Gdańsk recom-
mends river perch with green pea puree, 
fanciful beetroot sponge, potato gratin, and 
parsley with gremolata. 

FORESTS OF KASZUBY
The Tuchola Forest provides the region with 
fresh venison, that is meat from roe deer or 
deer, as well as forest fruit, such as black-
berry, raspberry, and wild strawberry. From 
August, Pomorskie forests are full of mush-
rooms. In May and June, in birch forests, 
you will find morels – the most expensive 
Polish mushrooms. There are also plenty 
of chanterelles. A lot of Tricity restaurants 
serve dishes with game, mushrooms, and 
forest fruit.

Las i Woda Restaurant in Notera Ho-
tel SPA offers deer tartare with caramel-
ized sunflower seeds, pickled cucumber, 
marinated mushrooms, and lovage-bison 
grass-infused oil. Czarny Kos Restaurant 
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in Borkowo recommends kaszotto with 
boletus and tree oyster mushroom. Ku-
bicki Restaurant in Gdańsk serves aro-
matic boletus soup with rosemary. So-
phisticated and elegant Poraj Palace Res-
taurant recommends rabbit with cream 
and chanterelles from the nearby forest. 

Pomorskie is also a paradise for fowl lov-
ers. The region boasts excellent goose, ducks 
from local farms, as well as wood grouse and 
wild ducks. Nordowi Mól Restaurant serves 
goose loin tartare with onion, cucumber, 
marinated mushrooms, and a bread roll. 5. 
piętro Restaurant in IBB Długi Targ Hotel 
serves exquisite duck leg confit with yeast 
dumplings, juniper demi-glace, red cabbage 
mousse, and baked pear. Gdańska Gvara 
Restaurant recommends duck breast 
with cherry smoke, rind, mint and cran-
berry sauce, Silesian dumplings, grape-
fruit and honey salad. On the other hand, 
White Rabbit from Quadrille Hotel based 
in Gdynia serves goose’s feather with sea 
buckthorn. It sounds mysterious but in re-
ality it’s a goose breast smoked over cherry 
wood and panko fried goose leg with a com-
pany of a refreshing sea buckthorn gel.

RUBY OF POMORSKIE 
The Kaszuby strawberry is so exceptional that 
its name has been listed in the European Reg-
ister of Protected Geographical Indications. 
‘Kaszëbskô malëna’ is therefore an indica-
tion of uniqueness and quality – the certified 
strawberry may only be grown by growers 
from the region of Kartuzy and Bytów as well 
as some districts of Wejherowo, Gdańsk, and 
Lębork. It is much sweeter than ‘anonymous’ 
fruit and it owes its aroma to the fertile soil 
and favourable climate of Kaszuby. Eliksir 
Restaurant in Gdańsk recommends trout 
gravada with mustard and horseradish sauce 
and stewed strawberries relish. Polskie Sma-
ki Café in Sopot Sheraton Hotel serves butter 
fried whitefish with strawberries and mint 
and home-made sourdough rye bread. Filhar-
monia Restaurant offers strawberry and mint 
sorbet with lemon and meringue crumble and 
lime syrup. There is no doubt that this excep-
tional fruit is another good reason to visit Po-
morskie before holidays.

A LEAP INTO TRADITION
Regional restaurants also offer a wide se-
lection of products you can take home as 
a souvenir of your trip to Pomorskie. Nor-
dowi Mól Restaurant has its own store with 
Kaszuby delicacies, such as smoked goose 
breast, nordowa sausage, fried herring, 
and Kaszuby zylc. 

Pomorskie also boasts a wide selection of 
farmstead cheese, honey, and craft beers. 
Corrèze Restaurant offers a unique compo-
sition of tastes: boards of farmstead cheese 
from local suppliers with Polish spit cake, 
pickled saffron milk caps, fruit, honey, jam, 
and bread chips. Another option is goat 
cheese with ice cream, Polish spit cake, lin-
seed sesame with sea buckthorn and cher-

ries. 1906 Gourmet Restaurant in Cieko-
cinko Palace recommends Rhubarb Grown 
in the Dark, that is cottage cheese, sorbet 
and marinated rhubarb. Piwna 47 Food & 
Wine Bar in Gdańsk serves caramelized ribs 
in honey with baked potatoes, salad and a se-
lection of sauces. 

Pomorskie is also a paradise for beer lov-
ers. Stary Browar Kościerzyna combines 
over 150 years of history and tradition with 
modern technologies. At present, it produces 
8 kinds of beer: Lager, Dark 10, Red Lager, 
Wheat beer, Feelemon, Aipa, Ipa, and Pils. 
Soon, it will launch the ninth one – nonalco-
holic beer, which will be a perfect solution for 
drivers visiting the brewery. Gdański Browar 
draws upon brewing traditions dating back 
to the 13th century. The main brewer in Bro-
war PG4 is Braumeister Johannes Herberg 
from Germany, residing in Gdańsk. He has 
gained his experience in a number of coun-
tries. He has brewed all beers, from lager, 
pils, stout, and wheat beer to the flag bottom 
fermentation beer – Starogdańskie, made to 
a traditional Gdańsk recipe, which has been 
available in PG4 from the start. Gdański 
Bowke Restaurant also offers Goldwassera, 
that is ‘gold vodka’ – herb and root liqueur 
produced in Gdańsk since the 16th centu-
ry. The restaurant uses it, among others, in 
its pralines. Gdański Bowke recommends 
beers from regional breweries, including nat-
ural, non-pasteurized beer ‘Gdański Bowke’ 
brewed specially for the restaurant by a small 
family brewery to traditional recipes of the 
best Gdańsk brewers. In Tabun Restaurant, 
you can raise a glass of cider to the quick re-
turn to the Polish seaside. 

Check out the recommended restaurants at 
www.pomorskie-prestige.eu. 
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ażdy wzywa do dialogu, choć nikt 
nie chce rozmawiać. Każdy nawo-
łuje do debaty, ale chodzi mu tylko 

o  wykrzyczenie swoich racji. A  im gło-
śniej ktoś domaga się, by go wysłuchać, 
tym bardziej pokazuje, że sam słuchać 
innych wcale nie zamierza. 

Polityka z pozycji służby, weszła w etap na-
rzucania swojego patrzenia na świat. Co ozna-
cza, że całkowicie zatraciła swoją pierwotną 
funkcję. Bo gdy w starożytnej Grecji rodziła 
się demokracja, przedstawiciel ludu wsłuchi-
wał się w jego głos, a potem przedstawiał plan 
na to, jak te postulaty może zrealizować. To 
pozwalało mu stawać się przedstawicielem 
ludu. Dziś ludu nikt nie słucha. Dziś to lud 
ma słuchać swoich przedstawicieli i do tego 
głosu lud ma dostosowywać swoje potrzeby 
i oczekiwania. Wyraźnie to było widać przy 
ogłaszaniu pomysłu „Okrągłego stołu pol-
skiej oświaty”. Premier mógł wysłuchać głosu 
nauczycieli. Niestety, głos ten był zbyt gorzki, 
dlatego zaczął nauczycielom sam mówić, cze-
go mogą od władzy oczekiwać, jednocześnie 

K

zapraszając ich do stołu, który symbolicznie 
z okrągłego stał się stołem prostokątnym. 

Polityka weszła w etap, gdy głos ludu nie 
ma znaczenia. Ma znaczenie tylko zdolność 
ludu do postawienia krzyżyka na karcie do 
głosowania. Zamiast słuchać, politycy sami 
narzucają tematy, zamiast rozwiązywać pro-
blemy, sami te problemy generują, zamiast 
wyciągać rękę na zgodę, podnoszą ją, żeby 
nią grozić. Olga Tokarczuk pisała w jednej 
ze swoich prac, że "Najlepiej rozmawia się sa-
memu ze sobą. Przynajmniej nie dochodzi do 
nieporozumień". W  politycznym monologu, 
który zastąpił dialog, kłótni nie ma. Bo nawet 
jeśli ktoś diametralnie zmienił swoje zdanie, 
to przecież sam siebie z tej zmiany poglądów 
rozliczał nie będzie. Tym bardziej, że nie było 
to zdanie dane w jakiejś sprawie, a tylko dla 
przypomnienia, na kogo oddać trzeba głos. 
Nic dziwnego zatem, że politycy przestali my-
śleć o  takim pojęciu jak wspólne dobro rzą-
dzonego ludu. Dobrem jest tylko to, co daje 
głosy. Opozycja krytykuje wszystko, bo a nuż 
ktoś pomyśli, że sprzyja władzy. Władza dys-
kredytuje opozycję, bo a nuż ktoś pomyśli, że 
okazuje słabość. Fińskie przysłowie mówi, że 
„Ze słów mostu nie zbudujesz – do tego po-
trzebne jest drewno". Nam niestety pozostaje 
już tylko polityczne słowo puszczane na wiatr. 
Słowo coraz bardziej puste.  

ENGLISH

A DEBATE WHERE NOBODY IS 
SPEAKING

Everyone is calling for a discussion although 
nobody wants to talk. Everyone is pushing for 
a debate, but they only care about shouting 
out their arguments. The louder they shout, 
the more they show they do not intend to lis-
ten to anyone else. 

Politics once used to be a service. Now, 
it is more about imposing your own per-

MAREK KACPRZAK
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spective, which means it completely lost 
its original function. When democracy 
was born in ancient Greece, a representa-
tive of people listened to those people and 
later presented a plan for satisfying their 
demands. This made him the representa-
tive of people. Nowadays, nobody listens to 
people. Instead, people are supposed to lis-
ten to their representatives and adapt their 
needs and expectations to that voice. It was 
obvious during ‘the Polish Education Round 
Table Talks’. The Prime Minister could lis-
ten to the voice of teachers. Unfortunately, 
the voice was too bitter, and he started to tell 
teachers what they could expect of the gov-
ernment, at the same time inviting them to 
the round table, which became rectangular. 

In contemporary politics, the voice of peo-
ple does not matter. What matters is people’s 
ability to tick the right box on the poll card. 
Instead of listening, politicians impose top-
ics; instead of solving problems, they gen-
erate problems themselves; instead of of-
fering their hand in reconciliation, they lift 
it up to shake a  threatening finger. In one 
of her works, Olga Tokarczuk wrote that it 
is best to talk to yourself. At least, there are 
no misunderstandings. In a  political mono-
logue, which has replaced dialogue, there are 
no arguments. Because even if someone had 
a change of heart, they will not assess it crit-
ically. The more so that it was not an opinion 
on a topic, but only a reminder of who people 
should vote for. Therefore, it is no surprise 
that politicians stopped thinking about the 
common good of people. The only thing that 
matters is winning votes. The opposition crit-
icises everything, so that nobody thinks they 
support the government. The government 
discredits the opposition, so that nobody 
thinks they are weak. A Finnish saying goes, 
‘You will not build a bridge with words – you 
need wood.’ Unfortunately, what we have left 
is a political promise. An empty one. 

DEBATA 
O KTÓREJ NIKT NIE MÓWI





             ŚWIEŻE ZIOŁA PROSTO Z LASU
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Jakiego rodzaju kuchnię macie Państwo w restauracji?
Kierujemy się ideą „Inspired by Tradition” którą przekła-
damy na dobór i poszukiwanie składników, technik, do-
stawców, kierunek i rozpoznawalność potraw oraz samą fi-
lozofię gotowania. Kuchnia opiera się przede wszystkim 
na tradycji regionu oraz wyselekcjonowanych polskich 
i lokalnych produktach najwyższej jakości.

Skąd pomysł na tego rodzaju menu?
Pomysł zrodził się w dużej mierze ze względu na położenie 
obiektu. Gdy po raz pierwszy odwiedziłem Uniejów mia-
łem okazję skosztować tutejszych wyrobów od lokalnych 
gospodarzy. Największe wrażenie wywarła na mnie trady-
cyjnie kiszona kapusta. „ Miejskich” wyrobów nie wolno 
plasować nawet w pobliżu jakości, którą reprezentowała. 
Stąd zrodziła się koncepcja by podążać w tym kierunku. 
Uświadomiłem sobie jak potężne spektrum możliwości 
mamy. Posiadamy nowoczesną, doskonale wyposażo-
ną kuchnię w otoczeniu genialnych gospodarzy i lasu. 
Produkty mamy na wyciągnięcie ręki. Daje nam to szansę 
na pełną świadomość doboru surowca, bezpośrednio od 
producenta. Gdy zaczynałem pracę w gastronomii, jeź-
dziliśmy sami z Szefem zbierać zioła przed pracą. Droga 
zajmowała nam około godziny w jedną stronę. Tutaj mamy 
ogromny komfort, gdyż od lasu dzieli nas kilkadziesiąt me-
trów. Jesteśmy w stanie wysłać osobę po świeże zioła, 
nawet bezpośrednio przed serwisem.

Czym inspiruje się Pan podczas tworzenia dań?
Inspiracją jest sam produkt, a także ludzie. Uwielbiam 
charyzmatyczne osoby w kuchni i jej otoczeniu. W do-
bie dzisiejszych technik możliwości są w zasadzie nie-
ograniczone. Mam tutaj możliwość osobistego doboru 
towarów, co daje niesamowitego kopniaka, by być maksy-
malnie kreatywnym. 

Jak przedstawia się aspekt zdrowotny Pańskich potraw?
Do aspektu zdrowotnego przykładamy szczególną wagę, 
ze względu na charakter naszego obiektu oraz poło-
żenie. Mając powyższe na uwadze, w restauracji kla-
sycznie podawane masło do pieczywa, zastąpiliśmy 
lokalnymi olejami tłoczonymi na zimno. Oczywiście 
na życzenie gości podajemy masło, natomiast stara-
my się wskazać alternatywę. W części śniadaniowej 
w stałej ofercie posiadamy spektrum dań fit i diete-
tycznych, a  do każdej potrawy załączamy dokład-
ny spis kalorii i skład. Koncepcja powstała z myślą 
o osobach ze szczególnymi predyspozycjami żywie-
niowymi, dzieciach, a  także osobach intensywnie 
uprawiających sport, ściśle stosujących się do okre-
ślonych diet. Pracujemy także wykorzystując meto-
dy gotowania w niskich temperaturach.

Jakie są zalety umiejscowienia restauracji?
Zaletami lokalizacji jest, od strony biznesowej, umiej-
scowienie obiektu w centrum kraju. Natomiast z ku-
chennego punktu widzenia, dostępność lokalnych 
i  ekologicznych produktów na wyciągnięcie ręki. 
Celem każdego kucharza powinno być maksymalne 
skrócenie „łańcucha” dostaw. Posiadamy obecnie 
ogromny komfort. Jestem w stanie dobierać produkty 
osobiście, gdyż gospodarstwa znajdują się kilkanaście 

kilometrów od obiektu. Mam też to szczęście, że 
świeże zioła jesteśmy w stanie zebrać bezpośrednio 
przed kolacją.

Co wyróżnia Pańską restaurację na tle innych?
Lokal wyróżnia na pewno podejście i szacunek do pro-
duktu. Staramy się także zaproponować koncepcje, któ-
rych na lokalnym rynku obecnie nie ma. Stąd propo-
nujemy „Chef’s Table”, stolik bezpośrednio w kuchni, 
który osobiście obsługuję, wprowadzając gości w świat 
naszej filozofii gotowania. Zdecydowałem też wpro-
wadzić do stałej oferty mięsa sezonowane na sucho. 
Tutaj jednak też znajdziemy coś dla smakoszy, gdyż je-
steśmy obecnie trzecim lokalem w kraju serwującym 
dojrzewającą wieprzowinę. Posiadamy także Menu 
Degustacyjne prosperujące równorzędnie z  Menu 
al’a Carte, będące wizytówką tego miejsca. 

ENGLISH

FRESH SEASONINGS FROM THE FOREST – 
A CONVERSATION WITH JAN NOWICKI, CHEF 
AT THE RESTAURANT AT APARTHOTEL TERMY 
UNIEJÓW

What kind of cuisine does your restaurant serve?
We follow the idea of ‘Inspired by Tradition’, which 
in our case consists in selecting and exploring ingre-
dients, techniques, suppliers, the direction and rec-
ognisability of our dishes as well as our cooking phi-
losophy. Our cuisine is based on regional traditions 
and carefully selected traditional Polish and local 
products of top quality.

What inspired your menu?
The idea largely stems from the hotel location. When 
I visited Uniejów for the first time, I had a chance to 
taste regional dishes from the locals. I was impressed 
the most with traditional sour cabbage. ‘Urban’ cab-
bage can’t hold a candle to its quality. That was when 
I  decided to take that direction. I  realised we had 
plenty of opportunities. We have a  modern, well-
equipped kitchen surrounded by local farms and the 
forest. We have local products at our fingertips. This 
allows us to carefully select our ingredients and get 
them directly from producers. When I started my cu-
linary career, I would go with my boss to gather sea-
sonings before work. It took us one hour each way. 
Here, the restaurant is situated several dozen metres 
from the forest. We can send someone for fresh sea-
sonings even just before serving them.

What are your culinary inspirations?
My inspirations are products and people. I  love to 
work with charismatic people. Technological devel-
opment opens up endless possibilities. We can select 
products ourselves, which encourages and stimu-
lates our creativity.

What about the health properties of your dishes?
We pay particular attention to the health properties 
of our food due to the character and location of the 
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hotel. Bearing that in mind, we replaced butter tra-
ditionally served with bread with local coldpressed 
oils. Of course, we serve butter at the request of our 
guests, but we try to offer some alternative. Our 
breakfast menu contains a wide selection of fit and 
diet meals accompanied by detailed information on 
their calories and ingredients. The menu is dedicat-
ed to guests with special nutritional needs, children, 
and people practising sports and following a  re-
stricted diet. We also use low-temperature cooking 
methods.

What are the advantages of the restaurant location?
For business purposes, it’s the location in Central Poland. 
From my perspective as the chef, the easy availability of 
local and ecological products. Every cook should aim at 

minimising the supply chain. Thanks to our convenient 
location, I can select ingredients myself, because our sup-
pliers’ farms are located several kilometres from the hotel. 
Also, we can gather fresh seasonings just before dinner.

What makes your restaurant special?
For certain, it’s our attitude and respect for products. We 
also try to offer original concepts, which aren’t common 
on the local market. For example, we offer ‘Chef’s Table’, 
which is a table in the kitchen which I wait myself, intro-
ducing guests into the world of our cooking philosophy. 
I also decided to introduce dry seasonal meat in our menu. 
What’s more, we have a  real treat for foodies, because 
we’re currently the third restaurant in Poland serving rip-
ening pork. We also have a Degustation Menu along Menu 
al’a Carte, which is the showcase of the restaurant.  
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WEJKSZNER

toję zatem w tym korku, rozochocony 
niemożebnie tym, ze już przynajmniej 
jadę, że pędzę w kierunku słusznym, 

a nie tym poprzednim, który słuszny może 
i był, ale zdecydowanie nie dla mnie, zdecy-
dowanie dla kogoś, kto chciałby, na ten przy-
kład, zjeść coś, a ja już po jedzeniu jestem, 
przed kolejnym jedzeniem, a w międzycza-
sie tych momentów życiowych coś zrobić 
jeszcze muszę.

I stojąc w tym korku, w tym tramwaju, któ-
ry nie jest moim, choć chrapkę na takie cudo 
mam i zastanawiam się czy w ogóle człek jest 
w stanie dogadać się z miastem w ten sposób, 
żeby sobie kupić tramwaj i popierniczać nim 
po mieście, zabierając lub nie podróżnych, 
zostawiając go w pół trasy, patrząc jak ludzie 
denerwują się, całe miasto stoi i tak sobie my-
ślę, że ile by trzeba było zapłacić za taki zorga-
nizowany chaos.

 W każdym razie, spoglądam na tych lu-
dzi, co moimi towarzyszami niedoli są w tym 
tramwaju, tego mężczyznę, który, niestety, 
nie najlepszej świeżości już jest, nie najśwież-
szej młodości, nie najpiękniejszych cza-
sów życiowych swych doczekał, gdy to oto 
właśnie oddał mocz na podłogę tramwaju, 
skutecznie tworząc wokół siebie barierę 

nieprzenikalną o średnicy dwóch metrów, 
której to bariery trochę mu zazdroszczę, 
gdyż poskutkowało to ściśnięciem się ludzi 
w  dalszej części wagonu, wagoniku i  wci-
skaniem mi w twarz i narządy wewnętrzne 
interesującej kombinacji parasolek, lap-
topów oraz łokcia, gdyż nie ma nic ważniej-
szego w tym momencie ścisku dla jednego 
pana w tzw. czapce-wpierdolce, niż obejrze-
nie skrótu ostatniego meczu Lechii z Legią.

I w tym cały zamieszaniu, z tym człowie-
kiem w barierze, tą parasolką między że-
brami, łokciem na twarzy i akcją Legii prze-
prowadzoną na bramkę Lechii, skutecznie 
zresztą i zgrabnie, pomyślałem sobie, że oto 
spotkało mnie życie dorosłe, w całej swojej 
pełni niejednoznaczności, z całą paletą do-
świadczeń, tego zgniecenia wewnętrznego, 
ścisku, wiecznych rozpraszaczy i użerania się 
z moczem wszechobecnym czy to w postaci 
psa, którego w swojej dorosłości postanowił-
bym kupić, czy to dziecka, które moczem 
tryska na wszystkie strony, nie rozumiejąc 
doniosłości aktu wydalania płynów z całą ko-
nieczną temu dyskrecją.

Dzięki temu zrozumiałem też, że to dziec-
ko, które mam w sobie, smutne i paskudne, 
ale ciekawe świata i do poznawania go chęt-
ne, należy pielęgnować bardziej niż historię 
kredytową, bardziej niż odpowiednie zabez-
pieczenie się w sobotni wieczór w produkty 
żywnościowe na następne trzy miesiące, bar-
dziej niż odpowiednie dobranie stroju na od-
powiedni wieczór, bo gdy to dziecko w sobie 
w końcu dorośnie i wyjedzie na studia lub do 
pracy to zostanę tylko sam w tym grajdołku 
i już w ogóle przestanie być śmiesznie. 

ENGLISH

A TRAGICOMEDY IN FIVE SENTENCES

I am stuck in a traffic jam, happy as a lark that 
I am moving, going in the right direction, not 
the other one, which might also be right, but 
not for me, maybe for someone who would 
like to, for example, have something to eat, 
but I have already eaten, and I am going to eat 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

S

F E L I E T O N  /  C O L U M N

later, but in the meantime, I have to do some-
thing else.

Stuck in this traffic jam, on a tram which 
is not mine although I fancy such a box of 
tricks and I am wondering whether it is pos-
sible to come to an agreement with city au-
thorities and buy a tram and use it in the city, 
taking commuters or not, leaving it half-way, 
watching people get furious, the entire city 
immobilised, and I am wondering how much 
I would have to pay for such organised chaos.

Anyway, I look at those people who are my 
companions in misery on this tram, that guy 
who, unfortunately, is not garden fresh, is past 
his prime, is not having the time of his life, 
when he just urinates on the tram floor, effec-
tively creating an impenetrable barrier within 
two metres around himself, which I envy him 
a bit, as other people crowd to the other part 
of the car and start to push me in the face and 
the internal organs with an interesting com-
bination of umbrellas, laptops, and elbows, 
because for a guy in a so-called whacking 
hat, there is nothing more important in such 
a crowded place than watching the highlights 
of the latest game between Lechia and Legia.

In this chaos, with this man within the 
barrier, this umbrella between my ribs, the 
elbow on my face, and Legia’s attack on 
the Lechia’s goal, nice and neat by the way, 
I think that this is my adult life, in its full am-
biguity, with its range of experiences, being 
crushed in the crowd, everpresent distrac-
tions, and dealing with the urine of dogs, one 
of which I decided to buy when I grow up, or 
children shooting streams of urine without 
understanding the significance of excreting 
it with the necessary discretion.

Thus, I have realised that nurturing my 
inner child, sad and ugly but also curious 
and willing to explore the world, should be 
more important than my credit history, than 
making supplies for the next three weeks on 
a Saturday evening, than choosing an outfit 
for an evening out, because when that child 
grows up and goes to college or to work, 
I will stay all alone in this hole, and it will not 
be funny anymore. 

   TRAGI-KOMEDIA
                     W PIĘCIU ZDANIACH
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TO NIE TELEFON. 
TO STYL ŻYCIA

BLACKBERRY OSIĄGNĘŁO W CZASACH SWOJEJ NAJWIĘKSZEJ 
POPULARNOŚCI TO, CO INNE FIRMY Z BRANŻY TECH, STA-
RAJĄ SIĘ OSIĄGNĄĆ DO DZIŚ. SŁYNNY TELEFON Z KLAWIATU-
RĄ STAŁ SIĘ BOWIEM NIE TYLKO UŻYTECZNYM GADŻETEM, 
ALE STYLEM ŻYCIA. POSIADANIE BLACKBERRY BYŁO KIEDYŚ 
RÓWNOZNACZNE Z OKREŚLONYMI WARTOŚCIAMI, STATUSEM 
I SPOSOBEM BYCIA. DZIŚ BLACKBERRY POWRACA NA RYNEK 
ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ. PRZYPOMNIJMY, JAK TELEFONY SPOD 
ZNAKU KULTOWEJ JEŻYNKI ZAPISAŁY SIĘ W POPKULTURZE.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Wejkszner

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

BLACKBERRY

4 6 – 4 7



rzez lata telefon BlackBerry świę-
cił triumfy w świecie biznesu. Jego 
interesujący design, ergonomicz-

ność i możliwość korzystania ze skrzynki 
pocztowej rozpropagowała go także wśród 
celebrytów i polityków.

Zasadniczo, modę na BlackBerry za-
początkował model z  2002 roku – 5810. 
Można było na nim obsługiwać maile, 
przeglądać sieć i podłączyć go do tzw. he-
adsetu. Dzięki temu znalazł się wśród łask 
wielu prominentnych gwiazd, ze szczegól-
nym naciskiem na muzyków, którzy wręcz 
nie mogli się powstrzymać, by nie wspo-
mnieć w swoich tekstach o słynnym BBM, 
czyli  działającym za zasadzie czatu komu-
nikatorze dla użytkowników BB. Jedna 
z najbardziej znanych interpretacji należy 
do Sean’a Kingstona w duecie z raperem – 
Soulja Boy –  i  ich sławnego/niesławnego 
– BBM, BBM, BBM każdego dnia.

To jednak nie jedyny przejaw obecności 
BlackBerry w muzyce. Tinie Tempah opo-
wiadała o  wprowadzaniu numerów poten-
cjalnych kochanków do swojego Bold BB, 
a  Lana Del Rey nagrała niegdyś piosenkę 
BBM Baby o…sextingu. 

Nie tylko muzycy zafascynowali się urzą-
dzeniami BlackBerry. Telefony tej marki 
pojawiły się również w niezliczonej ilości pro-
dukcji małego i wielkiego ekranu.

Można by chociaż przytoczyć kilka scen 
z nominowanego do Oscara „Big Short”, 
opowiadającego o  kryzysie gospodarczym 
w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, gdzie 
grany przez Steve’a Carrela bankier nieustan-
nie przesiaduje na swoim BlackBerry, spraw-
dzając nowinki giełdowe i  odpisując na dra-
matyczne maile. W  bardziej ekstremalnych 
sytuacjach, BlackBerry znalazło się w rękach 
Liama Neesona w filmie „Uprowadzona 3”. To 
za pomocą tego właśnie telefonu, główny bo-
hater próbował odszukać gangsterów próbu-
jących wrobić go w morderstwo.

BlackBerry pojawiło się także w wielu se-
rialach. Wśród tych bardziej popularnych na-
leżałoby wymienić „Orange Is The New Black”; 
„Sense8” oraz, z jakiegoś powodu, absurdalną 
wręcz ilość produkcji kryminalnych, takich jak 
„Bones”, „Law and Order” czy „CSI: Cyber”.

Gdy widmo wstrzymania produkcji 
BlackBerry OS zawisło nad nami, na całym 
świecie doszło do niespotykanego zjawiska. 
Setki tysięcy użytkowników było komplet-
nie załamanych niemożliwością zakupienia 
kolejnej wersji urządzenia. Jednym z najsłyn-
niejszych tego rodzaju pożegnań był tweet 
Kim Kardashian – „Więęęc… moje blackber-
ry bold umarło. Nie mogę znaleźć żadnych 
na ebay’u. Wiedziałam, że ten dzień kiedyś 
nadejdzie (…)”.

Nie sposób również nie wspomnieć o tym, 
jak popularne BlackBerry było wśród…polity-
ków. Wielokrotnie powtarzano cytat Baracka 
Obamy, który miał podobno powiedzieć, 
podczas obejmowania urzędu prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, że „jeśli będą chcieli 
mi zabrać BlackBerry, będą musieli wyjąć je 
łomem z moich sztywnych rąk.”

Innymi słowy – dobrego nigdy za wiele. 
Za co aktorzy, muzycy, politycy i biznes-

meni kochają BlackBerry? Ich funkcjonal-
ność i  bezpieczeństwo już od blisko dwóch 
dekad podbija serca użytkowników na ca-
łym świecie. Dlatego fani marki na pewno 
docenią najnowszą odsłonę BlackBerry 
Key 2 w energetyzującym czerwonym ko-
lorze w wersji Dual SIM i 128 GB pamięci. 
Połączenie dużego dotykowego ekranu 
z kultową fizyczną klawiaturą to propozycja 
nie tylko dla Marka Bauma – bohatera wspo-
mnianego filmu „Big Short”, ale wszystkich 
tych, którzy stawiają na ochronę danych 
i  prywatności oraz niezliczoną ilość uży-
tecznych funkcji w stylowym wydaniu. 

ENGLISH

BLACKBERRY IS NOT JUST A PHONE. 
IT IS A LIFESTYLE

In its heyday, BlackBerry accomplished what 
other tech companies are still trying to achieve. 
The famous keypad phone was not only a useful 
gadget, but a lifestyle. It was associated with 
specific values, social status, and attitude. 
Today, BlackBerry is making a comeback in full 
force. Let us recollect how the cult phones have 
become a part of pop culture.

In its heyday, BlackBerry accomplished 
what other tech companies are still trying to 
achieve. The famous keypad phone was not 
only a useful gadget, but a lifestyle. It was as-
sociated with specific values, social status, 
and attitude. Today, BlackBerry is making 
a comeback in full force. Let us recollect 
how the cult phones have become a part of 
pop culture.

For years, BlackBerry phones enjoyed 
great success in the business world. Their 
interesting design, ergonomics, and a possi-
bility of accessing email made them popular 
among celebrities and politicians.

In general, the fashion for BlackBerry be-
gan with its model of 2002 – 5810. The phone 
could handle emails, browsing the Internet, 
and being connected to a headset. Thus, it 
gained popularity among prominent celeb-
rities, especially musicians, who could not 
resist mentioning in their songs the famous 
BBM, a messenger for BB users. One of the 
best known interpretations has been done 

by Sean Kingstone and Soulja Boy – their fa-
mous/infamous BBM, BBM, BBM every day.

But that is not the only example of 
BlackBerry’s presence in music. Tinie 
Tempah sang about putting numbers of po-
tential lovers in their Bold BB, and Lana Del 
Rey recorded BBM Baby about… sexting. 

Musicians were not the only ones fas-
cinated with BlackBerry devices. The 
phones appeared in multiple small and 
big screen productions, for example, ‘Big 
Short’, an Oscarnominated drama about 
the economic crisis in the United States in 
2008, in which a banker (Steve Carrel) is 
using his BlackBerry all the time, check-
ing Stock Market news and answering dra-
matic emails. In more extreme situations, 
a  BlackBerry was used by Liam Neeson 
in ‘Taken 3’. The protagonist used his 
BlackBerry to locate gangsters trying to 
frame him for murder.

BlackBerry phones were also used 
in numerous popular TV shows, such as 
‘Orange Is The New Black’, ‘Sense8’, and, 
for some reason, a huge number of crime 
shows, such as ‘Bones’, ‘Law and Order’, 
and ‘CSI: Cyber’.

Like every adventure, the one with 
BlackBerry OS came to an end. When the 
posibility of ending production of phones 
with BlackBerry OS ended, an incredible 
thing happened all over the world. Hundreds 
of thousands of users were devastated to find 
out that it was impossible to buy the next ver-
sion of the device. One of the most famous 
farewells was Kim Kardashian’s tweet – ‘Sooo 
my blackberry bold died. I can't find anymore 
on ebay. I knew this day would come (…)’

Not to mention the popularity of 
BlackBerry among… politicians. When 
Barack Obama took the office of the 
President of the United States, he said, ‘I’m 
still clinging to my BlackBerry. They’re go-
ing to pry it out of my hands.’

In other words – there is never too much 
of a good thing. 

What is it about BlackBerry that ac-
tors, musicians, politicians, and busi-
nessmen love it so much? For almost two 
decades, its functionality and security 
have been winning the hearts of its users 
all over the world. That is why BlackBerry 
fans will surely appreciate the latest ver-
sion of BlackBerry Key 2 128 GB Dual SIM 
in energising red. The blend of a  large 
touchscreen and a  cult keypad is a  per-
fect choice not only for Mark Baum, the 
protagonist of ‘Big Short’, but all those 
who appreciate the protection of data 
and privacy and numerous useful func-
tionalities in a stylish form. 
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TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIE Bartosz Maciejweski

Ja wolę numerację prac, jeśli w ogóle jakkolwiek mam je 
stygmatyzować. 

Ale to w ramach jakiejś kolekcji, gdzie konteksty 
się uzupełniają. Wyobraź sobie, że masz jakiś zbiór 
zdjęć, wszystkie inne i mówisz odbiorcy - inter-
pretuj jak chcesz. Tu masz ludzi, tam jest ulica, 
połącz to sobie jakoś. Też nie jestem wielkim 
fanem sztuki konceptualnej, na zasadzie - ktoś 
zrobił kreskę na płótnie i teraz jest cała książka 
do przeczytania, żeby to zinterpretować, ale są 
wartościowe dzieła, które zyskują na interpretacji 
poprzez kontekst myśli autora.
To jest jak z zapisem filmowym naszych wrażeń z jakie-
goś miejsca. Dopóki ich nie sfilmujesz, twoje wspomnie-
nia mkną swobodnie i są wolne. Samodzielne elektrony. 
Uwieczniasz je i bach! - obraz się zawęża, pamięć wyrzuca 
resztę poza to, co zostało nagrane, uwiecznione. Trochę 
podobnie jest z podpisami pod zdjęciami, tylko tu wszyst-
ko dzieje się natychmiast. Podchodzisz, spoglądasz na 

Bartosz Maciejewski: „Moraliści domagają się od zdjęcia, 
by zrobiło coś, czego nie jest w stanie zrobić – by przemó-
wiło. Podpis to brakujący głos, spodziewamy się, że powie 
prawdę. Jednak nawet najbardziej odpowiedni podpis jest 
tylko pewną interpretacją, z konieczności zawężającą wy-
mowę zdjęcia, pod którym został umieszczony.” Susan 
Sontag. „O fotografii”.

Jakub Wejkszner: Sontag jak coś powie…
B.M. Pogadajmy o tym.

To jest atak na sztukę konceptualną w czasach, kiedy 
fotografia nie była jeszcze tak rozpowszechnioną 
dziedziną sztuki jak teraz. Czy podpis psuje? Nie, podpis 
może kontekstualizować. Ten ruch anty-logocentrycz-
ny ma pewne uzasadnienie w tym, że słowa, które 
definiują rzeczywistość są zatrute, ale żeby rezygno-
wać z nich w ogóle w imię jakiegoś efemerycznego 
nie-wiadomo-co, jest czymś, co właśnie Susan Sontag 
mogłaby napisać. A obrazy podpisywać można? 

KRÓTKA KŁÓTNIA O TYM, 
CZY PODPISYWAĆ ZDJĘCIA
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podpis i już - autor mówi co masz sobie pomy-
śleć. Więc to co mówi Sontag się zgadza. Nie 
kierunkujmy.

Dobrze, ale nie każdy kierunek jest 
zły. Jeśli na przykład masz coś, co jest 
mało transparentne lub ambiwalentne 
w odbiorze, czyli, powiedzmy, jakiegoś 
rodzaju dziełu sztuki o naturze tragicz-
no-historycznej, to warto by przynaj-
mniej przedstawić sposób patrzenia na 
to przez autora, który może pomóc w 
zrozumieniu dlaczego wybrał akurat 
ten fragment rzeczywistości. Ja bym 
był zawsze przeciwny takiemu myśle-
niu holistycznemu, że wszystko jest 
wszystkim, wszystko można interpre-
tować jak się chce i wtedy będziemy 
wolni czy cokolwiek takiego. Ile razy 
w historii wielkie dzieła powstawały 
pod presją cenzury, bólu czy mecenatu? 
To zresztą jest zupełnie niezgodne z 
tym, jak wygląda życie, bo nieustannie 
przypisujemy znaczenia do elementów 
rzeczywistości i rezygnowanie z tego, 
bo mielibyśmy uzyskać jakąś wyideali-
zowaną wersję czystego odbioru, jest, 
z całym szacunkiem, śmieszne w moim 

mniemaniu. Nie ma czystego odbioru. 
Nie ma sztuki, która po prostu jest. 
Wszystko istnieje, czy tego chcemy czy 
nie, w kontekście historycznym, poli-
tycznym, czy nawet samego naszego 
genotypu lub doświadczeń życiowych. 
Nie każde ukierunkowanie jest złe, nie 
każde zło jest ukierunkowane.
Być może. Jednak Sontag mówi dalej, że pod-
pisy znaczą dla ludzi więcej niż świadectwo 
oczu i dodaje, że żaden podpis nie jest w sta-
nie na trwałe ograniczyć ani zagwarantować 
sensu zdjęcia. Mówimy o wyłączaniu percep-
cji, włączaniu definicji z góry narzuconych. 
Mówimy o ego artysty, twórcy, który na siłę 
stara się ustalić sens i ideologię, stara się sfor-
matować nasze myślenie i widzenie, bo tak 
mu podpowiada jego ambicja. Więc może jed-
nak nie chodzi o lepsze zrozumienie dzieła, 
ale o czystą projekcję swojego ego. Powtórzę 
za Sontag, sensu nie da się zagwarantować. 
Sens sam się budzi (albo nie) kiedy go szu-
kamy. Droga nie cel.

Jakoś mnie to nie przekonuje. Nadal 
twierdzę, że nie żyjemy w próżni. Nadal 
twierdzę, że nie ma wyidealizowanego 
"prawdziwego" sensu pisanego wielką 

K R Ó T K A  K Ł Ó T N I A  O  T Y M . . .



only contextualize. This anti-logocentric 
movement has it’s merit when it says that 
word which define our reality are poisoned, 
but to resign from them altogether in the 
name of some ephemeral nonsense is 
something what Susan Sontag could say. 
Can you put a signature on a painting?
I prefer to number them, if I want to stigma-
tize them at all.

But it’s within the ramifications of one 
collection, where contexts complement 
each other. Imagine, that you have a col-
lection of pictures, all different, and you 
tell to the consumer – do with ii what 
you want. Here are some people, there 
is a street – connect the dots somehow. 
I am not a great fan of conceptual art 
as well, especially something like – it’s 
a teared painting, here’s the book why 
does it matter, but there are valuable 
works that can gain meaning when 
helped by a right signature.
It’s like a movie version of our impressions 
of a place. Until you film it, your memories 
run freely. Free as an electron. Then, you 
film and I crashes, the view tightens, mem-
ory throws everything else away, and only 
what is on the film, stays. It’s similar to sig-
natures, but here it all happens at once. You 
come, look at a signature and bang, author 
tells you what to think. So, Sontag makes 
sense. Don’t direct the viewer.

Sure, but not every direction is bad. If 
you, for example, have a piece that is 
confusing, ambivalent or a piece with 

literą. Nadal twierdzę, że uważając tak, 
tylko bardziej zagłębiamy się w tzw. 
metafizykę obecności, czyli coś, co, zda-
wałoby się, właśnie ktoś taki jak Susan 
Sontag powinien zwalczać. Nadal twier-
dzę, że tytuł nie jest aż tak potężnym 
narzędziem, że właściwie determinuje 
wartości dzieła. Czy to, że Ludzie bez-
domni nazywają się ludźmi bezdomnymi 
zmienia jakoś odbiór tego, co przeczyta-
liśmy? Czy Stańczyk zmienia całkowicie 
swoje znaczenie tylko przez to, że jest 
nazwany Stańczykiem? Nie łudźmy się, 
że rezygnując z nazw zwyciężymy w 
jakiejś wojnie o prawdę. Problem leży 
gdzie indziej, a tego nie chce nam się 
rozgrzebać, bo to zbyt trudne.
Dobra, kto zechce niech podpisuje zdjęcia, 
kto zechce niech te podpisy czyta. Ważne, 
żeby widz potrafił wykraczać poza osobiste 
wrażenia twórcy. Żeby fotografia wyzwalała, 
uwalniała, a nie krygowała. Żeby nie można 
jej było dotknąć, ani bezpośrednio zobaczyć, 
a już na pewno nazwać. 

ENGLISH 

SHORT QUARELL ABOUT WHETHER OR 
NOT ANYONE SHOULD SIGN PICTURES

Bartosz Maciejewski: „Moralists wants from 
the picture to do something that it cannot – 
to talk. Signature is a missing voice, we ex-
pect it to tell the truth. However, even the 
most accurate signature is just one of the 
interpretations, that has to limit the signif-

icance of that picture that is written below”. 
Susan Sontag “On photography”.

Jakub Wejkszner: She always says some-
thing like this.
B.M.: Let’s talk about it.

It’s an attack on contemporary art in 
times, when photography was not as 
widespread as it is today. Does signature 
spoil anything? No, the signature can 
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it’s not about better understanding the piece, but about the 
projection of one’s ego. I will repeat what Sontag said, you 
cannot guarantee the meaning. It “is” in the piece (or not) 
when we look for it. The path is not the goal.

I am not convinced. I still think that we do not live in 
the void. I still thing that there is no idealized “true” 
meaning with a capital T. I sill think that claiming 
that there is such a thing, only makes us more and 
more intertwined with metaphysics of presence, 
which, as I presume, Sontag would try to fight. I 
still think that signature is not as powerful tool to 
determine the value of the piece. Does “Homeless 
people” by Żeromski changes it’s meaning because it 
is call homeless people? Does Matejko’s “Stańczyk” 
completely differs it’s meaning because it’s called 
Stańczyk? We shouldn’t fool ourselves that by 
getting rid of signatures we’ll win in some crazy war 
on truth. The problem is somewhere else and no one 
seems to dig into that, because it’s just too hard.
All right, so who wants to put a signature – let them, who 
wants to read them will read them. It’s important to let 
to viewer go beyond the artists idea. Photography should 
be a liberating experience rather than education. You 
should not be able to touch it or see directly, and defi-
nitely – you should not be able to name it. 

tragic or historical backstory, it’s rather useful to 
show why the author chose that part of reality. I 
would be always against this holistic way o think-
ing, that everything is everything, you can interpret 
everything as you wish, because then we’ll be truly 
free or something. How many times in history, great 
pieces were made under pressure from censorship, 
pain or sponsorship? It’s just not how life works. 
We do it all the time – put some kind of meaning to 
everything and giving it up is some kind of ideal-
ized version of pure reception, which is, with all due 
respect, just silly in my opinion. There is no pure re-
ception. There is no art that just is. Everything exists 
in socio-political-historical-economical context and 
even such things as our genotype and experience is 
something worth taking into consideration. Not every 
directing is wrong and not every wrong is directed.
Perhaps it’s true. But Sontag says further down the line, 
that signatures are meaning more to people than what 
they experience with their eye, and she adds, that there is 
no signature that can truly limit or guarantee the meaning 
of the picture. We talk about turning off perception, and 
turning on definitions that are put upon us. We talk about 
an artist’s ego, creator, who tries to determine meaning 
and ideology, tries to format our thinking and seeing be-
cause that is what his ambition tells him to do. So maybe 
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ 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 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ 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 KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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-
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trochę smutne, że ten felieton przeczyta 
pewnie promil osób, które zalajkowały dzi-
siaj najnowszy outfit którejś z popularnych 

instagramerek. No cóż… Zamiast słów mieliśmy obrazy, 
zamiast obrazów mamy zdjęcia i hasztagi. Co będzie dalej? 

Czytanie kojarzy się coraz częściej nie z intelektem, 
a z nieudacznictwem. Łatwiej kliknąć kciuk w górę niż 
sięgnąć po dłuższą formę, dajmy na to taki esej, nie 
mówiąc już o powieści. Oglądanie strojących się influ-
encerów przyniesie nam przecież dużo więcej pożytku 
od spędzenia kilkunastu minut nad książką czy gazetą. 
Będzie o czym porozmawiać na spotkaniu ze znajomy-
mi, które spędzimy pod patronatem hasztagów: #piątek, 
#piąteczek, #piątunio. W dzisiejszych czasach nawet stu-
denci filologii grymaszą, gdy tekst, z którym mają się 
zapoznać ma więcej niż kilkanaście stron. Wydawać 
by się mogło, że kto jak kto, ale oni powinni pałać miło-
ścią do słowa pisanego. Niestety coraz rzadziej… To 
smutne, że obecnie do programów śniadaniowych, 
a nawet informacyjnych, coraz częściej zaprasza się sa-
mozwańczych influencerów, a nie ludzi, którzy rzeczy-
wiście mają coś do powiedzenia. Popyt napędza prze-
cież podaż, ale skoro czytacie Państwo te słowa, skoro 
wzięliście do ręki ten magazyn zamiast smartfona, nie 
jest z nami aż tak źle. Biblioteki ciągle działają i obsłu-
gują tysiące zadowolonych czytelników. Sprzedaż cza-
sopism, choć z  roku na rok spada, to jednak daje na-
dzieję, że w domach części krajan na stoliku kawowym 
leży nie tylko ulotka z ofertą dyskontu na najbliższy ty-
dzień. Księgarnie mają się dobrze, a wydawnictwom co 

TO

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.
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jakiś czas trafia się prawdziwa perełka, która sprzedaje 
się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

Nadal obcujemy ze słowem pisanym, choć z dekady na 
dekadę ma ono coraz większą konkurencję - łatwiej jest 
obejrzeć serial, szybciej nam też odświeżyć kanał w me-
diach społecznościowych. Może w ludzkich mózgach 
coraz mniej jest miejsca na dłuższe formy? Może przeła-
dowani informacjami możemy przyswajać słowa w ograni-
czonych ilościach – jedni więcej, inni zdecydowanie mniej 
i nic w tym złego? Wierzę w Państwa, wierzę w nas!  

ENGLISH

INSTASTORY

It is a pity that this article will reach only a handful of 
people who have liked the latest outfit of one of popular 
Instagram influencers. Well… We had pictures instead 
of words, now we have photos and hashtags instead of 
pictures. What’s next? 

More and more often, reading is not associated with 
intellect but naiveté. It is easier to give a thumbs up than 
opt for a longer form of expression, take, for example, an 
essay, not to mention novels. Following dressed up influ-
encers will do you more good than spending time on a book 
or a magazine. You will have something to talk about when 
hanging out with friends, signing it with #friday, #friday-
night, #fridayvibes. Nowadays, even philology students are 
reluctant to read texts longer than several pages. It might 
seem they should represent the enthusiasts of the written 
word. Unfortunately, it is not very common… It is a pity 
that self-proclaimed influencers are more often invited 
to breakfast TV shows – and even news shows – than peo-
ple who actually have something to say. After all, demand 
drives supply, but if you are reading these words, if you have 
opened this magazine instead of switching on your smart-
phone, it means it is not that bad yet. Libraries still exist 
and are visited by thousands of satisfied readers. The sales 
of magazines, although coming down year by year, give us 
hope that some people read more than special offer bro-
chures for the following week. Bookstores are doing fine, 
and publishing houses can find a real pearl from time to 
time, which sells in a couple dozen thousand copies.

We still commune with the written word although its 
competition is greater decade by decade – it is easier to 
watch a TV show or refresh a channel on the social media. 
Perhaps there is less room for long forms in the human 
brain? Perhaps we are so overloaded with information that 
we can assimilate a limited amount of words – some of us 
more, some less, and there is nothing wrong with it? I be-
lieve in you; I believe in us!  
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Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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-
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Motocykl Nowy Jork – Rzeszów, bo tak 
brzmi jego pełna nazwa, to unikatowy 

Harley-Davidson Street Bob typu custom 
inspirowany Nowym Jorkiem oraz Rze-
szowem. Maszyna powstała w warsztacie 
polskiej firmy Game Over Cycles i pod ko-
niec kwietnia dzięki współpracy z Portem 
Lotniczym Rzeszów-Jasionka i LOT Cargo, 
została przetransportowana do USA na 
pokładzie nowoczesnego samolotu Boeing 
787 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych 
LOT realizującego bezpośrednie połączenie 
transatlantyckie z Rzeszowa do Nowego 
Jorku. Motocykl został wykonany dla 
Polaka pochodzącego z okolic Rzeszowa, 
a obecnie mieszkającego w Nowym Jorku. 
W założeniu maszyna ma wyrażać pa-
triotyzm lokalny obydwu małych ojczyzn 
właściciela pojazdu. Objawia się to unika-
towym wykonaniem motocykla, którego 
konstrukcja zawiera cechy charaktery-
styczne architektury danego miasta, lecz są 
one nie tylko elementami ornamentyki, ale 
także w pełni funkcjonalnymi częściami 
motocykla. Główne elementy konstrukcji 
zawierające architekturę danego miasta to:
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WYJĄTKOWY MOTOCYKL
W DNIU 9 MAJA 2019R. W SALONIE HARLEY-DAVIDSON OF NEW YORK CITY 
W NOWYM JORKU ODBYŁA SIĘ PREMIERA WYJĄTKOWEGO MOTOCYKLA 
SKONSTRUOWANEGO W POLSCE.

tekst i zdjecia    P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

Nowy Jork:
- koła z wygrawerowanymi budynkami Man-
hattanu z precyzją wykonania do widocz-
ności okien danego budynku. Koło zawiera 
takie budowle jak Empire State Building, 1 
World Trade Center, Flatiron, Chrysler Buil-
ding, stare wieże WTC - zobrazowanie: plik 
Collage 1 w przesłanym folderze Collages

- rura wydechowa w kształcie budynku 
Chryslera (pokryta 24-karatowym złotem)

- obudowa cewek zapłonowych w kształcie 
The Oculus 

- pług przedni w kształcie ruin starego WTC 
i napisem „9/11 Never Forget”  

- obudowa klapy rozrządu z logiem NY Yan-
kees (pokryta 24-karatowym złotem)

- korek wlewu paliwa z mosiądzu imitujący 
monetę 1 $ z napisem Rzeszów-Nowy Jork

- malowanie baku zawierające most bro-
oklyński oraz panoramę Manhattanu 

Rzeszów:
- pomnik Czynu Rewolucyjnego - naj-
słynniejszy pomnik miasta umieszczony 
w środku koła pośród budynków Manhat-
tanu (pokryty 24-karatowym złotem)  

- oparcie siedzenia w formie mostu im. 

Tadeusza Mazowieckiego - największego 
mostu w mieście. Most jest odwzorowany 
wraz z przymocowanymi do błotnika 
mosiądzowymi linami, a kierunkowskazy 
motocykla imitują światła ostrzegawcze 
umieszczone na moście 

- malowanie baku zawierające panoramę 
Rzeszowa

- pokrywa filtru powietrza w kształcie najbar-
dziej znanej i charakterystycznej kładki dla 
pieszych z herbem miasta w środku (pokryta 
24-karatowym złotem) - tyle światło hamo-



P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

wania oraz światło pozycyjne w kształcie 
herbu Rzeszowa

- lusterka w kształcie herbu Rzeszowa

Wszystkie elementy konstrukcyjne są wy-
konane z mosiądzu, stali oraz aluminium, 
a koła, wydech pokrywa sprzęgła, pokrywa 
rozrządu, uchwyt hamulca przedniego 
i piasty kół są dodatkowo pozłacane.

Uroczysta premiera motocykla od-
była się 9 maja 2019 r. w Nowym Jorku 
w salonie Harley-Davidson of New York 
City. Wg. szacunków organizatorów 
w wydarzeniu wzięło ok. 300 osób, 
w tym przedstawiciele mediów, biznesu, 
oficjalnych partnerów projektu oraz 
polonijnych i amerykańskich klubów 
motocyklowych.

Po premierze motocykl został 
przetransportowany do salonu Harley-

-Davidson of New York City zlokali-
zowanego na Manhattanie (adres: 376 
Broadway, Nowy Jork, NY 10013), gdzie 
będzie prezentowany przez najbliższe 
dwa miesiące. 

Oficjalnymi Partnerami projektu 
Motocykl New York – Rzeszów jest LOT 
Polish Airlines oraz Polrt lotniczy “Rze-
szów-Jasionka”  •

• IN ENGLISH

SPECIAL MOTORBIKE

ON 9 MAY 2019, IN HARLEY-DAVIDSON OF 
NEW YORK CITY DEALERSHIP, A PREMIERE 
OF AN EXTRAORDINARY MOTORCYCLE 
CREATED IN POLAND WAS HELD.

The New York – Rzeszów Motorcycle, 
as it is fully named, is a unique custom 
Harley-Davidson Street Bob inspired by 
New York and Rzeszów. It was created 
in the workshop of Polish company 
Game Over Cycles and at the end of 
April, with the cooperation of Rzeszów 
International Airport and LOT Cargo, it 
was transported to the USA on modern 
Boeing 787 Dreamliner of LOT Polish 
Airlines operating direct transatlantic 
f lights from Rzeszów to New York. The 
motorcycle was made for a Pole from 
the Rzeszów region who now lives in 
New York. The machine is supposed to 
represent local patriotism of its owner 
towards his two countries. This is ma-
nifested by its unique design referring 
to the characteristic features of archi-
tecture of each of the cities, which are 
not only ornamental elements, but fully 
functional components of the motorcyc-
le. These include:

New York:
- wheels with Manhattan buildings 
engraved, with visible windows of the 
buildings, including such buildings as 
the Empire State Building, the World 
Trade Centre, the Flatiron, the Chrysler 
Building, the old WTC towers;

- exhaust pipe in the shape of the Chrysler 
Building (covered with 24-carat gold);

- ignition coil cover in the shape of the 
Oculus; 

- front plough in the shape of the old 
WTC ruins with the ‘9/11 Never Forget’ 
inscription;

- timing cover with NY Yankees logo 
(covered with 24-carat gold);

- brass fuel tank cap imitating a USD 1 coin 
with the ‘Rzeszów-New York’ inscription;

- tank painting with the Brooklyn Bridge 
and the Manhattan skyline; 

Rzeszów:
- Revolutionary Act Monument – the most 
famous monument in Rzeszów placed in 
the middle of the wheel among Manhattan 
buildings (covered with 24-carat gold);

- seat in the form of Tadeusz Mazowiecki 
Bridge – the largest bridge in the city. The 
bridge is presented together with brass 
ropes attached to the fender, and the indi-
cators imitate the warning lights located 
on the bridge;

- tank painting with Rzeszów skyline;
- air filter cover in the shape of the best 
known and characteristic footbridge 
with Rzeszów coat of arms in the middle 
(covered with 24-carat gold);

- rear brake lights and position lights in 
the shape of Rzeszów coat of arms;

- mirrors in the shape of Rzeszów coat of arms.

All construction elements are made of 
brass, steel, and aluminium, while the 
wheels, exhaust pipe, clutch cover, timing 
cover, front brake holder, and wheel hubs 
are also gold-plated.

The motorcycle premiere took place on 
9 May 2019 in New York, in Harley-Da-
vidson of New York City Dealership. The 
organisers estimate that about 300 people 
participated in the event, including repre-
sentatives of the media, business, official 
partners of the project, as well as Polish 
and American motorcycle clubs.

After the premiere, the motorcycle 
was transported to Harley-Davidson of 
New York City Dealership in Manhattan 
(address: 376 Broadway, New York, NY 
10013), where it will be displayed for the 
next two months. 

The official partners of the New York 
– Rzeszów Motorcycle project are LOT 
Polish Airlines and Rzeszów Internatio-
nal Airport  •
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PROMOCJA POŁĄCZENIA Z NEWARK 
WŚRÓD TOUROPERATORÓW Z NOWEGO JORKU

Głównym celem spotkania była promocja 
bezpośredniego połączenia lotniczego 

między Rzeszowem a Newark, które zostało 
uruchomione rok temu. Połączenie charakte-
ryzuje się sezonowością dlatego tak ważna jest 
jeszcze szersza jego promocja. Na spotkanie 
przyszło ok 50 osób reprezentujących nowo-
jorskie biura podróży, oraz touroperatorów. 
Przedstawiciele podrzeszowskiego lotniska 
zaprezentowali swoje atuty oraz omówili 
siatkę połączeń. Przedstawicielka PLL LOT 
zaprezentowała  bardzo bogatą ofertę naro-
dowego przewoźnika. Kolejnym punktem 
spotkania była prezentacja turystycznych 
walorów Rzeszowa i Podkarpacia, którą oma-
wiał przedstawiciel rzeszowskiego magistratu. 
Zwracano szczególną uwagę na czystość i na-
turę regionu. Wskazano wiele atrakcji zlokali-
zowanych zarówno w samym Rzeszowie jaki 
i w województwie. Wśród wymienionych była 
ciekawa propozycja wydarzeń kulturalnych, 

baz hotelowych oraz restauracji oferujących 
swoje usługi na terenie Rzeszowa. 

Wszystkie prezentacje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zaproszonych gości. Po 
oficjalnej części odbyło się szereg kuluaro-
wych rozmów na których odpowiadano na 
dodatkowe pytania.  •

• IN ENGLISH

PROMOTING FLIGHTS 
BETWEEN RZESZÓW AND 
NEWARK AMONG TOUR 
OPERATORS FROM NEW YORK

ON 8 MAY, AT KIMBERLY HOTEL IN NEW 
YORK, A MEETING WITH TOUR OPERATORS 
AND AIRLINE TICKETS SALES AGENTS WAS 
HELD. REPRESENTATIVES OF RZESZÓW 
INTERNATIONAL AIRPORT, NATIONAL CARRIER 
LOT POLISH AIRLINES, AND RZESZÓW LOCAL 
AUTHORITIES PARTICIPATED IN THE EVENT.

The main objective of the meeting was 
promoting direct flights between Rzeszów 
and Newark launched last year. The route 
is seasonal, therefore, its promotion is 
all the more important. About 50 people 
representing New York travel agencies 
and tour operators participated in the 
meeting. The representatives of Rzeszów 
International Airport presented their assets 
and discussed the airport schedule. The 
representative of LOT Polish Airlines pre-
sented a wide offer of the national carrier. 
Next, the representative of Rzeszów mu-
nicipality discussed tourist attractions of 
Rzeszów and Podkarpacie. The cleanliness 
and nature of the region were highlighted. 
A number of attractions located in Rzeszów 
and in the whole province were mentioned, 
including cultural events, hotels, and 
restaurants providing services in Rzeszów.

All the presentations received a great deal 
of attention of the guests. After the official 
part of the meeting, the representatives of 
the region answered additional questions 
during informal conversations.. •

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

8 MAJA W HOTELU KIMBERLY W NOWYM JORKU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE 
Z TOUROPERATORAMI I AGENTAMI SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH. 
W WYDARZENIU UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-
JASIONKA, NARODOWEGO PRZEWOŹNIKA PLL LOT ORAZ URZĘDU MIASTA RZESZOWA.

tekst i zdjecia    P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A



PODKARPACKIE 
KRAINA RÓŻNORODNOŚCI

PODKARPACKIE – A LAND OF DIVERSITY

…DLA POSZUKIWACZY PRZYGÓD. DLA CIEKAWYCH ŚWIATA. DLA WIELBICIELI PIĘKNA. DLA TURYSTÓW PRAGNĄCYCH CISZY 
I BLISKOŚCI Z NATURĄ. PODKARPACKIE, REGION POŁOŻONY NA POŁUDNIOWO-WSCHODNIM KRAŃCU POLSKI, TO KRAINA 
RÓŻNORODNOŚCI. PREZENTUJEMY CIEKAWOSTKI KULTUROWE I PRZYRODNICZE Z REGIONU PODKARPACIA.

… FOR THRILL-SEEKERS. FOR CURIOUS 
MINDS. FOR ADMIRERS OF BEAUTY. FOR 
TOURISTS LOOKING FOR SILENCE AND NATURE. 
PODKARPACKIE, A REGION IN SOUTH-EASTERN 
POLAND, IS A LAND OF DIVERSITY. HAVE A LOOK 
AT OUR PICK OF INTERESTING FACTS ABOUT THE 
CULTURE AND NATURE OF PODKARPACIE.

Rzeszów - Rezerwat Przyrody Lisia Góra to raj dla pa-
sjonatów birdwatchingu – żyje tu blisko 100 gatunków 
dzikiego ptactwa, takich jak kormorany.

Rzeszów – Lisia Góra Nature Reserve is a paradise for 
birdwatchers – it is home to about 100 species of wild 
birds, such as cormorants.

Lasumiła to najgrubsza w Polsce jodła, rośnie w okolicy Baligrodu. 
Lasumiła is the largest fir tree in Poland, which can be found near Baligród. 

Podziemna Trasa Turystyczna w Jarosławiu prezentuje dzieje miasta – słyn-
nego niegdyś z odbywających się tu najważniejszych jarmarków w Europie.

The Underground Tourist Route in Jarosław presents the history of the town, 
which was renowned for one of the most important fairs in Europe.

Meandry rzeki San w okolicy Dubiecka to możliwość poznania przyrodniczej indywidu-
alności jaką jest owadożerna rosiczka okrągłolistna.

In the meanders of the San River near Dubiecko, you can come across a unique species of 
insectivorous common sundew.

Sanok - miasto Zdzisława Beksińskiego znanego z fantasmagorycznych wizji, nawiązujących 
do świata demonów ukazywanych w atmosferze grozy i tajemnicy. Galeria prac artysty znajduje 
się w Muzeum Historycznym. Bogata biografia artysty została ujęta w filmie „Ostatnia rodzina”.

Sanok – the hometown of Zdzisław Beksiński, a painter famous for phantasmagorical hallucinations 
referring to the world of demons presented in an atmosphere of horror and mystery. His works are 
displayed in the Historical Museum. The biography of the artist was shown in ‘The Last Family’.

Jasielski Szlak Winny – gratka dla konese-
rów wina, bo podkarpackie obok małopol-
skiego przoduje w liczbie winnic i upraw wi-
norośli w Polsce.

The Jasielski Wine Route is a real treat for 
wine connoisseurs – Podkarpackie and 
Małopolskie boast the greatest number 
of vineyards and are the leaders in wine 
growing in Poland.

Powody by odwiedzić Leżajsk? 
Bazylika z bezcennymi organa-
mi oraz kirkut z ohelem cadyka 
Elimelecha. Co roku Żydzi z ca-
łego świata pielgrzymują tu na 
wiosnę w rocznicę śmierci tego 
słynnego głosiciela judaizmu.

Reasons to visit Leżajsk? 
A basilica with a priceless 
organ and a  Jewish ceme-
tery with the ohel of Tzad-
dik Elimelech. Every spring, 
Jews from all over the world 
go on a pilgrimage to Leża-
jsk to commemorate the 
anniversary of death of this 
famous preacher of Judaism.

Mówisz Krosno – myślisz szkło i Centrum 
Dziedzictwa Szkła.

You say Krosno – you think glass and the 
Glass Heritage Centre.

Spotkanie z żubrem oko w oko? Moż-
liwe w Zagrodzie Pokazowej Żubrów 
w Mucznem k. Lutowisk.

Standing eyeball to eyeball with a bi-
son? Possible at the Bison Farm in 
Muczne near Lutowiska.

Miejsca nieskażone światłem? Są takie. Wysoka jakość nocnego nieba 
w Bieszczadach, oraz brak zanieczyszczenia sztucznym światłem pozwo-
liły na utworzenie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”. 

Places untainted by light? There are some. With the incredibly sky in Bieszcza-
dy and no artificial light pollution, ‘Bieszczady’ Starry Sky Park was set up. 

Cieszanów Rock Festiwal to ugruntowana 
marka na polskiej mapie imprez muzycznych. 
Najbliższa edycja już 15-17 sierpnia 2019 r. 

Cieszanów Rock Festival is a well-known 
brand of Polish music events. This year's edi-
tion is held between 15 and 17 August 2019. 

Na jednym z najstarszych i najcenniej-
szych w Europie cmentarzy żydowskich 
w Lesku znajduje się macewa z 1548 r.

In one of the oldest and most important 
Jewish cemeteries in Europe, in Lesko, 
there is a matzevah dating back to 1548.

Twierdza Przemyśl - jedna z największych twierdz Europy. Najlepiej zachowane for-
ty to: „Salis Soglio”, „Borek”, „Łętownia” i „Werner”. Wiedzie tędy szlak rowerowy.

The Przemyśl Fortress – one of the largest fortresses in Europe. Its best-pre-
served forts are: ‘Salis Soglio’, ‘Borek’, ‘Łętownia’, and ‘Werner’. A bike trail 
goes through the place.

Zespół pałacowy w Zarzeczu z romantycznym parkiem hrabiny 
Morskiej to doskonałe miejsce na spokojny plener fotograficzny 
z dala od zgiełku i tłumu.

The palace complex in Zarzecze, with a  romantic park of 
Countess Morska, is a perfect place for an outdoor photo-
shoot, far away from the hustle and bustle of city life.

Jezioro Tarnobrzeskie to jedno z najczystszych jezior w Pol-
sce. Akwen powstał w miejscu dawnej kopalni siarki. unikat 
na skalę światową! 

Lake Tarnobrzeg is one of the cleanest lakes in Poland. It was 
formed on the site of a sulphur mine – unique on a global scale. 

Ciuchcia parowa napędzana węglem? Bieszczadzka Ko-
lejka Leśna kursuje przez Majdan, Przysłup i Balnicę.

Coal-fired steam train? The Bieszczady Forest Railway 
goes through Majdan, Przysłup and Balnica.
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Rezerwat Prządki (na pograniczu 
Czarnorzek i Korczyny) to impo-
nujące utwory skalne, z którymi 
wiąże się wiele inspirujących le-
gend, jak ta o pracujących w nie-
dzielę kobietach zamienionych za 
karę w kamienie.

Prządki Nature Reserve (be-
tween Czarnorzeki and Korczy-
na) boasts impressive rock for-
mations which appear in many 
inspiring legends, such as a sto-
ry about women working on 
Sunday and turned into rocks 
as punishment.

Pastewnik w Przeworsku to dawny majątek 
dworski pełniący obecnie funkcję zajazdu, 
hotelu i campingu dlatego zwany jest „ży-
wym skansenem”. 

The Pastewnik Open-Air Museum in Prze-
worsk is a former manor currently housing 
an inn, a hotel, and a campsite. Therefore, it 
is called a ‘living open-air museum’. 

Zespół cerkiewny w Radrużu z końca XVI w. wpi-
sany na listę UNESCO był świadkiem niezwykłych 
historii ludzkich. Po jednym z najazdów tatarskich 
uprowadzono żonę włodarza Radruża. Po wielu 
latach spędzonych w niewoli jako sułtanka, Maria 
Dubniewiczowa wróciła do rodzinnej wsi i męża, 
który przekonany o śmierci żony wziął ślub z inną 
kobietą. Historia rodem z tureckich seriali.

St. Paraskevi Church in Radruż built at the end of 
the 16th century, classified as a UNESCO World 
Heritage Site, has witnessed remarkable times. 
After one of Tartar incursions, Radruż overlord’s 
wife was kidnapped. After many years in slavery 
as a sultana, Maria Dubniewiczowa returned to 
her village and her husband, who – convinced of 
his wife’s death – had married another woman. 
Like in a Turkish TV show.

 fot. P. Lisowski

fot. M.Bosek

fot. S. Augustyn

fot. K. Zajączkowski

www.podkarpackie.travel



PODKARPACKIE 
KRAINA RÓŻNORODNOŚCI

PODKARPACKIE – A LAND OF DIVERSITY

…DLA POSZUKIWACZY PRZYGÓD. DLA CIEKAWYCH ŚWIATA. DLA WIELBICIELI PIĘKNA. DLA TURYSTÓW PRAGNĄCYCH CISZY 
I BLISKOŚCI Z NATURĄ. PODKARPACKIE, REGION POŁOŻONY NA POŁUDNIOWO-WSCHODNIM KRAŃCU POLSKI, TO KRAINA 
RÓŻNORODNOŚCI. PREZENTUJEMY CIEKAWOSTKI KULTUROWE I PRZYRODNICZE Z REGIONU PODKARPACIA.

… FOR THRILL-SEEKERS. FOR CURIOUS 
MINDS. FOR ADMIRERS OF BEAUTY. FOR 
TOURISTS LOOKING FOR SILENCE AND NATURE. 
PODKARPACKIE, A REGION IN SOUTH-EASTERN 
POLAND, IS A LAND OF DIVERSITY. HAVE A LOOK 
AT OUR PICK OF INTERESTING FACTS ABOUT THE 
CULTURE AND NATURE OF PODKARPACIE.

Rzeszów - Rezerwat Przyrody Lisia Góra to raj dla pa-
sjonatów birdwatchingu – żyje tu blisko 100 gatunków 
dzikiego ptactwa, takich jak kormorany.

Rzeszów – Lisia Góra Nature Reserve is a paradise for 
birdwatchers – it is home to about 100 species of wild 
birds, such as cormorants.

Lasumiła to najgrubsza w Polsce jodła, rośnie w okolicy Baligrodu. 
Lasumiła is the largest fir tree in Poland, which can be found near Baligród. 

Podziemna Trasa Turystyczna w Jarosławiu prezentuje dzieje miasta – słyn-
nego niegdyś z odbywających się tu najważniejszych jarmarków w Europie.

The Underground Tourist Route in Jarosław presents the history of the town, 
which was renowned for one of the most important fairs in Europe.

Meandry rzeki San w okolicy Dubiecka to możliwość poznania przyrodniczej indywidu-
alności jaką jest owadożerna rosiczka okrągłolistna.

In the meanders of the San River near Dubiecko, you can come across a unique species of 
insectivorous common sundew.

Sanok - miasto Zdzisława Beksińskiego znanego z fantasmagorycznych wizji, nawiązujących 
do świata demonów ukazywanych w atmosferze grozy i tajemnicy. Galeria prac artysty znajduje 
się w Muzeum Historycznym. Bogata biografia artysty została ujęta w filmie „Ostatnia rodzina”.

Sanok – the hometown of Zdzisław Beksiński, a painter famous for phantasmagorical hallucinations 
referring to the world of demons presented in an atmosphere of horror and mystery. His works are 
displayed in the Historical Museum. The biography of the artist was shown in ‘The Last Family’.

Jasielski Szlak Winny – gratka dla konese-
rów wina, bo podkarpackie obok małopol-
skiego przoduje w liczbie winnic i upraw wi-
norośli w Polsce.

The Jasielski Wine Route is a real treat for 
wine connoisseurs – Podkarpackie and 
Małopolskie boast the greatest number 
of vineyards and are the leaders in wine 
growing in Poland.

Powody by odwiedzić Leżajsk? 
Bazylika z bezcennymi organa-
mi oraz kirkut z ohelem cadyka 
Elimelecha. Co roku Żydzi z ca-
łego świata pielgrzymują tu na 
wiosnę w rocznicę śmierci tego 
słynnego głosiciela judaizmu.

Reasons to visit Leżajsk? 
A basilica with a priceless 
organ and a  Jewish ceme-
tery with the ohel of Tzad-
dik Elimelech. Every spring, 
Jews from all over the world 
go on a pilgrimage to Leża-
jsk to commemorate the 
anniversary of death of this 
famous preacher of Judaism.

Mówisz Krosno – myślisz szkło i Centrum 
Dziedzictwa Szkła.

You say Krosno – you think glass and the 
Glass Heritage Centre.

Spotkanie z żubrem oko w oko? Moż-
liwe w Zagrodzie Pokazowej Żubrów 
w Mucznem k. Lutowisk.

Standing eyeball to eyeball with a bi-
son? Possible at the Bison Farm in 
Muczne near Lutowiska.

Miejsca nieskażone światłem? Są takie. Wysoka jakość nocnego nieba 
w Bieszczadach, oraz brak zanieczyszczenia sztucznym światłem pozwo-
liły na utworzenie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”. 

Places untainted by light? There are some. With the incredibly sky in Bieszcza-
dy and no artificial light pollution, ‘Bieszczady’ Starry Sky Park was set up. 

Cieszanów Rock Festiwal to ugruntowana 
marka na polskiej mapie imprez muzycznych. 
Najbliższa edycja już 15-17 sierpnia 2019 r. 

Cieszanów Rock Festival is a well-known 
brand of Polish music events. This year's edi-
tion is held between 15 and 17 August 2019. 

Na jednym z najstarszych i najcenniej-
szych w Europie cmentarzy żydowskich 
w Lesku znajduje się macewa z 1548 r.

In one of the oldest and most important 
Jewish cemeteries in Europe, in Lesko, 
there is a matzevah dating back to 1548.

Twierdza Przemyśl - jedna z największych twierdz Europy. Najlepiej zachowane for-
ty to: „Salis Soglio”, „Borek”, „Łętownia” i „Werner”. Wiedzie tędy szlak rowerowy.

The Przemyśl Fortress – one of the largest fortresses in Europe. Its best-pre-
served forts are: ‘Salis Soglio’, ‘Borek’, ‘Łętownia’, and ‘Werner’. A bike trail 
goes through the place.

Zespół pałacowy w Zarzeczu z romantycznym parkiem hrabiny 
Morskiej to doskonałe miejsce na spokojny plener fotograficzny 
z dala od zgiełku i tłumu.

The palace complex in Zarzecze, with a  romantic park of 
Countess Morska, is a perfect place for an outdoor photo-
shoot, far away from the hustle and bustle of city life.

Jezioro Tarnobrzeskie to jedno z najczystszych jezior w Pol-
sce. Akwen powstał w miejscu dawnej kopalni siarki. unikat 
na skalę światową! 

Lake Tarnobrzeg is one of the cleanest lakes in Poland. It was 
formed on the site of a sulphur mine – unique on a global scale. 

Ciuchcia parowa napędzana węglem? Bieszczadzka Ko-
lejka Leśna kursuje przez Majdan, Przysłup i Balnicę.

Coal-fired steam train? The Bieszczady Forest Railway 
goes through Majdan, Przysłup and Balnica.
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Rezerwat Prządki (na pograniczu 
Czarnorzek i Korczyny) to impo-
nujące utwory skalne, z którymi 
wiąże się wiele inspirujących le-
gend, jak ta o pracujących w nie-
dzielę kobietach zamienionych za 
karę w kamienie.

Prządki Nature Reserve (be-
tween Czarnorzeki and Korczy-
na) boasts impressive rock for-
mations which appear in many 
inspiring legends, such as a sto-
ry about women working on 
Sunday and turned into rocks 
as punishment.

Pastewnik w Przeworsku to dawny majątek 
dworski pełniący obecnie funkcję zajazdu, 
hotelu i campingu dlatego zwany jest „ży-
wym skansenem”. 

The Pastewnik Open-Air Museum in Prze-
worsk is a former manor currently housing 
an inn, a hotel, and a campsite. Therefore, it 
is called a ‘living open-air museum’. 

Zespół cerkiewny w Radrużu z końca XVI w. wpi-
sany na listę UNESCO był świadkiem niezwykłych 
historii ludzkich. Po jednym z najazdów tatarskich 
uprowadzono żonę włodarza Radruża. Po wielu 
latach spędzonych w niewoli jako sułtanka, Maria 
Dubniewiczowa wróciła do rodzinnej wsi i męża, 
który przekonany o śmierci żony wziął ślub z inną 
kobietą. Historia rodem z tureckich seriali.

St. Paraskevi Church in Radruż built at the end of 
the 16th century, classified as a UNESCO World 
Heritage Site, has witnessed remarkable times. 
After one of Tartar incursions, Radruż overlord’s 
wife was kidnapped. After many years in slavery 
as a sultana, Maria Dubniewiczowa returned to 
her village and her husband, who – convinced of 
his wife’s death – had married another woman. 
Like in a Turkish TV show.

 fot. P. Lisowski

fot. M.Bosek

fot. S. Augustyn

fot. K. Zajączkowski

www.podkarpackie.travel



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

1- - - - - - 06:30 10:15 FR8224 738

--- -5-- 16:00 19:45 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 16:00 20:00 FR862 738

---4-6- 17:40 21:40 FR862 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

-2-- -6- 06:10 09:50 FR7622 738

---4-- - 14:10 17:50 FR7622 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 NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2----- 17:55 21:20  FR3472 738

---4--- 18:00 21:25  FR3472 738

-----6- 18:05 21:30  FR3472 738

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

1- - - - - - 10:40 12:30 FR8224 738

--- -5-- 20:10 22:00 FR8224 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.05.2019 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PR ZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.05.2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

ROZKŁAD LOTÓW
P R Z Y L O T Y O D L O T Y

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

---4--7 06:55 10:20 FR2136 738

--3---- 07:20 10:45 FR2136 738

-2---6- 11:45 15:10 FR2136 738

--3----- 11:50 15:15 FR2136 738

----5-- 16:55 20:20 FR2136 738

------7 18:00 21:25 FR2136 738

1------ 18:10 21:35 FR2136 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 08:30 12:15 FR3202 738

------7 05:55 09:40 FR3202 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567
(BRAK REJSÓW  03, 04, 24.06.2019) 11:15 12:40 LH1618 CRJ9

1------
(REJSY  03,24.06.2019) 11:20 12:45 LH1618 CRJ9

1234567
(BRAK REJSÓW  01,09,20,22.06.2019) 21:35 23:00 LH1606 CRJ9

N O W Y J O R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 19:25 10:00 LO018 AIRBUS A340-300

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 21:15 23:55 LO170 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4

1234567 10:35 11:30 LO3801 DH4

1234567 13:20 14:15 LO3801 E190/ E195/7M8

----5-- 16:15 17:20 LO3807 DH4/ E190

1234-6- 16:25 17:20 LO3807 DH4/ E190

12345-7 22:50 23:45 LO3803 E170/E175/E195/E400

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 20:25 22:30 FR863 738

---4-6- 22:05 0:10 FR863 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

-2-- -6- 10:15 12:00 FR7622 738

---4-- - 18:15 20:00 FR7622 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 NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2----- 21:14 21:20 FR3473 738

---4--- 21:50 21:25 FR3473 738

-----6- 21:55 21:30 FR3473 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

---4--7 10:45 12:20 FR2137 738

--3---- 11:10 12:45 FR2137 738

-2---6- 15:35 17:10 FR2137 738

--3--- 15:40 17:15 FR2135 738

----5-- 20:45 22:20 FR2137 738

------7 21:55 23:30 FR2137 738

1------ 22:00 23:35 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 12:40 14:30  FR3203 738

------7 10:05 11:55  FR3203 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567
(BRAK REJSÓW  02, 07, 10, 14, 21, 

23.06.2019)
06:15 07:40 LH1607 CRJ9

----5--
(REJSY 07, 14.06.2019) 06:20 07:45 LH1607 CRJ9

1234567
(BRAK REJSU 01.06.2019) 13:20 14:45 LH1607 CRJ9

N O W Y J O R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 13:50 17:30 LO017 B787-8

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 5:50 10:25 LO169 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

123456- 05:35 6:35 LO3804 E170/E175/E19/
B737-8/7M8

1234567 09:05 10:00 LO3806 DH4/E170/E178 
B737-8/7M8

1234567 12:00 12:55 LO3802 DH4

1234567 14:55 15:45 LO3808 E190/E195/7M8

----5-- 17:50 18:45 LO3808 E190/E195/7M8

1234-67 18:00 18:55 LO3808 DH4

AT E N Y |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 14:15 15:45 FR4899 738

AT E N Y |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 16:10 19:40 FR4900 738





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe




